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Resumo 

 

A moda é uma arte que está em constante mudança e, por isso, os designers referenciam diversas 

influências na criação das suas coleções. Uma dessas influências é denominada influência chinesa. 

A dissertação “A influência Chinesa na Moda Ocidental” pretende analisar os elementos da cultura 

chinesa presentes na moda ocidental. Ao longo da dissertação é feito um enquadramento teórico, 

analisando a relação da semiótica com a moda. De seguida são analisados os simbolismos culturais 

chineses e posteriormente é comparado o design tradicional com o design moderno. A inspiração 

dos estilistas ocidentais é também retratada a fim de analisar as peças de vestuário que compõem 

esta tendência, utilizando uma metodologia qualitativa, com o instrumento da grelha de avaliação. 

Seguidamente, são analisadas as peças de vestuário e as marcas europeias que adotaram a 

tendência nas suas recentes coleções. Ao longo da dissertação, pretendo verificar se existe alguma 

presença da influência chinesa na moda ocidental, bem como dos elementos da cultura chinesa 

que os designers utilizam em junção com elementos da cultura ocidental, com uma tentativa de 

identificar os simbolismos que os designers ocidentais adotam de modo a incorporar a cultura 

chinesa. 

 

Palavras-Chave: Moda, Design, Influência, Simbologia, Tendência, China  
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Abstract 

 

Fashion is an art that is constantly changing and therefore designers refer to various influences in 

the creation of their collections. One of these influences is called the Chinese influence. The 

dissertation "The Chinese influence in Western Fashion" intends to analyze the elements of the 

Chinese Culture present in Western Fashion. Throughout the dissertation a theoretical framework is 

made, analyzing the relation between semiotics and fashion. Then the Chinese cultural symbolism 

is analyzed and later the traditional design is compared with the modern design. The inspiration of 

Western stylists is also portrayed in order to analyze the pieces of clothing that make up this trend, 

using a qualitative methodology, with the instrument of the evaluation grid. Next, the pieces of 

clothing and the European brands that have adopted the trend in their recent collections are 

analyzed. Throughout the dissertation I intend to verify if there is any presence of Chinese influence 

in Western fashion, as well as elements of Chinese culture that designers use in conjunction with 

elements of Western culture, with an attempt to identify the symbolism that Western designers adopt 

to incorporate Chinese culture. 

 

Keywords: Fashion, Design, Influence, Symbology, Trend, China 
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摘要 

 

 

时尚是一种不断变化的艺术，因此设计师在创作系列时会受到各种影响。其中一种

影响称为中国影响力。本硕士论文“中国时尚对西方时尚的影响”旨在分析西方时尚

中存在的中国文化因素。在整篇论文中，首先提出了一个理论框架，分析了符号学

与时尚之间的关系。之后，分析了常见的中国文化符号，并将传统设计与现代设计

进行了比较，还试图探讨西方时尚设计师灵感的来源。本论文尝试使用定性分析的

方法来对构成这一趋势的服装进行分析，并以网格评估的方式加以呈现。接下来，

对在最近流行的欧洲大众时装品牌中采用这种趋势的服装进行了分析。本论文旨在

验证当今欧洲时装设计的中国影响力，寻找所使用的中国象征符号，以及设计师如

何  将它们与西方文化元素加以结合。 

 

关键词：时装，设计，影响，符号，趋势，中国

 

 

  



 

 vii 

Índice 

 

Introdução ................................................................................................................................... 1 

Capítulo I - Influência Chinesa no Design e a Inspiração dos Estilistas Ocidentais .......................... 4 

1.1- Semiótica e Moda ......................................................................................................... 5 

1.2- Simbolismo Chinês ........................................................................................................... 8 

1.2.1- Cores ......................................................................................................................... 8 

1.2.1.1- Azul/Verde .......................................................................................................... 8 

1.2.1.2- Vermelho .......................................................................................................... 10 

1.2.1.3- Amarelo ............................................................................................................ 12 

1.2.1.4- Branco .............................................................................................................. 13 

1.2.2- Animais .................................................................................................................... 15 

1.2.2.1- Dragão .............................................................................................................. 15 

1.2.2.2- Serpente ........................................................................................................... 17 

1.2.2.3- Tigre ................................................................................................................. 18 

1.2.2.4- Cegonha ........................................................................................................... 18 

1.2.2.5- Galo .................................................................................................................. 19 

1.2.3- Flores ...................................................................................................................... 21 

1.2.3.1- Orquídea ........................................................................................................... 21 

1.2.3.2- Peónias ............................................................................................................. 22 

1.3- Evolução do Design Chinês: do Design Tradicional ao Design Moderno ............................ 24 

1.4- Influência Chinesa na Moda Ocidental ............................................................................. 28 

Capítulo II- Análise Qualitativa na Investigação ............................................................................ 34 

2.1- Razões de Escolha do Tema ............................................................................................ 35 

2.2- Teoria sobre Metodologia Qualitativa ............................................................................... 37 

2.4- Descrição Breve das Marcas Europeias Escolhidas e Razões de Escolha das Marcas ....... 44 

2.4.1- Marca Mango ........................................................................................................... 44 

2.4.2- Marca Zara .............................................................................................................. 44 

2.4.3- Marca Kiabi .............................................................................................................. 45 

2.4.4- Marca Primark ......................................................................................................... 45 

2.4.5- Marca Denny Rose ................................................................................................... 45 

2.4.6- Marca Bershka ......................................................................................................... 46 



 

 viii 

2.4.7- Marca Oysho ............................................................................................................ 46 

2.5- Peças Selecionadas ........................................................................................................ 48 

Capítulo III- Análise do Simbolismo Chinês na Moda Ocidental .................................................... 49 

3.1- Descrição das Peças Selecionadas .................................................................................. 50 

3.2- Análise de Peças de Vestuário ......................................................................................... 66 

Conclusão ................................................................................................................................. 72 

 

  



 

 ix 

Índice de figuras 

Figura 1 - O Templo do Céu em Beijing. ....................................................................................... 9 

Figura 2 - Indivíduos a auxiliarem a polícia devido à sua má conduta. ......................................... 10 

Figura 3 - Envelope vermelho, " 红包 hóngbāo ". ...................................................................... 10 

Figura 4 - Pintura do Emperador, 黃帝 huáng dì. ....................................................................... 12 

Figura 5 - Funeral tradicional chinês. .......................................................................................... 13 

Figura 6 - A máscara branca, “白脸 bái liǎn” é utilizada pelas figuras do mal nas óperas chinesas.

 ................................................................................................................................................. 14 

Figura 7 – Muralha dos Nove Dragões, no Parque Beihai, em Pequim. ....................................... 15 

Figura 8 - Festival do Barco do Dragão. ...................................................................................... 16 

Figura 9 – Barco do Dragão. ...................................................................................................... 16 

Figura 10 - A cegonha é um símbolo de imortalidade nas culturas chinesa e japonesa. ............... 18 

Figura 11 – Ornamento de jade em forma de cegonha. .............................................................. 19 

Figura 12 - Pintura com a figura do galo. .................................................................................... 19 

Figura 13 - Orquídea Chinesa. .................................................................................................... 21 

Figura 14 – Pintura chinesa de peónias. .................................................................................... 22 

Figura 15 - Festival de Peónias, em Luoyang. ............................................................................. 23 

Figura 16 - Vestuário汉服 hànfú. .............................................................................................. 29 

Figura 17 – Vestuário 旗袍 qípáo. ............................................................................................. 29 

Figura 18 - Vestuário Fato Mao中山装 zhōng shān zhuāng. ..................................................... 30 

Figura 19 - Vestuário Tradicional Chinês. .................................................................................... 35 

Figura 20 - Demonstração dos parâmetros da grelha de avaliação. ............................................. 43 

Figura 21 - Descrição da primeira peça. ..................................................................................... 51 

Figura 22 - Descrição da segunda peça. ..................................................................................... 52 

Figura 23 - Descrição da terceira peça. ...................................................................................... 53 

Figura 24 - Descrição da quarta peça. ........................................................................................ 54 

Figura 25 - Descrição da quinta peça. ........................................................................................ 55 

Figura 26 - Descrição da sexta peça. .......................................................................................... 56 

Figura 27 - Descrição da sétima peça. ........................................................................................ 57 

Figura 28 - Descrição da oitava peça. ......................................................................................... 58 



 

 x 

Figura 29 - Descrição da nona peça. .......................................................................................... 59 

Figura 30 - Descrição da décima peça. ....................................................................................... 60 

Figura 31 - Descrição da décima primeira peça. ......................................................................... 61 

Figura 32 - Descrição da décima segunda peça. ......................................................................... 62 

Figura 33 - Descrição da décima terceira peça. .......................................................................... 63 

Figura 34 - Descrição da décima quarta peça. ............................................................................ 64 

Figura 35 - Descrição da décima quinta peça. ............................................................................ 65 

 

  



 

 xi 

 

Índice de Tabelas 

Tabela 1 - Número de peças selecionadas por marca. ................................................................ 48 

Tabela 2 - Número de peças segundo o género. ......................................................................... 66 

Tabela 3 - Número de cores utilizadas nas peças. ...................................................................... 67 

Tabela 4 - Número de padrões das peças. .................................................................................. 68 

Tabela 5 - Número de cortes presentes nas peças. ..................................................................... 68 

Tabela 6 - Número de tipo de peças. .......................................................................................... 69 

Tabela 7 - Número de peças com coleção da influência chinesa. ................................................ 70 

Tabela 8 - Número de simbolismos empregues nas indumentárias. ............................................ 71 

 

 

 

 



 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução  



 

2 
 

Durante o meu percurso académico, sempre pretendi abordar um tema relacionado com 

moda, caso ingressasse no Mestrado em Estudos Interculturais Português/Chinês: Tradução, For-

mação e Comunicação Empresarial. Além da minha curiosidade em aprender novas línguas e cul-

turas, a moda sempre foi uma das minhas maiores paixões. A moda é considerada um meio de 

comunicação não verbal, que transmite os seus simbolismos através das suas peças de roupa. 

Acredito que a moda é uma extensão da personalidade de cada pessoa e, portanto, decidi aliar 

este tema com a área na qual me formei, sendo que, por conseguinte, surgiu o tema “A influência 

Chinesa na Moda Ocidental”.  

 Aliando o design tradicional com o design moderno, os estilistas ocidentais inspiram-se 

na cultura chinesa nas suas criações de moda. Também os simbolismos chineses representam 

uma das inspirações dos criadores de moda ocidentais, com a utilização de figuras de animais, 

flores e cores que acarretam um grande valor simbólico na China. 

Além destas constatações, a presente dissertação pretende ver resolvidas as seguin-

tes questões: “existe a presença de alguma influência chinesa na moda ocidental?”, "no caso de 

usarem elementos da cultura chinesa, os designers usam-nos em junção com elementos da cul-

tura ocidental?" e "quais os simbolismos que os designers ocidentais adotam de modo a incorpo-

rar a cultura chinesa?". 

De modo a solucionar estas questões, irei começar por definir o significado de semiótica 

e a sua relação com o mundo da moda. De seguida, realço a importância dos simbolismos nas 

peças de vestuário, através dos símbolos mais popularmente relacionados com a cultura chinesa 

como o dragão, o tigre, o galo, a serpente, a peónia, a orquídea e as cores. Através destes, é 

possível conhecer algumas curiosidades sobre a cultura chinesa.  

No subcapítulo seguinte, comparo a diferença entre o design chinês tradicional e o design 

moderno e posteriormente, referencio a influência chinesa na moda ocidental, apresentando 

o boom económico da China do século XXI, que fez com que a China alargasse os seus horizontes 

e levasse a sua cultura além-fronteiras, atravessando o mundo. Neste sentido, é importante referir 

como os estilistas ocidentais se inspiram para criar as suas peças de inspiração oriental.  

Posteriormente, irei utilizar uma grelha de avaliação, mas, antes, refiro a Teoria da Meto-

dologia Qualitativa, que mostra como analisar os dados corretamente.  
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De seguida, faço uma breve descrição das marcas selecionadas, de modo a saber o tipo 

de marca que está a ser analisada e justifico a razão pelo qual fiz a seleção das marcas em 

questão. 

Terminado o processo de descrição de marcas, procedo com a análise da grelha, no 

qual apresentam parâmetros como o género, o tipo de peça de vestuário, o padrão, o corte, a cor, 

o simbolismo, a coleção e o ano correspondente e se os designers se certificaram que as peças 

seguiam o critério da influência chinesa. Posteriormente, registo as tendências que mais foram 

utilizadas, como, por exemplo, as cores e os padrões mais comuns, os simbolismos mais presen-

tes nas peças de vestuário, de modo a concluir as questões que propus inicialmente. 
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Capítulo I - Influência Chinesa no Design e a Inspiração dos Estilistas 

Ocidentais 
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1.1- Semiótica e Moda 

 

Atualmente, a moda representa um papel importante na sociedade. A moda é como uma 

extensão da personalidade de cada indivíduo. Através desta, a sociedade consegue subentender 

alguns traços da personalidade de cada um, devido à peça de vestuário que enverga no dia a dia 

e é, por este motivo, que existem alguns estudos que investigaram a seguinte questão: a moda 

poderá ser considerada um meio de comunicação?  

Existem, de facto, alguns investigadores que afirmam que a moda pode ser considerada um 

meio de comunicação não-verbal onde, através de uma linguagem de signos e símbolos renovados 

constantemente a cada estação, se pretende expressar uma forma de estar relativamente à moda. 

A moda é um símbolo na sua essência, transferindo significados, tendo como objetivo a 

comunicação entre sociedades; sendo assim, a moda pode ser considerada um meio de 

comunicação (cf. Miranda & Garcia, 2003). Sendo a moda considerada um meio de comunicação, 

existe uma ciência que foi crucial para constatar esta questão. 

 A ciência a que me refiro surgiu no século XX e é representada como uma ciência da 

linguagem, intitulada de Semiótica (cf. Peirce, 1990). A Semiótica possibilita o estudo de todos os 

signos, permitindo uma melhor interpretação da natureza e da cultura das sociedades (cf. De 

Barros & Café, 2012).  Adicionalmente, segundo Pignatari: “Toda e qualquer coisa que se organize 

ou tenda a organizar-se, sob a forma de linguagem, verbal ou não, é objeto de estudo da semiótica 

(apud Duarte, 2006, p.4). 

A simbologia está diretamente interligada com a moda, sendo que esta é uma linguagem de 

signos, um sistema não-verbal de comunicação.  Segundo Mainara Nóbrega e José Figueiredo, o 

significado de signo pode ser definido como sendo: “uma coisa que representa uma outra coisa: 

seu objeto. Ele só pode funcionar como signo se carregar este poder de representar, substituir 

uma outra coisa diferente dele. Ele apenas está no lugar do objeto.” (2008, p.6).   

Todos os elementos representados numa indumentária, como por exemplo um slogan, uma 

paisagem, uma pintura são signos de um objeto, que neste caso, é uma peça de vestuário, por 

isso, todos os objetos podem ser considerados signos.  

Atualmente, as imagens são importantes na venda de peças de vestuário, já que são elas que 

fazem com que o consumidor compre o produto. No entanto, a característica que mais sobressai 
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numa peça de vestuário é a sua cor. As cores podem apresentar vários significados de acordo 

com diversas culturas. Por exemplo, a cor mais utilizada quando um designer pretende representar 

a cultura chinesa é o vermelho. Esta tem uma enorme conotação simbólica em termos culturais, 

pois é a cor que mais se associa à China e a mais representada nos momentos-chave vividos nesta 

cultura. 

Sendo a moda considerada um meio de comunicação não-verbal, esta consegue 

frequentemente transmitir informação sem a necessidade de utilizar palavras. Os padrões das 

peças de vestuário, referentes a elementos culturais, ou apenas em voga na época, conseguem 

transmitir-nos uma mensagem. Como exemplo, o dragão ou a serpente são frequentemente 

identificados com a cultura chinesa. 

Roland Barthes foi um dos grandes estudiosos da Semiótica, tendo também aprofundado o 

tema relacionando-o com a moda, publicando um livro intitulado “O Sistema da Moda”. No livro, 

Barthes refere que os signos estão, por vezes, escondidos atrás de funções e que a troca entre 

eles e as funções pode ser encontrada num elevado número de objetos culturais e conclui 

afirmando que todos os objetos são signos. Barthes afirma que o signo é composto de um 

significante e de um significado e ele acrescenta que “o plano dos significantes constitui o plano 

de expressão e o dos significados o plano de conteúdo.” (1991, p.43). 

Adicionalmente, existem muitas peças de moda que são quase impossíveis de utilizar no dia 

a dia, devido a serem demasiado extravagantes. Estas peças são tão codificadas, que não 

conseguem ser compreendidas pelo público. Neste sentido, é importante referir o papel do índice 

e do símbolo, que se encontram intimamente ligados à relação signo e objeto.  

 Peirce refere que o símbolo é um signo que representa um objeto dinâmico, possuindo ca-

rácter geral. O objeto imediato é a forma como o signo irá representar o objeto dinâmico, ou seja, 

o significado (cf. Peirce, 2000). Por exemplo, o dragão simboliza, na China, a sabedoria e o impé-

rio, e é visto pelos orientais como um ícone. Por outro lado, em Portugal, o dragão é considerado 

um símbolo futebolístico. Sendo visto pelos orientais como um ícone, pode-se considerar um sím-

bolo por ambas as culturas. 

O vestuário é, muitas vezes, visto como um signo. Porém, vai muito além da cor, material e 

modelagem, unindo-se com fatores sociais, psicológicos e culturais, conseguindo demonstrar 

frequentemente a posição social de um indivíduo. Neste sentido, a moda passa a ser observada 

como uma forma de linguagem, a roupa é o signo, usada pelo eu e interpretada por outros, como 
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o consumidor ou sociedade. A moda é, por isso, uma representação simbólica do mundo e 

simbolicamente apresenta uma forma de linguagem. 
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1.2- Simbolismo Chinês  

 

A China apresenta uma imensidão de símbolos, que representam um papel importante 

na sociedade e em diversas áreas. A natureza da sua linguagem escrita e falada contribuiu para a 

riqueza de vocabulário dos seus simbolismos. As cores, as plantas e alguns objetos são 

efetivamente associados à China, devido ao seu forte simbolismo cultural.  

 De seguida, apresentarei alguns desses simbolismos.  

 

1.2.1- Cores 

 

1.2.1.1- Azul/Verde 
 

 Na China, existem duas cores semelhantes ao verde: o azul 蓝色 lán sè e o caracter 

青 qīng. O caracter 青 qīng significa várias cores, conforme dos contextos. Na pintura, situa-se 

entre a cor verde绿色 lǜsè e azul. 

  É tido como cor azul quando indica a cor do céu. Por exemplo: "青云 qīngyún", (tem 

o significado de céu azul, mas simboliza carreira oficial ou posição literária), “青出于蓝 qīng 

chūyú lán " - o azul índigo é extraído da planta índigo; significa que um jovem ultrapassa o seu 

mestre. 

A cor azul foi considerada predominante na Dinastia Qing (1644-1912). O emperador era 

considerado como o Filho do Céu, sendo que a cor do telhado do Templo do Céu é azul (Figura 

1).  
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Figura 1 - O Templo do Céu em Beijing.1 

  

Na cultura chinesa, a cor azul é associada com a água. Verifica-se o fenómeno de algumas 

casas nobres, ou bibliotecas antigas na China imperial, tinham o telhado em cor azul, com o intuito 

de afastar o fogo. Kui Xing (魁星 kuí xīng) é um santo popular rezado para o sucesso no exame 

oficial, apresentado numa figura com cara azul e com pincel na mão.  

Na tradição chinesa, a cor verde é associada à primavera, à natureza, à juventude, e 

significa vitalidade. Tendo como exemplo as expressões: 红男绿女 hóng nán lǜ nǚ (jovens 

bonitos), 桃红柳绿 táo hóng liǔ lǜ (beleza da primavera). A expressão “松柏长 sōng bǎi cháng 

qīng " simboliza o desejo dos chineses de viver uma longa vida e permanecer fortes como os 

pinheiros.   

Esta cor é também associada à Dinastia Ming (1368-1644) já que os oficiais vestiam trajes 

verdes (cf. Yu, 2014). Na China antiga, os deuses e deusas e o deus da literatura usavam roupões 

verdes (cf. Eberhard, 1986). Na China, usar um chapéu verde é sinal de traição conjugal (戴绿

帽子 dài lǜ mào zǐ) , devido à lenda que conta que uma mulher importante tinha um amante e 

deu ao seu marido um chapéu verde, para que o seu amante se apercebesse quando o seu marido 

saísse de casa, ele poderia encontrar-se com a mulher. Por isso, os chineses não utilizam chapéus 

verdes. Além do símbolo de traição, numa cidade no Sul da China, os indivíduos que violarem as 

regras de trânsito devem utilizar um chapéu e um colete verdes e ajudar a polícia a apanhar os 

outros indivíduos que tenham a mesma conduta. 

                                                                                                   

                                                           
1 https://www.google.pt/search?q=%E5%A4%A9%E5%9D%9B&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi1r4fdwaneAhWBfMAKHY9JC6IQ_AUI

DigB&biw=1242&bih=553#imgrc=qF2QBQL8YeN, consultado a 28 de outubro de 2018. 

https://www.google.pt/search?q=%E5%A4%A9%E5%9D%9B&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi1r4fdwaneAhWBfMAKHY9JC6IQ_AUIDigB&biw=1242&bih=553#imgrc=qF2QBQL8YeN
https://www.google.pt/search?q=%E5%A4%A9%E5%9D%9B&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi1r4fdwaneAhWBfMAKHY9JC6IQ_AUIDigB&biw=1242&bih=553#imgrc=qF2QBQL8YeN
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Figura 2 - Indivíduos a auxiliarem a polícia devido à sua má conduta.2 

 

1.2.1.2- Vermelho 
 

Atualmente, "红 hóng" é a forma utilizada para exprimir a cor vermelha. Na China antiga, 

era utilizado o caracter 赤 chì para exprimir a cor vermelha. O vermelho está associado a uma 

mulher. Existem algumas expressões emblemáticas relacionadas com a cor vermelha, tais como: 

“红颜 hóng yán”, significa literalmente cor vermelha e simboliza uma rapariga ou mulher bonita; 

“女红 nǚ hóng”, refere-se aos trabalhos típicos de uma mulher, como bordar, recortar papel, 

entre outros;  

O vermelho é das cores mais populares da China. Simboliza felicidade, boa sorte e energia 

positiva. Assim, a cor vermelha possui uma conotação positiva na China.  

 

Figura 3 - Envelope vermelho, " 红包 hóngbāo ".3 

 

                                                           
2 https://www.dailymail.co.uk/news/peoplesdaily/article-3186173/Wear-green-hat-bizarre-initiative-used-publicly-humiliate-jaywalkers-one-

Chinese-city.html, consultado a 28 de outubro de 2018. 

3 https://www.nuyou.com.sg/lifestyle/how-much-should-you-be-wrapping-for-your-chinese-new-year-red-packets-this-year-yearofmonkey-angpao-

money/, consultado a 28 de outubro de 2018. 

 

https://www.nuyou.com.sg/lifestyle/how-much-should-you-be-wrapping-for-your-chinese-new-year-red-packets-this-year-yearofmonkey-angpao-money/
https://www.nuyou.com.sg/lifestyle/how-much-should-you-be-wrapping-for-your-chinese-new-year-red-packets-this-year-yearofmonkey-angpao-money/
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O vermelho representa a cor do fogo, por isso do ponto de vista emocional, simboliza um 

estado de espírito alegre e energético. É uma cor auspiciosa e apresenta uma grande prosperidade 

na China. No que se refere a antropologia cultural, o vermelho deriva do sol, porque o sol é visto 

como o fogo, de cor vermelha, por isso esta tornou-se a admiração de muitos e simbolizou a busca 

material e espiritual dos chineses (cf. 柯棪 kē yǎn,2009). 

A cor vermelha é encontrada nas festividades, como o ano novo, casamentos e é a cor 

dos vestidos de noiva, pois acredita-se que o vermelho afasta os espíritos demoníacos e traz sorte 

e fertilidade para o casal. Nos casamentos, a noiva, para além de se vestir em vermelho, deve 

utilizar um lenço vermelho “红盖头 hóng gàitóu”, que cobre a cabeça e a cara, sendo que o noivo 

só o podia retirar aquando do fim da cerimónia. É usual, nas festividades, ser dado um envelope 

vermelho contendo dinheiro "红包 hóngbāo ", que simboliza a sorte. A cor vermelha é, tal como 

no ocidente, estritamente proibida em funerais, sendo extremamente ofensivo, pois é a cor da 

felicidade. 

A expressão “开门红 kāi mén hóng”, literalmente “abrir/porta/vermelha, simboliza um 

bom início, para um novo ano, um novo negócio, entre outros, com saúde, sucesso, e todas as 

coisas boas. 

Na Dinastia Zhou (1046 a.C-771 a.C), a cor vermelha foi considerada sagrada (cf. Yu, 

2014). 

Na dinastia Tang (618-907), os oficiais que eram superiores ao quinto ramo eram 

impelidos a vestir indumentárias vermelhas (cf. Huang, 2011). 

No que se refere às bolsas chinesas de stock, a cor de aumento do índex é apresentada 

a vermelho como positivo e verde como negativo, ao contrário do que sucede no Ocidente. 
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1.2.1.3- Amarelo 

Figura 4 - Pintura do Emperador, 黃帝 huáng dì.4 

 

A cor amarela 黄色 huáng sè é considerada uma cor imperial e uma cor de ouro, devido 

à utilização desta para o vestuário do imperador. Assim, o telhado do palácio imperial, a sua coroa 

e as estrelas da bandeira nacional são da cor amarela. 

O amarelo era visto como a cor que representa luz, esperança, calor e colheita. 

Imperador Amarelo (黃帝 huáng dì) foi o primeiro imperador mítico. A cor amarela era 

frequentemente utilizada pelo imperador e, por isso, era considerada a cor apropriada para a 

majestade imperial. Sendo estritamente proibida para o povo, esta cor poderia ser usada pela 

religião budista, sendo que, para os Budistas, o amarelo é a cor da humildade e, por isso, encontra-

se nas suas vestes (cf. Yu, 2014). 

No chinês moderno, o amarelo é considerado um símbolo de erotismo ou de obscenidade. 

 

  

                                                           
4 https://institutoguanyu.wordpress.com/2015/11/24/shun-%E8%88%9C/, consultado a 28 de outubro de 2018. 

 

https://institutoguanyu.wordpress.com/2015/11/24/shun-%E8%88%9C/
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1.2.1.4- Branco 
 

 

Figura 5 - Funeral tradicional chinês.5 

 

No mundo ocidental, a cor branca 白色 bái sè simboliza a paz. No entanto, na China, a 

cor branca representa a morte. Quando decorre uma cerimónia fúnebre, os entes queridos utilizam 

vestuário branco, ao contrário do que acontece em Portugal. A cor branca simboliza também o 

luto, devido ao facto de ser uma cor tradicionalmente supersticiosa. 

 

 

 

                                                           
5https://www.google.pt/search?q=%E7%81%B5%E5%A0%82&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjxqKyyzKneAhWkKsAKHdb6AD0Q_AUI

DigB&biw=1242&bih=553#imgrc=zcWidmgwGzYdtM:, consultado a 28 de outubro de 2018. 

 

https://www.google.pt/search?q=%E7%81%B5%E5%A0%82&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjxqKyyzKneAhWkKsAKHdb6AD0Q_AUIDigB&biw=1242&bih=553#imgrc=zcWidmgwGzYdtM
https://www.google.pt/search?q=%E7%81%B5%E5%A0%82&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjxqKyyzKneAhWkKsAKHdb6AD0Q_AUIDigB&biw=1242&bih=553#imgrc=zcWidmgwGzYdtM
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Figura 6 - A máscara branca, “白脸 bái liǎn” é utilizada pelas figuras do mal nas óperas chinesas.6 

 

Na Dinastia Shang (1600 a.C.-1046 a.C.) o vestuário branco era frequentemente utilizado 

e foi considerada a cor simbólica da dinastia (cf. Eberhard, 1986). No teatro, os atores utilizavam 

máscaras brancas, simbolizando seres humanos desleais. 

A expressão "办白事 bànbáishì” indica a preparação de um funeral. 

 

 

                                                           
6https://www.google.pt/search?q=%E7%81%B5%E5%A0%82&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjxqKyyzKneAhWkKsAKHdb6AD0Q_AUI

DigB&biw=1242&bih=553#imgrc=zcWidmgwGzYdtM:, consultado a 28 de outubro de 2018. 

 

 

 

https://www.google.pt/search?q=%E7%81%B5%E5%A0%82&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjxqKyyzKneAhWkKsAKHdb6AD0Q_AUIDigB&biw=1242&bih=553#imgrc=zcWidmgwGzYdtM
https://www.google.pt/search?q=%E7%81%B5%E5%A0%82&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjxqKyyzKneAhWkKsAKHdb6AD0Q_AUIDigB&biw=1242&bih=553#imgrc=zcWidmgwGzYdtM
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1.2.2- Animais 

1.2.2.1- Dragão 
 

Figura 7 – Muralha dos Nove Dragões, no Parque Beihai, em Pequim.7 

 

Enquanto que no Ocidente, o dragão 龙 lóng é visto como uma criatura maligna, na China, 

este é o símbolo de poder imperial. Segundo os chineses, ele representa fortuna, sorte, 

abundância, prosperidade e constitui a ligação do homem com divindades celestiais, dizendo-se 

que os chineses descendem do dragão. 

 Apesar de haver afirmações que constatam que os chineses são descendentes do dra-

gão, na dinastia Yuan (1271-1368), as pessoas comuns não poderiam usar vestuário relacionado 

com a figura do dragão, pois só o Rei teria esse privilégio. Na Dinastia Qing (1644-1912), a figura 

do dragão aparece na bandeira da dinastia, mas não no vestuário da população e só a partir do 

ano de 1970 é que a população chinesa se associou à figura do dragão (cf. Sleeboom, 2002). Na 

China antiga, o número de dragões bordados nos uniformes oficiais de brocado exigia que fossem 

rigorosos, e apenas os mantos do imperador teriam nove dragões. Desde a dinastia Han (25-220), 

o dragão turquesa é um símbolo do imperador (cf. 汉斯 hàn sī, 2007). 

Atualmente as celebrações de ano novo são também comemoradas com a presença de 

dragões e acredita-se que traz sorte, longevidade e felicidade. É também realizada a dança do 

dragão, de modo a afastar espíritos malignos.  

O Festival do Barco do Dragão é bastante popular na Cina, marcando o início do solstício 

do verão do calendário lunar chinês representando a imagem de dragões nos barcos de corrida 

no sul da China. Durante a minha estadia na China, pude observar as danças e as máscaras com 

a figura do dragão. As Figuras 8 e 9 demonstra o Festival. 

                                                           
7 http://www.shidiao139.com/jiulongbi78905.html, consultado a 28 de outubro de 2018. 

 

http://www.shidiao139.com/jiulongbi78905.html
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Figura 8 - Festival do Barco do Dragão.8 

 

Figura 9 – Barco do Dragão.9 

 

  

                                                           
8 https://www.goo-

gle.pt/search?biw=1242&bih=553&tbm=isch&sa=1&ei=aAjRW9v_LILylwSVxYTwCg&q=%E8%88%9E%E9%BE%99&oq=%E8%88%9E%E9%BE%99&g

s_l=img.1.0.0l10.142006.145003.0.147207.7.7.0.0.0.0.167.852.1j6.7.0....0...1c.1j4.64.img..0.7.848...0i30k1.0.7Thrt-Ro-

qRI#imgrc=DRPjeUe9f0XXkM:, consultado a 28 de outubro de 2018. 

 

9 https://www.geimian.com/wx/67335.html, consultado a 28 de outubro de 2018. 

https://www.google.pt/search?biw=1242&bih=553&tbm=isch&sa=1&ei=aAjRW9v_LILylwSVxYTwCg&q=%E8%88%9E%E9%BE%99&oq=%E8%88%9E%E9%BE%99&gs_l=img.1.0.0l10.142006.145003.0.147207.7.7.0.0.0.0.167.852.1j6.7.0....0...1c.1j4.64.img..0.7.848...0i30k1.0.7Thrt-RoqRI#imgrc=DRPjeUe9f0XXkM
https://www.google.pt/search?biw=1242&bih=553&tbm=isch&sa=1&ei=aAjRW9v_LILylwSVxYTwCg&q=%E8%88%9E%E9%BE%99&oq=%E8%88%9E%E9%BE%99&gs_l=img.1.0.0l10.142006.145003.0.147207.7.7.0.0.0.0.167.852.1j6.7.0....0...1c.1j4.64.img..0.7.848...0i30k1.0.7Thrt-RoqRI#imgrc=DRPjeUe9f0XXkM
https://www.google.pt/search?biw=1242&bih=553&tbm=isch&sa=1&ei=aAjRW9v_LILylwSVxYTwCg&q=%E8%88%9E%E9%BE%99&oq=%E8%88%9E%E9%BE%99&gs_l=img.1.0.0l10.142006.145003.0.147207.7.7.0.0.0.0.167.852.1j6.7.0....0...1c.1j4.64.img..0.7.848...0i30k1.0.7Thrt-RoqRI#imgrc=DRPjeUe9f0XXkM
https://www.google.pt/search?biw=1242&bih=553&tbm=isch&sa=1&ei=aAjRW9v_LILylwSVxYTwCg&q=%E8%88%9E%E9%BE%99&oq=%E8%88%9E%E9%BE%99&gs_l=img.1.0.0l10.142006.145003.0.147207.7.7.0.0.0.0.167.852.1j6.7.0....0...1c.1j4.64.img..0.7.848...0i30k1.0.7Thrt-RoqRI#imgrc=DRPjeUe9f0XXkM
https://www.geimian.com/wx/67335.html
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1.2.2.2- Serpente 
 

Enquanto que no Ocidente, a serpente é vista como uma criatura maligna, na China, a 

serpente 蛇 shé representa um símbolo de regeneração. 

As serpentes simbolizam sorte e autoridade de estado (cf. 绿韵 lǜyùn, 2013). Nos tempos 

antigos, era frequente os servos carregarem dois cetros com duas cobras em missões 

diplomáticas.  

É também frequente，em algumas regiões no Norte da China, as pessoas pendurarem 

nas suas portas o caracter “Felicidade” 福(fú) com uma cobra enrolando um coelho, simbolizando 

a riqueza. 

Os antigos ancestrais chineses retrataram as imagens padrão de Fuxi (伏羲, Fúxī) e Nuwa (女娲

Nǚwā) como metade humanas e metade cobras 人首蛇身 rén shǒu shé shēn. Eles são consi-

derados os ancestrais dos seres humanos. Os mitos e lendas dos seres humanos são produzidos 

pelo casamento de Fuxi e Nuwa (cf. 绿韵 lǜyùn, 2013). As cobras também são vistas como 

símbolos de amor e descendência. O conto chinês "A Serpente Branca" (白蛇传 báishé zhuàn) 

circula há 600 anos, o que significa que a imagem de serpente foi submetida a vários tipos de 

temperamento e difamação secular, está comprometida com a sociedade e insistem no espírito 

de buscar o amor. 
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1.2.2.3- Tigre 
 

Na China, o tigre 老虎 lǎo hǔ é tido como um animal que possui poderes mágicos e valor 

medicinal. Além das características referidas, o tigre simbolizava o representante do céu, o justi-

ceiro de pessoas desfavorecidas. A sua relação com a população só dependeria de como o Reino 

do céu estaria a ser governado e do nível de harmonia (cf. Coggins, 2003, p.67). 

De acordo com o Livro das Mudanças 易经 yì jīng (Book of Changes), um texto de anti-

guidade de divinação e o mais antigo dos clássicos chineses, o dragão e o tigre aparecem juntos, 

representando o tigre Yin (阴 yīn) e o dragão Yang (阳 yáng). Estas figuras emblemáticas são 

igualmente associadas ao Taoismo. 

 

 1.2.2.4- Cegonha 

 

 

Figura 10 - A cegonha é um símbolo de imortalidade nas culturas chinesa e japonesa.10 

 

Na dinastia Shang (1600 a.C.- 1046 a.C.) e no Período da Primavera e Outono (722 a.C.- 

476 a.C.) (conjunto de crónicas chinesas, elaborada por Confúcio, relatando acontecimentos do 

reinado dos doze duques do estado de Lu, ordenados por estação), o padrão da cegonha 鹳 guàn 

era aplicado em diversas esculturas em bronze. 

                                                           
10 http://www.luhuxw.club/2018-08-12/news106700.html, consultado a 28 de outubro de 2018. 

http://www.luhuxw.club/2018-08-12/news106700.html
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O povo afirmava que a cegonha é o monte da fada antártica, o que significa que é prolon-

gada e próspera, por isso é profundamente amada pelo povo. Na dinastia Qing (1644-912), o traje 

oficial de um oficial literário é composto pelo padrão da cegonha bordado, que destaca a posição 

oficial. 

Figura 11 – Ornamento de jade em forma de cegonha.11 

 

 

1.2.2.5- Galo 

Figura 12 - Pintura com a figura do galo.12 

 

Na China, o galo 公鸡 gōng jī é um símbolo de proteção, mantendo as crianças protegidas 

de espíritos malignos e doenças. Frequentemente, era bordado o símbolo do galo nos chapéus e 

sapatos. O galo funcionava como um talismã. Além de proteger crianças, também protegia cai-

xões, para que espíritos malignos não perturbassem as pessoas falecidas.  

                                                           
11 http://blog.sina.com.cn/s/blog_c31496a70101jniq.html, consultado a 28 de outubro de 2018. 

12 http://blog.sina.com.cn/s/blog_5b7d516f0102vssq.html, consultado a 28 de outubro de 2018. 

http://blog.sina.com.cn/s/blog_c31496a70101jniq.html
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5b7d516f0102vssq.html
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Atualmente, o galo simboliza sorte, visto que o seu pictograma 鸡 jī é semelhante ao 

pictograma de sorte吉 jí. As coroas de galo, ou em chinês冠 guàn , é homófono de官 guān (que 

significa oficiais), considerados o caminho do sucesso e riqueza no passado.  

A combinação da palavra galo e flor de crisântemo significa atingir uma posição louvável, 

devido ao caracter鸡 jī， galo, se aproximar à pronúncia do caracter 吉 jí, sorte，enquanto 菊 

jǘ, crisântemo parece-se com 举 jǚ, levantar, subir. 
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1.2.3- Flores 

1.2.3.1- Orquídea 

Figura 13 - Orquídea Chinesa.13  

 

A palavra orquídea denomina-se de 兰 lán em língua chinesa. Esta palavra surgiu em 

muitos poemas chineses e é um nome frequentemente utilizado em nomes de mulheres. 

De acordo com Maria Fernanda Lochschmidt, “na China a orquídea é um emblema da 

elegância. Em tempos modernos também simboliza o homem de bem e educado, de acordo aos 

cânones do confucionismo.” (2013, p.3862).  

A orquídea chinesa é uma flor incomparável na história e cultura oriental. Como uma 

planta ornamental, a orquídea tem sido cultivada por mais de 1000 anos. De acordo com o antigo 

livro "Poesia Yuefu", já no Período da Primavera e Outono e Período dos Reinos Combatentes, 

Confúcio considera que "a orquídea é o rei de todas as fragrâncias" (KKNews, 2018)14. Naquela 

época, o grande poeta Qu Yuan 屈原 qū yuán (poeta chinês que é homenageado no Festival de 

Barco do Dragão) também usou muitas vezes nos seus poemas a orquídea como uma metáfora 

para a beleza duma donzela ou para a virtude dum cavalheiro. 

Esta planta ornamental foi totalmente espiritualizada, fenómeno não encontrado em ne-

nhuma outra flor. 

                                                           
13https://www.google.pt/search?q=%E7%89%A1%E4%B8%B9%E8%8A%B1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj2w93-

jareAhWLCsAKHVZzDdQQ_AUIDigB&biw=1242&bih=597#imgrc=eQO2GqEeQ3ssfM:, consultado a 28 de outubro de 2018. 

 

14 “ 中国兰花作为一种观赏植物，(…)至今已有1000多年的栽培历史。而据古籍《乐府诗集》载，早在春秋战国时大学问家

孔子就说过“兰当为王者香”，当时的大诗人屈原也曾在其诗歌中多处以兰喻君子，美人。(…) 这种观赏植物已被充分地精

神化了，这是其他任何花卉所没有的现象。在中国，兰可以是一种人格的象征（无人自芳），可以是一种德性（以之喻德

人，善人），可以是一种修养（洁身自爱的君子），可以是一种风度（飘逸、文雅），可以是一种思想（脱俗避世、清高

不染、复归自然），可以是一种人生哲学（素淡幽远），可以是一种情调（婉丽凄清），可以是一种境界（清），因之，

兰也可以作为美好理想、情操、风度、文化生活乃至各种各样美好事物的雅称”TdA. 

https://www.google.pt/search?q=%E7%89%A1%E4%B8%B9%E8%8A%B1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj2w93-jareAhWLCsAKHVZzDdQQ_AUIDigB&biw=1242&bih=597#imgrc=eQO2GqEeQ3ssfM
https://www.google.pt/search?q=%E7%89%A1%E4%B8%B9%E8%8A%B1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj2w93-jareAhWLCsAKHVZzDdQQ_AUIDigB&biw=1242&bih=597#imgrc=eQO2GqEeQ3ssfM
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Na China, a orquídea é um símbolo de grande qualidade pessoal (manter-se perfumada 

em silêncio), de virtude (pela sua simplicidade), de auto-cultivo (preferência para pureza), de bom 

gosto (pela sua elegância), de uma atitude (no afastamento de sítios de ruído e de movimento), 

de uma filosofia de vida (pela sua independência dos materiais), ou seja, a orquídea é o sinónimo 

de todas as boas qualidades admiradas por um intelectual.15 

 

1.2.3.2- Peónias 
 

Figura 14 – Pintura chinesa de peónias.16 

 

A peónia 牡丹 mǔ dān é conhecida como a rainha das flores e acarreta um grande 

simbolismo cultural na China. Esta flor simboliza riqueza e honra. Assim, uma imagem do galo a 

cantar e a peónia simboliza sucesso e honras. 

A peónia é cultivada na China há 2500 anos (cf. Zhang, 2012). Na Dinastia Tang (618-907), a 

cidade de Luoyang era famosa pelas suas peónias e diversos poemas foram inspirados nesta flor. 

Todos os anos em abril, é inaugurado um Festival de Peónias em Luoyang. 

 

                                                           
 

 

16https://www.google.pt/search?q=%E7%89%A1%E4%B8%B9%E8%8A%B1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj2w93-

jareAhWLCsAKHVZzDdQQ_AUIDigB&biw=1242&bih=597#imgrc=eQO2GqEeQ3ssfM:, consultado a 28 de outubro de 2018. 

 

https://www.google.pt/search?q=%E7%89%A1%E4%B8%B9%E8%8A%B1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj2w93-jareAhWLCsAKHVZzDdQQ_AUIDigB&biw=1242&bih=597#imgrc=eQO2GqEeQ3ssfM
https://www.google.pt/search?q=%E7%89%A1%E4%B8%B9%E8%8A%B1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj2w93-jareAhWLCsAKHVZzDdQQ_AUIDigB&biw=1242&bih=597#imgrc=eQO2GqEeQ3ssfM
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Figura 15 - Festival de Peónias, em Luoyang.17 

 

Segundo a lenda, a imperatriz Wu Zetian ( 武则天 Wǔ Zétiān) ordenou que todas as flores 

do seu jardim florescessem, no entanto, a peónia foi a única que não cresceu, fazendo com que 

a imperatriz queimasse e desenterrasse a flor.  

  

                                                           
17 http://www.southernpeony.com/2018/01/omg-were-going-to-luoyang-china-for.html, consultado a 28 de outubro de 2018. 

http://www.southernpeony.com/2018/01/omg-were-going-to-luoyang-china-for.html
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1.3- Evolução do Design Chinês: do Design Tradicional ao Design 
Moderno 

 

O design é considerado uma das partes mais fundamentais aquando da construção de 

uma coleção de moda. Por estar sempre em constante mudança, este pode desenvolver modos 

de pensamento variados, sendo essencial para os designers estarem sempre a par de todas as 

inovações. Segundo Popovic, “o design é um agente de mudança e é importante para os designers 

saberem como eles podem prejudicar ou apoiar os sistemas culturais indígenas da sociedade” 

(2002, p.6)18.  

Atualmente, a China assume um papel muito importante na economia mundial, sendo já 

considerada a segunda maior economia do mundo. Com o seu crescimento exponencial nas 

últimas décadas, a China despertou a curiosidade de muitos designers ocidentais que, inspirados 

pela sua extensa e rica cultura, criaram coleções com símbolos e designs chineses. 

No entanto, nem sempre o design se manteve intacto ao longo das décadas, sendo por 

isso importante referir o design tradicional, com produtos naturais e mais moroso para a transição 

de um design moderno, com produtos feitos pelo homem e a um ritmo mais célere. 

Apesar de diferentes, o design tradicional e o design moderno foram extremamente influenciados 

pela cultura chinesa. 

O design tradicional chinês engloba todas as vertentes da sociedade chinesa. Segundo 

Moalosi, Popovic e Hickling-Hudson: “O design tradicional chinês reflete-se na vida das pessoas, 

educação, necessidades, desejos e até mesmo medos.” (2010, p.3)19. No que se refere ao design 

tradicional, os padrões geométricos, os padrões florais e animais eram frequentemente utilizados 

no vestuário. As vestes tradicionais chinesas eram bastante coloridas, mas, ao longo das diversas 

dinastias, o vestuário modificou e transformou-se, tendo cada dinastia o seu estilo próprio de 

vestuário. O design tradicional chinês foca-se em criar imagens filosóficas e simbolismos, ao 

contrário do que se passa no mundo ocidental e, por isso, não há dúvida de que os artefactos 

tradicionais inspiraram os designs de muitos artistas. 

                                                           
18 “Design is an agent of change and it is important for designers to know how they can either undermine or support the indigenous cultural systems 

of the society.” TdA. 

19 “Traditional Chinese design reflects people ‘s lives, education, needs, wishes and even fears.” TdA. 
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Wang afirma que “a arte e o design na teoria da China tradicional visam conectar símbolos 

e significados através de metáfora, simbolismo e associação.” (2008, p.18) 20. O simbolismo 

retratado no capítulo anterior, era também fonte de inspiração para os designers chineses e toda 

a população conseguia distinguir cada significado do símbolo. É, por isso, importante perceber a 

cultura e história chinesa para perceber o significado de cada símbolo representado no design 

tradicional.  

No design tradicional chinês destacam-se a seda chinesa, o pano brocado, o tecido 

estampado azul, as cores como o vermelho, verde, amarelo e azul, os padrões de cerâmica 

neolítica, padrões de bronze, padrões de laca, padrões relacionados com o Budismo e padrões 

decorativos tradicionais. Apesar de haverem diferenças entre o vestuário das diferentes dinastias, 

todas tinham uma característica em comum: a atenção à assimetria, proporção e equilíbrio (cf. 

Jing, 2016). Como referido anteriormente, as cores, nomeadamente as tradicionais, 

desempenhavam um papel importante no design tradicional chinês, como o verde, vermelho, 

branco, preto, amarelo, tendo cada uma delas o seu simbolismo característico. 

No que se refere aos padrões, estes eram baseados em objetos do dia a dia e transmitiam 

a sensação de uma vida melhor. Por exemplo, eram usados o bambu, o pinho, as peónias, a fénix, 

o lótus, a jade, objetos que atualmente ainda são associados à cultura chinesa. Também os 

bordados e as pinturas faziam parte do vestuário chinês, no entanto variando de acordo com cada 

dinastia. 

Ao longo de todas as dinastias, os padrões e o design utilizados foram-se repetindo, com 

pequenas diferenças no corte de peça de roupa. Ao longo das décadas seguintes, a China foi-se 

modernizando cada vez mais, permitindo a sua abertura comercial aos restantes países. Apesar 

de este passo ter possibilitado que a China desenvolvesse vários setores obsoletos, 

desencadearam-se também consequências negativas no que respeita à arte e ao design. 

Devido às influências do Ocidente, a arte e o design tradicional caíram em desuso, dando 

assim lugar a tendências ocidentais.  

No entanto, foi através do boom económico do século XXI que os chineses se aperceberam 

que seria importante manter as tendências e descobertas do Ocidente, preservando a sua história 

e cultura, aliando a cultura ocidental e a cultura tradicional chinesa. Esta mudança de atitude 

                                                           
20 “The art and design in traditional Chinese theory aim to connect symbols and meanings through metaphors, symbolism and association.” TdA. 
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demonstrou-se no design através da investigação profunda do design tradicional chinês. Guo 

afirma que “Isto refletiu-se no design, pois os designers pararam de imitar os estilos internacionais. 

Em vez de isso, os designers chineses exploraram mais profundamente a cultura tradicional 

chinesa.” (apud Ren, 2013, p.3)21.  

Atualmente, o design moderno chinês inspira-se no design tradicional chinês, combinando 

o toque moderno com alguns aspetos tradicionais como, por exemplo, os leões, as máscaras da 

ópera chinesa, símbolos da pintura chinesa, a fénix, entre outros. Na era atual é importante 

conciliar os aspetos tradicionais do design chinês com elementos criativos e inovadores das 

tendências atuais, de modo a atrair o consumidor para agradar as suas preferências. É através 

desta harmonização do aspeto tradicional com o aspeto moderno que alguns aspetos da cultura 

tradicional se mantêm ainda hoje em voga. A cultura tradicional representa um papel fundamental 

no design moderno, não só na China, como também em Portugal. Este aspeto revela-se também 

importante, pois representa a renovação e assim constata-se que, através da cultura tradicional, 

há inovação, fazendo com que o tradicional se torne mais moderno e apelativo. Através da 

utilização da cultura tradicional no design moderno, ressalta-se um sentimento de união cultural, 

exibindo a arte do país e dando-a a conhecer a outras culturas, com base em coleções de designers 

internacionais e através de coleções de designers chineses. Por exemplo, em Portugal, os azulejos 

são considerados parte da cultura tradicional portuguesa e são, ainda hoje, bastante populares e 

objeto de curiosidade por parte não só de turistas, mas também de designers portugueses, que 

se inspiram no design dos azulejos para criarem as suas coleções de moda. 

Atualmente, apesar da cultura chinesa estar presente apenas na China, existem três 

métodos de design distintos que igualmente representam o design e cultura chinesa pelo mundo. 

Estes são: o design elaborado por designers nacionais (indivíduos de nacionalidade chinesa), os 

designers internacionais que possuem curiosidade em relação a este design e ainda o design 

ocidental e chinês, que une elementos chineses e ocidentais. 

Como referido anteriormente, as máscaras de ópera chinesa, os caracteres e o dragão 

são símbolos da cultura tradicional chinesa e são frequentemente utilizados no design de objetos 

e peças de roupa de diversos designers chineses. De forma semelhante a como as cores 

                                                           
21  “This has been reflected in design, as designers have stopped mimicking international styles. Instead, designers have explored deeper into 

traditional Chinese culture.” TdA. 
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representam um papel primordial no design tradicional chinês, o mesmo acontece no design 

moderno. Atualmente, muitos designers combinam o vermelho e o design moderno para 

personificar a cultura tradicional chinesa e o design tradicional chinês. 

O tecido, a cor, o design e a tecnologia são fundamentais no processo de design de 

vestuário e, consequentemente, faz parte da tarefa dos designers chineses, inovar o tecido, as 

cores, os padrões de todas as peças de vestuário, de modo a retratar a essência do vestuário 

tradicional chinês. 

Além do papel dos designers, nos dias de hoje, também a tecnologia desempenha uma 

função importante na elaboração das peças de vestuário. Devido à tecnologia de impressão digital, 

de computadores e aos avanços na indústria têxtil, é possível para os designers proceder à tecno-

logia de tecelagem de cores, fazendo uso de elementos tradicionais do design chinês, como a 

pintura de paisagem, que é diretamente tecida na seda ou outros tecidos, modificando o modo 

como o design tradicional e as técnicas tradicionais são retratadas, devido à sua tecnologia inova-

dora (cf. S. Lam & G. K., 2006). 

Atualmente, os designers internacionais fazem uso de padrões auspiciosos para espelhar 

o design chinês (cf. Zhang, 2016). Estes tipos de padrões são considerados património cultural, 

auxiliando à constituição de novos elementos visuais. Estes podem ser divididos em três categorias 

distintas. A primeira associa-se com os padrões relacionados com pintura, bordados, porcelana, 

cerâmica. A segunda representa a conduta moral, como a segurança, felicidade, longevidade e a 

riqueza. A terceira, a mais utilizada, baseia-se em expressões, com a utilização de padrões 

geométricos, flores e plantas, animais, figuras míticas, eventos ou, até mesmo, objetos 

considerados importantes (cf. Han, 2014). 

Nos dias de hoje, o desafio de muitos jovens designers chineses é conciliar as 

características tradicionais chinesas com as tendências ocidentais, de modo a promover o seu 

design e competir com os designers internacionais que também utilizam as mesmas tendências; 

por isso é necessário o uso de criatividade para que o objetivo seja sucedido. 

Apesar de grande parte dos designers utilizarem os mesmos métodos na conceção de 

peças de roupa, existem algumas diferenças. Os designs podem alterar-se de acordo com o país 

que está a utilizá-lo, devido à sua cultura distinta, maneira de pensar e história. Por isso, é 

importante que os designers chineses expressem a sua entidade cultural, de modo a distinguir-se 

dos demais designers oriundos de nacionalidades, que não a chinesa. 
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1.4- Influência Chinesa na Moda Ocidental 

 

A moda reinventa-se a cada estação e, por isso, algumas das tendências dissipam-se 

rapidamente. No entanto, a tendência da influência oriental tem persistido nas coleções de muitos 

designers ocidentais. 

Desde muito cedo, o vestuário no império do Oriente era tido como uma ordem política, 

isto é, os imperadores impunham às suas populações que estas se deveriam vestir de acordo com 

ideais confucionistas. Ao longo dos séculos, todo o vestuário foi-se adaptando a cada dinastia, 

dando lugar às peças de vestuário que ainda atualmente estão presentes na cultura chinesa. Os 

símbolos da cultura chinesa (como o dragão, o tigre, a serpente, entre outros), presentes nas 

vestes tradicionais e modernas, despertam a curiosidade de muitos designers ocidentais e são a 

inspiração das suas peças de coleção de moda.  

Além dos símbolos que foram referidos anteriormente, existem alguns elementos que se 

destacam na moda chinesa e os designers ocidentais fazem uso deles, como o corte, a 

predominância da cor vermelha, as flores e os modelos inspirados no vestido qipao (旗袍 qípáo) 

que, ainda nos dias que correm, permanece popular entre a população feminina na China e no 

mundo ocidental. 

No entanto, a presença da influência chinesa na moda ocidental não se limita à atualidade. 

A influência chinesa começou a pressentir-se desde a abertura da China a outros países, já no 

século dezoito, com o termo popular de chinoiserie. Runes & Schrickel definem o termo como uma 

referência “(...) às influências artísticas chinesas em França e outros países ocidentais no século 

dezoito.” (1946, p.1)22. Os designers e a população ocidental tentavam imitar a arte de porcelana 

e os motivos de decoração chinesa.  

Ao longo das décadas existiram três tipos de vestuário na China que se destacaram, sendo 

estes o hanfu (汉服 hànfú), o qipao (旗袍 qípáo), e o Fato Mao (中山装 zhōng shān zhuāng). 

 

                                                           
22 “The popular term “Chinoiserie” was created to refer to Chinese artistic influences in France and other Western countries in the eighteen century.” 

TdA 
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Figura 16 - Vestuário汉服 hànfú.23 

 

 

Figura 17 – Vestuário 旗袍 qípáo.24 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 https://www.penuel.org/blogs/chinese-style-dress-cheongsam/history-and-facts-about-hanfu, consultado a 28 de outubro de 2018. 

 

24 https://kknews.cc/zh-mo/fashion/p6bvrp.html, consultado a 28 de outubro de 2018. 

 

https://www.penuel.org/blogs/chinese-style-dress-cheongsam/history-and-facts-about-hanfu
https://kknews.cc/zh-mo/fashion/p6bvrp.html
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Figura 18 - Vestuário Fato Mao 中山装 zhōng shān zhuāng.25 

 

Depois de fazerem tanto sucesso, estes tipos de vestuário chegaram também ao ocidente. 

Através da utilização de vestuário com elementos chineses, os designers internacionais 

conseguem obter a atenção de chineses e da população ocidental. Ainda hoje, o qipao é muitas 

vezes utilizado como modelo de inspiração de várias marcas europeias e é muitas vezes 

considerada a peça de vestuário mais popular entre os cidadãos chineses. 

Como referido anteriormente, diversos designers internacionais utilizam elementos 

chineses nas suas criações de moda, nomeadamente inspiradas nas roupas étnicas tradicionais, 

como por exemplo o qipao (cf. Delong & Bao, 2005). Este facto é positivo, pois mostra que, desde 

que a China se modernizou, esta possui cada vez mais influência no mundo ocidental.  

Atualmente, a influência ocidental está bastante presente na China em diversos aspetos. 

No entanto, tem-se verificado uma união comercial entre o Ocidente e Oriente. Este facto também 

se repercute na área da moda, pois existe cada vez mais frequentemente a influência chinesa no 

vestuário ocidental. Esta influência representa um papel muito importante, sendo que é uma forma 

de conhecer um pouco mais a cultura chinesa por parte da população ocidental e, por vezes, 

acabar com estereótipos que possam existir entre as culturas. Pode afirmar-se que, tal como a 

moda, a influência chinesa se reinventa ao longo do tempo, possibilitando criações inovadoras 

com a presença de elementos tradicionais. 

                                                           
25 http://www.bbc.com/culture/story/20151007-from-red-guards-to-bond-villains-why-the-mao-suit-endures, consultado a 28 de outubro de 2018. 

http://www.bbc.com/culture/story/20151007-from-red-guards-to-bond-villains-why-the-mao-suit-endures
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1.5- Inspiração dos Estilistas Ocidentais  

 

A inspiração é um dos elementos essenciais no processo de design. Esta inspiração é 

retirada de diversas formas. Alguns designers preferem inspirar-se em fotografias, vídeos, 

experiências e gostos pessoais ou através de culturas diferentes das suas, enquanto que outros 

designers retiram inspiração desde a arquitetura, o mobiliário, a comida e a eletrónica. 

Cada designer deve ter a sua forma de inspiração, de modo a evitar designs idênticos. Por 

este motivo, os designers recorrem frequentemente a experiências pessoais, para que o design 

não se torne monótono e repetitivo. Para além das experiências pessoais, também o conhecimento 

de outras culturas pode auxiliar o processo de um design criativo e inovador. Por exemplo, 

conhecendo a cultura de um determinado país, há a possibilidade de conciliar a cultura tradicional 

com a cultura moderna, criando um design que satisfaça a população desse determinado país e 

auxiliando o conhecimento da cultura refletida nesse design a diversos países. 

Os designers encontram também a inspiração para as suas criações através de emoções, 

o lugar onde vivem, lugares que gostariam de viver, livros, filmes, músicas. Tudo o que os rodeia 

pode inspirá-los para as suas coleções de moda.  Este facto aplica-se quando o consumidor dirige-

se às lojas e as coleções de cada marca são variadas, por isso cada designer tem a sua própria 

fonte de inspiração. Por exemplo, a coleção da marca Zara é diferente da coleção da marca Mango, 

porque as fontes de inspiração e os designers são diferentes. Além do facto que referi anterior-

mente, os consumidores finais nem sempre são os mesmos, ou seja, nem todo o consumidor tem 

os mesmos gostos, portanto, as marcas devem alinhar a coleção aos padrões de compra do seu 

consumidor final e, por isso, os designers não devem somente ter em conta a sua opinião e gosto 

pessoal. No entanto, também existem muitos designers que utilizam a mesma fonte de inspiração. 

Esta fonte de inspiração vem de várias fontes, como os designs que se veem nas passarelas, de 

criadores de renome do mundo da moda. Com o mesmo design, os criadores tentam adaptar a 

tendência, criando um design único, implementando inúmeras estratégias de adaptação, no qual 

um novo design surge.  

Além das suas inspirações, o processo de desenho é igualmente importante na criação de 

um novo design. Os desenhos auxiliam os designers a terem uma melhor perceção de como o seu 

novo design será. Após o processo de desenho, os designers vão alterando o design de acordo 

com a sua preferência e fazem experiências com as cores que pensam que serão mais adequadas. 
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Existem também estilistas que têm uma boa memória visual e não necessitam da técnica 

de desenho, para determinar como o seu novo design se tornará (cf. Eckert & Stacey, 2000). Estes 

criadores conseguem percecionar a sua futura recriação de vestuário como uma fotografia. Fazem 

apenas uso da sua boa capacidade de memorizar peças vistas num determinado lugar e pensam 

o que alterariam, inspirando-se em outros designs e, ao mesmo tempo, criando uma nova peça 

da sua autoria (cf. Khalili, 2014). 

Outra técnica utilizada pelos designers, é o conceito de “Moodboard”. Este refere-se a um 

painel visual, representando o conceito de um projeto (cf. Eckert & Stacey, 2000). O “Moodboard” 

é um conjunto de imagens, no qual os designers se inspiram, fazendo referências culturais, às 

cores, formas e tecidos que irão utilizar nas suas criações de moda. Após reunidas as inspirações 

e os desenhos, os estilistas devem estudar o mercado, observar desfiles de moda de marcas de 

renome mundial e os estilos de vida do consumidor, observar quais as tendências que mais agra-

dam ao público generalizado, pesquisar as tendências usadas no dia a dia pela população, estar 

a par de eventos, de modo a criar uma coleção de sucesso. É, por isso, importante que o designer 

esteja sempre em contato com as tendências e notícias da atualidade e consistentemente realizar 

trabalho de pesquisa.  

Segundo Cardoso Gonçalves e Schaub Badke: “Neste contexto, podemos definir um de-

signer como “(…) um organizador ativo de conhecimento de design num contexto de design, que 

ambos manipulam de forma efetiva e afetiva uma forma (assim como formas e cores, etc.) usando 

várias representações visuais (assim como estímulos), numa solução para o problema do projeto 

em questão” (2011, p.1)26.  

Existem designers que admitem modificar designs individuais já previamente existentes 

para dar aso às suas novas criações de moda, o que explica a importância da visualização de 

designs já expostos no mercado. Esta lembrança de peças de vestuário já existentes faz com que 

o designer tenha uma melhor comunicação no que toca ao seu design, pois é extremamente difícil 

descrever as características de uma peça de vestuário no que se refere a variações de outros 

designs (cf. Eckert & Stacey, 2000). Estas suposições mentais de uma nova peça baseando-se 

numa já existente, faz com que os designers questionem se a peça de vestuário já existente é 

                                                           
26 “In this sense, we can acknowledge a designer as “(…) an active organizer of design knowledge in a design context, who both effectively and 

affectingly manipulates a form [as well as shapes, colours, etc.], using various visual representations [as well as other stimuli], into a solution for 

the design problem at hand.” TdA. 
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única, ou se é uma fonte de inspiração para novas peças de vestuário. Os designers, não só usam 

de peças de vestuário já existentes, como de tendências mais antigas que podem resultar numa 

tendência reformulada e apreciada pelo consumidor.  

Nos dias que correm, é bastante comum observar tendências que já foram usadas há 20 

anos e que agora existem nas lojas, mas de uma maneira mais moderna e apelativa. No entanto, 

os designers mais experientes conseguem antecipar o que irá ser tendência naquele ano e rea-

proveitar tendências antigas com materiais desenvolvidos e novas técnicas, que anteriormente não 

eram utilizadas.  

Através do desenvolvimento de novos designs e padrões, as máquinas de costura possibi-

litam amostras variadas a diversas empresas, proporcionando uma maior escolha. Além de todos 

estes métodos, os designers inspiram-se nas suas viagens a capitais da moda, como Milão, Paris, 

Londres e Nova Iorque, estudando as coleções e, desta maneira, obtendo uma noção mais con-

creta no que se refere a diferentes setores de marketing.  

Em 2015, no Museu Metropolitano de Arte, mais conhecido como The Met, em Nova 

Iorque, realizou-se uma exposição sobre a inspiração do vestuário chinês, intitulada “China: Thro-

ugh The Looking Glass”. Nesta exposição, os estilistas ocidentais mostram as suas criações com 

inspiração retiradas de filmes chineses e do vestuário de dinastias como Qing, a República da 

China e a República Popular da China. O qipao e o fato zhongshan (fato usado por Sun yat Sen), 

a seda, a caligrafia e a porcelana representam ainda outras inspirações presentes nesta exposição. 
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Capítulo II- Análise Qualitativa na Investigação 
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2.1- Razões de Escolha do Tema 

 

 

Figura 19 - Vestuário Tradicional Chinês.27 

 

A moda é uma das minhas maiores paixões. Através dela, sinto que me posso 

complementar e demonstrar a minha personalidade. Por vezes, quando estou triste, alegra o meu 

dia, pois acredito que uma boa escolha de vestuário possa fazer com que me sinta mais confiante 

e melhor psicologicamente. Desde criança que sou apaixonada por este mundo, no entanto, nunca 

tive o desejo de ser modelo. Porém, desejava um dia tornar-me designer, mas, infelizmente, não 

tenho qualquer talento para desenhar.  

No ano em que estive na China, fascinei-me pelo vestuário tradicional chinês, tão diferente 

do vestuário ocidental, com a presença de vestes coloridas, com tecidos macios e vários bordados 

e padrões interessantes que nunca havia observado no mundo ocidental. A figura 19 simbolizou 

o ponto de partida para o tema da minha dissertação. Numa visita de estudo a Foshan, constatei 

que várias raparigas estavam a ser fotografadas com o vestuário tradicional chinês. Como sou 

bastante interessada neste tema, decidi tirar uma fotografia a uma dessas raparigas.  No que se 

                                                           
27 Fonte elaborada pelo autor. 
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refere a cores, lembro-me que havia cores distintas, como o vermelho, cor de rosa claro, azul, 

amarelo e também os padrões e estilos do vestido eram diferentes. Quando regressei a Portugal, 

sabia que a minha dissertação deveria ser relacionada com a moda.  

Nos últimos anos, pude observar uma tendência que se tem vindo a popularizar no mundo 

ocidental, a influência chinesa na moda ocidental. Por volta de 2014 comecei a observar o 

aparecimento de imagens de dragões bordados em casacos, caracteres em t-shirts, os cortes de 

influência chinesa em vestidos e flores que se remetem à cultura oriental, sendo todos estes 

elementos representados em coleções de marcas europeias. 

Por esta razão, decidi elaborar o tema da influência chinesa na moda ocidental. Através 

deste tema, pretendo constatar se realmente existe alguma relação entre estes dois fatores, se os 

designers se inspiram, de facto, na cultura tradicional chinesa ou se apenas acham esteticamente 

agradável utilizar elementos desta cultura e quais os simbolismos utilizados pelos designers na 

moda ocidental. Para este efeito irei analisar todas as peças de vestuário que conseguir encontrar 

relacionadas com esta tendência. 
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2.2- Teoria sobre Metodologia Qualitativa 

 

Segundo Arilda Schmidt Godoy, “a expressão "ciências sociais" costuma ser usada para 

indicar as diferentes áreas do conhecimento que se preocupam com os fenômenos sociais, 

econômicos, políticos, psicológicos, culturais, educacionais, ou seja, aqueles que englobam 

relações de caráter humano e social.” (1995, p.58). 

Durante cerca de quatro décadas, uma revolução metodológica ocorreu nas ciências 

sociais. Foi, por isso, necessário um método que fizesse jus a investigações de ciências sociais, já 

que este apresenta uma base científica frágil, pois engloba as relações humanas, tratando o ser 

humano como um objeto e são sujeitas a modificações (cf. Martins, 2004).  

Ao longo do tempo, foi desenvolvida uma metodologia qualitativa de modo a complementar 

as pesquisas e investigações (cf. Denzin & Lincoln, 2008). A partir da segunda metade do século 

XIX a investigação qualitativa surgiu no campo das ciências sociais (cf. Godoy, 1995). A 

investigação é definida como um estudo cuidadoso, de modo a descobrir novos factos ou 

informações (cf. Ifla journal 19, 1993). 

Para uma investigação bem-sucedida, há que integrar uma teoria metodológica. A teoria 

metodológica e os métodos são os modos mais utilizados para proceder à investigação qualitativa, 

e, por isso, gerar teoria é o principal objetivo dos investigadores (cf. Strauss & Corbin, 1997). A 

metodologia qualitativa tem origem na antropologia e na sociologia. A primeira investigação de 

metodologia qualitativa ocorreu quando o casal inglês Sidney e Beatrice Webb, investigou sobre a 

história laboral e as condições da vida dos pobres em Londres (cf. Aguiar & Tourinho, 2011).  

Segundo Heloisa Helena T. Souza Martins, “a pesquisa qualitativa é definida como aquela 

que privilegia a análise de microprocessos, através do estudo das ações sociais individuais e 

grupais, realizando um exame intensivo dos dados, e caracterizada pela heterodoxia no momento 

da análise.” (2004, p.289). A pesquisa qualitativa não se baseia em números, visto que esta 

pretende verificar qual a sua relação com o seu objeto de estudo, obtendo assim várias 

interpretações (cf. Dalfovo et al., 2008).  

Segundo Arilda Schimidt Godoy, “sob a denominação "pesquisa qualitativa" encontram-

se variados tipos de investigação, apoiados em diferentes quadros de orientação teórica e 

metodológica, tais como o interacionismo simbólico, a etnometodologia, o materialismo dialético 

e a fenomenologia.” (Godoy, 1995, p.58). 
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A fenomenologia lida com o mundo social, ou seja, interpreta o modo de vida da sociedade 

e está relacionado com conceitos do dia a dia e interpretações científicas e compreensão. O 

interacionismo simbólico retrata o modo como os seres humanos se desenvolvem participando da 

interação social com o mundo. Ambos os conceitos estão relacionados com a investigação 

qualitativa e analisam o modo como o ser humano interage no mundo social (cf. Ohman, 2005). 

Por outro lado, Patton defende a abordagem hermenêutica. Ele acredita que através desta 

abordagem, as pessoas agem de acordo com as suas crenças, perceções, sentimentos e o seu 

comportamento desenvolve-se de uma só maneira, possibilitando uma análise profunda 

posteriormente (cf. Alves, 1991). Segundo Patton, a características que mais se salientam na 

investigação qualitativa são a visão holística, a indução e a investigação naturalística (cf. Patton, 

1986). 

A pesquisa qualitativa é indutiva. Os investigadores preferem desenvolver conceitos e 

conhecimentos de padrões de informação do que recolher informação para aceder a modelos pré-

concebidos, hipóteses ou teorias (cf. Steven et al., 2016). O foco do design de estudo não pode 

ser definido previamente, pois a realidade é múltipla e não pode ser definido como uma categoria, 

deve ser desenvolvido por um processo indutivo, tendo conhecimento do contexto e 

enquadramento das múltiplas realidades existentes (cf. Alves & Gewandsznajder, 1999). 

A visão holística é também outra das características da investigação qualitativa. A visão 

holística defende que a compreensão de um significado de um evento é possível quando existe 

uma compreensão da inter-relação que surgem dos dados em contexto (cf. Alves, 1991).  

Para os pesquisadores é importante saber o modo de vida e como as pessoas pensam, 

por isso é importante a presença de um ambiente naturalista (cf. Lincoln & Guba, 1985). Arilda 

Schmidt Godoy afirma ainda que: 

 (…) na designação "naturalística" também está implícita a ideia de que os 

sujeitos são observados em seu habitat, de forma não-intervencionista. Além disso, 

o próprio nome indica que tais observações são relatadas em linguagem não-

técnica, por meio de palavras e conceitos familiares, que possibilitam a 

compreensão do fenômeno minimizando o papel de pressuposições admitidas a 

priori. (1995, p.58). 
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A questão da objetividade é também essencial na investigação qualitativa, já que é 

considerado um problema desta. O investigador é considerado o “instrumento” da recolha de 

dados, já que é ele que transcreve tudo o que o seu objeto comunica, e por isso a fiabilidade dos 

dados, pode ficar comprometida; por conseguinte, os dados recolhidos devem remeter à realidade 

e de acordo com o que o seu objeto de estudo comunicar (cf. Carmo & Ferreira, 2008). 

A análise de dados e a variabilidade desta são outra das características presentes na 

metodologia qualitativa. Segundo Heloisa Helena Sousa T. Martins, “a maior dificuldade da 

disciplina de métodos e técnicas de pesquisa está na dificuldade de ensinar como se analisa os 

dados — isto é, como se atribui a eles significados — sendo mais fácil ensinar a coletá-los ou a 

realizar trabalho de campo.” (2004, p.292). 

As expressões "pesquisa de campo" e "pesquisa naturalística" são sinónimos de 

"pesquisa qualitativa” (cf. Godoy, 1995). A coleta de dados é feita com flexibilidade, já que só os 

dados considerados mais apropriados são recolhidos (cf. Martins, 2004). Na pesquisa de campo, 

os dados são recolhidos através de vídeos e gravadores ou anotações num bloco de papel.   

Outra característica da investigação qualitativa baseia-se na subjetividade e simbolismo. A 

compreensão das relações e atividades humanas com os significados que as animam é 

radicalmente diferente do agrupamento dos fenómenos sob conceitos e/ou categorias genéricas 

dadas pelas observações e experimentações e pela descoberta de leis que ordenariam o social (cf. 

DE S. Minayo & Sanches, 1993). A subjetividade da metodologia qualitativa pode ser considerada 

uma característica negativa. Esta resulta da aproximação do sujeito e objeto ou pesquisador, no 

entanto é necessário que o pesquisador seja aceite, ou seja, que o pesquisado aceite o 

pesquisador, por meio da simpatia e compreensão, e para alguns investigadores, este facto 

compromete a objetividade e neutralidade da pesquisa (cf. Martins, 2004). 

Frequentemente, a análise qualitativa requer um processo de entrevistas, por isso os 

critérios selecionados para a escolha de candidatos é primordial, devido a interferir diretamente 

com a qualidade de informações, nos quais será possível chegar a uma compreensão mais ampla. 

(cf. Duarte, 2002).  

No que se refere ao número de pessoas entrevistadas, não existe um número exato que 

seja mais correto e, por isso, devem realizar-se as entrevistas necessárias até obter o material 

para que possa haver uma análise e a compreensão de, segundo Dauster “significados, sistemas 
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simbólicos e de classificação, códigos, práticas, valores, atitudes, ideias e sentimentos” (1999, 

p.2). 

Para o pesquisador qualitativo não bastam os factos (os dados), mas é preciso a imagina-

ção (a interpretação) para compreender o que eles querem dizer para os indivíduos e para a 

cultura (cf. Turato, 2000). Por não existir questões formuladas a priori, ou seja, não existirem 

questões muito desenvolvidas, o pesquisador vai investigando e a pesquisa torna-se mais direta e 

específica à medida que o estudo vai decorrendo (cf. Ludke & Marli, 2003). 

A metodologia qualitativa é útil em pesquisas nas quais não se tem conhecimento sobre 

o objeto de estudo, realidades e observações distintas, quando existe a possibilidade de proximi-

dade do objeto de estudo e do investigador, e quando existe a compreensão por parte do investi-

gador relativamente ao seu objeto de estudo, possibilitando uma melhor análise. 
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2.3- Teoria e Explicação sobre a Grelha de Avaliação utilizada 

 

Aquando de uma investigação científica, o investigador recorre a técnicas e instrumentos 

para o melhor tratamento dos dados. No entanto, as técnicas e instrumentos mais adequados a 

usar vão depender do objetivo que o investigador pretende traçar (cf. Turato, 2003). Existem 

diversos instrumentos que possibilitam uma melhor recolha de dados, tais como a análise de 

conteúdos, as fichas de leitura, checklists e grelhas de avaliação. 

Bardini refere que a análise de conteúdos é "um conjunto de instrumentos metodológicos 

cada vez mais subtis em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a "discursos"(1977, p.31) 

(conteúdos e continentes) extremamente diversificados.  

A análise de conteúdos baseia-se na objetividade de números e não subjetividade. No 

entanto, ao longo dos anos, tem sido mais abordada uma metodologia qualitativa, utilizando a 

indução e a intuição para uma profunda e melhor investigação (cf. Moraes, 1999). A análise de 

conteúdo é utilizada em estudos socio antropológicos, que tanto podem abordar pequenos grupos, 

como amostras muito grandes (cf. Junior & Wilson, 2005). 

A análise de conteúdos possui três fases: a pré-análise, a exploração do material e o tra-

tamento dos resultados e interpretação (cf. Bardini, 1977). 

Na pré-análise é feita uma leitura dos dados, de forma a organizar a informação e analisar 

os conteúdos. Nesta fase é mais visível o contacto entre o investigador e a informação, devido à 

leitura da informação que é feita para dar uma ideia global e o seu significado (cf. Junior & Wilson, 

2005). 

Na segunda etapa os dados são codificados a partir das unidades de registo (cf. Bardini, 

1977).  

O tratamento dos resultados é importante na análise de conteúdos pois são respondidas 

as questões da investigação. São selecionadas frases, parágrafos, livros, ente outros, mas o mais 

importante é o foco no tema, o que faz com que parágrafos e frases sejam tidos como dados de 

análise. Estes são recolhidos através de um processo indutivo de atenção (cf. Bardini, 1977). O 

tema pode ser escolhido pelo investigador, podendo ter mais que um tema que vá ao acordo com 

o objetivo da pesquisa. Os dados recolhidos não podem constituir uma interdependência para o 

investigador, por isso, além do processo intuitivo, são utilizadas teorias e objetivos de análise.  É 
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importante referir que os objetivos de estudo e a escolha de tema e as próprias escolhas de teoria 

e as suas próprias intuições estão interdependentes entre si (cf. Campos, 2004). 

Esta análise é também utilizada na área da educação, saúde e administrativa. Pode ser 

dado como exemplo a análise de conteúdos para avaliar a satisfação de empregados numa em-

presa. As fichas de leitura consistem num conjunto de técnicas para recolher dados das bibliogra-

fias utilizadas pelo investigador (cf. Macore, 2015). 

Gray (2004, p.53) recomenda que sejam colocadas questões como:  

• Qual é o propósito do presente estudo?  

• Qual é o foco principal?  

• Quais tipos de dados foram recolhidos?  

• Como os dados foram tratados?  

• Qual abordagem analítica que foi utilizada?  

• Como a validade é dirigida no estudo?  

• Como as questões éticas são abordadas? 

O objetivo destas questões é sintetizar, organizar e analisar. 

A ficha de leitura deve conter o título, autor, editora, cidade ou outras obras do autor. De 

seguida estabelece-se um modelo de ficha de leitura, regista-se os factos e sintetiza-se a 

informação.  

As checklists constituem outro dos instrumentos utilizados na recolha de dados. 

Representam um papel importante na metodologia qualitativa e são adequadas para avaliar o 

domínio de skills e técnicas (cf. Tamir, 1990). Se utilizadas corretamente, as checklists auxiliam o 

investigador, ou os indivíduos, no dia a dia, a diminuir ambiguidades. Por exemplo, a checklist é 

útil para quando a aproximação de uma viagem, a preparar uma mala de viagem (o que levar), a 

efetuar uma lista de supermercado, entre outros. 

As grelhas de avaliação constituem uma excelente forma de avaliar certos parâmetros de 

qualquer pesquisa. Aquando da pesquisa sobre a teoria de grelhas de avaliação, deparei-me com 

o facto de que não existiam documentos sobre grelhas de avaliação relacionados com o meu tema, 

a moda. As grelhas de avaliação são frequentemente utilizadas na área da educação, avaliando os 

alunos, de acordo com determinados parâmetros. Assim sendo, pretendo utilizar as grelhas de 

avaliação, no entanto terei de alterá-las para se aproximarem ao meu tema.  
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Os parâmetros que decidi abordar na minha grelha de avaliação consistem em: figura, género, 

marca, cor, padrão, corte, peça de vestuário, coleção, simbolismo e modo de utilização.  

Para que a análise seja mais organizada, irei analisar cada peça por marca.  Na figura 

abaixo, descrevo os dez parâmetros que selecionei. O primeiro parâmetro refere-se à figura da 

peça de vestuário, para que possa proceder à análise. O segundo parâmetro, referente ao género, 

foi o critério que mais me surpreendeu, pelo fato de existir a presença de vestuário masculino. 

Decidi colocar este ponto na grelha de avaliação para demonstrar se existe um maior número de 

vestuário feminino, ou masculino. Além do género, também pretendo verificar qual a cor mais 

utilizada e se as cores das peças de vestuário fazem jus ao ideal do vestuário chinês. De seguida, 

as peças de vestuário foram colocadas na grelha, de modo a determinar qual o tipo de peça desta 

tendência mais utilizada pelos designers. Outro dos parâmetros selecionados foi o padrão, de 

modo a verificar qual o padrão mais utilizado e se se assemelhava ao padrão chinês. A estação 

da coleção também foi apontada como um dos pontos, devido a perceber qual a coleção que mais 

utilizou esta tendência. Além dos critérios que referi anteriormente, também o simbolismo utilizado 

em cada peça de vestuário é igualmente importante e a maneira como foi utilizada (se os designers 

ocidentais tiveram cautela nos elementos da cultura chinesa, como caracteres, as cores e o corte 

utilizado). 

Género Marca Cor Padrão Corte Peças de 
vestuário 

Coleção Simbolismos Modo de utilização 

Figura 20 - Demonstração dos parâmetros da grelha de avaliação. 

 

Através da grelha de avaliação, comparo as diversas peças de roupa e refiro se existe 

alguma característica comum a todas elas, de modo a concluir qual o elemento comum que os 

designers ocidentais utilizam nas suas inspirações da cultura chinesa e qual o elemento de cada 

critério que mais se destaca. 
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2.4- Descrição Breve das Marcas Europeias Escolhidas e Razões de 

Escolha das Marcas  

As marcas de vestuário que analisarei são marcas europeias, sendo estas a Zara, Denny 

Rose, Primark, Bershka, Mango, Kiabi, Oysho, todas com custos relativamente acessíveis.  

 

2.4.1- Marca Mango 

 

 A marca Mango é internacionalmente conhecida e fabrica roupas para homens e 

mulheres. Apresenta uma abordagem mais clássica com um toque moderno, com peças de roupa 

com qualidade. Possui também uma linha de acessórios e calçado. 

A marca está representada em 91 países e a chave para o sucesso está no conceito, equipa e 

sistema de logística. Criada em 1984, é considerada a segunda maior exportadora têxtil de 

Espanha (cf. Site oficial Mango, 2018). 

 

2.4.2- Marca Zara 

 

A Zara foi criada no ano de 1975, na Galiza. Neste momento, é considerada uma das 

maiores empresas a nível global (cf. Gomes, 2011). A Zara oferece uma vasta gama de peças de 

vestuário, acessórios e calçado para criança, mulher e homem, possuindo também uma linha de 

produtos para casa, que se intitula de Zara Home. As peças de vestuário da Zara apresentam uma 

qualidade média a preços acessíveis. Está presente em quase todos os países do mundo e é 

bastante popular entre bloggers de moda e a população em geral. O espaço da loja é normalmente 

muito clean, com cores neutras e sem padrões, de modo a atrair o consumidor para as suas peças 

de vestuário, acessórios ou calçado. A localização é também um fator importante para o sucesso 

desta marca. Segundo Luciana Cruz Lourenço:  

 

(…) Para poder existir uma loja Zara é necessário que a localidade tenha mais de 100,000 

habitantes e que haja um local adequado para estabelecer a loja, que seja de acordo com as 

exigências da marca, no centro da cidade ou num centro comercial. A necessidade de estar num 
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local privilegiado das melhores zonas comerciais é tão importante para a marca, que chega a 

esperar vários anos até encontrarem ou terem aquilo que consideram ser mais adequado para a 

marca. (2012, p.50). 

 

A Zara faz parte do grupo Inditex. O grupo Inditex engloba também marcas como Bershka, 

Pull & Bear, Stradivarius, Zara Home e Lefties.  

 

2.4.3- Marca Kiabi 

 

Criada em 1978 e presente na Internet desde 2000, a Kiabi é uma loja de vestuário para 

o sexo feminino, masculino e crianças, apresentando uma linha de acessórios e calçado a preços 

acessíveis. Com a sua origem em França, esta possui ainda lojas em Itália, Espanha e Portugal. 

Além de possuir a vantagem de preços acessíveis, a marca oferece também um serviço de costura 

grátis, permitindo ao consumidor alterar as suas peças de vestuário sem qualquer custo. A Kiabi 

possui também ações de desenvolvimento sustentável, tais como a redução de embalagens na 

conceção dos seus produtos, a redução de consumo energético e a proteção do ambiente através 

da não utilização de sacos de plástico (cf. Site Oficicial Kiabi, 2018). 

 

2.4.4- Marca Primark 

 

A Primark foi fundada em 1969, em Dublin, Irlanda (cf. Jones et al, 2009). Possui 

vestuário para senhora, homem, criança e ainda uma secção de artigos de decoração para casa. 

É popular pelos seus preços baixos com a junção das últimas tendências de moda. A primeira loja 

em Portugal abriu a maio de 2009 (cf. Site oficial Primark, 2018). 

 

2.4.5- Marca Denny Rose 

 

Denny Rose é uma marca italiana e dedica-se ao público feminino. O seu público alvo são 

as raparigas jovens que pretendem adotar um estilo moderno e arriscado. Esta possui três linhas, 
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a Denny Rose, a Denny Rose Lady, uma linha mais sofisticada e a Denny Rose Young Girl destinado 

a crianças e adolescentes (cf. The FMD, 2018). 

 

2.4.6- Marca Bershka 

 

 A Bershka pertence ao grupo Inditex e existe desde 1998. Possui peças de vestuário 

feminino e masculino, dirigido o público mais jovem. Representa 9% das vendas do grupo 

Inditex e as suas lojas são estrategicamente localizadas, em áreas comerciais populares , 

possuindo arquitetura detalhada nos edifícios em que se encontram (cf. Site oficial Bershka, 

2018). 

Pode considerar-se uma marca com consciência ambiental, pois reciclam o 

mobiliário, fazem poupança de energia e reduzem os gases CO2 da atmosfera. Incorporam 

algodão orgânico e tecidos orgânicos nas suas peças de vestuário. Todas as peças de 

vestuário de pele e pêlo provêm de animais em condições favoráveis (cf. Site oficial Bershka, 

2018). 

 

2.4.7- Marca Oysho 

 

Fundada desde 2001, a Oysho especializa-se em roupa interior, pijamas, bikinis, fatos de 

banho e peças de vestuário relacionadas com o desporto. O objetivo da marca é aliar o conforto 

com a qualidade das peças de vestuário. Também é cuidadosa com o meio ambiente, devido à 

reciclagem de cruzetas e alarmes e a poupança de energia que efetuam (cf. Site oficial Inditex, 

2018). 

 

A razão pela qual decidi selecionar apenas marcas europeias foi o meu objetivo de 

investigar designers ocidentais que utilizem a influência chinesa na moda ocidental e por ser na 

Europa que se concentram as maiores capitais da moda, como Paris, Milão e Londres. As marcas 

que selecionei, seguem a tendência que estou a analisar, através de padrões florais, cortes de 

estilo chinês, o uso de caracteres chineses, são acessíveis e conhecidas do público em geral. Por 

estas razões, selecionei as marcas Mango, Zara, Kiabi, Primark, Bershka e Oysho. 
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A marca Denny Rose revelou-se um caso diferente. Foi através da loja da apresentadora 

portuguesa Cristina Ferreira, que se intitula Casiraghi Forever, que conheci a marca Denny Rose. 

A loja da apresentadora é uma revendedora da marca. A marca possui vestuário com influência 

chinesa, nomeadamente através da utilização dos símbolos do dragão e serpente nas suas t-shirts, 

vestidos e casacos. Apesar de não ser tão acessível, em termos monetários, ao público em geral, 

comparando com as marcas que referi anteriormente, ainda assim pensei que fosse interessante 

incluir esta marca europeia que possui uma linha de vestuário arrojada e interessante, muito 

inspirada na temática que estou a estudar.  
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2.5- Peças Selecionadas 

 

Além das escolhas de marcas, aquando da minha investigação, analisei também as peças 

de vestuário. Os critérios utilizados para a seleção das peças de vestuário foram o género, o 

padrão, corte, que tipo de peça de vestuário se tratava, a cor, a coleção a que pertence e o ano 

correspondente e o simbolismo. 

Numa fase inicial analisei todas as peças de coleção outono/inverno 2017/2018 e 

primavera/verão 2017/2018 de cada marca. Após a pesquisa feita via internet, navegando nos 

sites oficiais e indo às lojas físicas de cada marca escolhida, analisei 500 peças, mas só 15 peças 

foram selecionadas, porque eram somente as peças de vestuário que se assemelhavam com os 

critérios em questão. Apesar de parecer um número não muito levado, ainda assim excedeu as 

minhas expectativas. 

Na tabela 1 é possível verificar o número total de peças selecionadas para análise, 

organizadas por marca. 

 

Marca Nº de peças 

Mango 1 

Zara 6 

Kiabi 1 

Primark 1 

Denny Rose 4 

Bershka 1 

Oysho 1 

Total 15 
 

 

 

Após a análise da tabela, a marca que mais se destacou foi a marca Zara (seis peças) e 

de seguida a marca Denny Rose (quatro peças). Posteriormente, seguem-se as marcas Mango, 

Kiabi, Primark, Bershka e Oysho com uma peça por cada marca. 

  

Tabela 1 - Número de peças selecionadas por marca. 
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Capítulo III- Análise do Simbolismo Chinês na Moda Ocidental 
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3.1- Descrição das Peças Selecionadas 

 

A análise das peças selecionadas é feita através da grelha de avaliação previamente 

mencionada. Analisarei as peças de vestuário por marca, de forma individual e 

pormenorizadamente. Para esse feito, descreverei as peças de vestuário através das categorias 

como o género, a marca, a cor, o padrão, o corte, o tipo de peça de vestuário, a coleção a que 

pertence, o simbolismo, se os parâmetros que selecionei estão bem empregues na tendência em 

questão e as razões de escolha da peça de vestuário. 
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A primeira peça (Figura 21) possui elementos chineses no que respeita aos padrões 

através das figuras do dragão. Relativamente ao corte e às cores apresentadas, estes não seguem 

a influência chinesa, são elementos mais ocidentais do que orientais, refletindo-se, assim, a junção 

dos dois elementos, para uma melhor adaptação ao consumidor.  

 

Figura 21 - Descrição da primeira peça. 

 

Género Marca Cor Padrão Corte Peças de 
vestuário 

Coleção Simbolismos Modo de utilização 

Feminino Mango Cor de  
laranja 
Preto 
Amarelo 
Cinzento 

Floral;  
Figura do 
dragão 

Trespasse Blusa Primavera 
Verão 
17/18 

Figura do dra-
gão, parece-se 
com as másca-
ras do Festival 
do dragão 

Padrão com a imagem 
do dragão assemelha-
se à cultura chinesa; o 
corte remete à cultura 
ocidental 
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A segunda peça (Figura 22), da marca Zara, possui um corte tipicamente chinês, de estilo qipao. 

O padrão e as cores não são remetidos à cultura chinesa.  

 

Figura 22 - Descrição da segunda peça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Género Marca Cor Padrão Corte Peças de 
vestuário 

Coleção Simbolismos Modo de utilização 

Feminino Zara Preto Cor 
de La-
ranja 

Floral;  
Parece-se 
com as fo-
lhas de pal-
meiras 

Oriental 
Estilo 
qipao 

Vestido Primavera  
Verão 
17/18 

Utilização de 
corte estilo 
qipao 

O corte da peça é de es-
tilo Oriental; no entanto, 
o padrão é tipicamente 
ocidental, tal como as 
cores 
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A terceira peça (Figura 23) possui um corte e padrão orientais. O corte é de estilo qipao, 

no entanto, numa versão de blusa. O padrão possui orquídeas, um símbolo na cultura chinesa. 

No entanto, a escolha da paleta de cores não vai de encontro com as linhas Orientais.  

Figura 23 - Descrição da terceira peça. 

 

 

  

Género Marca Cor Padrão Corte Peças de 
vestuário 

Coleção Simbolismos Modo de utilização 

Feminino Zara Preto  
Cor de  
Laranja 
Roxo  
Vermelho 
Branco 

Floral; Utili-
zação de  
orquídeas 

Oriental Blusa Outono In-
verno 
17/18 

Utilização de 
orquídeas; 
Corte  
estilo qipao 

O corte da peça asse-
melha-se ao estilo orien-
tal, assim como o pa-
drão; as cores relem-
bram a cultura ociden-
tal 



 

54 
 

A quarta peça (Figura 24) é uma blusa da Zara da coleção Primavera/Verão 2017/2018. 

Optei por escolher esta peça, devido ao seu corte com inspiração chinesa e a junção de duas 

culturas, a chinesa e italiana, pois nesta blusa está representada a cidade de Veneza, com a 

paisagem e as gôndolas que são tão características desta cidade.  

 

Figura 24 - Descrição da quarta peça. 

 

  

Género  Marca Cor Padrão Corte Peças de 
vestuário 

Coleção Simbolismos Modo de utilização 

Feminino Zara Amarelo 
Branco 
Preto Azul 
Cor  
de rosa 

Paisagem 
de Veneza 

Oriental Blusa Primavera  
Verão 
17/18 

Utilização do 
corte de peça 
tipicamente 
chinês 

O corte da peça coin-
cide com a cultura chi-
nesa, mas o padrão re-
monta às paisagens de 
Veneza 
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A quinta peça (Figura 25), da marca Zara, é da linha masculina e apresenta simbolismos 

chineses, como as figuras do Tigre e da Serpente. No entanto, o corte da peça e as cores escolhi-

das são adaptadas à cultura ocidental. 

 

 

Figura 25 - Descrição da quinta peça. 

 

  

Género Marca Cor Padrão Corte Peças de 
vestuário 

Coleção Simbolismos Modo de utilização 

Masculino Zara Preto 
Amarelo 
Vermelho 
Verde 
Azul 

Figura do ti-
gre e da ser-
pente 

Bomber Casaco Outono In-
verno 
17/18 

Figura do  
tigre e da ser-
pente 

Os padrões são alusivos 
à cultura chinesa, no 
entanto a cor preta é 
mais facilmente associ-
ada à cultura ocidental, 
bem como o corte  
bomber 
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A sexta peça (Figura 26) é um Blazer masculino da marca Zara e apresenta a figura do 

galo como simbolismo chinês. Este foi usado, possivelmente, devido ao facto do ano 2017 ter sido 

o ano do galo no horóscopo chinês. Apesar do padrão ser associado à cultura em questão, o corte 

é mais clássico e a paleta de cores representados são características da moda ocidental. 

 

Figura 26 - Descrição da sexta peça. 

 

 

  

Género Marca Cor Padrão Corte Peças de 
vestuário 

Coleção Simbolismos Modo de utilização 

Masculino Zara Preto 
Amarelo 
Azul  
Vermelho 
Branco 

Figura do 
galo 

Fato clás-
sico 

Blazer Outono In-
verno 
17/18 

Figura do galo O corte é associado à 
cultura ocidental, po-
rém o padrão com a fi-
gura do galo lembra a 
cultura chinesa 
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O padrão utilizado na sétima peça (Figura 27) é característico da cultura chinesa, devido 

à utilização da figura do galo, mais uma vez, possivelmente, empregue por ser o ano do galo do 

horóscopo chinês. O corte Bomber e a paleta de cores escuras são adaptações à cultura Ocidental. 

Figura 27 - Descrição da sétima peça. 

 

 

 

  

Género Marca Cor Padrão Corte Peças de 
vestuário 

Coleção Simbolismos Modo de utilização 

Masculino Zara Preto  
Vermelho 
Amarelo 
Cor de la-
ranja 

Figura  
do galo 

Bomber Casaco Outono 
 Inverno 
17/18 

Figura do galo O corte é estilo Bomber, 
associado ao Ocidente, 
o padrão com a utiliza-
ção da figura do galo foi 
bem empregue, tendo 
em conta a tendência 
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A oitava peça (Figura 28) consiste numa T-shirt da marca Kiabi que possui um tigre e a 

palavra chinesa 勇气 yǒngqì, que significa coragem/força. Os caracteres estão diretamente 

relacionados com a imagem em questão, porque a figura do tigre na China representa uma 

criatura forte. Apesar da T-shirt e o seu corte não ser tipicamente associados ao vestuário chinês, 

esta relaciona-se com a tendência em questão, pelas figuras e lettering utilizados. 

Figura 28 - Descrição da oitava peça. 

 

 

  

Género Marca Cor Padrão Corte Peças de 
vestuário 

Coleção Simbolismos Modo de utilização 

Masculino Kiabi Amarelo 
Preto 
Branco 

Com carac-
ter chinês; 
Símbolo do 
tigre 

Com 
gola  
redonda 

T-shirt Primavera 
Verão 
17/18 

Utilização de  
caracteres  
chineses:  
勇 气 (yǒngqì) 

significam cora-
gem, força; Ima-
gem do tigre as-
sociado aos ca-
racteres 

O corte é ocidental, de-
vido a ser uma T-shirt; 
A utilização da figura do 
tigre e a junção dos ca-
racteres 勇 气 

(yǒngqì)aliados à ima-

gem deste, apresentam 
características chine-
sas 
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A nona peça (Figura 29) é uma T-shirt da marca Primark. A razão pela qual selecionei esta 

peça de vestuário foi devido à palavra原产地 yuánchǎndì que significa origem. No entanto, as 

palavras em inglês e os caracteres chineses não têm relação, podendo-se concluir que a marca 

não teve a sensibilidade de efetuar uma tradução correta. As cores e o corte da peça são elementos 

utilizados na cultura ocidental. 

Figura 29 - Descrição da nona peça. 

 

 

 

  

Género Marca Cor Padrão Corte Peças de 
vestuário 

Coleção Simbolismos Modo de utilização 

Masculino Primark Amarelo 
Preto  
Cinzento 
Branco 

Floral; com 
caracteres 
chineses 

Com 
gola re-
donda 

T-shirt Primavera  
Verão 
17/18 

Caracteres chineses:
原 产 地 (yuá-

nchǎndì); significam 
origem 

Os caracteres chine-
ses não condizem ao 
que as palavras em 
inglês indicam; o 
corte assemelha-se 
ao estilo ocidental 
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As peças da marca Denny Rose destacam-se nesta análise, devido à utilização do símbolo 

do dragão. O vestido azul (Figura 30) tem um corte chinês, assemelhando-se a um qipao de versão 

mais curta do que a normal. As figuras do dragão lembram as máscaras do dragão no Festival do 

barco do dragão. A cor foi bem empregue de acordo com a tendência em questão. 

 

Figura 30 - Descrição da décima peça. 

 

 

 

 

  

Género Marca Cor Padrão Corte Peças de 
vestuário 

Coleção Simbolismos Modo de utilização 

Feminino Denny 
Rose 

Azul  
Vermelho 
Amarelo 

Figura do 
dragão 

Oriental Vestido Primavera  
Verão 
17/18 

Figura do dra-
gão;  
remonta  
às máscaras  
do Festival 
do barco do  
dragão 

O corte estilo qipao é 
alusivo à cultura chi-
nesa, bem como o pa-
drão; Cores bem aplica-
das de acordo com a 
tendência 
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Ambas as peças abaixo representadas, da marca Denny Rose (Figura 31), possuem 

influência chinesa destacando-se a figura do dragão. Ambas possuem fundos simples, de modo a 

destacar a imagem.  

O casaco estilo Bomber, apresenta cores sólidas como o preto e branco, mas oferece 

contraste pelas cores utilizadas no dragão, como a cor de laranja.  

 

Figura 31 - Descrição da décima primeira peça. 

 

 

  

Género Marca Cor Padrão Corte Peças de 
vestuário 

Coleção Simbolismos Modo de utilização 

Feminino Denny 
Rose 

Preto 
Branco 
Cor de la-
ranja 
Amarelo 

Figura   
do dragão 

Bomber Casaco Primavera  
Verão 
17/18 

Figura do dra-
gão, remonta 
às máscaras 
do festival do 
barco do  
dragão 

A figura do dragão é alu-
siva à cultura chinesa, 
mas as cores e o corte 
utilizados são sempre ti-
picamente ocidentais 
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No que se refere à T-shirt (Figura 32), esta destaca-se por ter o nome da marca em letras 

grandes a preto e com um fundo simples, branco, de modo a destacar o dragão e o nome da 

marca. A escolha de cores para o dragão revela uma atenção especial da marca à cultura oriental, 

dado o simbolismo da cor amarela na China. 

Apesar da T-shirt e do casaco Bomber não fazerem parte do vestuário tradicional chinês, 

estes possuem elementos relevantes.  

Figura 32 - Descrição da décima segunda peça. 

 

  

Género Marca Cor Padrão Corte Peças de 
vestuário 

Coleção Simbolismos Modo de utilização 

Feminino Denny 
Rose 

Branco 
Vermelho 
Amarelo 
Preto 

Figura  
do dragão 

Com gola 
redonda 

T-shirt Primavera  
Verão 
17/18 

Figura do dra-
gão, associado 
às máscaras 
do Festival do 
barco do dra-
gão 

O corte é estilo ociden-
tal; 
O padrão e a cor ama-
rela são semelhantes à 
cultura chinesa 
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O vestido estilo qipao (Figura 33) está mais uma vez presente nesta análise, no entanto, 

desta vez, verifica-se uma maior aproximação à cultura chinesa, graças à utilização de padrões 

como a cegonha e a cor vermelha. A única adaptação feita à cultura ocidental foi o comprimento 

do vestido, sendo mais curto do que a versão tradicional chinesa. 

 

Figura 33 - Descrição da décima terceira peça. 

 

Género Marca Cor Padrão Corte Peças de 
vestuário 

Coleção Simbolismos Modo de utilização 

Feminino Denny 
Rose 

Vermelho 
Branco 
Preto 
Amarelo 

Floral com a 
figura da ce-
gonha 

Oriental;  
Estilo 
qipao 

Vestido Primavera  
Verão 
17/18 

Cor vermelha 
associada ao 
corte do ves-
tido do estilo 
qipao 

O padrão e o corte do 
vestido são alusivos à 
cultura chinesa; tam-
bém a cor vermelha faz 
parte da associação à 
China 
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Da marca Bershka, é apresentada uma T-shirt branca (Figura 34) com o caracter嗯 en/ng, 

uma expressão de concordância e aprovação, manifestação de surpresa, ou desaprovação. 

Neste caso, a tradução inglesa "Excuse me" (em português "Perdoe-me? / Desculpe?") 

do caracter é correta e o fundo branco destaca-o. A peça segue esta tendência, apesar de não se 

tratar de um corte ou uma peça de vestuário utilizada na China. 

 

 

Figura 34 - Descrição da décima quarta peça. 

 

Género Marca Cor Padrão Corte Peças de 
vestuário 

Coleção Simbolismos Modo de utilização 

Feminino Bershka Preto 
Branco 

Caracter 
chinês(嗯) 

(ng/en) 

Gola  
redonda 

T-shirt Primavera  
Verão 
17/18 

Caracter chi-
nês, 嗯

(ng/en), que 
pode significar 
aprovação ou 
até mesmo 
uma manifes-
tação de sur-
presa ou desa-
provação 

Os caracteres apresen-
tados estão de acordo 
com a tradução feita em 
inglês; os designers fo-
ram cuidadosos 
aquando da tradução de 
caracteres; o fundo da 
da peça é simples de 
modo a ressaltar o ca-
racter; corte ocidental 
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Por último, a marca Oysho, normalmente conhecida pela sua linha de pijamas e roupa interior, 

possui também uma T-shirt (Figura 35) com a expressão更爱自己 (gèng ài zìjǐ), que significa 

mais amor-próprio. Na T-shirt os designers optaram por utilizar um fundo básico, de cor branca, 

de modo a ressaltar os caracteres chineses. Apesar de ser uma T-shirt, obedece aos critérios que 

selecionei para analisar esta tendência.  

 

Figura 35 - Descrição da décima quinta peça. 

 

 

Género Marca Cor Padrão Corte Peças de 
vestuário 

Coleção Simbolismos Modo de utilização 

Feminino Oysho Branco 
Preto 

Caracter 
chinês:  
更爱自己  

gèng ài zìjǐ 

Gola  
redonda 

T-shirt Primavera 
Verão 
17/18 

Caracteres Chi-
neses:  
更爱自己 

gèng ài zìjǐ  
 significam mais 
amor próprio 

Através da utilização, o 
designer ressalta os 
caracteres de modo a 
chamar à atenção do 
consumidor; o corte é 
ocidental; A tradução 
inglesa coincide com 
os caracteres 
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3.2- Análise de Peças de Vestuário  

 

Como primeira constatação da análise das peças, pode concluir-se que entre as 500 peças 

observadas em loja física e via internet, 15 peças foram selecionadas, no período mencionado 

acima – outono/inverno 2017/2018 e primavera/verão 2017/2018. 

 

As peças selecionadas serão analisadas, na Tabela 2, segundo a marca e o género, 

feminino ou masculino, de forma a determinar qual o género que possui mais peças de vestuário 

que segue esta tendência. 

 

Marca Feminino Masculino 

Mango 1 0 

Zara 3 3 

Kiabi 0 1 

Primark 0 1 

Denny Rose 4 0 

Bershka 1 0 

Oysho 1 0 

Total 10 5 

 

Segundo o género, o maior número de peças encontra-se no sexo feminino, com dez 

peças, enquanto que o sexo masculino possui apenas cinco. 

A marca que mais se destaca no que respeita a vestuário feminino é a Denny Rose e a de 

vestuário masculino é a marca Zara. 

 

 

  

Tabela 2 - Número de peças segundo o género. 
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No que se refere à cor, na Tabela 3, estão representadas as cores das peças, com o intuito 

de verificar qual a cor mais utilizada. 

 

 

 

 

A cor mais utilizada nas peças de vestuário é o preto (14), posteriormente seguem-se as 

cores amarela (11) e branca (10). A marca que mais utiliza a cor preta é a Zara e as cores amarela 

e branca são mais representadas pelas marcas Zara e Denny Rose. As cores menos presentes 

foram o verde e o cor de rosa. 

 

Relativamente ao padrão, na Tabela 4 encontram-se o número de padrões que foram 

utilizados, de modo a determinar qual o padrão mais popular. 

  

Marca Cinzento Verde Amarelo Vermelho Preto Branco Cor de Laranja Cor de Rosa Azul 

Mango 1 0 1 0 1 0 1 0 0 

Zara 0 1 4 4 6 3 3 1 3 

Kiabi 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

Primark 1 0 1 0 1 1 0 0 0 

Denny Rose 0 0 4 3 3 3 1 0 1 

Berhska 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Oysho  0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Total 2 1 11 7 14 10 5 1 4 

Tabela 3 - Número de cores utilizadas nas peças. 
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O padrão mais utilizado pelos designers ocidentais é o padrão floral (5). De seguida, 

destacam-se a figura do dragão (4) e a presença de caracteres (4). Durante a análise, detetei a 

existência de casos em que as peças de vestuário possuíam mais do que um padrão característico. 

 

No que se refere ao corte, na Tabela 5 encontram-se os cortes que mais foram utilizados, 

para verificar qual o corte mais aplicado nas peças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O corte mais presente nas peças é o oriental (estilo qipao) (5) e o corte com gola redonda 

(T-shirt) (5). A marca que mais utilizou o corte qipao foi a Zara. 

Marca 
Floral (Orquídea, Com 
Cegonhas) 

Fig. Dragão 
Fig. Tigre/Ser-
pente 

P.de Ve-
neza 

Pres. Caracteres Fig. Galo 

Mango 1 1 0 0 0 0 

Zara 2 0 1 1 0 2 

Kiabi 0 0 1 0 1 0 

Primark 1 0 0 0 1 0 

Denny Rose 1 3 0 0 0 0 

Bershka 0 0 0 0 1 0 

Oysho 0 0 0 0 1 0 

Total 5 4 2 1 4 2 

Tabela 4 - Número de padrões das peças. 

Marca Oriental (Estilo qipao) Trespasse Bomber Clássico Gola redonda 

Mango 0 1 0 0 0 

Zara 3 0 2 1 0 

Kiabi 0 0 0 0 1 

Primark 0 0 0 0 1 

Denny Rose 2 0 1 0 1 

Bershka 0 0 0 0 1 

Oysho 0 0 0 0 1 

Total 5 1 3 1 5 

Tabela 5 - Número de cortes presentes nas peças. 
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Os cortes que menos se realçaram foram o clássico e o de trespasse, pois não fazem a 

ligação à cultura estudada. 

 

 

Relativamente ao tipo de peça, a Tabela 6 apresenta o tipo de peças de vestuário, de modo a 

verificar qual a peça de vestuário que aderiu à tendência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguindo a análise da grelha, o tipo de peça que mais se destacou foi a T-shirt (4), seguido do 

vestido (3), do casaco (3) e da blusa (3). O que menos se salientou foi o blazer, de estilo 

marcadamente mais ocidental. 

 

  

Marca Vestido Casaco Blusa Blazer T-shirt 

Mango 0 0 1 0 0 

Zara 1 2 2 1 0 

Kiabi 0 0 0 0 1 

Primark 0 0 0 0 1 

Denny Rose 2 1 0 0 1 

Bershka 0 0 0 0 1 

Oysho 0 0 0 0 0 

Total 3 3 3 1 4 

Tabela 6 - Número de tipo de peças. 
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No decorrer da análise dos dados, o foco das coleções foram a de Outono/Inverno e 

Primavera/Verão 2017/2018. Na Tabela 7, é indicado qual das coleções teve um maior número 

de peças de acordo com a tendência, com base em cada marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A coleção que mais se destacou com a influência chinesa foi a de primavera/verão. No 

entanto, a marca Zara teve um maior número de peças, onde a tendência em questão apresentou 

uma presença mais forte na coleção de outono/inverno. 

 

 

  

Marca Primavera/Verão Outono/Inverno 

Mango 1 0 

Zara 2 4 

Kiabi 1 0 

Primark 1 0 

Denny Rose 4 0 

Bershka 1 0 

Oysho 1 0 

Total 10 4 

Tabela 7 - Número de peças com coleção da influência chinesa. 
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No que concerne aos simbolismos, na Tabela 8 são identificados quais os símbolos mais 

empregues nas indumentárias. 

 

 

 

Os símbolos que mais se destacaram foram a utilização de cortes orientais, seguidos da 

presença de caracteres e a figura do dragão.  

A marca Zara foi a que mais fez uso de cortes orientais, enquanto que a Denny Rose 

empregou num maior número de peças de vestuário a figura do dragão. 

Os símbolos que menos se destacaram foram a figura do galo, do tigre e serpente e os 

padrões florais.  

Marca Cores 
Cortes Orien-
tais 

Fig. Dra-
gão 

Fig. 
Galo 

Fig. Tigre/Ser-
pente 

Pres. Carac-
teres 

Padrões 
Florais 

Mango 0 0 1 0 0 0 0 

Zara 0 3 0 2 1 0 1 

Kiabi 0 0 0 0 1 1 0 

Primark 0 0 0 0 0 1 0 

Denny Rose 2 2 3 0 0 0 1 

Bershka 0 0 0 0 0 1 0 

Oysho 0 0 0 0 0 1 0 

Total 2 5 4 2 2 4 2 

Tabela 8 - Número de simbolismos empregues nas indumentárias. 
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Conclusão 
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A Semiótica é definida como o estudo de todas as linguagens. A moda está interligada à 

semiótica através de signos e símbolos.  Pode, por isso, afirmar-se que a moda é uma linguagem 

de signos.  

Na moda, o design tradicional influenciou o design moderno, através de técnicas e tecidos 

recentes, mas com os fundamentos tradicionais, criando uma harmonia entre o tradicional e o 

moderno. 

A China apresenta uma imensidão de símbolos culturais, tais como as cores, as flores e 

os animais, que atualmente são a inspiração das criações de muitos estilistas. Esta inspiração 

pode surgir através de várias coisas, como filmes, revistas, culturas, entre outros. 

A inspiração retirada por designers a partir da cultura chinesa não é novidade. A influência 

chinesa na moda ocidental perdura desde o século XVIII, através do termo chinoiserie. O termo 

refere-se à imitação de porcelana e arte chinesa por parte da população ocidental. Esta imitação 

mantém-se nos dias de hoje, agora aliada a elementos da cultura ocidental.  

Recorrendo a uma grelha de avaliação, foram analisadas 15 de 500 peças no total, com 

base no género, cor, padrão, corte, tipo de peça de vestuário, simbolismo adotado e se os elemen-

tos que referi anteriormente estariam bem adotados tendo em conta a tendência em questão. 

  Após a análise da grelha e das tabelas, conclui-se que:  

Os designers referem a cultura em questão, mas fazem as associações pouco assertivas, 

fazendo uma simbiose entre as culturas ocidental e oriental. O caso da T-shirt da marca Primark 

(presença de caracteres sem tradução correspondente) é o caso mais gritante, onde não existiu 

um cuidado na pesquisa e correta tradução dos carateres; a blusa da Zara (corte estilo oriental, 

mas com um padrão alusivo às paisagens de Veneza); ou o vestido cor de laranja da Zara que 

apesar de possuir um corte estilo qipao, o padrão e as cores não vão de encontro com a cultura 

chinesa. 

Os estilistas inspiram-se na cultura chinesa e aliam a cultura ocidental, como por exem-

plo,  as T-shirts das marcas Bershka, Kiabi, Oysho e Denny Rose, que possuem caracteres e ele-

mentos da influência chinesa como a figura do dragão, num tipo de vestuário mais característico 

da cultura ocidental;  os casacos bomber  e blazer das marcas Zara e Denny Rose possuem as 

figuras do galo e do dragão respetivamente apesar de um corte e cores tipicamente Ocidentais; a 

blusa de trespasse da marca Mango possui padrão oriental através da figura do dragão , no entanto 

o corte da peça é muito utilizado pelo mundo ocidental. 
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Contudo, também existem casos nos quais a associação da cultura chinesa foi bem em-

pregue, como os vestidos estilo qipao da marca Denny Rose, com a presença de elementos chi-

neses através de padrões florais chineses, a figura do dragão e cores características da cultura 

chinesa, sendo que a única ressalva via para o comprimento do vestuário em si, que não segue 

os padrões orientais.  

Após a análise consigo responder às três questões a que me propus.  

A primeira questão pergunta se existe a presença de alguma influência chinesa na moda 

ocidental. Ao longo da dissertação é constatado que existe influência chinesa na moda ocidental, 

no entanto num número muito reduzido.  

  A segunda questiona se no caso de usarem elementos chineses, os designers usam-nos 

em junção com elementos da cultura ocidental. Após a análise da grelha é possível concluir que 

só duas das 15 peças selecionadas se mostraram fiéis à cultura chinesa; nove apresentam a 

junção da cultura chinesa com a cultura ocidental e quatro fazem associações erradas com a 

cultura chinesa. Por conseguinte, existe um maior número de peças com a junção da cultura 

oriental e ocidental. 

A terceira questão aborda os simbolismos que os designers ocidentais adotam de modo a 

incorporar a cultura chinesa. Os simbolismos identificados nesta tendência são a figura de ani-

mais, como o dragão, o galo, o tigre, a cegonha e a serpente, os padrões florais como a orquídea 

e a peónia e as cores que acarretam um grande simbolismo, como o vermelho, o amarelo, o 

branco, o azul e o verde. 

Respondidas as questões conclui-se com esta dissertação que cada vez mais as marcas 

ocidentais e orientais se mesclam, comprovando uma clara aproximação das duas culturas através 

da moda, para além de outras áreas da nossa sociedade, como a cosmética, os negócios, entre 

outros. 
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