
1º Encontro de Arquitetura, Moda e Design, em Santa Catarina 
 

 
 
De 14 a 17 de fevereiro de 2008, sendo dia 14 a partir das 19 horas, dia 15 das 9 às 20 horas, 
dia 16 das das 9 às 20 horas e dia 17 das 10 às 13 horas, no Parque de Eventos, Rua 21 de 
Janeiro, 2150 - Centro, Pomerode (SC). Carga horária 24 horas, com os mediadores: Arquiteto 
Paulo Brazil | designer Alejandro Sarmiento e o estilista Ronaldo Fraga, com 20 pessoas em 
cada oficina. Material para captar a realidade: Máquina fotográfica, materiais de desenho, 
bloco de notas etc. Para expressar a realidade: Ferramentas individuais comuns como estilete, 
tesoura, lapiseira etc. Valores: R$ 550,00 | R$ 480,00 para estudantes. Estadia Há opção de 
alojamento coletivo sem custo para inscrições feitos com antecedência. 
 
Programa completo no site do Instituto de Estudos em Arquitetura, Moda e Design 
www.orbitato.com.br | E-mail: orbitato@orbitato.com.br 
 
O que é: Um momento de percepção e apreensão da realidade a partir de uma visão integrada 
da arquitetura, design e moda, para que fique claro que o processo criativo se inicia a partir 
destes elementos da realidade e das relações sociais que a constituem.  
 
Alternando momentos de trabalho entre os 20 integrantes de cada grupo e debates no grande 
grupo, com a presença de todos os participantes, além de visitas a realidades constrastantes 
locais pretende-se coletar dados que permitam a materialização expressiva da realidade 
observada.  
 
Objetivo Principal - Possibilitar que os oficinantes busquem soluções individuais para seus 
trabalhos ou suas empresas a partir da observação e análise coletiva da realidade, enquanto 
subsídio para o processo criativo. 
 
Resultados pretendidos: 1. Promover o debate sobre a interface entre as três áreas; 2. 
Compreender como a observação crítica do entorno favorece a criação e o desenvolvimento de 
propostas, produtos, serviços e situações | 3. Construir coletivamente um mapa de percepção 
da realidade local relacionado com o momento contemporâneo | 4. Expressar através de 
resíduos industriais urbanos materiais de reaproveitamento com instalações de livre 
formato,na cidade de Pomerode a situação local/temporal identificada | 5. Publicar de forma 
eletrônica os resultados obtidos permitindo a interação dos participantes | 6. Oferecer o 
resultado do Encontro à população, de forma a mostrar o olhar do "de fora" sobre a cidade, 
possibilitando análise e planejamento; 
 
Público alvo: - Profissionais, docentes e estudantes atuantes no mercado nas áreas relativas a 
arquitetura, moda e design em particular nas áreas de criação e desenvolvimento e 
gerenciamento de produto. - Equipes de criação e desenvolvimentos de empresas de 
diferentes portes. 
 
 



Quem é Ronaldo Fraga? A marca Ronaldo Fraga surgiu em 1996, quando as criações do 
estilista ganharam a passarela do Phytoervas Fashion, na coleção Eu Amo Coração de Galinha. 
As diferenças entre o universo público e privado estampadas na roupa causaram repercussão 
imediata. Já nos desfiles subseqüentes, Ronaldo Fraga é considerado um dos nomes mais 
importantes da história da moda no Brasil pela busca de identidade na contramão da 
tendência; pela valorização do conforto, da sensualidade sutil desfazendo-se do apelo fácil e 
da erotização forçada, e, sobretudo pela forma ímpar de instigar, de contar, em forma e 
conteúdo, histórias emocionantes. O trabalho coerente, alegre e identitário de Ronaldo Fraga 
no São Paulo Fashion Week abriu-lhe as portas de Nova York, do Japão e do Mundo. Em 
fevereiro de 2008 participa da exposição que o Design Museum de Londres organiza com 100 
designers, estilistas, arquitetos e diretores de arte do mundo inteiro. | Site: 
www.ronaldofraga.com.br 
 
Quem é Alejandro Sarmiento? O argentino Alejandro Sarmiento é designer industrial. Seus 
projetos envolvem diferentes campos do design, que vão desde a pesquisa até o 
desenvolvimento e implementação. Reciclagem de resíduos sólidos urbanos (borracha, 
garrafas Pet), reuso (uso de peças padronizadas do mercado) e reutilização (ampliação do uso 
de matérias-primas) são algumas das ferramentas que o fizeram chegar a um dos projetos 
mais inovadores dos últimos anos na área do design, Contenido Neto. Uma ampla gama de 
produtos com peças padrão do mercado consideradas potenciais ou a busca permanente de 
novos usos e reutilização de matérias-primas, evitando novos consumos energéticos, ou seja, 
considerando o planeta como objeto. Simplicidade, economia de recursos, experimentação. O 
material fala, Alejandro o interpreta e cria peças que surpreendem por sua coerência. | Site: 
www.alejandrosarmiento.com.ar 
 
Quem é Paulo Brazil? Arquiteto, um dos Criadores da escola da Cidade, atualmente 
responsável pelo Núcleo de Aplicação da Escola. A Escola da Cidade foi criada em 1996 é uma 
entidade que congrega professores e profissionais de diversas áreas, estabelecida no centro de 
São Paulo, com parcerias com diversas escolas do mundo. Seus principais objetivos são: 
contribuir para a melhoria das condições de vida; divulgar o conhecimento produzido numa 
linguagem acessível aos diversos segmentos da sociedade; formar cidadãos capazes de criticar 
e transformar a realidade. A Escola da Cidade tem como base a interatividade entre o aluno e 
a cidade. A sua localização propicia um contato maior com a metrópole e sua complexidade 
urbana. | Site: www.escoladacidade.edu.br 
 
Disponível em: <http://www.revistafatorbrasil.com.br>. Acesso em 13 fev. 2008 
 


