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RESUMO

Esta experiência é inserida na área de design de joias e acessórios e tem como objetivo

principal compreender a noção geral do que é a moda sem gênero para alunos de uma

Universidade particular de São Paulo. A experiência foi realizada durante o evento que

acontece todo ano chamado Semana de Integração, que está na IV edição e propõe

que os alunos dos últimos semestres dos cursos de design e arquitetura da

Universidade Presbiteriana Mackenzie ofereçam uma semana de atividades

envolvendo o tema de seus Trabalhos de Conclusão para os demais alunos da

Faculdade. A experiência foi dividida em três principais momentos, sendo eles; a

conceituação, a visualização e a materialização. Durante o momento de conceituação

foi abordado o tema gênero para discussão, juntamente com sua influência na

sociedade, o que são joias contemporâneas e como as joias podem servir como

ferramentas de comunicação das subjetividades dos seres, além de provocar os

questionamentos do que seria a moda sem gênero, para quem ela é direcionada e qual

a importância dela na sociedade. Após o levantamento dessas concepções, no

momento da visualização buscou-se atribuir características visuais as reflexões do dia

anterior, dessa forma, foi realizado uma listagem de referências visuais do que seriam



as joias sem gênero, desenvolvendo a reflexão de quais atributos visuais são imputados

a essas joias. Sendo assim, no momento da materialização, a atividade proposta foi a

elaboração de joias, baseadas nas análises e reflexões feitas anteriormente,

apresentadas na forma de ilustrações manuais, digitais e colagens. O resultado dessa

experiência foi compilado em forma de vídeo, sendo possível posteriormente analisar

todas as etapas e seus resultados. A partir dessa atividade coletou-se reflexões

referentes as percepções sobre gênero, a importância da moda sem gênero e as

possibilidades de criação que possa atender as expectativas.
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