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                                                           “A moda é simplesmente uma forma de feiura tão insuportável  

que somos obrigados a mudá-la a cada seis meses.” 

 

Oscar Wilde 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho ao Gabriel, à Clarice e à Laís, filhos amados, queridos, amigos, 

razão do meu viver, pessoas imprescindíveis, sempre. 



5 

 

Agradecimentos 

 

“Chega um momento em sua vida, que você sabe: Quem é imprescindível para você, 

quem nunca foi, quem não é mais, quem será sempre.” (Charles Chaplin). 

 

Começo agradecendo a DEUS a minha saúde física e mental, sem as quais eu não conseguiria 

concluir este projeto. 

Agradeço a minha mãe pela paciência e espera pelos sábados e domingos vagos, quase raros, onde 

não almoçamos juntas. 

Aos meus eternos “meninos”, minhas crianças grandes, Gabriel, Clarice e Laís, razão de me fazer 

acordar no outro dia e seguir em frente, o estímulo, a paciência, o apoio e as ajudas no computador. 

À minha irmã Vanessa, que já passou por este processo, e mesmo em uma área completamente 

diferente da minha me deu exemplos de dificuldades iguais, me incentivando a seguir adiante. 

Ao meu orientador, Professor Dr. Antônio Fernando Santos, que deu o pontapé inicial para que eu 

engrenasse neste mestrado, a oportunidade de ser meu orientador e me auxiliar nas superações dos 

meus limites. 

Aos “legais”, Viviane, Rachel, Soninha, Débora, Juliano e Enrico, colegas mais que queridos que me 

adotaram como uma musa (sem eu ser nenhuma) e que me deram forças para seguir em frente e 

conseguir chegar até aqui. Mensagens diárias que me alimentaram a alma e engrenaram a coragem de 

prosseguir. 

À Rosangela Mattana, que me incentivou e ouviu pacientemente as minhas queixas e lamúrias. 

Enfim, a todos aqueles que de uma maneira ou de outra contribuíram para que este percurso pudesse 

ser concluído. 

 

 



6 

 

Resumo  

 

A moda, como outros processos culturais, apesar de estar subordinada a determinações prévias do 

mercado consumista, produz significados, identidades individuais ou grupais, códigos de comunicação 

que a personifica.  O design de superfície é uma importante categoria do design que tem contribuído de 

maneira significativa para a valorização dos produtos de moda, mais especificamente no que diz 

respeito à estamparia têxtil. A proposta do desenvolvimento desta pesquisa objetiva apresentar e 

analisar a tecnologia empregada no processo de criação, desenvolvimento e composições de 

estampas, tendo como princípio a busca por referências da cultura material, imaterial e iconográfica de 

Minas Gerais e a sua utilização em produtos de moda.  

A partir do conceito e contextualização do Design de Superfície Têxtil, esta investigação propõe 

levantar questões a respeito da construção dos padrões e motivos ornamentais como meio para 

responder à questão empírica apresentada nesta pesquisa: Elementos símbolos de uma cultura, 

apropriados pela moda e representados por meio de estampas ou outras técnicas do design de 

superfície podem contribuir na promoção e valorização de bens patrimoniais? 

 

Palavras chave; moda, design de superfície têxtil, estamparia, cultura mineira, patrimônio cultural. 
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Abstract 

 

Fashion, like other cultural processes, despite being subordinated to previous determinations of the 

consumer market, produces meanings, individual or group identities, codes of communication that 

personifies it. Surface design is an important category of design that has contributed significantly to the 

appreciation of fashion products, more specifically when it comes to textile stamping. The proposal of 

the development of this research aims to present and analyze the technology which is  used in the 

process of creation, development and compositions of prints (stamps) , having as principle the search 

for references of the material, immaterial and iconographic culture of Minas Gerais and its use in fashion 

products. 

 

From the concept and contextualization of Textile Surface Design, this research proposes to raise 

questions about the construction of patterns and ornamental motives as a mean to answer the empirical 

question presented in this research: Elements symbols of a culture, appropriated by fashion and 

represented by means of prints or other techniques of surface design may contribute to the promotion 

and enrich of assets? 

 

 

Key words: Fashion, textile surface design, stamping, culture of Minas Gerais, cultural heritage. 
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1. Introdução 

Esse projeto tem o propósito de orientar a realização de uma pesquisa sobre o método e a tecnologia 

aplicada em Estamparia I, disciplina obrigatória na matriz do quarto período do Curso de Design de 

Moda da Faculdade de Engenharia e Arquitetura da Universidade FUMEC, Belo Horizonte, Minas 

Gerais. 

O projeto apresenta a proposta de uma pesquisa que versa sobre a criação, o desenvolvimento e a 

composição de uma coleção composta por um conjunto de estampas, elementos inseridos hoje no que 

se identifica como Design de Superfície Têxtil, e que irão ornamentar produtos de uma pequena 

coleção de moda.  

A pesquisa será desenvolvida a partir da identificação e seleção de referências visuais e iconográficas 

extraídas da cultura mineira. Em um segundo momento estes elementos serão trabalhados por meio de 

técnicas e métodos do design de superfície têxtil, mais precisamente a estamparia.  

O objetivo primeiro dessa investigação é transpor signos que representem elementos ornamentais de 

conteúdo simbólico e característicos da cultura mineira para produtos de moda.  Estes elementos serão 

desenhados através da estruturação de estampas, que coordenadas entre si, serão aplicadas (em 

desenhos vetoriais através do computador) em algumas peças de roupas, compondo harmonicamente 

uma mini coleção que terá uma caráter comercial mas principalmente representativo e simbólico. 

 

1.1.  Contextualização 

A moda ávida e implacável vive da criação de diferenciais. São minutos de glória na passarela; um 

show apoteótico, teatral e sedutor, que transcende as barreiras que separam o desfile do trabalho 

árduo dos bastidores do mundo produtivo. Para que uma coleção de moda tenha sucesso é preciso ser 

trabalhada e desenvolvida com critério, métodos, processos e sistematização impecáveis.  Esse é um 

trabalho multidisciplinar que requer a participação de profissionais de diferentes áreas acompanhando 

desde o início do desenvolvimento criativo, até o produto finalizado e seu direcionamento ao mercado 

consumidor.   

Historicamente pode-se dizer que ela surge no momento em que o homem começa a se individualizar-

se e diferenciar-se através de sua aparência. “Sociologicamente pode-se dizer que a moda só existe 
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porque há um consenso e um consumo o que justifica ser realmente denominado de moda” 

(LIPOVETSKY: 1989) Para suprir a necessidade do novo e do inusitado característico da moda, 

aponta-se o relevante papel da estamparia têxtil nas coleções. Usadas como uma forma de introduzir o 

conceito de exclusividade, identidade e de diferenciação às peças de roupas, as estampas ou padrões 

ornamentais são identificados como a “grande estratégia para obtenção de sucesso em uma coleção, 

pois dialogam com os consumidores através do poder de transmissão de mensagens, construção de 

afinidades e estímulo ao desejo pelo produto” (FERNANDA CAMARGO: 2007). 

O design de superfície têxtil, mais precisamente as estampas ou mesmo outro elemento ornamental 

aplicado sobre uma peça de moda, possibilita agregar a ela novos valores simbólicos que irão resultar 

em uma linguagem de signos e significados, um sistema não verbal de comunicação que, certamente 

poderá converter o produto em um objeto de desejo. 

 

Segundo Lurie (1997) por milhares de anos os seres humanos têm se comunicado através da 

linguagem das roupas e Balzac (1998) observou que para uma mulher, o vestido é o retrato de seus 

pensamentos íntimos, uma língua, um símbolo.   

 

Adélia Prado no seu poema “O Vestido” descreve muito claramente a introdução de elementos 

ornamentais simbólicos que imprimem e traduzem a linguagem da sua paixão sobre a sua roupa de 

amante. 

“No armário do meu quarto escondo de tempo e traça  

meu vestido estampado em fundo preto. 

É de seda macia desenhada em campânulas vermelhas  

à ponta de longas hastes delicadas. 

Eu o quis com paixão e o vesti como um rito,  

meu vestido de amante. 

Ficou meu cheiro nele, meu sonho, meu corpo ido. 

É só tocá-lo, volatiza-se a memória guardada:  

eu estou no cinema e deixo que segurem a minha mão. 

De tempo e traça meu vestido me guarda.” 

 

O Vestido, Adélia Prado – Bagagem 

 
 

A moda pressupõe ainda relações de comportamento, bem como fabricação de identidade mediante a 

exibição de mercadorias, onde os meios de produção levam o indivíduo a perder a sua capacidade de 

escolha.  Torna-se divulgador de marcas, através da cultura de consumo que reflete uma recriação da 
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identidade por meio da moda, utilizando principalmente da publicidade para se fazer valorizada.  As 

marcas são consumidas como símbolos de status e para demarcar relações sociais. A construção de 

super produção de signos e a reprodução de imagens ocasionadas pela mídia e a publicidade na 

cultura pós-moderna tem gerado a ideia do ter e não do ser, construindo uma sociedade baseada em 

estereótipos criados pelo consumo de produtos.  

 

Carlos Drummond de Andrade em seu poema “Eu Etiqueta”, traduz de forma clara o conceito e o 

consumo de moda: 

(...) meu isso, meu aquilo,  

desde a cabeça ao bico dos sapatos,  

são mensagens,  

letras falantes,  

gritos visuais,  

ordens de uso, abuso, reincidência,  

costume, hábito, premência,  

indispensabilidade,  

e fazem de mim homem-anúncio itinerante,  

escravo da matéria anunciada.  

Estou, estou na moda.  

É duro andar na moda, ainda que a moda  

seja negar minha identidade,  

trocá-la por mil, açambarcando  

todas as marcas registradas,  

todos os logotipos do mercado.  

Com que inocência demito-me de ser  

eu que antes era e me sabia  

tão diverso de outros, tão mim mesmo,  

ser pensante, sentinte e solidário  

com outros seres diversos e conscientes  

de sua humana, invencível condição.(...) 

  ANDRADE, Carlos Drummond, 1989.  

 

Apesar de Drummond não ser um teórico da moda é interessante a sua observação sobre o tema 

quando ele relata que a moda é responsável por fazer seus consumidores deixarem seus gostos 

pessoais de lado “É duro andar na moda, ainda que a moda seja negar minha identidade”. A análise do 

poema de Drummond evidencia a forma como o consumidor se relaciona com o produto, transmitindo 

através do seu conteúdo a mensagem de que somos verdadeiras vitrines e uma extensão de 

identidades fabricadas para atender a sociedade de consumo (DIÓGENES; OLIVEIRA: 2010). 

 



14 

 

Marnie Fogg (1999) comenta que “existe uma relação intrínseca entre a estamparia e a moda. Decorar 

o corpo humano é um instinto natural; o desejo de embelezar a nós mesmos e o mundo ao nosso redor 

são inerentes à experiência humana”. Neste mesmo contexto Fernanda Camargo (2007:107) relata que 

dentro do conceito de projeto do design, as estampas têxteis, que são produtos do design de 

superfície, deixam de ser ornamentais e passam a ser conceituais.  Elas devem conter uma função 

simbólica específica e um propósito de comunicação. Até mesmo quando as estampas são produzidas 

pelas indústrias de tecido, sem qualquer exclusividade, estas devem ser pensadas dentro de um 

projeto temático, contextualizadas na contemporaneidade dos seus usos e aplicações, e adequadas ao 

perfil da empresa que as produz. As estampas devem estar conectadas com todo o sistema ao qual 

pertencem, e não apenas como motivos decorativos ou embelezamento da superfície dos tecidos. 

Portanto, o padrão ornamental de um têxtil poderá ser considerado objeto de design quando seu 

projeto se inserir, por exemplo, as categorias listadas por Villas-Boas (2003).  Quando apresentar 

características estéticas (aspecto formal); funcionalidade (aspecto funcional); significados a partir de 

um conceito (aspecto funcional subjetivo ou simbólico) e um planejamento (aspecto metodológico).  

 

Desta forma, por meio da construção de uma coleção de estampas elaboradas a partir de ícones 

abstraídos de elementos da cultura mineira, e estas aplicadas em uma pequena coleção de moda, será 

possível a realização de uma análise contextual.  Se a coleção se destaca pela mostra e apresentação 

da identidade em contextos legítimos da cultura mineira. Se as estampas elaboradas e aplicadas vão 

na contramão das tendências pré-estabelecidas e possuem carácter exclusivo, nada massificado ou 

globalizado. Se a coleção de estampas exerce uma identidade do produto, representa e valoriza a 

cultura mineira, por meio de mensagens subjetivas e eficientes. Caso venha ser comercializada, o 

conteúdo diferenciado e conceitual da coleção de moda seria desejado, consumido e naturalmente 

usado pelo público? 
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1.2.  Justificativa 

“A moda morre nova. É isso que torna grave a sua leviandade.” 

Jean Cocteau 

Esse estudo se justifica primeiramente por abordar um tema pouco explorado, tanto pela carência de 

pesquisas específicas sobre o design de superfície têxtil, como pela sua relação com a criação e 

produção de moda.  A pesquisa se justifica ainda pelo seu caráter relevante no mundo do design de um 

modo em geral, podendo resultar numa contribuição para a compreensão do complexo fenômeno da 

moda, particularmente na interpretação da linguagem visual de um projeto de estamparia.   

Uma pesquisa consistente associada a um trabalho de disciplina, investigação e técnica, uma 

interpretação e decodificação adequada dos símbolos e sinais, e ainda a busca e valorização de algo 

novo aplicado aos produtos de moda poderá resultar no inusitado, o fundamental para o sucesso de 

uma coleção de estampas de moda.  

Hoje, os consumidores mais informados tornaram-se mais exigentes e procuram por produtos que além 

de satisfazerem suas necessidades, possuam características que os identifique ao seu gosto e estilo 

de vida.  Produtos que tragam o conforto, aliado ao prazer e ao bem estar. Nesse sentido a aplicação 

de elementos que valorizem referências culturais e que possibilitem individualizar um produto e 

destacá-lo em meio a uma massa de artefatos universais e globais poderá agregar-lhe os novos 

valores e significado, competitividade e destaque no mercado. Aliar o trabalho do design à promoção 

de identidades específicas, estabelecendo uma conexão direta entre produto e contexto, de forma a 

evidenciar essa relação com o usuário é caminho para um resultado eficaz.  

Destaca-se atualmente a crescente e expressiva utilização das padronagens nas coleções de moda, 

sendo quase impossível, hoje em dia, presenciar uma superfície têxtil sem um tipo de tratamento 

ornamental.  As coleções de moda necessárias para suprir o mercado consumidor, a sazonalidade 

imposta pela indústria, principalmente a da moda, requer sempre a busca de novas possibilidades e 

resoluções no desenvolvimento e lançamento de produtos diferenciados e pertinentes às marcas.  

Nesse sentido, os produtos portadores de ideias, valores históricos, estéticos, referências materiais e 

tecnologias, situados no tempo e no espaço, podem ser considerados produtos culturais que, 
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[...] “também se transformam, acompanhando as modificações nos valores e nas práticas 

sociais. De acordo com as transformações na sociedade, alguns artefatos deixam de ser 

usados e desaparecem, outros vão sendo atualizados conforme novas necessidades, novas 

maneiras de pensar, de agir e novas tecnologias disponíveis. Assim sendo, tanto os próprios 

artefatos, quanto os seus significados podem ser alterados com o passar do tempo. Logo, os 

artefatos precisam ser considerados como fenômenos situados cultural e historicamente.” 

(SANTOS, 2005, p.29). 

 

A pesquisa pode ser considerada de suma importância considerando a sua contribuição para o 

desenvolvimento de projetos de design têxtil, elaborados por meio de conteúdos simbólicos expressos 

de forma consciente, com coleções de moda transformadas em meio de comunicação, carregados de 

uma nova função, a de apresentação, promoção, difusão e valorização de referências culturais.  

 

Este estudo poderá vir a contribuir para o designer na organização e desenvolvimento de seu projeto 

de estamparia, no desenvolvimento dos temas, motivos, na escolha ideal da matéria prima, na 

definição das técnicas a serem aplicadas em cada categoria de suporte bem como nos produtos.  

Possibilitando assim a determinação de melhores opções de acabamento, custo, além da originalidade 

e exclusividade. 
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1.3. Objeto de estudo 

“O incapaz se cobre; o rico se enfeita; o presunçoso se disfarça; o elegante se veste.”  

Honoré de Balzac 

 

O design de superfície, mais precisamente o design de superfície têxtil é o objeto de pesquisa desta 

investigação que tem como foco a produção de um conjunto de estampas a serem inseridas em uma 

coleção de moda. 

 

O termo Design de Superfície é a tradução do inglês Surface Design, usado oficialmente pela 

Associação de Design de Superfície, com sede nos Estados Unidos da América. No Brasil esta 

denominação que trata dos princípios básicos e específicos para projetos de Design de Superfície foi 

introduzida a partir dos anos 80 pela designer brasileira Renata Rubim, determinando ser fundamental 

e imprescindível um estudo da linguagem visual, estudos de cor, linha e textura na concepção de um 

produto. Segundo as autoras Renata Rubim (2004) e Evelise Rüthschilling (2006) um projeto de design 

de superfície mostra também como procedimentos de modularidade e repetição, detalhadamente 

descritos e analisados, caracterizam os projetos destinados aos revestimentos de superfícies têxteis.  

 

O design de superfície aplicado à estamparia têxtil é uma área que contempla um conjunto de 

conhecimentos de caráter estético como técnico, constituindo um ponto comum que abrange o design e 

a arte. Desta forma a aproximação da estamparia ao design de superfície têxtil requer uma pesquisa 

relacionada aos possíveis processos e métodos que se inter-relacionam.   

 

A complexidade e variedade das técnicas de impressão, e ainda a viabilidade de aplicação sobre os 

diversos suportes, possibilitam, considerando principalmente a efemeridade das coleções de moda, 

uma diferenciação e singularidade dos produtos. A técnica da estamparia, atividade ligada ao estudo e 

compreensão de cores, formas, harmonia, geometria e percepção, é apontada como uma das 

categorias do design que mais se aproxima da arte. Da mesma forma como se ocupam de problemas 

referentes à utilização de pigmentos, processos de impressão, suportes/substratos variados, 

usabilidade, comportamento e resistência dos materiais, o design de superfície especializado em 

estamparia têxtil também deve ser preocupar e estar diretamente relacionado com as características 

estéticas dos produtos, atender as exigências de um mercado cada vez mais exigente, complexo, 

competitivo e dinâmico. 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo geral 

O objetivo geral desta pesquisa é mostrar como elementos de referências culturais, representados e 

apropriados pela moda, por meio de padrões e estampas têxteis podem vir a contribuir para o 

reconhecimento, promoção e mesmo valorização desses bens. Assim, o projeto objetiva apresentar um 

estudo, onde a tecnologia e o método empregados no processo de criação poderão contribuir para o 

desenvolvimento e produção de um conjunto de estampas têxteis elaborados a partir da busca e 

identificação de referências da cultura iconográfica, material e imaterial do estado de Minas Gerais. 

 

2.2. Objetivos específicos 
 

Estudar a relevância dos padrões e estampas têxteis como elementos compositivos do design de 

superfície; 

Analisar a inter-relação entre o design e o design de superfície têxtil presentes em grande parte das 

coleções de moda; 

Analisar a interação dos processos tecnológicos do design de superfície com a cultura contemporânea 

por meio da aplicação do ícone referência da identidade cultural, elemento representativo no estado de 

Minas Gerais. 
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3. Fundamentação Teórica 

 

3.1. Patrimônio Cultural Material, Patrimônio Imaterial, Identidade e Território 

Explorar o Design de Superfície como meio transmissor de valores, conteúdo, ideais e significados é o 

que se pretende mostrar com este trabalho. O design é a linguagem que uma sociedade usa para criar 

objetos que reflitam seus objetivos e seus valores (SUDJIC, 2010). Trabalhar a superfície têxtil, através 

de diferentes estampas aplicadas, visando gerar reflexões acerca dos valores culturais locais, 

explorando aspectos estéticos, físicos, formais e sensoriais do acervo material e imaterial do estado de 

Minas Gerais. 

A busca por produtos novos, inéditos, com identidade, de valor simbólico e caráter qualitativo, voltados 

para os padrões de consumo e estilos de vida contemporâneos, está cada vez mais presente no 

consumidor atual. Hoje, na contemporaneidade, consumimos o imaterial, consumimos produtos 

insignificantes, sem autenticidade, particularidades e até mesmo sem qualquer utilidade. A cultura do 

consumo faz com que os produtos estabeleçam distinções sociais. Como colocam os autores Lages, 

Braga e Morelli (2005), são os chamados bens posicionais que distinguem aqueles que os consomem e 

os usam; os prazeres emocionais do consumo, os sonhos e os desejos celebrados no imaginário 

cultural consumista. 

Para fugirmos desta mistura cultural global que nos causa um sentimento de perda do autêntico e do 

singular, buscar-se-á no multiculturalismo mineiro, com todo seu acervo cultural, patrimonial, 

manifestações culturais sociais e étnicas que representam a sociedade mineira, a fonte de pesquisa e 

busca pela iconografia e geração de padrões de estamparia. 

A constituição Federal de 1988 significou um importante avanço para o entendimento do campo 

patrimonial. Ficaram estabelecidas bases ao preceituarem que: 

O patrimônio cultural brasileiro é constituído pelos bens de natureza material e imaterial, portadores de 

referências à identidade, à nação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira (OLIVEIRA e FREIRE, 2005). 
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Oliveira e Freire (2005) ainda completam dizendo que grupos sociais desconsiderados ou tidos como 

coadjuvantes na formação social e cultural brasileira passam a ser vistos como sujeitos cuja atuação 

deve ser conhecida na sua lógica própria. 

Patrimônio Cultural, entendido como a riqueza de uma coletividade, será entendido aqui como ativo ou 

bem comum de uma sociedade, herdado de seus ancestrais, constituído pelo sistema de ideias, de 

conhecimentos, padrões de comportamento, artefatos, obras de arte, técnicas e outros que os 

caracterizem ou os individualizem. Trata-se daquilo que é relevante por sucessivas gerações, que tem 

permanência e que merece proteção por seu valor e legalidade. 

“Quanto mais denso de patrimônio material e imaterial for um espaço geográfico, mais esses 

elementos podem servir para uma estratégia de valorização do que ali é produzido para sua 

inserção no mercado” (LAGES, BRAGA, MORELLI, 2005). 

Saberes, toponímias, lugares, causus, estórias, artes e ofícios, memória, história, símbolos, signos, 

têm-se tornado objeto de tombamento, registro, certificação enquanto patrimônio material e imaterial 

(ou tangível e intangível, como muitos preferem), enquanto bem público ou bem comum (LAGES, 

BRAGA, MORELLI. 2005, p. 97). O artigo 215 da Constituição é claro quando estabelece que 

constituem patrimônio cultural brasileiro, os bens de natureza material e imaterial, incluindo as formas 

de expressão, os modos de criar, fazer, viver e as criações científicas, artísticas e tecnológicas dos 

diferentes grupos sociais brasileiros (SANTILLI, 2005, p. 62 a 79). 

Para que se possa escolher elementos de estudos como referências do patrimônio cultural com o 

objetivo de gerar uma estampa futura, deve-se, compreender esses bens, considerar os valores neles 

inseridos e o que representam na sua dimensão material ou imaterial. Da mesma forma, a escolha por 

bens imateriais, deve ser compreendida através dos bens materiais que lhes dão suporte. 

 

3.2. Patrimônio Material  

O patrimônio material é formado por um conjunto de bens culturais, móvel ou imóvel, classificados 

segundo sua natureza: histórica, arqueológica, paisagística, etnográfica; artística, etc. Eles estão 

divididos em bens imóveis, os bens individuais edificados, os núcleos urbanos, os sítios arqueológicos 

e paisagísticos.  Os bens móveis – obras de arte e objetos das mais variadas categorias, coleções 

artísticas, arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, 

videográficos, fotográficos cinematográficos, dentre outros. 
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Dentre os bens materiais reconhecidos como patrimônio nacional no âmbito do estado de Minas 

Gerais, estão os conjuntos arquitetônicos de cidades como Ouro Preto, Mariana, Congonhas, São João 

del Rei, Tiradentes, Sabará, Serro, Diamantina, bem como edificações isoladas de caráter significativo.  

Conjuntos paisagísticos como, por exemplo, a Serra do Curral em Belo Horizonte, Serra da Piedade em 

Caeté, Serra do Caraça e Lapa da Cerca Grande, em Matozinhos e como bem material móvel 

identificam-se as coleções de esculturas, pinturas e os diversificados acervos pertencentes aos 

museus, edificações religiosas, casas históricas, arquivos e mesmo coleções particulares. 

 

3.3. Patrimônio Imaterial 

Como resultado da confluência dos vários grupos étnicos, portadores de diferentes saberes e tradições, 

a sociedade brasileira resultou nessa pluralidade de manifestações culturais. Com o objetivo de 

reconhecer, valorizar e preservar a riqueza e a diversidade dessas manifestações como patrimônio 

cultural imaterial, o Ministério da Cultura instituiu decretos que permitem identificar e registrar estes 

bens. 

“O reconhecimento desses bens como patrimônio deverá ter como consequência não apenas a sua 

preservação, mas a valorização e a proteção dos indivíduos e/ou comunidades detentoras dos saberes 

que mantêm vivas tradições seculares, cujas práticas são parte constitutiva de sua vida cotidiana” 

(PINTO, 2005, p. 281 - 301). 

Com estes decretos, legislações e políticas públicas, serão protegidos os portadores de conhecimentos 

tradicionais, a integridade dos conhecimentos onde se incluem até sistemas culinários. 

Os bens imateriais abrangem as mais diferentes formas de saberes, expressões orais, performances 

artísticas, práticas sociais e rituais, eventos festivos como músicas, contos, lendas, danças, receitas 

culinárias, técnicas artesanais e de manejo ambiental. Incluem, ainda, os conhecimentos, habilidades, 

inovações, formas de expressão, ofícios, modos de fazer e práticas culturais de povos indígenas, 

quilombolas e populações tradicionais, que vão desde formas e técnicas de manejo de recursos 

naturais até métodos de pesca e caça e conhecimentos sobre sistemas ecológicos e espécies com 

propriedades farmacêuticas, alimentícias e agrícolas – os conhecimentos tradicionais associados à 

biodiversidade (SANTILLI, 2005). 
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PINTO (2005) destaca que ainda se reconhece como patrimônio intangível de grande significado, as 

tradições, os saberes tradicionais, as formas de expressão, as celebrações, os modos de fazer e os 

ofícios, a história, os acervos estético/conceituais e iconográficos, etc. 

Inventariados como ofícios e modos de fazer, o que compreende: 

(...) “as atividades desenvolvidas por atores sociais (especialistas) reconhecidos como conhecedores de 

técnicas e matérias-primas que identificam um grupo social ou uma localidade” (Arantes, 2000 apud 

Pinto, 2005). 

 

3.4. Identidade 

“Já que toda definição é uma identidade, a própria identidade não deveria ser definível” 

                                                                       (GOTTLOB FREGE, 1984, apud COELHO, 2008). 

O termo identidade origina do latim identitase da raiz latina idem, que significa “o mesmo”. Seu 

significado é, portanto dado como a qualidade ou condição de algo ser o mesmo, ou a condição ou fato 

de algo ser identificado pelo o que realmente é ou representa. (COELHO, 2008). 

“O conceito de identidade é complexo, e, não raro, está associado a conceitos distintos e 

igualmente complexos como sujeito, etnia, religião, nação e cultura. A partir do século XX, a 

questão da identidade, presente entre minorias raciais, religiosas e de gênero, amplia-se toda a 

sociedade e seus mais variados segmentos (Coelho, 2008, p. 202). 

Coelho (2008) explica que a identidade e a diferença, são interdependentes e resultantes do mesmo 

processo, fazendo-se representar por meio da linguagem. 

“Diáspora, globalização, internet, entre outros fenômenos contemporâneos, vêm dando espaço 

a novas concepções sobre sujeito, pertencimento, território e à ideia de identidades 

multifacetadas, flutuantes, plurais, e mesmo à “possibilidade de viver sem identidade”. 

(GUMBRECHT, 1999, apud COELHO, 2008). 

Conforme reflexões sobre o conceito de identidade, Coelho (2008) afirma que estes são vitais para o 

design, como atividade comprometida com a busca de soluções para o outro e com a construção de 

uma sociedade mais inclusiva. O autor destaca duas situações as quais o termo identidade vem sendo 

aplicado no âmbito do design: 
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. Identidade Visual, que se refere ao conjunto de manifestações físicas a partir de uma ideia, 

um serviço, um produto, uma empresa ou qualquer tipo de associação se faz reconhecer junto 

a seu público. Uma identidade visual é percebida não só pela marca aplicada em um uniforme, 

painéis e impressos, mas também pelo comportamento, maneira de falar dos funcionários, pelo 

mobiliário, tipo de som dos ambientes e todas as demais manifestações concretas visuais, 

auditivas e olfativas. 

. Identidade do design de um dado país, que se refere aos produtos ter a propriedade de refletir 

aspectos característicos de uma determinada sociedade como sua história, sua cultura, sua 

ideologia etc. 

Como exemplo brasileiro (que será abordado posteriormente em brasilidade), Coelho diz que o design 

brasileiro vem mobilizando profissionais e estudiosos da área para que o nosso produto, quanto mais 

brasileiro for, maior facilidade de se colocar no mundo globalizado. Assim, vem crescendo o interesse 

pelos bens culturais, pelo folclore, pelos símbolos nacionais, pela cultura popular, por artefatos de toda 

a natureza, construídos no passado ou mesmo no presente, por artistas consagrados ou produtores 

culturais à margem da elite culta, pelo design de rua que, a despeito de suas qualidades estéticas ou 

funcionais, passam a merecer atenção e apresentam-se como referência para a construção do que se 

entende por identidade do design brasileiro. 

Portanto, identidade é o conjunto das características e dos traços próprios de um indivíduo ou de uma 

comunidade, traços que caracterizam o sujeito ou a coletividade perante os demais. A identidade é 

também a consciência que uma pessoa tem dela própria e que a torna em alguém diferente das 

demais. Embora muitos dos traços que constituem a identidade sejam hereditários ou inatos, o meio 

envolvente exerce influência sobre a conformação da especificidade de cada indivíduo.  

O sociólogo jamaicano Stuart Hall, em seu livro, A identidade cultural na pós-modernidade (2006) 

distingue três concepções diferentes de identidade: a identidade de sujeito iluminismo, onde o sujeito 

era descrito como homem, centrado, unificado, racional, possuindo uma identidade fixa, idêntica, que 

emergia do seu nascimento e o acompanhava durante sua existência sem mudanças. O sujeito 

sociológico, que refletia o mundo moderno em sua complexidade. E, a partir dos processos 

sociológicos surge o sujeito pós-moderno cuja identidade é móvel, não permanente ou fixa, que se 

constrói no decorrer da história e não é dado de forma inata.  
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“A identidade torna-se uma “celebração móvel”: formada e transformada continuamente em 

relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que 

nos rodeiam.” (HALL, 2006: 3) 

O sujeito assim poderá assumir identidades diferentes em momentos diferentes. Hall afirma que estão 

em declínio “as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, fazendo surgir 

novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado” 

(HALL, 2006). 

O que o autor chama "crise de identidade" é um processo amplo de mudança, que está deslocando as 

estruturas e processos centrais das sociedades modernas; também fragmentando as paisagens 

culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade. 

Para Hall (2006), a unificação da língua, o sistema educacional, a arte, a escrita, o desenho, o 

sentimento de “lugar”, tudo isto é a base de um sistema de representação. Nossa identidade assim fica 

relacionada ao lugar. O "lugar", segundo GIDDENS (1990), é específico, concreto, conhecido, familiar, 

delimitado: o ponto de práticas sociais específicas que nos moldaram e nos formaram e com as quais 

nossas identidades estão ligadas:  

“Nas sociedades pré-modernas, o espaço e o lugar eram amplamente coincidentes, uma vez 

que as dimensões espaciais da vida social eram, para a maioria da população, dominadas pela 

presença", por uma atividade localizada. A modernidade separa, cada vez mais, o espaço do 

lugar, ao reforçar relações entre outros que estão "ausentes", distantes (em termos de local), 

de qualquer interação face-a-face. Nas condições da modernidade, os locais são inteiramente 

penetrados e moldados por influências sociais bastante distantes deles. O que estrutura o local 

não é simplesmente aquilo que está presente na cena; a "forma visível" do local oculta as 

relações distanciadas que determinam sua natureza.” (GIDDENS, 1990: 18 apud HALL, 2006). 

O espaço e tempo já são compreendidos de outra forma e as conexões são feitas a longas distâncias, 

sem a presença física do outro. Com esta globalização e o contato com outras culturas ocorrem 

intercessões culturais e o lugar passa a partilhar novas identidades enfraquecendo assim as 

identidades nacionais. 

O que o autor conceitua como globalização, são os processos que atuam em escala global, 

atravessando fronteiras nacionais e interligando comunidades distintas, interconectando e modificando 
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a relação espaço-tempo, onde o mundo é menos, as distâncias mais curtas e tudo tem um impacto 

imediato apesar das grandes distâncias. 

Stuart Hall (2006) discute ainda a questão da homogeneização cultural. Com a globalização, há novo 

olhar para o local. Apesar desta invasão cultural, a interconexão de imagens, artefatos, e produtos que 

interligam ocidente e oriente esta globalização não destruirá o local e ocorrerá uma reconstrução de 

novas formas de identificação. 

Para finalizar, ainda sobre o tema o autor Stuart Hall sustenta que: 

“O ressurgimento do nacionalismo e de outras formas de particularismo no final do século XX, 

ao lado da globalização e a ela intimamente ligado, constitui, obviamente, urna reversão 

notável, uma virada bastante inesperada dos acontecimentos. O ressurgimento do 

nacionalismo e de outras formas de particularismo no final do século XX, ao lado da 

globalização e a ela intimamente ligado, constitui, obviamente, urna reversão notável, uma 

virada bastante dos acontecimentos”. (HALL, 2006, p.26). 

Pode-se concluir baseado nas teorias citadas acima, que a identidade não é realmente fruto da 

consciência no momento do nascimento do sujeito. “Ela surge, não tanto da plenitude de identidade 

que já está dentro de nós, mas de uma falta de inteireza que é preenchida a partir do nosso exterior” 

(HALL, 2006). É formada ao longo do tempo, através de processos inconscientes e está sempre em 

processo de formação. Poderíamos falar então, ao invés de identidade algo em andamento como 

identificação. 

3.5. Território 

Território é o espaço geográfico em que são produzidos bens e serviços. Refere-se a uma região, 

cidade, estado, país de um determinado território. É a localidade que designa determinado produto ou 

serviço, cujas qualidades ou características se devem exclusivas ou essencialmente ao meio 

geográfico onde são executados. Refere-se à relação que este produto tem com um determinado 

território (Lages, Braga, Morelli: 2005). 

Na fala de Vinícios Lages e Cristiano Braga (2005), as indicações geográficas são uma forma de 

agregar valor e credibilidade a um produto ou serviço, conferindo-lhe um diferencial em função das 

características de seu local de origem. Importante quando o que é produzido numa certa região passa 

a ter reputação, reconhecimento público para além de suas fronteiras, passando a valorizar aquilo que 

ali é produzido. Exemplos típicos dessa valorização em Minas Gerais são o café do Cerrado, os queijos 
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da Serra da Canastra, a cachaça de Salinas dentre outros. Ainda dizem que, do ponto de vista do 

consumidor, a grande vantagem de um território ser reconhecido é que essa certificação assegura que 

tal produto é oriundo dessa ou daquela região, evitando contrafações ou aproveitamentos de tal 

reputação de mercado para a venda de produtos de outras regiões. 

E também esses produtos, ainda que hoje venham a ter reconhecimento também por sua qualidade 

específica e até por sua tipicidade, são reconhecidos por serem desse território que adquiriram 

reputação no mercado pela qualidade de tais produtos. 

Em geral, este meio territorial pode trazer características identitárias ao que se produz no local, 

reforçando e delineando todos os aspectos peculiares culturais locais. Os traços identitários 

característicos de um território que se configuram pela produção, técnicas, manufatura, modos de 

fazer, os produtos típicos da região, o meio físico, a ação humana, a dialética local, costumes, 

estabelecem uma relação a partir destas bases territoriais que além de valorizarem o produto, também 

valorizam o meio, o território de origem (Lages e Braga, 2005).  

A essência desta identidade que se procura para a elaboração de estampas é que fará com que 

qualquer coleção de moda que seja relacionada a um território possa ter particularidades, 

peculiaridades e unicidade. 

 

3.6. Autenticidade e a ideia de “aura” 

Autenticidade é uma palavra que se pode aplicar a pessoas ou a objetos. É como saber se um 

indivíduo que desempenha um papel social está sendo sincero ou está mistificando.  Sinceridade tem a 

ver com a maneira como apresentamos o nosso self1 nas relações com o outro. Trilling define como “a 

sentiment of being2” (TRILLING, 1972:92, apud GONÇALVES, 1988) e dessa forma a autenticidade 

tem a ver, não com o modo como apresentamos nosso self ao outro em nossas interações sociais e 

sim com o que ele realmente é, o que realmente somos, independentemente dos papéis que 

desempenhamos com o outro. Autenticidade é a expressão deste self definido como uma unidade livre 

e autônoma em relação a toda e qualquer totalidade cósmica ou social (GONÇALVES, 1988). 

                                                      
 

1Substantivo masculino que significa um sentimento difuso da unidade da personalidade (suas atitudes e predisposições de 
comportamento; indivíduo, tal como se revela e se conhece, representado em sua própria consciência. 
2O mesmo que sentimento de ser a gente mesmo, de ser autêntico, ser coerente com o nosso eu. 
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A respeito das obras de arte, a ideia de autenticidade está ligada às modernas técnicas de reprodução, 

sua originalidade, seu caráter único e a uma relação genuína com o passado. O autêntico é identificado 

com o original e o inautêntico com a cópia ou a reprodução (BENJAMIM,1969: 217-254, apud 

GONÇALVES, 1988). 

Essa oposição, nascida com a modernidade é desafiada por algumas formas de arte como a fotografia 

e o cinema onde um negativo fotográfico permite a reprodução de inúmeras cópias. Neste caso a 

“aura” tende a desaparecer. 

Benjamim reserva as noções de singularidade (uniqueness3) e permanência em contraste com a 

reprodutibilidade e a transitoriedade dos objetos “não-auráticos”.  Nesse contexto de desaparecimento 

da aura, a própria oposição autêntico/inautêntico tende a perder sua relevância. 

Como acontece com a reprodutibilidade das obras de arte na contemporaneidade, também ocorre com 

nosso patrimônio cultural. Como dar autenticidade às categorias como nação ou identidade nacional 

uma vez que são representadas pelos patrimônios nacionais. 

Objetos de vários tipos são apropriados e visualmente dispostos em museus e em instituições culturais 

com a função de representar determinadas categorias culturais como os primitivos, o passado da 

humanidade, o passado nacional, etc. Os chamados patrimônios culturais podem ser interpretados 

como coleções de objetos móveis e imóveis, através dos quais é definida a identidade de pessoas e de 

coletividades como a nação, o grupo étnico, etc. (GONÇALVES, 1988, 266 - 267). 

Handler (1987) em estudo sobre nacionalismo e política cultural, usa essa idéia para interpretar um 

aspecto básico do nacionalismo; a nação, enquanto coleção de indivíduos ou indivíduo coletivo, 

através da posse de seu patrimônio cultural ou sua cultura, define sua identidade. Neste contexto, a 

cultura é pensada como coisa a ser possuída, preservada, restaurada, etc. Assim, do mesmo modo 

que uma pessoa pode ter sua identidade definida pela posse de determinados bens, a nação define-se 

a partir da posse de seus bens culturais. Desse modo, muitos bens culturais que compõem um 

patrimônio, estão associados ao “passado” ou à “história” da nação. Eles são classificados como 

                                                      
 

3Uniqueness em português: singularidade, unicidade, originalidade, exclusividade, particularidade ou peculiaridade. 
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“relíquias” ou “monumentos”. A nação pode ser definida pelos seus monumentos, aquele conjunto de 

bens culturais associados ao passado nacional. Estes garantem a continuidade da nação no tempo. 

Segundo Gonçalves (1988), no contexto brasileiro, as igrejas barrocas de Minas Gerais, enquanto 

monumentos nacionais são vistas em termos de uma suposta relação de continuidade com o passado 

colonial brasileiro nas formas plásticas de igrejas barrocas. Esta identificação com estes monumentos e 

esta estratégia retórica da identificação entre Brasil, igrejas barrocas em Minas, pode-se definir a nação 

como barroca, católica, mineira e autênticos portadores destes atributos. 

O autor exemplifica o caso de Ouro Preto, até os anos 20 e 30, quando veio a ser redescoberta pelos 

intelectuais modernistas a cidade era mais uma das tantas “cidades mortas” existentes no Brasil. 

Passada a áurea fase da mineração, a cidade entra em decadência, mas continua sendo a capital de 

Minas Gerais. Em fins do século XIX, ela perde esta condição para Belo Horizonte. Em consequência 

de sua redescoberta, em 1933, ela é elevada à condição de “monumento nacional” e, nos anos 80, de 

“Cidade monumento Mundial” pela UNESCO4, passando assim a integrar o chamado “patrimônio 

cultural da humanidade”. 

Ouro Preto é assim dimensionado no imaginário coletivo brasileiro como um poderoso símbolo da 

identidade brasileira; um símbolo barroco e mineiro. E o patrimônio é visto assim como um meio de 

restabelecer os vínculos com essa tradição. Por outro lado na cidade se torna explícito o caráter 

artificial, reconstruído ou tecnicamente reproduzido. Sua autenticidade é “não-aurática”. Ela está 

fundada não numa relação orgânica com o passado, mas na própria possibilidade de reprodução 

técnica desse passado que se foi. 

A redescoberta de Ouro Preto é um dos grandes feitos do modernismo5. Mário de Andrade6 esteve lá. 

Oswald de Andrade7 escreveu os famosos versos sobre os profetas do Aleijadinho. De Manuel 

                                                      
 

4UNESCO é a sigla para Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Foi fundada logo após o fim 
da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de contribuir para a paz e segurança no mundo, através da educação, da 
ciência, da cultura e das comunicações. A sede da Unesco fica em Paris, na França, e atua em 112 países. 

5Chama-se genericamente modernismo (ou movimento modernista) o conjunto de movimentos culturais, escolas e estilos 
que permearam as artes e o design da primeira metade do século XX. O movimento modernista baseou-se na ideia de que 
as formas "tradicionais" das artes plásticas, literatura, design, música, teatro, organização social e da vida cotidiana 
tornaram-se ultrapassadas, e que se fazia fundamental deixá-las de lado e criar no lugar uma nova cultura. 
6Mario Raul Moraes de Andrade (São Paulo, 9/10/1893 — São Paulo, 25/02/1945) foi um poeta, escritor, crítico 
literário, musicólogo, folclorista, ensaísta brasileiro. Ele foi um dos pioneiros da poesia moderna brasileira com a publicação 
de seu livro Pauliceia Desvairada em 1922. Um dos nomes mais importante para o patrimônio cultural brasileiro. 



29 

 

Bandeira8 é a substanciosa crônica “De Villa Rica de Albuquerque a Ouro Preto dos Estudantes”, que 

será mais tarde indispensável “Guia de Ouro Preto”. Vieram as páginas de Carlos Drummond de 

Andrade9. Vieram os serviços de Rodrigo de Mello Franco de Andrade10. 

De certo modo, a ideologia da antiga SPHAN11 pode ser interpretada como parte da chamada 

ideologia da “mineiridade”. Para uma interpretação sociológica da mineiridade, ver Bomeny (1987). 

 

3.7. Nação, Brasilidades – O design brasileiro e suas representações 

Nação, do latim natio, de natus, nascido, é uma comunidade estável, historicamente constituída por 

vontade própria de um agregado de indivíduos, com base num território, numa língua, e com 

aspirações materiais e espirituais comuns. Um aglomerado de pessoas, geralmente do mesmo grupo 

étnico, falando o mesmo idioma e tendo os mesmos costumes, formando assim, um povo, cujos 

elementos componentes trazem consigo as mesmas características étnicas e se mantêm unidos pelos 

hábitos, tradições, religião, língua e consciência nacional. 

A rigor os elementos território, língua, religião, costumes e tradição, por si sós, não constituem o caráter 

da nação. São requisitos secundários, que se integram na sua formação. O elemento dominante, que 

se mostra condição subjetiva para a evidência de uma nação assenta no vínculo que une estes 

indivíduos, determinando entre eles a convicção de um querer viver coletivo. É, assim, a consciência de 

sua nacionalidade, em virtude da qual se sentem constituindo um organismo ou um agrupamento, 

distinto de qualquer outro, com vida própria, interesses especiais e necessidades peculiares. 

Nesta razão, o sentido de nação não se anula porque seja esta fracionada entre vários Estados, ou 

porque várias nações se unam para a formação de um Estado. O Estado é uma forma política, adotada 

                                                                                                                                                                      
 

7José Oswald de Sousa Andrade (São Paulo, 11/01/1890 — São Paulo, 22/10/1954) foi um escritor, 
ensaísta e dramaturgo brasileiro. 
8Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho (Recife, 19/04/1886 — Rio de Janeiro, 13/10/1968) foi um poeta, crítico literário e 
de arte, professor de literatura e tradutor brasileiro. 
9Carlos Drummond de Andrade (Itabira, 31 de outubro de 1902 — Rio de Janeiro, 17 de agosto de 1987) foi um poeta, 
contista e cronista brasileiro, considerado por muitos o mais influente poeta brasileiro do século XX.Drummond foi um dos 
principais poetas da segunda geração do Modernismo brasileiro. 
10Rodrigo Melo Franco de Andrade (Belo Horizonte, 17 de agosto de 1898 — Rio de Janeiro, 1969) foi 
um advogado, jornalista e escritor brasileiro, um dos principais nomes na criação do IPHAN. 
11SPHAN,1937 (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) que em 1994 passa a se chamar IPHAN, Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É uma autarquia do Governo do Brasil vinculada ao Ministério da Cultura, 
responsável pela preservação do acervo patrimonial tangível e intangível do país. 
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por um povo com vontade política, que constitui uma nação, ou por vários povos de nacionalidades 

distintas, para que se submetam a um poder público soberano, emanado da sua própria vontade, que 

lhes vem dar unidade política. A nação preexiste sem qualquer espécie de organização legal. E mesmo 

que, habitualmente, seja utilizada em sinonímia de Estado, em realidade significa a substância humana 

que o forma, atuando aquele em seu nome e no seu próprio interesse, isto é, pelo seu bem-estar, por 

sua honra, por sua independência e por sua prosperidade.12 

 

3.8. Brasilidade 
 

A etimologia da palavra vem de Brasil + idade. Palavra substantiva, feminina, característica distintiva do 

Brasil e do brasileiro. O sentimento nacional dos brasileiros, brasileirismo. Brasilidade é a característica 

ou particularidades do que ou de quem é brasileiro; natureza do que ou daquilo que é brasileiro. 

Sentimento de simpatia e amor pelo Brasil. 

 

Tarefa difícil a de encontrar e definir algo que represente e referencie um grupo tão distinto e 

heterogêneo como a população brasileira. Conforme CARDOSO; CENTENO (2012), a identidade 

nacional não se traduz de forma explícita, ao contrário, são elementos, valores, imagens que servem 

de representação ou são associados ao conjunto de valores de uma nação. 

Ainda no pensamento das autoras, como todo símbolo, tal representação parte do uso de uma coisa 

para representar outra, ou ainda do uso de uma parte para representar o todo. O uso desta metonímia 

não pode corresponder à realidade mais abrangente do que é considerado brasileiro, o que 

poderíamos pensar e considerar “nacional” não seria necessariamente algo comum a todos os 

brasileiros e, sim, a um conjunto de representações de elementos “nacionais”, e assim diversos 

aspectos poderiam representar a cultura brasileira.  

 

“A cultura material está sedimentada no movimento, nas transformações e nas representações 

simbólicas que permeiam as práticas de consumo, mecanismos eficientes para o 

monitoramento das novas construções identitárias – tanto no âmbito local, quanto global” 

(Cardoso; Centeno, 2012: p. 41). 

                                                      
 

12 Disponível em: <http://www.dicio.com.br/brasilidade/> Acesso em 21/07/2016. 
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Num panorama global, é possível observar no padrão de comportamento dos consumidores, um 

resgate dos valores, da história e da identidade. Todos procurando preservar a identidade local através 

de referências populares, elementos tradicionais e técnicas artesanais que reproduzem bens 

simbólicos, uma identidade ou uma essência brasileira. O alicerce para uma nova representação do 

Brasil seria o reencontro com nossa história e a representação autoral das nossas práticas de 

consumo. 

 

Na fala das autoras, assistimos hoje uma supervalorização do produto com “cara de Brasil”, seja ele a 

sandália de borracha, o forró, a favela ou o feito à mão, denunciando assim, uma espécie de 

reconciliação com nosso passado e com nossas raízes. Estarmos nos reconhecendo dentro do que se 

convencionou chamar de “produto genuinamente brasileiro” passa pela questão da formação da 

identidade e da cultura. 

 

DA MATTA (1997), destacou alguns dos principais referenciais para a construção simbólica do Brasil e 

percebeu a nação como sistema de representação cultural e formação de sentido. Segundo ele, “a 

identidade social é construída a partir de afirmativas e negativas diante de certas questões”. A casa, a 

rua, as festas, o código da comida e da sexualidade, a religiosidade, em todos estes elementos 

percebemos um pouco de tudo o que fomos capazes de idealizar em relação ao Brasil enquanto Nação 

e em relação a nós mesmos. O que faz o Brasil; Brasil, segundo ele, é uma imensa e inesgotável 

criatividade acasaladora.  

 

Como se pode deliciar nas fantásticas fotografias e narrações de Lidewij Edelkoort  (2014), no seu livro 

Bloom Brazil: a horti-cultural view, o qual a autora mostra a generosidade de um país em imagens 

inspiradoras. A publicação serve como referência criativa para designers, estilistas e artistas do mundo 

inteiro. Para Li, o Brasil é um país notável como nenhum outro, que reúne pessoas diversas, brancos, 

negros, índios e mestiços, encadeando uma gama de cores, uma paleta com um cromatismo ímpar.Em 

entrevista exclusiva ao FFW , a pesquisadora falou das suas impressões sobre o Brasil, a moda e as 

tendências que devem aparecer nos próximos anos, quando declara: 

 

“Amo esse país, pois ele tem uma cultura absolutamente vibrante. Acho que as pessoas não 

deveriam se inspirar nas coisas de outros países. Meu conselho à cultura do Brasil seria 

considerar de onde vocês vêm. A ideia é olhar para o Brasil pela perspectiva cultural, pelas 
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coisas orgânicas, pelas raízes regionais. Porque o mundo está se tornando muito global e o 

próximo passo no mercado mundial é conquistar a América do Sul e a África. Então a indústria 

e os designers do Brasil deverão expressar o que os motiva intimamente, e não o que está 

acontecendo em outro lugar. Acho que a arte brasileira, em sua essência, ainda está 

intimamente ligada com as raízes da cultura. É por isso que ela é tão importante na cena 

internacional. Todos os artistas que estão tentando traduzir as suas origens se tornam muito 

populares no mercado mundial. Se você quer ser global, você tem que se tornar local. Yves 

Saint Laurent é absolutamente parisiense, Ralph Lauren é completamente americano, Yohji 

Yamamoto é absolutamente japonês. Então os que tiverem raízes, como estes,serão capazes 

de conquistar o mundo. Ronaldo Fraga e Isabela Capeto foram os dois únicos estilistas 

fotografados no livro. Geralmente não mostramos a moda já feita, só damos referências e 

ideias. Mas nesse caso achamos importante destacar esses dois designers que são tão ligados 

ao conceito de ser brasileiro.” (Por Elis Martini, em colaboração para o FFW ). 

 

A autora foi responsável pelo lançamento da revista Bloom, ainda 1998 quando descreve em gráficos a 

evolução das tendências em flores, demonstrando a importância do “horti-cultural” de diversos lugares. 

Com isto, esteve diretamente envolvida na Heartwear, organização humanitária e sem fins lucrativos, 

que ajuda o mercado de produtores do terceiro mundo. Por meio de um catálogo on line de vendas, 

mostra as mercadorias e os lucros retornam às comunidades de produtores. 

 

As já citadas autoras Fernanda Cardoso e Gláucia Centeno fazem ainda reflexões sobre o valor do 

produto brasileiro no âmbito do design de moda, que vem crescendo a cada temporada.  

 

“Se antes não reconhecíamos a moda brasileira como algo viável dentro do mercado 

internacional, passamos não apenas a reconhecê-la, mas, principalmente, a nos identificar com 

muitos produtos e marcas criadas hoje no Brasil. O que ocorre na moda brasileira hoje é o 

reflexo disso, mesmo que tardiamente” (CARDOSO; CENTENO, 2012: p. 43). 

 

Elas contam que, há pouco mais de dez anos, as marcas de moda reproduziam em estampas ou 

aplicações, elementos da cultura indígena ou africana, como penas e sementes, na tentativa de criar, a 

partir destes elementos, uma moda “nacional”. Com o passar do tempo, se percebeu que, para 

construir era preciso, primeiramente, desconstruir ou, quem sabe, esquecer, e continuam: 
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“Nesse movimento de destaque da nacionalidade, é importante salientar o que entendemos por 

nação e como se constrói o sentimento de nacionalidade. A criação de um passado e a 

construção de uma narrativa é a garantia de projeção do futuro. Nesse exercício de lembrar e 

esquecer, imaginar e projetar, a Nação acaba por se constituir numa história que se conta e se 

atualiza permanentemente. O que ocorre na moda brasileira hoje é o reflexo disso, mesmo que 

tardiamente” (CARDOSO; CENTENO, 2012: p. 43). 

 

A partir daí temáticas brasileiras inspiradas na música, na literatura, no cangaço, na favela, na 

religiosidade, passaram a ser pesquisadas com certa profundidade para, depois, tornarem-se 

referencial para a criação de coleções. Como evidenciam as autoras, estilistas e designer de marcas 

como Osklen, M. Officer, Lino Villaventura , Isabela Capeto  e o mineiro Ronaldo Fraga , entre outros, 

que levaram para as passarelas e para as ruas uma interpretação mais contemporânea e menos 

caricata da cultura nacional. Tanto a moda como o design brasileiro constituem campos de produção 

recentes e a busca por uma identidade, por uma característica brasileira ainda se mostra forte e em 

fase de experimentações. 

 

(...) “o que estamos analisando não é o que determina a verdadeira identidade nacional do 

design ou da moda por não acreditarmos ser possível identificar uma especificidade tal que 

seja forte o suficiente para identificar uma peça como nacional. A produção desses campos, 

por vezes, se mostra muito próxima do que é produzido por todo o mundo. Buscamos analisar 

de que forma a produção desses campos se inspira em elementos que são diretamente 

associados á questão da “brasilidade”, quando há necessidade ou é feita a opção por enfatizar 

a questão da nacionalidade (CARDOSO; CENTENO, 2012: p. 44). 

 

Outras formas de representação da nacionalidade seriam o enfoque em diferentes aspectos do nosso 

país como a cultura, o povo, o fazer, o clima, as referências visuais, a geografia, a natureza, as cores, 

símbolos como o verde e amarelo da nossa bandeira, símbolo mais patente da nação. 
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Figura 1 e 2. Biquini e canga com estampa de fitas do Senhor do Bonfim.  
Fonte:<https://www.google.com.br/search?q=Bumbum+Ipanema+estampa+fitinhas+senhor+do+bonfim&biw= 
1252&bih=602&> Acesso em: 09 de Julho, 2016. 

 

Cardoso e Centeno evidenciam o designer Gilson Martins13 que usa em seus produtos da Linha Brasil, 

desde 1995, bolsas, mochilas, nécessaires e estojos, ícones nacionais como a bandeira e o mapa 

brasileiros, bolas de futebol, o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, os Arcos da Lapa, o grafismo do 

calçadão de Copacabana, além das cores, verde e amarelo de forma bastante criativa. 

 

Ainda nesta categoria de símbolos considerados tradicionais, podem ser incluídos ainda elementos que 

fazem parte do imaginário nacional, tais como as praias, os coqueiros, a imagem de Carmem Miranda, 

o carnaval, o samba, as favelas, a cultura indígena e a religiosidade. As autoras completam ainda que, 

estampas com estes ícones, com frequência são aplicadas em produtos do segmento de moda praia; 

setor bastante forte no país e com destaque no mercado internacional. E que cada um desses símbolos 

não deixa de ser parte da totalidade do que representa o país, apesar de isoladamente, por vezes, 

parecerem caricatos demais. Esses elementos, por serem facilmente identificados e reconhecidos, 

permitem uma associação direta à noção de brasilidade. Apesar de não tratar de representações 

completas do Brasil, acentuam características, pontos, fatos e eventos associados a ele. 

 

As autoras, retomando o exemplo da moda praia, identificam a reinterpretação de certos elementos 

regionais como souvenires produzidos por artesãos e consumidos por turistas. Exemplificam no início 

                                                      
 

13 GILSOM Martins. Disponível em: HTTP://www.gilsonmartins.com.br. Acesso em: 12/11/2016. 
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desta década com a marca de biquínis Bumbum Ipanema com um padrão de estamparia de fitinhas do 

Senhor do Bonfim, que também surge em cangas populares nas praias do Rio.  No mesmo período, a 

Blue Man lança uma estampa inspirada no artesanato típico do Ceará, as garrafinhas com desenhos 

feitos em areia colorida. O designer David Azulay nomeou este padrão de “Canoa Quebrada” e 

declarou que as peças de sua coleção iriam mostrar o que “temos de mais simples, artesanal e 

brasileiro”. 

 

Em plena concordância com as autoras Cardoso e Centeno (2012), no campo do design de moda, é 

comum incorporar o elemento artesanal por meio de técnicas tradicionais de produção como o crochê, 

rendas, fuxico, bordados, trançados como também o emprego de materiais naturais típicos do país 

como fibras, madeiras e palhas, muitas vezes associados a técnicas artesanais que reforçam a “idéia” 

de produto artesanal.  

 

 

Figura 3. Coleção primavera-verão 2010/11 de Ronaldo Fraga; Bordados da Comunidade de Passira/ - PE 
Fonte: <https://br.pinterest.com/pin/121034308714816192/> Acesso em: 09 de Julho, 2016 
 

 

Visualidade e valores simbólicos somados às técnicas artesanais e populares, esta união caracteriza a 

tendência da cultura visual contemporânea, onde design e artesanato buscam um diálogo maior. As 

autoras exemplificam estilistas renomados como Walter Rodrigues que usa trabalhos das rendeiras de 

Ilha Grande; Carlos Miele que faz uso de bordados, retalhos e nozinhos; além de Isabela Capeto e 

Ronaldo Fraga que contam com bordadeiras tradicionais para as produções das coleções. 
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O produto artesanal tem sido motivo de orgulho e fonte de renda para muitos. O mercado da moda 

brasileira no Brasil e no exterior passa pela valorização das culturas locais onde designers e estilistas 

fazem uso de referências artesanais em suas coleções onde o número de cooperativas faz crescer 

consideravelmente. 

 

Segundo relatos estas técnicas de produção artesanal, desenvolvidas em conjunto nas cooperativas de 

costureiras, rendeiras e bordadeiras, executadas pelas artesãs que dominam as técnicas e aplicadas 

pelos designers sobre os seus produtos, tem resultado em trabalhos eficientes, de ética e parceria. 

 

Destaca-se ainda o trabalho da Comunidade de Passira, no agreste de Pernambuco. A AMAP-

Associação das Mulheres Artesãs de Passira, formada por cerca de 40 mulheres que se sustentam da 

arte do bordado executa minucioso trabalho artesanal, recentemente utilizado por Ronaldo Fraga na 

sua coleção primavera-verão 2010/11 denominada Turista Aprendiz.  Atualmente a associação 

embarca em um novo projeto que como objetivo diversificar a produção e lançar uma loja virtual para 

venda própria das coleções.  

 

Cardoso e Centeno (2012), concluem dizendo que a globalização teve grande influência na 

transformação dos hábitos e comportamentos da sociedade contemporânea. O que antes era visto 

como gosto particular de uma determinada região, hoje se difundiu e, por vezes, se populariza. O que 

Maffesolli, um dos fundadores da sociologia do quotidiano e conhecido por suas análises sobre a pós-

modernidade, o imaginário e pela popularização do conceito de tribos urbanas, chamou de genius loci, 

foi interpretado pelo sociólogo italiano Francesco Morace (2012)14, como o “espírito do lugar15”- 

ferramenta fundamental para se pensar os talentos produzidos nos locais, uma espécie de “motor da 

globalização sadia”, elemento capaz de promover o caráter e a personalidade dos produtos de moda. 

 

O sociólogo acredita que o Brasil tenha uma grande oportunidade de exportar tanto qualidades 

internalizadas - alegria de viver, espontaneidade nos relacionamentos humanos, simplicidade cotidiana, 

                                                      
 

14 Criador do Future Concept Lab de Milão. 

15Espírito do lugar é a expressão moderna de “genius loci” (termo latino que significa o gênio do lugar habitado e 
freqüentado pelo homem) diz respeito, portanto, ao conjunto de características sócio-culturais, arquitetônicas, de linguagem, 
de hábitos, que caracterizam um lugar, um ambiente, uma cidade. Indica o "caráter" do lugar. 
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experiência de felicidade -; como valores tangíveis - a naturalidade dos produtos, riqueza das cores, 

sensualidade dos corpos e dos sorrisos, naturalidade do ambiente e das pessoas.  

 

Porem o autor alerta para a necessidade de se reconhecer o próprio potencial como nação criadora e 

empreendedora, brasileiros rumo ao mercado global instância que deve direcionar as expectativas dos 

brasileiros rumo ao mercado global. 

 

“O papel do mercado é seduzir, enquanto o do consumidor é desejar. A legitimação esse 

processo deve ser estabelecida por mecanismos próprios. A moda e o design, nesse sentido, 

mostram-se meios bastante eficientes para concretizar tal ação, potencializando os valores 

da cultura à qual estão ligados16 (MORACE, 2012: p. 23). 

 

E como na poesia de Marcos Almeida17, Tempo de Eternidade, Verde e Amarela (...) ”nossa brasilidade 

é essa contradição, um Brasil dentro de outro Brasil. Brasis que se misturam em verde e amarelo”. 

 

3.9. Mineiridade 

Se a tarefa encontrar algo que defina ou represente o produto brasileiro é difícil, tão complexo quanto é 

definir as referências e características culturais peculiares ao grande estado de Minas Gerais. 

Desafiante ainda, em poucas páginas, sintetizar o que tantos estudiosos, escritores, artistas e viajantes 

tentaram expressar e narrar, ao longo de três séculos de história sobre este “ser mineiro” e falar de 

seus “coloridos genéricos” e seus “matizes particulares” (VASCONCELLOS, 1981: 8). 

 

Mineiridade, no Novo Dicionário Aurélio, quer dizer qualidade ou condição de mineiro, mineirismo. De 

mineirismo, amor intenso a Minas Gerais; interesse apaixonado pelo que a esse estado se refere. Para 

melhor compreensão destes processos de identificação cultural, recorremos às contribuições do 

sociólogo jamaicano Stuart Hall (2006), especialmente de sua obra Identidades Culturais na Pós 

Modernidade. O autor traz à tona nesta sua obra uma crise de identidade na contemporaneidade. Hall 

                                                      
 

16 Disponível em: <http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/16602/16602_5.PDF> Acesso em: 19 de Julho. 201 
17Marcos Oliveira de Almeida (Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 1983) é cantor, compositor, multi-
instrumentista, arranjador, escritor e professor brasileiro, conhecido por ter sido vocalista e letrista da banda de rock 
alternativo Palavrantiga. 
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argumenta que as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, encontram-se 

em declínio, fazendo surgir novas identidades, descentrando e fragmentando o indivíduo moderno, até 

então visto como sujeito unificado. Segundo o autor o que ocorre é uma emancipação, um alargamento 

das fronteiras, uma desterritorialização que, por sua vez, aponta a submissão e destruição de inúmeras 

culturas autóctones e consequentemente, a criação de um mundo simulado artificialmente. 

 

Tais acontecimentos fazem parte de um processo mais amplo e complexo de mudança que está 

deslocando as estruturas e abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma 

ancoragem estável no mundo social. Processo este que, de acordo com o autor, pode ser sintetizado 

sob o termo “globalização” (HALL, 2006: 67). 

 

Neste contexto, MARTÍN-BARBERO (2008) observa que em oposição à linearidade que vivíamos, hoje, 

na contemporaneidade e na era digital, na rede global e virtual, podemos vivenciar, diária e 

simultaneamente, a cultura de todas as épocas, lugares e civilizações. O arcaico e o hiper moderno, o 

popular e o erudito, o urbano e o rural convivem, lado a lado nas plataformas midiáticas e se hibridizam 

nas remixagens, gerando a sensação de “um presente sem fim, sem começo e sem horizonte” 

(MARTÍN-BARBERO, 2008:.3).  

 

O autor completa dizendo que conteúdos culturais compartilhados em extensões muito maiores do que 

a realidade local produz a desterritorialização da criação, difusão e recepção da cultura proporcionada 

pelas novas mídias, através das quais se configuram e renovam práticas culturais e identitárias que, 

com efeito, tornam-se híbridas (MARTÍN-BARBERO, 2008). 

 

Já o autor Zygmunt Bauman (2005) aborda a presente discussão em torno da ideia de nação, a qual 

passou a ser contestada como um pressuposto de unidade e coesão de uma comunidade nacional com 

um destino a ser compartilhado. Hoje, cabe a cada indivíduo reivindicar outros meios de identificação 

que não se encontram mais em requisitos patrióticos e de “pertencer-por-nascimento” (BAUMAN, 

2005). Para este sociólogo polonês, os sentimentos de pertença e de identidade não são sólidos e 

estáveis, ao contrário, são bastante negociáveis e revogáveis em permanente transação.  

 

E como se pode pensar em moda, dentro destes pensamentos e processos culturais? 
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Para DIJON DE MORAES (2008), torna-se estratégico para a moda e para o design local, pesquisar e 

decodificar as diversas referências culturais, advindas da fauna, flora, arquitetura, das festividades, e 

religiosidades locais. Passando por fim, pelo artesanato e pelas topografias e tessituras existentes na 

nossa ambiência, em busca de, posteriormente, traduzi-las em signos e ícones decodificáveis como 

elementos possíveis de aplicação nos componentes da indústria da moda e do design local. 

 

Moraes continua dizendo que a moda brasileira (e pode-se constatar que a mineira também), dentro 

desse modelo possível, poderá nos revelar temas, mensagens, coleções e detalhes que traduzam o 

estilo de vida nacional (o brazilian lifestyle), as cores e a energia de um país plural, mestiço e alegre, 

proporcionando por sua vez aos consumidores locais e do exterior, como diria Flaviano Celaschhi, 

“novas experiências de consumo” (CELASCHHI apud MORAES, 2008). 

 

Na tentativa de se definir as características psicossociais mais típicas e genuínas da população 

mineira, seus valores, tradições e costumes, se formaria uma suposta “identidade mineira” que se 

convencionou chamar de “mineiridade”. 

 

Assim, para que se possa ter mais adiante, precisamente quando se apresentar as propostas de 

estampas que traduzirão as referências culturais do Estado de Minas Gerais, será traçado o cenário 

mineiro, fonte de inspiração para a escolha dos ícones a serem trabalhados nesse projeto. 

 

O “cenário”, segundo MORAES (2008), é entendido como o local onde ocorrem os fatos, o espaço para 

a representação de uma história constituída de vários elementos e atores no seu desempenho 

narrativo. O cenário também se coloca como panorama e paisagem que se vive e que se vê; é ele que 

determina as diretrizes para as novas realidades da nossa cena cotidiana (produtiva e mercadológica) 

é quem define os papéis das pessoas como agentes e atores sociais. 

 

Minas Gerais é uma das 27 unidades federativas do Brasil, localizada na Região Sudeste do país, 

sendo o quarto estado com a maior área territorial e o segundo em quantidade de habitantes. Limita-se 

ao sul e sudoeste com São Paulo, a oeste com o Mato Grosso do Sul, a noroeste com Goiás e Distrito 

Federal, ao norte e nordeste com a Bahia, a leste com o Espírito Santo e a sudeste com o Rio de 

Janeiro. Seu território é subdividido em 853 municípios, a maior quantidade dentre os estados 

brasileiros. 
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Segundo Sylvio de Vasconcellos (1981), a formação social de Minas Gerais e, por conseguinte, a 

cultura mineira – a mineiridade - está fortemente vinculada ao período da mineração. O autor acredita 

que só a procura de caracterizações peculiares pode levar à compreensão da cultura local, 

manifestada singularmente na segunda metade do século XVIII, quando em 1720, eleva-se à condição 

de capitania autônoma (independente de São Paulo e Rio de Janeiro), período que determina as raízes 

da sociedade e da subcultura regional. Só após a decadência dos engenhos de açúcar, a Coroa 

Portuguesa passa a incentivar a prospecção mineral quando as bandeiras abrem caminhos para a 

exploração do ouro e do diamante e consequentemente, abrindo florestas, plantando roças, formando 

criações, construindo abrigos, vai-se fundando os primeiros arraiais mineiros. 

 

IGLÉSIAS (1992) corrobora este furor exploratório, o desbravamento por todo o território mineiro é que 

tornou Minas o estado mais povoado do país; as estimativas são que de 30.000 pessoas, no início do 

século XVIII, passam a ser mais de 400.000 no final do século. VASCONCELOS (1981) destaca que 

entre o ano de 1500 a 1822, foram criadas, em todo o Brasil, 210 vilas, das quais, só na região aurífera, 

159. Dados que fundamentam a afirmativa de Sebastião Martins (1992: 21) de que “Minas foi urbana 

antes de ser rural”. 

 

IGLÉSIAS (1992) destaca ainda no século XVIII, a Inconfidência Mineira em 1789, um dos movimentos 

contestadores mais importantes do Brasil Colônia, precursor do fim do sistema colonial, contra o 

aumento do fisco e às rígidas formas de opressão sobre escravos, trabalhadores e mineradores. 

 

VASCONCELOS (1981) coaduna alguns aspectos característicos do povo mineiro primeiro pelo seu 

espaço geográfico, seu “ilhamento ensimesmado”, quando explica que “esta gente cercada por todos 

os lados, não de águas, mas de terras; terras que atravessamos nas nossas distantes incursões, 

levando, porém, sempre conosco, o nosso mundo peculiar, característico e inassimilável”.  A distância 

do litoral possibilitou o povo mineiro, desenvolver uma autonomia e uma singularidade de técnicas 

construtivas e materiais.     
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Em seguida o autor compara a diversidade contida na identidade da sociedade mineira, com as 

múltiplas etnias, os índios, os africanos, os europeus (principalmente os portugueses) e também os 

paulistas e os emboabas18. Toda esta mistura fez desenvolver uma arte muito peculiar – o barroco 

mineiro – que se diferencia no contexto geral do barroco do Brasil. Artistas como o pintor Manoel da 

Costa Ataíde e o escultor Antônio Francisco Lisboa (Aleijadinho) expressaram a religião nos altares e 

tetos das igrejas mineiras e deram vida ao ouro e à pedra sabão, matéria prima genuinamente mineira. 

Na perspectiva do autor arquiteto, o barroco mineiro se revela também no traçado urbano e no estilo 

das construções. Num “sobe e desce ladeiras”, em terreno montanhoso, casarões imponentes se 

contrastam com a sobriedade das senzalas: 

 

“Esse o povo que se criou nos socavões e encostas da montanhas mineiras. Mora em   choça 

de capim e constrói capelas magníficas, fere os pés descalços nas asperezas do caminho e 

guarda em velhas canastras cordões de ouro velhusco. Eleva sobrados grandes, espaçosos, 

onde a beleza se esconde na própria contenção plástica e nos ritmos de sombra e luz; em 

frente, se ergue a capela de muros brancos, desprovidos de falsas estruturas e de relevos, 

condensando, na própria forma, o barroco montanhês. É a única nota vibrante em meio ao 

compasso monofônico do casario miúdo.” (VASCONCELLOS, 1981: 83). 

 

Não somente nas artes plásticas, mas poetas como Tomáz Antônio Gonzaga e Cláudio Manoel de 

Costa, fundadores do conhecido movimento que no Brasil levou o nome de “Arcádia Mineira” onde a 

literatura jorrava os ideais republicanos que culminaram na inconfidência. Também na música, nomes 

relevantes como Lobo de Mesquita, organista, regente e compositor mineiro, com extensa produção de 

obras conhecidas e consagradas. Ainda se configura a cultura popular manifestada pela Marujada19, 

Cavalhada20 e Congado21, onde, além das festas e rituais, se destaca a culinária, que reúne 

                                                      
 

18Emboabas (pejorativamente apelidados pelos paulistas) eram os migrantes das demais partes do Brasil, sobretudo da 
costa leste nordestina, liderado pelo bandeirante Manuel Nunes Viana. 
19A Marujada tem início no século XVIII quando os senhores brancos, atendendo ao pedido de seus escravos, permitiram a 
organização de uma irmandade e a primeira festa em louvor a São Benedito. 
20A Cavalhada é uma festa de origem portuguesa que representa os torneios medievais e as batalhas entre cristãos e 
mouros. A Cavalhada foi introduzida no Brasil pelos padres jesuítas durante a catequização dos índios e escravos. No 
evento, os personagens principais são os cavaleiros, vestidos de azul, representado os cristãos e os de vermelho, os 
mouros. Armados de lanças e espadas onde a corte é representada por personagens como o rei, o general, príncipes, 
princesas, embaixadores e lacaios, todos vestidos com ricas fantasias. 
21O congado ou congada é uma manifestação cultural e religiosa afro-brasileira. Constitui-se em um bailado dramático com 
canto e música que recria a coroação de um rei do Congo. Trata basicamente de três temas em seu enredo: a vida de São 
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ingredientes típicos como queijos, cachaças, doces caseiros e o feijão tropeiro que, por meio de 

paladares característicos narram a história de um tempo de glória. 

 

Muitos autores, na tentativa de traçar um retrato coletivo do mineiro, apontam como aspectos 

predominantes do homem de Minas, a curiosidade, o bom humor, a sobriedade, a simplicidade, a 

reserva, discrição nos gestos, nas palavras, no pensamento, nos sentimentos e na vontade. O mineiro 

é irônico e se diverte com histórias, como completa Lima: 

 

“Tudo em Minas se faz sem pressa. O tempo não conta. Fazem-se as coisas para durar, para 

permanecer e não para aparecer, para fingir ou para ganhar tempo (...) nem cor, nem 

andamento, nem gestos, nem palavras, nem nada do que, normalmente, anima a tudo foge em 

Minas e essa lei suprema da sobriedade que domina toda a vida por estas paragens. Aqui se 

vive mais devagar, e por isso mesmo é que tantos corações cansados pelo andamento 

prestíssimo do nosso século vêm aqui para readquirir forças de viver no meio dessas 

montanhas (...)” (LIMA, 2000: 33-34). 

 

Em Mineiridade o autor Sylvio de Vasconcellos (1981) tenta descrever os tipos físicos do mineiro como: 

“Os mineiros têm, no geral, estatura esbelta e magra, peito estreito, pescoço comprido, o rosto 

um tanto alongado, olhos pretos vivos, cabelo preto na cabeça e no peito; tem por natureza 

certo garbo nobre, e o seu modo de tratar é muito delicado, obsequioso e sensato; no gênero 

da vida é sóbrio e, sobretudo, de feição cavalheiresca (VASCONCELLOS, 1981: 33). 

 

Outros aspectos apontados em comum pelos dois citados autores é a hospitalidade. O espírito 

acolhedor do mineiro, sua amabilidade, gentileza, educação, simplicidade, o olhar peculiar sobre as 

coisas, e até certa rusticidade, mas nunca frieza. A perspicácia do mineiro é ainda mais detalhada com 

as palavras de Maria Arminda Arruda, quando aponta: 

 

“Isto é, a agudeza e o equilíbrio próprio ao espírito dos mineiros fornecem-lhe o preparo para 

se lançar ao futuro, implementar mudanças, inclusive econômicas, por terem “imaginação 

pronta e espírito ativo” (ARRUDA, 1999: 84). 

                                                                                                                                                                      
 

Benedito; o encontro da imagem de Nossa Senhora do Rosário submergida nas águas; e a representação da luta de Carlos 
Magno contra as invasões mouras. A congada é muito famosa em Brás Muniz e Chapada do Norte, Minas Gerais. 
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Mas é a sacralidade, para Alceu Amoroso Lima (2000) que constitui a base e o funcionamento de toda 

a vida do mineiro; por meio das práticas devocionais do catolicismo, seu espírito supersticioso, o 

sincretismo, o primitivismo cultural, pode-se observar a profundeza da religiosidade entranhada nesta 

cultura. 

 

Com o esgotamento do ouro no final do século XVIII ocorre em Minas uma migração para outras áreas 

em busca de novas alternativas de renda e sobrevivência. O ouro e os diamantes vão dar lugar ao 

minério de ferro e às fazendas de gado e café e à produção do algodão. Esta descentralização está 

presente nas narrativas de Sylvio de Vasconcellos como: 

 

No século XIX, quando as Minas entram em decadência, a nova fase da história regional não 

interpenetra nem continua a anterior. É nova e outra em todos os sentidos. Ecologicamente, os 

geralistas não penetram a área das minas; rodeiam-na, circunscrevem-na em movimento envolvente 

que parte do litoral, também rural, no qual se apoiam. Trata-se de uma nova penetração do interior, 

outra vez, vinda do norte e do sul, por intermédio agora do boi e do café. O primeiro entrando São 

Francisco, descrevendo um grande arco pelo oeste para alcançar São Paulo. O segundo, expandindo-

se pelo Vale do Paraíba, fechando o arco pelo leste. Ocupam os vales de onde nascem as montanhas 

auríferas, mas não sobem a elas. Nada tem a ver com as Minas abandonadas à sua própria sorte. 

Amarram-se, preocupam-se com São Paulo, o estado do Rio, o Espírito Santo e a Bahia. Em último 

termo o exterior também. As Gerais são periféricas em relação às Minas e continuam a civilização rural 

litorânea da qual provieram e dependem. Não lhes interessa o contato maior ou intimidade com as 

Minas. O contraste é visível em tudo: senhores e plebe, ricos e pobres, aristocratas e plebeus, arte 

erudita recolhida às Casas Grandes e arte popular fluindo da artesania miserável (VASCONCELLOS, 

1981: 103). 

 

Ainda com os pensamentos do autor, no século XX, o barroco que antes era tão valorizado, passa a 

ser um passado que é melhor esquecer, a colonização portuguesa naufragada. “As Minas diluem-se no 

complexo industrial-agrário em crescimento que as penetra e modifica” (VASCONCELLOS, 1981: 104). 

Com a transferência da capital para Belo Horizonte, a antiga capital, Ouro Preto, registra-se uma 

cidade fantasma (45% da população se transfere para a nova capital), mas seu patrimônio cultural 

adquire a garantia de seu tombamento e sua preservação. Ainda hoje Minas Gerais se destaca como 
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um dos mais significativos repositórios de bens de importância cultural, e também e pela humanidade, 

com seus acervos tombados pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional)e  

reconhecido pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) 

como Patrimônio Cultural da Humanidade, junto às mais notáveis obras da cultura mundial. Assim se 

destacam Ouro Preto, Diamantina, O Santuário de Bom Jesus de Matosinhos (em Congonhas do 

Campo) e este ano, o conjunto arquitetônico e paisagístico da Pampulha. Além disso, 

aproximadamente 3.500 bens tombados e 5.000 inventariados pelo IEPHA/MG (Instituto Estadual do 

Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais). O estado possui ainda patrimônios naturais como a 

Serra dos Cristais, a Serra da Canastra, a Cordilheira do Espinhaço e as reservas da Mata Atlântica 

com o título de Reserva da Biosfera. 

 

Diante da importância de seu patrimônio histórico-cultural, Minas Gerais ainda vive uma dialética de 

tradição e transformação. Grandes nomes fizeram e ainda fazem parte de sua história e vale destacá-

los mesmo que superficialmente o que foge ao escopo desta dissertação um aprofundamento maior 

sobre estes representantes ilustres. 

 

Nas artes plásticas, um exemplo marcante na semana de 1922 é Zina Aita; Carlos Bracher (que já 

representou Minas na Bienal de São Paulo) e Aníbal de Mattos (fundador da Sociedade Mineira de 

Belas Artes). Os arquitetos Éolo Maia, Sylvio Podestá e Gustavo Penna. Também os políticos Gustavo 

Capanema e Rodrigo Mello Franco de Andrade, envolvidos na criação e gestão do IPHAN e outros que 

chegaram a presidência da república como Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, Itamar Franco e 

José Alencar Gomes da Silva. Nas artes cênicas, grupos premiados nacional e internacionalmente 

como o de dança Corpo, o de teatro Galpão e o de bonecos, Giramundo. No cinema, na década de 20, 

Humberto Mauro já se destacava. Na música instrumental, evidencia-se o grupo Uakiti. Outros como 

Skank, Pato Fu, Sepultura e o renomado Clube da Esquina, que sempre teve Minas como fonte de 

inspiração para as letras, cantando os mineiros, suas percepções e suas histórias. Na literatura, nomes 

consagrados como Alphonsus de Guimarães, Otto Lara Resende, Afonso Ávila, Murilo Mendes e Pedro 

Nava, autores que contribuíram para a narrativa sobre os mineiros, sua identidade e legitimação da 

mineiridade. Em destaque, honras para Fernando Sabino, Carlos Drummond de Andrade e João 

Guimarães Rosa, Adélia Prado em cujos poemas, a mineiridade é descrita de tal maneira a ser 

revelada sua pluralidade, seu hibridismo e difundido seus aspectos históricos, geográficos, sociológicos 

e identitários. 
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Abaixo, trechos saudosistas da crônica de Fernando Sabino22 denominado Minas Enigma: 

 

“Se sou mineiro? Bem, é conforme, dona. Sou de Belzonte, uai. Tudo é conforme. Basta 

nascer em Minas para ser mineiro? Que diabo é ser mineiro, afinal? (...) Em suma: ser mineiro 

é esperar pela cor da fumaça. É dormir no chão para não cair da cama. É plantar verde para 

colher maduro. É não meter a mão na cumbuca. Não dar passo maior que as pernas. Não 

amarrar cachorro com lingüiça. Porque mineiro não prega prego sem estopa. Mineiro não dá 

ponto sem nó. Mineiro não perde trem. Mas compre bonde. Compra. E vende pra paulista. 

Evém mineiro. Ele não olha: espia. Não presta atenção: vigia só. Não conversa: confabula. Não 

combina: conspira. Não se vinga: espera. Faz parte do decálogo, que alguém já elaborou. E 

não enlouquece: piora. Ou declara, conforme manda a delicadeza. No mais, é confiar 

desconfiando. Dois é bom, três comício. Devagar que eu tenho pressa. (...) Um estado de nariz 

imenso, um estado de espírito: um jeito de ser. Manhoso, latino, cauteloso, desconfiado – 

prudência e capitalização. (...) Falar de Minas, trem danado, sô. Ah, se eu me chamasse 

Raimundo. Dentro de mim uma corrente de nomes e evocações antigas, fluindo como o Rio 

das Velhas no seu leito de pedras, entre cidades imemoriais. Leopoldina, doce manga, terra de 

meus pais...Prefiro estancá-las no tempo, a exaurir-me em impressões arrancadas aos 

pedaços, e que aos poucos descobririam o que resta de precioso em mim – o mistério da 

minha terra, desafiando-me como a esfinge com o seu enigma: decifra-me, ou devoro-te. 

Prefiro ser devorado (SABINO, 1967: 71-72). 

 

E nas irreveláveis palavras sobre Minas e mineiridade no poema de Carlos Drummond de Andrade23. 

“Minas não é palavra montanhosa. É palavra abissal. Minas é dentro e fundo. As montanhas escondem 

o que é Minas. No alto mais celeste, subterrânea é galeria vertical varando o ferro para chegar ninguém 

sabe onde. Ninguém sabe Minas. A pedra o buriti a carranca o nevoeiro o raio selam a verdade 

primeira sepultada em eras geológicas de sonho. Só mineiros sabem. E não dizem nem a si mesmos o 

irrevelável segredo chamado Minas (DRUMMOND, 1976: 112). 

 

                                                      
 

22Fernando Tavares Sabino (Belo Horizonte, 12 de outubro de 1923 — Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2004) escritor e 
jornalista mineiro, tendo também exercido atividades como cineasta. 
23Carlos Drummond de Andrade (Itabira, 31 de outubro de 1902 — Rio de Janeiro, 17 de agosto de 1987) poeta, 
contista e cronista brasileiro, considerado por muitos o mais influente poeta brasileiro do século XX. Um dos principais 
poetas da segunda geração do Modernismo brasileiro. 
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Ou encerrando, como João Guimarães Rosa24 que em seu texto a descreve: 

 

“Se são tantas Minas, porém, e contudo uma, será o que a determina, então, apenas uma 

atmosfera, sendo o mineiro o homem em estado minasgerais?... Minas, Minas Gerais, 

inconfidente, brasileira, paulista, emboaba, lírica e sábia, lendária, épica, mágica, diamantina, 

aurífera, ferrífera, ferrosa, férrica, balneária, hidromineral, jê, puri, acroá, goitacá, goianá, 

cafeeira, agrária, barroca, luzia, árcade, alpestre, rupestre, campestre, de el-rei, das minas, do 

ouro das minas, das pretas minas, negreira, mandigueira, moçambiqueira, conga, dos templos, 

santeira, quaresmeira, processional, granítica, de ouro em ferro, siderúrgica, calcárea, das 

perambeiras, serrana bela, idílica, ilógica, translógica, supralógica, intemporal, interna, leiteira, 

do leite e da vaca, das artes de Deus, do caos calmo, malasarte, conjuradora, adversa ao fácil, 

tijucana, januária, peluda, baeteira, tapiocana, catrumana, fabril, industriosa, industrial, fria, 

arcaica, mítica, enigmática, asiática, assombrada, salubre e salutar, assobradada, municipal, 

municipalíssima, paroquial, marília e heliodora, de pedra-sabão, de hematita compacta, da 

sabedoria, de Borba Gato, Minas Joãopinheira, Minas plural, dos horizontes, de terra antiga, 

das lapas e cavernas, da Gruta de Maquiné, do Homem de Lagoa Santa, de Vila Rica, 

franciscana, barranqueira, bandoleira, pecuária, retraída, canônica, sertaneja, jagunça, 

clássica, mariana, claustral, humanista, política, sigilosa, estudiosa, comum, formiga e cigarra, 

labiríntica, pública e fechada, no alto afundada, toucinheira, metalúrgica, de liteira, mateira, 

missionária, benta e circuncisa, tropeira, borracheira, mangabeira, comboieira, rural, ladina, 

citadina, devota, cigana, amealhadora, mineral e intelectual, espiritual, arrieira, boiadeira, 

urucuiana, cordisburguesa, paraopebana, fluminense-das-velhas, barbacenense, 

leopoldinense, itaguarense, curvelana, belo-horizontina, do ar, do lar, da saudade, do queijo, 

do tutu, do milho e do porco, do angu, do frango com quiabo, Minas magra, capioa, enxuta, 

groteira, garimpeira, sussurrada, sibilada, Minas plenária, imo e âmago, chapadeira, veredeira, 

zebuzeira, burreira, bovina, vacum, forjadora, nativa, simplória, sabida sem desordem, sem 

inveja, sem realce, tempestiva, legalista, legal, governista, revoltosa, vaqueira, geralista, 

                                                      
 

24João Guimarães Rosa (Cordisburgo, 1908 — Rio de Janeiro,1967) foi um dos mais importantes escritores brasileiros de 
todos os tempos. Os contos e romances escritos por Guimarães Rosa ambientam-se quase todos no chamado sertão 
brasileiro. A sua obra destaca-se, sobretudo, pelas inovações de linguagem, sendo marcada pela influência de falares 
populares e regionais que, somados à erudição do autor, permitiu a criação de inúmeros vocábulos a partir de arcaísmos e 
palavras populares, invenções e intervenções semânticas e sintáticas. 
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generalista, de não navios, de não ver navios, longe do mar, Minas sem mar, Minas em mim: 

Minas comigo. Minas25.  

 

3.10.  Etnicidade 

Etnicidade é o conjunto de características comuns a um grupo de pessoas, que as diferenciem de outro 

grupo. O conceito de etnicidade tem um significado puramente social (e não racial) e está relacionado à 

cultura como a língua, hábitos, estilos de vida, modos de vestir, fazer, adornos, religiões, crenças, etc. 

É a autoconsciência da especificidade cultural e social de um grupo particular, ou seja, o fato de se 

pertencer a um grupo culturalmente ligado e a definição da natureza das relações étnicas, a percepção 

do papel social dos indivíduos no seu próprio grupo e fora dele. Não há nada de nato na etnicidade e 

por ser um fenômeno social, produzido e reproduzido ao longo do tempo, tais características étnicas 

são totalmente aprendidas. A etnicidade está, com maior frequência, associada a grupos minoritários 

dentro de uma população26.  

 

Desta forma, se pode concluir que não existe design fora de uma sociedade, considerando que “A ação 

criativa tem sua justificativa e verdade na própria sociedade” (COELHO, 2008: 88 e 89). Assim o 

designer tem liberdade em seu processo criativo, mas deve ter grande consciência que sua ação se dá 

nas estruturas sociais e que sua atuação está imersa numa teia sutil de valores e critérios pré-

estabelecidos socialmente que antecedem seu projeto criador. O autor conclui ainda que cabe ao 

designer compreender esse contexto e criar um produto adequado a ele, integrado a ele, coerente em 

todas as suas dimensões: física, química, econômica, visual, cognitiva, cultural, política e ecológica. 

                                                      
 

25Texto publicado na revista “O Cruzeiro”, em 25 de agosto de 1957.João Guimarães Rosa faz uma declaração de amor ao 
Estado de Minas Gerais, palco principal de sua obra mais importante: o romance “Grande Sertão: Veredas” 
26 Disponível em:<https://pt.wikipedia.org/wiki/Etnicidade> Acesso em 21/07/2016. 
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4. Identidades Culturais e Superfícies Têxteis 

 

O design como uma prática de produção material, produz artefatos que representam relações de 

tempo, história, cultura, identidade e territorialidade. Qualquer produto de design, assim como a roupa, 

se torna um objeto para a materialização da temporalidade de nossa sociedade. A moda é 

compreendida por LIPOVESTSKY (1989, apud. Júnior; Santos, 2012: 30) não limitada ao mundo do 

vestuário e sim, abrangendo todas as manifestações culturais da sociedade, das quais o vestuário 

permite melhor observação do fenômeno. 

Para os autores JÚNIOR e SANTOS (2012), o “mundo do design” lança mão de adjetivos que 

expressam uma concepção de tempo para caracterizar a sua produção. Como a palavra retrô27, 

revival28e vintage29, são algumas expressões que representam o marco da temporalidade no qual o 

design está inserido.  

Eles explicam que o termo retrô, advém da palavra retro que, em latim, significa ir para trás, o que 

evidencia referências do passado em objetos do presente. Esta palavra denota “os movimentos de 

nostalgia do passado” e estaria relacionada à palavra revival. Este termo compreende um retorno ou 

volta para épocas passadas, fornecendo um sentido de melhoria ao objeto; o objeto é antigo, mas 

permanece no presente o que justifica seu preço elevado ou seu total desprestígio por sua condição de 

antigo ou velho. (JÚNIOR; SANTOS, 2012: 28). 

Ainda segundo os autores a expressão vintage indica, no mundo do design, os objetos cujas 

características históricas os tornam reconhecidos e valorizados devido a sua autenticidade, estilo e 

preço, comercializados em brechós ou antiquários, tornando-se item de colecionadores. 

                                                      
 

27Retrô  é um estilo cultural desatualizado ou velho, uma tendência, hábito, ou moda do passado pós-moderno global, mas 
que com o tempo se tornam funcionalmente ou superficialmente a norma mais uma vez. 
28O termo revival indica uma recuperação, um retorno, um fazer reviver de forma nova e diferente algo que está distante, 
geralmente distante no tempo. 
29Vintage é um estilo de vida e moda retrógrada, uma recuperação de estilos das décadas de 1920, 1930, 1940, 1950 
e 1960; a palavra se incorporou ao vocabulário da moda para melhor definir uma peça de roupa ou acessório de um estilo 
pertencente à  uma outra época. 
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Dizem os autores, que o design ainda espacializa este tempo através da materialidade dos objetos 

produzidos e projeta a sua venda, seu consumo e, principalmente, o lucro. Com isto, representa 

simbolicamente a economia. 

Segundo PRECIOSA E AVELLAR (2008, apud JÚNIOR; SANTOS, 2012: 38 e 39) Os objetos de 

consumo passam a ser “uma tentativa de reencenação de algo cujas práticas ali envolvidas inexistem” 

e fundamentam que esta bagagem de nostalgia inseridas nas mercadorias serve para “suportar as 

incertezas daquilo que está por vir na complexidade do presente. Os objetos de consumo fornecem 

significados simbólicos do passado que são construídos através da representação material do artefato, 

cuja produção, cabe ao design”. (PRECIOSA; AVELAR, 2008: 6). E sendo assim, esta apresentação do 

passado é ilusória, de impossível retorno e, tampouco, vivencia-se novamente o passado. 

(...) A busca de raízes termina, na pior das hipóteses, sendo produzida e vendida como 

imagem, como simulacro ou pastiche (...) A fotografia, o documento, a vista e a reprodução se 

tornam história exatamente devido à sua presença avassaladora. (...) Por meio da 

apresentação de um passado parcialmente ilusório, torna-se possível dar alguma significação à 

identidade local, talvez com algum lucro (HARVEY, 2009: 273 apud JÚNIOR; SANTOS, 2012). 

Considerando as superfícies têxteis como produtos resultantes de um processo de design, entende-se 

que elas podem ser tratadas como portadoras de representações, participantes de um processo de 

comunicação e, assim, como todo produto derivado do processo de design, denotam o contexto 

simbólico no qual estão inseridos (NIEMEYR, 2005). 

Neste contexto, buscou-se apresentar exemplos de padrões que resgatem estes valores culturais e que 

poderão ser visualizados a partir da história e evolução da impressão têxtil. 

 

4.1. A Impressão Têxtil na Europa 

 A história da impressão têxtil tem sua origem na Índia desde os tempos mais remotos, possivelmente a 

2000 a.C. Segundo a história os artesãos indianos já mantinham a tradição de decorar os tecidos de 

algodão com desenhos impressos, repassando através de gerações os segredos deste precioso saber 

e fazer artístico. 
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Antônio Fernando Santos (2009) em sua tese informa que os portugueses foram os primeiros a levar 

para a Europa os algodões pintados e impressos originalmente na Índia. As indianas ou calicot30,como 

foi denominado o tecido de algodão estampado de origem oriental introduzido na Europa ainda no final 

do século XVI e que rapidamente seduziu os consumidores acostumados com as pesadas sedas 

lavradas, os damascos e os brocatéis de linho e lã, pelo seu colorido e padronagem peculiar. 

Os trajes produzidos com as indianas agradaram e se difundiram ainda pelo conforto proporcionado 

pelo tecido leve e principalmente pelo baixo custo. O têxtil foi ainda amplamente usado na decoração, 

como cortinas e colchas, explorando as transparências e o colorido criativo e variado. 

A intensificação das relações comerciais entre o Oriente e o Ocidente durante o século XVII e ainda as 

vantagens dos novos materiais têxteis leves e extremamente resistentes à luz e à lavagem, com seus 

motivos variados, coloridos e divertidos foi fundamental para satisfazer o gosto do europeu pelo 

exótico.  

SANTOS (2009) continua explicando que a iconografia das indiennes resulta, em parte, de uma 

estratégia de marketing. Em sua gramática decorativa, artesãos indianos, atendendo a pedidos 

específicos, produziam os gêneros que melhor atendiam às demandas dos clientes europeus, como: 

flores estilizadas e anti-naturalistas, caules ondulados e bidimensionais, plantas geométricas, para criar 

um estilo ornamental tipicamente botânico, natural e imaginário, buscando o equilíbrio entre os 

elementos gráficos e as cores vibrantes. As estampas e gravuras europeias circulavam e serviam 

também como modelos onde figuras heráldicas, eram impressas nos tecidos e estes empregados em 

forrações e em cortinas. 

                                                      
 

30 Na Espanha estes tecidos estampados de origem oriental eram denominados Indianas (vindos da India) ou Calicot 
(Calicute nome da cidade indiana que produzia o tecido).  Na França o tecido foi denominado Calicut ou Indiennes; na 
Inglaterra, foi identificado como Chintz e em Portugal o tecido foi chamado de Chita.  
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4.1.1. Os antecedentes: o chintz, o calicot, as indianas ou chitas 

 

Já no século XVII e XVIII, o tradicional tecido estampado e com típica padronagem, orientalizada e 

colorida vai ser conhecido na Europa, Espanha, França e Portugal e Inglaterra, sendo neste último país 

denominado chints. O chints era na verdade um tecido leve, geralmente de algodão estampado e de 

origem indiana.  Seu nome tem origem apalavra chitta31 e a sua produção tem como primeira referencia 

os indianos que foram os primeiros a imprimir a pintura sobre a superfície têxtil do algodão, com 

sofisticadas técnicas fixação das cores por meio de mordentes. Os primeiros desenhos das chitas se 

baseavam nos elementos ornamentais da fauna e flora oriental, sendo pouco a pouco substituídos por 

motivos de gostos ocidentais. O tecido foi bastante popular na Europa nesse período e comumente 

empregado na decoração, cortinas forrações, colchas e também no vestuário. O termo se propaga por 

toda a Europa e seu nome será utilizado para todo e qualquer tecido estampado. Tanto a França como 

a Inglaterra de destacaram na produção destes tecidos, a França com padrões de ornamentação mais 

formal e a Inglaterra com florais de composições variadas. (CLIVE EDWARDS, 2009: 72-75) 

Em Mulhouse, cidade francesa na divisa com a Suíça e independente até 1798, a indiennage já era 

praticada desde o ano de 1746. A partir de então, toda a Europa se lança na aventura desta nova 

produção. 

Continuando SANTOS (2009), comenta que em 1640 comerciantes armênios introduzem em Marselle, 

na França, as técnicas indianas de impressão têxtil, fato que representa o ponto de partida da 

impressão têxtil na Europa. Em 1686, uma ordem real francesa proíbe a importação, fabricação e o uso 

dos algodões estampados, tecidos impressos ou indianas, visando a proteção das tradicionais 

indústrias têxteis da lã e da seda, já estabelecidas. (PEZZOLO, 2007: 35) Apesar das sanções, multas 

e prisões, a moda indiana crescia a cada minuto e os tecidos continuavam a ser comercializados. 

Em 1759, Marselle era a cidade da França que praticava a indiennage - produção de indianas. A partir 

daí a fabricação torna-se livre na França. Destaque para os cinco maiores centros produtores: Aix, 

Nantes, Paris, Marselle, Lyon e Rouen. A tradição da produção das chitas se estabelece na Europa 

podendo ser seu sucesso comprovado pelos os vários documentos e tratados publicados sobre as 

                                                      
 

31 Segundo Clive Edwards o termo “Chitta” estaria ligado à sua categoria de ornamentação “manchada ou pintada”. Chitta é 
também uma das trinta e uma aldeias localizadas ao norte do Paquistão. 
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práticas e produção dos tecidos estampados, mais especificamente sobre a produção dos indianos, 

tanto na França, na Espanha como na Inglaterra.32 

Segundo os estudos realizados por SANTOS (2009) durante o século XVIII, o designer era a figura 

chave no processo de criação das impressões têxteis. Chamados de artistas, especialmente pintores 

de flores, eles eram escolhidos pela sua capacidade de criar modelos decorativos harmônicos que se 

adaptavam a sua arte, para atender às exigências do mercado e das indústrias.  

O autor conta ainda que até o final do século XVIII os padrões ornamentais geralmente vegetais e aves 

eram relativamente pequenos, e se restringiam a cópias de modelos originários do leste indiano, 

predominando as flores e aves exóticas, figuras geometrizadas e tradicionais cenas orientais com 

figuras humanas. 

Dinah Pezzolo (2007) descreve na sua pesquisa sobre a história dos tecidos a chegada de Vasco da 

Gama chegou às Índias em 1498, onde deparou com tecidos de puro algodão de cores luminosas, 

estampados com motivos florais, listras e arabescos, resultado de um trabalho feito com uma espécie 

de carimbo de madeira, denominado cunho. De volta a Portugal, o viajante teria levado na sua 

bagagem os coloridos tecidos de algodão, juntamente com outros produtos cobiçados pelos europeus, 

como porcelanas, sedas e especiarias. Este ato registra a abertura das portas das Índias para o 

comércio exterior. 

Apesar dos tradicionais pintados, indiennes ou chitas terem sido introduzidos em solo europeu por meio 

dos portugueses, estes não mostraram grande interesse em comercializá-los, dando preferência às 

peças de algodão bordados, os lavrados de seda, dentre outros tecidos considerados no momento 

mais sofisticado. O século XVII representou importante comércio no setor têxtil europeu, e apesar da 

Holanda e Hungria já possuíam alguns ateliês de impressão têxtil foi a França, a Inglaterra e a 

Alemanha que iniciaram a próspera indústria têxtil. 

Nas primeiras décadas do século XII as relações comerciais com a Índia pertenciam aos mercadores 

londrinos, este facilitado pela criação, no início desse século, da Companhia Inglesa das Índias 

                                                      
 

32 A treatise on calico printing: theoretical and practical, 1792; A dictionary of dyeing and calico printing, 1869; Manuel du 
fabricant d’ndiennes, 1834; Tratado teórico y práctico de la fabricación de pintados o indianas. 1819;A History of the Calico, 
Printing Irtdustry in Grent Britain. Calico printing as an art manufacture, 1852. 
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Orientais.33 Com a exportação dos produtos têxteis indianos livres de taxas, tanto se incentivou a 

produção dos pintados com os tradicionais cunhos na Índia, como se iniciou a produção de imitações 

na Inglaterra, seguindo os modelos e técnicas tradicionais indianas.  

FERREIRA (2001) conta que em 1664, foi criada a Companhia Francesa das Índias, quando os portos 

do Atlântico e do Mediterrâneo passaram a receber mais facilmente os “indianos” ou “pintados”.  Foi 

quando também começaram a reproduzidos, desenvolvendo um comércio à margem que os governos 

não conseguiram controlar. 

Ainda com as narrações da autora, em 1690, foi fundada em Portugal a primeira manufatura de 

impressão sobre algodão e o processo de estampar passou a ser divulgado em publicações que 

detalhavam a aplicação de mordentes sobre algodão e o uso da cor azul, obtido da planta índigo ou 

anil. Ateliers de indiennage se multiplicaram assim como a procura pelos tecidos pintados ou chitas. 

FERREIRA (2001) descreve como as composições asiáticas e indianas influenciavam nos padrões 

europeus e principalmente nas chitas portuguesas: 

“Primeiro os desenhos plenos de força e preenchendo os espaços centrais dos panos, 

rodeados de bordaduras, como que formando quadros, como que a atestar ainda o tipo de 

pano pintado à mão, sem qualquer ferramenta, ou ferramenta apenas só na bordadura 

(palampores). Numa fase seguinte, começa a dominar a simetria, como técnica central do 

desenho, embora os motivos pudessem ser variados até o infinito. O cunho assumia neste 

contexto, o papel central de ferramenta da simetria, em bandas contínuas, com os motivos de 

repetição “chinoiseries”, flores, frutos, albarradas, (...)”. 

Segundo FERREIRA (1988:121) Usar o “indiano” na França era sinal de prestígio tanto nas peças do 

vestuário, como nos elementos da decoração de interiores. Por outro lado a autora informa que em 

Portugal parece não ter havido o gosto pelo algodão estampado como ocorreu com o resto da Europa, 

e menos ainda a utilização do produto pelas classes altas no vestuário ou decoração. Em momento 

nenhum na história as colchas de chita típicas de Alcobaça decoraram casas mais sofisticadas.  

Embora presentes do norte ao sul do país as chitas em Portugal foram no máximo usadas para forros 

de arcas e arranjos nas cozinhas das casas mais simples. 

                                                      
 

33Company of Merchants of London Trading to the East Indies, criada em Londres em 31.12.1600 e encerradas as 
atividades em 01.06.1874. 
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FERREIRA (2001) refere-se à dificuldade de identificação das chitas portuguesas das demais. Embora 

um número reduzido originário da Índia tenha uma marca características, as portuguesas se 

caracterizam, essencialmente, 

(...) “por formar riscas largas, claras ou escuras, com decoração variada, onde aparecem 

pássaros, aves exóticas, animais, flores, figuras humanas europeias ou orientais, cornucópias, 

cestos, ânforas, ninhos, pinhas, maçarocas, frutos tropicais, um mundo susceptível de 

influenciar a imaginação” (FERREIRA, 2001, P.14). 

Sobre o tecido estampado em Portugal PEZZOLO conta que nos séculos XVIII e XIX a indústria de 

estamparias e fazia importante, alimentando o mercado interno europeu assim como os das colônias. 

Grande parte desta mercadoria vinha para o Brasil e África (usado no tráfico de escravos) e o complexo 

luso-brasileiro dominava o império colonial português. 

A cultura de algodão no nordeste brasileiro e em Minas Gerais alimentava a indústria da chita. Por ser 

um produto de baixo custo e adequado ao clima brasileiro, sua demanda aumentou bastante e vários 

teares domésticos deram início a uma produção brasileira. Aqui o algodão era plantado, colhido, 

descaroçado em descaroçador manual, cardado e fiado. Para seu tingimento eram usados corantes de 

origem natural, como cascas e raízes (LONDRES, 1984: 28-33). A roda de fiar e um tear de madeira 

eram instrumentos fáceis de encontrar nos lares mineiros e esta tarefa já fazia parte da rotina de muitas 

as famílias. 

Com um futuro promissor e a concorrência grande a produção da chita brasileira foi proibida pelos 

lusitanos em 1785 segundo alvará de D. Maria I em janeiro desse ano. (LONDRES, 1984: 4). Os 

portugueses assim passam a estimular a sua própria produção. Em 1808, Dom João VI revoga essa 

determinação e abre os portos brasileiros, colocando fim ao monopólio português. 

As chitas, tradicionais tecidos estampados portugueses foram produzidos pela Companhia de Fiação e 

Tecidos de Alcobaça, no Porto, até meados do século XX, sendo aprimoradas a cada ano.  Os seus 

elementos ornamentais mostravam motivos florais e aves raras em sua grande maioria. Os desenhos 

eram combinados, em composição de listras ao longo do tecido intercaladas aos elementos 

ornamentais. A utilização do tom de azul escuro era uma de suas principais características. (PEZZOLO, 

2007: 54) 

Dinah Pezzolo evidencia um marco para Minas Gerais; em 1869, a fábrica mineira de tecidos Cedro 

Cachoeira, fabricava em larga escala e pela primeira vez, a chita brasileira. E segundo a autora a  
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presença de colchas e lenços de chita portuguesa no país, introduzidas pelos imigrantes lusitanos 

chegaram a influenciar a chita produzida no Brasil, apesar do seus “motivos florais graúdos e 

exuberante colorido”, mostrando aí o elo entre as nações e as raízes culturais dissimuladas. 

(PEZZOLO, 2007). 

 

4.1.2. Técnicas e processos de impressão têxtil 

4.1.2.1. Bloco de Madeira ou Cunho 

 

Como descreve Dinah Pezzolo (2007: 189), os blocos ou cunhos, espécie de carimbos de madeira 

entalhada foram utilizados para imprimir sobre a superfície dos tecidos desde o século V. Peças com 

estas características, datadas do século XV e procedente da Índia foram encontrados em escavações 

arqueológicas na região do Cairo, o que indica a utilização desta técnica no antigo Egito.  

Sabe-se que a grande maioria dos mais sofisticados tecidos produzidos no mundo, com seus motivos 

ornamentais multicoloridos foram produzidos na Índia, país que até hoje domina a técnica de 

tingimento, do uso dos mordentes e da impressão têxtil. Da Índia partiram não só os tecidos 

estampados, mas todas as técnicas que ainda hoje são empregadas arte de estampar. 

O cunho é produzido a partir de um bloco de madeira dura, onde o desenho esculpido em baixo relevo, 

produzindo uma espécie de carimbo.  Para a impressão o pigmento é derramado sobre uma espécie de 

almofada, que é embebida da tinta e que irá abastecer o desenho gravado no cunho, quando 

pressionado sobre a almofada. O desenho será transferido, estampando o tecido quando o cunho é 

pressionado sobre ele. Desta forma somente o perfil de contorno do desenho é umedecido, podendo se 

obter uma linha de impressão fina e delicada. Muitas vezes, para trabalhos mais delicados os cunhos 

são complementados com detalhes em metal, como cravos, ou finas lâminas de bronze, fazendo o 

contorno de desenhos mais elaborados. É o que explica autora PEZZOLO (2007), quando informa 

sobre as evoluções da produção dos cunhos de madeira, que foram mais tarde aperfeiçoados. Os 

desenhos quando de maiores dimensões são divididos vários blocos, evitando o trabalho com peças 

muito pesadas.   

CLIVE EDWARDS (2012) comenta que os blocos geralmente mediam no máximo até 71 cm no 

máximo e os que ultrapassavam estas medidas, já eram considerados rolos ou rodillo. 
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Complementando sobre a produção dos cunhos PEZZOLO (2007) informa que estas pranchas de 

madeira entalhadas em relevo tinham geralmente 5 cm de altura. 

Esta técnica produzida por meio dos carimbos permite estampar desenhos de várias cores, utilizando 

em um só desenho vários carimbos, um para cada cor. Em cada bloco é esculpida uma parte do 

desenho referente à cor estabelecida. Para a garantia do encaixe perfeito, são usadas guias, espécies 

de espetos finos, nos cantos de cada carimbo. Somente depois de percorrer toda a mesa de impressão 

(local onde o tecido é estendido e fixado pelas bordas) estampando uma cor é que o profissional passa 

para a cor seguinte. Em certos casos, depois do contorno do desenho impresso, o motivo pode ser 

complementado com a pintura à mão. 

 
 

Figura 4. Carimbo de madeira - desenho esculpido 
Disponívelem: http://www.allwidewallpapers.com/indian- 
block-printdesigns/aW5kaWFuLWJsb2NrLXB 
yaW50LWRlc2lnbnM/>Acesso em: 23/07/2016 
 

Figura 5.  Cunho de madeira e metal  
Disponível em: <http://gaatha.com/block-carving-pethapur/> 
Acesso em: 23/07/2016 

 

Figura 6.  Impressão com o cunho de madeira, Vila de Pethapur em Gandhinagar, Índia. 
Disponível em :<http://gaatha.com/block-carving-pethapur/> Acesso em: 23/07/2016 
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Neste contexto, Dinah Pezzolo termina com uma frase de John Gillow e Bryan Sentance, “a economia 

indiana dependeu durante muito tempo das exportações de tecidos estampados, até o 

desenvolvimento das fábricas inglesas e escocesas nos séculos XVIII e XIX” (PEZZOLO, 2007: 190). 

O uso dos cunhos de madeira na estamparia europeia foi identificado pela primeira na Itália, ainda no 

XVI, sendo a técnica posteriormente espalhada por toda a Europa, nos países onde a tradição da 

manufatura têxtil já se destacava durante o século XVIII, como a Espanha, França, Inglaterra.   

O processo de impressão sobre a superfície têxtil com o bloco de madeira entalhada, apesar de 

bastante primitivo é ainda amplamente utilizado nos trabalhos de estamparia artesanal.  

 

4.1.2.2. O Rolo de Madeira 

A técnica de impressão têxtil por meio do rolo de madeira desenvolveu-se na Europa  no século XVIII 

PEZZOLO (2007) como evolução e em substituição dos cunhos de madeira, partindo da transferência 

da impressão para uma superfície cilíndrica, possibilitando a impressão de um desenho de maneira 

contínua. A autora descreve a técnica como: 

(...) rolos de gravados são alimentados com o produto colorante por outro rolo fornecedor, que 

gira numa barcaça com o produto. Uma lâmina de aço elimina o excesso de colorante.O tecido 

a ser estampado passa pressionado por entre os rolos gravados e cilindros impressores, 

recebendo as diferentes cores necessárias. Os rolos de madeira antecederam os cilindros de 

cobre, que surgiram no fim do mesmo século XVIII. Os de madeira, assim como os blocos, 

ainda hoje são usados em técnicas artesanais (PEZZOLO, 2007: 191). 

Os rolos de madeira são anteriores aos cilindros de cobre, técnica que surge na Europa a partir do final 

do século XVIII.  Segundo EDWARDS (2009) o rolo de madeira, também denominado rodillo media no 

máximo 56 centímetros de largura, medida bastante aproximada à dos tecidos de seda lavrada 

produzidos na Europa na mesma época. (SANTOS, 2009) 

 

4.1.2.3. O Cilindro de cobre 

 

Na descrição da autora PEZZOLO (2007), em 1783 o escocês Thomas Bell conseguiu a patente do 

cilindro de cobre gravado em baixo relevo para a produção da estamparia têxtil. A eficiência e 
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popularização do processo possibilitou maior rapidez da produção das impressões. O processo 

assemelha bastante com o do rolo de madeira entalhado, e consiste em transferir para o tecido, 

também sob pressão, o desenho gravado nos rolos de cobre ou de ferro recobertos por lamina do o 

metal impregnado do material colorido. O artesão faz a gravação manual desses cilindros, um cilindro 

para cada uma das cores. 

A França, mais precisamente na cidade de Jouy-en-Josas, em 1797 aprimorou este método de imprimir 

sobre os tecidos.  O cobre por permitir a gravação de desenhos de dimensões menores e de maiores 

detalhes, possibilitou multiplicar a produção dessa impressão. Até os dias de hoje os característicos 

tecidos impressos com as famosas cenas pastorais típicas dessa região francesa são apreciados em 

todo o mundo. (PEZZOLO, 2007: 191). 

A técnica do cilindro metálico é também conhecida por estampagem rouleaux, e foi mecanizada ainda 

no século XVIII, em 1785. 

 

4.1.2.4. O Cilindro Rotativo 

 

A estamparia com o cilindro rotativo é bastante recente, sendo introduzida por volta da década de 

1962.  A técnica, também denominada de quadro rotativo, combina o sistema de quadros com o 

sistema de rolos.  A impressão do tecido é feita por meio de uma fina tela de aço inox, de forma 

cilíndrica. Este cilindro era alimentado com a pasta da cor que é introduzida no seu interior e varrida 

através das perfurações vazadas e protegidas, conforme o motivo a ser estampado. PEZZOLO (2007: 

192) A rotação dos cilindros apoiados sobre o tecido é sincronizada com a velocidade da esteira rolante 

(onde é estendido o tecido), de modo contínuo e extrema rapidez. Esse processo apresenta vantagens 

sobre a impressão a quadro, pois elimina a necessidade da precisão do encaixe dos quadros, aumenta 

a rapidez da produção e permite uma variedade bem maior de cores. 

 O sucesso da técnica foi imediato e em quinze anos essa técnica de impressão têxtil vai dominar nas 

indústrias sendo ainda hoje utilizada para grandes quantidades de tecidos (principalmente os de 

decoração). Para a impressão de um determinado desenho, pode-se obter até doze cilindros, um para 

cada cor. O processo é mais custoso que a serigrafia, devido ao valor dos cilindros e a metragem 

mínima exigida para a produção. 
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4.1.2.5. O estêncil – antecedente ao quadro 

 

Segundo SANTOS (2009), na década de 1930,utilizava-se, na Europa, mais precisamente em Lyon na 

França, um novo método de imprimir sobre os suportes têxteis. A técnica foi denominada impressão la 

lyonnaise  ou pochoir, e consistia na impressão da imagem por meio dos desenhos e motivos vazados 

(máscaras ou recortes), com um pincel ou outra ferramenta, nada mais do que a técnica do estêncil. 

 

Figura 7.  Exemplo de estêncil sobre tecido 
Fonte: <http://journal.alabamachanin.com/2014/08/diy-recipes-textile-paint/>Acesso em: 20/08/2016 

 

Por outro lado, desde os tempos mais remotos o estêncil (pl. estênceis, em inglês stencil)  já existia no 

Oriente, utilizado para a aplicação de padrões (modelos, espaços seqüenciais) em tecidos, móveis e 

paredes, técnica que deu origem à serigrafia. 

Na China os recortes em papel (cut-papers) não eram só utilizados como uma forma independente de 

artefato, mas também como máscaras para estampas, principalmente em tecidos. No Japão o 

processo de estampar com o estêncil alcançou grande notabilidade no período Kamamura quando as 

armaduras dos samurais, as cobertas de cavalos e os estandartes tinham emblemas aplicados por 

meio esse processo de estampar. Durante os séculos XVII e XVIII ainda se usava esse tipo de 

impressão na estamparia têxtil. Aos japoneses é atribuída a solução das “pontes” das máscaras, e 

segundo informações eles usavam fios de cabelo para segurar uma parte do recorte na outra. 

A técnica do pochoir consiste em uma gaze fina estirada (ou tensionada) sobre um chassi de madeira e 

coberta por um verniz que tem a função de vedar determinados locais, de acordo com o desenho 
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definido, impedindo a passagem da pasta de cor (a tinta) até o tecido. Através de uma espátula de 

impressão, a tinta era varrida na superfície do quadro, obrigando-a passar através da trama do tecido, 

desprotegido da camada protetora. Com a evolução desta técnica é que se chegou à serigrafia onde, 

originalmente se usou como chassis, também um quadro de madeira e a gaze substituída por um 

tecido de seda, daí a denominação silk-screem (tela de seda).  

 

4.1.2.6. A estampa a quadro ou matriz serigráfica: a Serigrafia 

 

O princípio básico da técnica está diretamente relacionado ao mesmo princípio do estêncil, onde uma 

espécie de máscara veda as áreas onde a tinta não deve atingir o substrato (suporte têxtil). A técnica 

de estampar por meio de quadros foi identificada em tecidos originários do Oriente desde o século VIII, 

tendo sido empregada na estamparia têxtil na Europa a partir dos séculos XVII e XVIII. Segundo Dinah 

Pezzolo o Museu de estamparia de Mulhouse, na França, guarda uma preciosa coleção de tecidos 

japoneses do século XIX estampados com esta técnica. 

Atualmente a serigrafia ou silk-screen é um processo de impressão em que a tinta é vazada pela 

pressão de um rodo através de uma tela previamente preparada com o desenho a ser impresso. 

 

A tela (matriz serigráfica), normalmente de poliéster ou nylon, é esticada em um bastidor (quadro) de 

madeira, alumínio ou aço (através de grampos ou cola específica). A "gravação" da tela se dá pelo 

processo de fotossensibilidade, onde a matriz preparada com uma emulsão fotossensível é colocada 

sobre um fotolito ou um desenho manual, elaborado com canetas apropriadas, sendo este conjunto, 

matriz + fotolito, colocados por sua vez sobre uma mesa de luz. Todo desenho para gravação de 

matrizes serigráficas deve sempre ser preparado em preto (100% de tinta preta) tanto para desenhos 

manualmente executados (geralmente com tinta nanquim sobre uma transparência/papel 

poliéster/papel vegetal ou acetato) ou para fotolitos (impressos sobre acetato próprio para fotolito). 

 

Os pontos escuros do fotolito ou da arte final (nome dado ao desenho manualmente executado) 

correspondem aos locais que ficarão vazados na tela (pois a cor preta do desenho impedirá a 

passagem de luz e a emulsão localizada nesta mesma área, não será velada), permitindo a passagem 

da tinta pela trama do tecido, e os pontos claros (que não representam a área do desenho) onde a luz 

passará pelo fotolito atingindo a emulsão, são impermeabilizados pelo endurecimento (ou velação) da 



61 

 

emulsão fotossensível que foi exposta a luz. Assim conclui-se que a arte antes de ser gravada é 

considerada um “positivo” e após sua gravação, um negativo que, tornará a ser lido como positivo 

depois de concluída a sua impressão. 

 

A revelação desta matriz se dá através de imersão em tanques de água ou jatos de água onde a 

emulsão não queimada pela luz é absorvida pela água, deixando a área vazada, transparente, sem 

emulsão. 

 

A serigrafia é utilizada em variados tipos de materiais (papel, plástico, borracha, madeira, vidro, tecido, 

metal, etc.), superfícies (cilíndrica, esférica, irregular, clara, escura, opaca, brilhante, etc.), espessuras 

ou tamanhos, com diversos tipos de tintas ou cores. Pode ser feita de forma mecânica (por pessoas) ou 

automática (por máquinas).  

 

Doris Treptow (2003: 150) no livro Inventando Moda, Planejamento de Coleção, informa que a estampa 

pode ocorrer de duas formas: através de tecidos estampados (estampa corrida) ou de motivos 

aplicados sobre a peça em lugares específicos (estampa localizada). Treptow ainda diz que para a 

criação das estampas, é necessário observar as tecnologias disponíveis no mercado. Os desenhos das 

estampas podem ser executados à mão livre ou em programas vetoriais de computador. 

O fotolito ou a arte final para a serigrafia é um filme transparente, uma espécie de meio plástico, feito 

de acetato. Modernamente, com o uso de impressoras laser e computadores, o fotolito pode ser à base 

de acetato, papel vegetal, papel poliéster ou laser filme. 

Uma imagem colorida, ou policromática, é dividida nas quatro cores básicas: o ciano, o magenta, o 

amarelo e o preto (o chamado sistema CMYK, do inglês cyan, magenta, yellow e black), gerando 

quatro fotolitos por imagem, uma foto de cada uma das 3 cores básicas e o preto. Para imagens em 

preto-e-branco, como textos ou logos simples, é necessário gravar apenas um fotolito. 

Ele é gravado por processo óptico a laser numa máquina imagesetter, se vier de um arquivo digital, ou 

por processo fotográfico, se for cópia de um original físico. As chapas de impressão do offset adquirem 

o texto ou imagens a serem impressas após terem sido sensibilizadas pelo fotolito. 
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O fotolito, assim como o vegetal e o laser filme são utilizados para gravar chapas, telas ou outros meio 

sensíveis a luz, para reprodução em série. Nele, são separadas as cores mas o filme é sempre 

monocromático (sempre na cor 100% preta). 

Uma arte final desenvolvida para fins de gravação de matriz serigráfica deve ser executada da mesma 

maneira do fotolito.  

Sobre um papel transparente, vegetal, acetato ou poliéster, executar a arte com caneta nanquim, na 

espessura desejada e na cor 100% preta. Canetas com a cor é alterada para o cinza e às vezes tons 

de azul, atrapalham a gravação impedindo uma boa leitura da imagem na mesa de luz. A separação 

das cores também segue o mesmo critério: para cada cor da imagem desenhada, uma arte separada. 

Desenhos policromáticos devem possuir as cruzes de registros para a precisão dos encaixes das 

cores. Após a gravação das matrizes, para cada cor da arte reproduzida, teremos uma tela específica.  

 

4.1.2.7. Impressão a Jato de tinta 

 

Segundo SANTOS (2009) na década de 1980 surge a impressão por transferência térmica as altas 

temperaturas, técnica que é usada principalmente para a impressão por meio da impressora inkjet 34 

por processo informatizado.  

 

Em PEZZOLO (2007) lê-se que este processo de impressão, comandado á distância (pelo processo 

informatizado), permite colorir as fibras em profundidade pela capacidade de lançar, em alta 

velocidade, quantidades significativas de material colorido. A técnica possibilita maior liberdade na 

dimensão dos desenhos que podem atingir áreas maiores sendo bastante adequada para tecidos de 

decoração e produtos de moda. A autora ainda garante que a riqueza dos tons é bem maior do que as 

técnicas tradicionais, pois, numa máquina atual, seis tinteiros básicos cobrem uma ampla gama de 

                                                      
 

34 Inkjet ou impressoras a jato de tinta utilizam sistemas dotados de uma cabeça de impressão ou cabeçote com centenas 
de orifícios que despejam milhares de gotículas de tinta por segundo, comandados por um programa que determina quantas 
gotas e onde deverão ser lançadas as gotículas e a mistura de tintas. A mistura é importante na formação das cores pois 
os cartuchos coloridos que tem usualmente 3 cores (ciano, amarelo e magenta) enquanto o preto apenas uma sendo todas 
as outras cores formadas por misturas destas. 
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cores. Outra vantagem apresentada pela técnica é poder transferir um desenho diretamente da tela do 

computador para o tecido. 

 

Na descrição de SILVA (2012:174) a impressão digital direta é o mais atual, porém com custo mais 

elevado. Seus desenhos podem ser realizados manualmente e transferidos para um computador ou 

desenvolvidos diretamente no mesmo. Através de um software35 específico a arte é enviada para uma 

espécie de impressora (plotter36) por onde passará o tecido a ser estampado. No caso das impressões 

a jato de tinta, o número de cores da estampa não interfere no valor final da impressão. 

 

4.1.2.8. O Transfer e transfer sublimático 

 

A técnica de impressão têxtil por transferência térmica às altas temperaturas, denominada 

popularmente como transfer surge a partir da década de 1980, da mesma forma, nos ateliers das 

estamparias francesas. (SANTOS: 2009) A partir da descrição de PEZZOLO (2007), é sabido que o 

transfer, também conhecido como termoimpressão, pode ser usado apenas em tecidos sintéticos (ou 

pelo menos com mais de 60% de poliéster em sua composição), pelo fato da técnica não possibilitar 

uma fixação adequada sobre tecidos de fibras naturais. Como descreve a autora, o desenho é 

impresso em impressora digital sobre um papel especial e depois é colocado sobre o tecido que é 

prensado com calor. Para o transfer sublimático (também conhecida hoje como impressão digital 

indireta), ambos, (papel e tecido) passam juntos entre os cilindros quentes de uma calandra, o que faz 

com que o pigmento do papel migre para o tecido. Neste caso acontece uma sublimação37. 

Na descrição de SILVA (2012:173), no caso da impressão por transfer sublimático, o papel tem a 

função de suporte intermediário, que é estampado com corantes sublimáveis a partir de um calor. A 

                                                      
 

35  Software é uma seqüência de instruções a serem seguidas e/ou executadas, na manipulação, redirecionamento ou 
modificação de um dado, informação ou acontecimento no computador. 

36 Um plotter ou Lutther é uma impressora destinada a imprimir desenhos em grandes dimensões, com elevada qualidade 
fotográfica e rigor. 

 

37 Em química significa fazer sublimação: ocasionar a passagem do estado sólido para o gasoso. 



64 

 

transferência do motivo se dá através do contato deste papel com o tecido que faz com que o corante 

sublimável, em seu estado gasoso penetre na fibra do tecido. 

 

5. A estamparia têxtil como design de superfície 

5.1. Criação e desenvolvimento 

 

A origem da palavra estampa é inglesa, mais exatamente printwork, ou seja, arte de decorar a 

superfície de um suporte, qualquer que seja a sua natureza ou qualidade. Por meio de um motivo único 

ou de desenhos variados, que podem ou não ser repetidos, se estampa ou se imprime com diferentes 

procedimentos com a finalidade produzir desenhos e ornamentar uma superfície. (CHATAIGNIER, 

2006: 82). 

 

No livro de Doris Treptow (2003: 150) Inventando Moda, Planejamento de Coleção lê-se que a estampa 

pode ocorrer de duas formas: através de tecidos estampados (estampa corrida38) ou de motivos 

aplicados sobre a peça em lugares específicos (estampa localizada39). Treptow ainda diz que para a 

criação das estampas, é necessário observar as tecnologias disponíveis no mercado. Os desenhos das 

estampas podem ser executados à mão livre ou em programas vetoriais de computador. 

 

Para Treptow o designer é responsável pela escolha ou criação dos desenhos das estampas e também 

a escolha da cartela de cor (e acromáticos) e suas variantes em concordância às cores de fundo dos 

tecidos a serem utilizados. Para Silva (2012:172), podemos considerar como aspectos fundamentais de 

uma estampa o desenho, ou seja, forma e o pigmento, a cor. 

 

Acredita-se que se pode considerar ainda como aspecto fundamental o tipo de impressão, a técnica de 

estamparia adotada, e ainda o substrato onde será aplicada a estampa. 

 

                                                      
 

38 Estampa corrida é aquela que se utiliza da repetição do padrão do desenho cujo resultado é o tecido estampado em toda 
a sua extensão, também conhecida como rapport. 
39 Estampa localizada é aquela aplicada sobre partes da peça de roupa já cortadas (ou em bandeiras a serem cortadas 
depois). 
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As diversas formas de produzir uma estampa é o que fará com que ela tenha um baixo custo ou um 

alto valor agregado. SILVA (2012) diz que além das técnicas de estamparia, o que pode alterar a 

aparência e o valor de uma estampa é o tipo de suprimento nela inserido. É o caso dos diferentes tipos 

de pigmentos, e também de corantes e corantes reativos, hoje encontrados no mercado. Através das 

diferentes possibilidades que o mercado oferece como estampas em relevo com aspecto 

emborrachado (Puff); em relevo com aplicação do foil em qualquer cor ou textura; em relevo com 

aspecto de camurça (Floco), com aspecto de velho ou gasto, com efeitos craquelados.  

 

Destaca-se ainda as tintas básicas especiais como o clear (para fundos claros), o mix (para fundos 

escuros), o branco (para fundos escuros estampados de branco). Ainda o gel, o plastisol, silicone têxtil, 

tintas perolizadas, tintas metalizadas, glitter, silicone 3D, tintas photo-sensíveis ou termo-sensíveis, 

efeitos de corrosão, devorée, e uma infinidades de produtos e técnicas que vão possibilitar os mais 

variados efeitos. 

. 

Para desenvolver uma estampa é necessária a execução de um desenho (à mão livre ou através de 

softwares gráficos como o Corel Draw e Illustrator, entre outros) ferramenta fundamental para o design.  

Para COELHO (2008: 28 e 29) o desenho de uma estampa pode constituir uma linguagem com poder 

de comunicação quando há o domínio da articulação dos elementos seus visuais: linha, cor, forma, 

textura, volume etc., com o objetivo de atender a determinados objetivos comunicacionais, estéticos, 

etc. 

Por outro lado de nada valerá uma estampa, com todas as tecnologias possíveis para a sua 

apresentação se esta não estiver inserida em um contexto que vai além da estética40, além da sua 

aparência. Desta forma pode-se dizer que a estampa é considerada a narrativa de uma coleção de 

moda. Através dela, da sua estrutura sistemática de signos, é possível ou quase sempre, interpretar a 

temática abordada pelo designer. 

                                                      
 

40 No campo de design, o termo estética é usado genericamente para denominar a forma de alguma coisa. 
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5.1.1. A cor 

 

“A cor não tem existência material. Ela é apenas sensação (...) provocada pela ação da luz 

sobre o órgão da visão...” (PEDROSA, 1977: 17). 

 

Na explicação de COELHO (2008) a cor é uma matéria corante que se aplica em tintas, colorações e 

que vem sendo investigada desde a antiguidade. Para que haja transmissão da informação cromática, 

ela deve ser recebida pala visão e atualizada pela percepção e interpretação da sua materialidade. O 

autor explica ainda que a composição de qualquer cor passa por dois universos: a cor luz (recebida 

pelo aparelho ótico e codificada pelo celebro) e a cor pigmento (que representa graficamente a cor luz).  

Aprende-se na produção da cor pigmento que as cores principais, ou primárias, das quais se originarão 

todas as demais são o amarelo (yellow ou Y), o magenta (M) e o azul puro (cyan, C). As três cores 

combinadas em diferentes percentuais, e acrescidas da cor preta ou branca, proporcionarão uma 

diversidade enorme de sensações que passam da melancolia à alegria. São diversos os estudos sobre 

as reações das cores provocadas nos indivíduos. Seu significado está vinculado à representação das 

cores na natureza e a forma como cada cultura interpreta essa relação ou representação.  

Conforme a autora PEZZOLO (2007) o primeiro registro escrito conhecido que faz referência aos 

corantes naturais e à sua utilização na China data de 2.600 a.C. O homem se valia de corantes de 

origem mineral, animal e vegetal para decorar seus objetos de adorno, utensílios, seu corpo, os fios e 

os tecidos. Como narra Pezzolo, escavações feitas na cidade de Pompéia mostraram ateliês de tinturas 

da época romana que haviam sido soterrados pelas cinzas do vulcão Vesúvio em 79 d.C. 

Para SILVA (2012) além da forma, a cor é um dos dois principais fatores que compõem a estampa.  

Para a cor existir, ela depende de um objeto, da luz nele refletida, além de um receptor. A cor inserida 

em um determinado objeto pode ter diferentes leituras “A paleta de cores de um pintor não significa 

nada. É seu olhar quem faz tudo” – Renoir (ELUARD, Paul, 1952 apud Silva, 2012), como exemplifica o 

autor com a cor vermelha.  

Na história das civilizações, a cor das peças de indumentária sempre indicou a posição social que se 

adaptavam às matizes específicos. A púrpura (e posteriormente o vermelho) na antiguidade era de uso 

exclusivo da alta sociedade e de reis e rainhas. As leis suntuárias (que impediam as classes pobres de 
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se vestirem como os nobres), monopolizavam o poder e serviam não só às cores, mas também aos 

objetos de adorno e vestuário. 

O vermelho para o Feng Shui está relacionado ao elemento fogo, ao verão. Também considerada a cor 

do sangue e relacionada à vida, à força e à energia vital. Neste caso, contra indicada para ambientes 

de descanso e concentração, e usada em ambientes onde se pretende uma interação mais calorosa. 

SILVA (2012) continua explicando que a física considera o vermelho a cor da agressividade. 

Na China antiga, uma fita vermelha era amarrada nos rabos de cavalos para afastar os maus espíritos. 

Esta mesma fita vermelha amarrada no pescoço dos ingleses servia como proteção para os resfriados. 

Seu significado na década de 40 era ter simpatia às ideias nazistas. No Japão, o vermelho, além de cor 

da sinceridade, era símbolo de cura: crianças com cataporas eram vestidas de vermelho e isoladas em 

ambientes revestidos desta cor. Hoje, segundo SILVA (2012: 176), no campo da moda, é considerada 

a cor da ousadia, da sexualidade e na publicidade, a cor que mostra e que abre o apetite. 

TREPTOW (2003) afirma que para o segmento de moda, as tendências de cores são objeto de estudo 

de grandes fabricantes de corantes do mundo. Para se chegar numa paleta, que tem sua previsão com 

até 24 meses de antecedência, são elaborados estudos das preferências do mercado e da 

disponibilidade mundial de corantes. A definição desta paleta servirá como tendência para a indústria 

de moda, decoração, cosméticos e até automobilística. 

 

5.1.2. A forma 

 

Nas palavras de COELHO (2008), a palavra “forma” está no meio da palavra “informação” e engloba a 

noção de “dar forma material a”. Ele ainda explica que no âmbito do design, a sociedade parte da 

premissa de que todo produto possui informação; a forma dada ao material que constitui tal produto é o 

resultado dessa informação e constitui-se em informação aplicada. Esta informação aplicada seria toda 

a informação acumulada necessária no processo produtivo para que o produto se realize.  

 

Exemplo disto, uma estampa compreende informações de natureza cultural (para sua concepção), 

mecânica (para sua criação, desenho e arte final), eletrônica e química (para sua execução) e ótica 

(para no caso de leituras de fotolitos/processos de seleção de cor). O autor ainda afirma que a forma 

também responde pela aparência do produto, ela o representa: faz a mediação entre aquilo que se 
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refere (referente ou objeto) e a percepção/interpretação de um sujeito (interpretante ou referência). 

Para ele a forma de uma imagem pode ser pessoal (reconhecida por um único indivíduo) ou coletiva 

(reconhecida e partilhada por um grupo de indivíduos), mas diz que esta separação é artificial, pois por 

serem elementos de linguagem, localizam-se na interface entre pessoal e coletivo, no imaginário, o 

tempo todo se modificando e sendo modificada pelos sujeitos. 

A forma também está relacionada com um lado subjetivo onde sua construção seria psicológica. Se 

pelo seu lado objetivo, seria uma estrutura qualitativa que emerge da interioridade substancial da 

matéria. Desse modo a forma é considerada estrutura e organização e é baseada em um sistema, uma 

linha teórica denominada psicologia da forma ou Gestalt41 (Gestaltheorie). Para os designers, uma boa 

forma é tornar mais explícito o que está implícito, projetando na cena exterior aquilo que ocorre na cena 

interior. Trata-se de seguir o processo em curso, observando atentamente os “fenômenos de 

superfície” e não mergulhando nas profundezas obscuras e hipotéticas do inconsciente, que só podem 

ser exploradas com a ajuda da iluminação artificial da interpretação. 

5.2. As Estampas no século XXI 

Rosane Preciosa e Susana Avelar (2008: 207 a 217) explica claramente que design hoje é entendido 

como algo que é projetado para ter uso. Que moda é um projeto consciente e que objetiva o usuário, 

um público alvo, suas necessidades estéticas e funcionais (pois o design de moda é concebido como 

projeto estético-funcional). Os problemas existenciais, sociais, subjetivos, de linguagem, etc., devem ter 

uma investigação interessada, detalhada e democrática. 

Para as autoras a palavra moda pode ser usada como “modismo”, aquilo que vira tendência, que 

configura um gosto, uma subjetividade esculpida por formas, cores, volumes que representam uma 

época. Declaram que se impera na contemporaneidade a descartabilidade. A vida útil dos objetos é 

cada vez mais abreviada, ainda que rumores de um consumo mais consciente comecem a se 

manifestar testando a insaciabilidade humana. Do consumo do objeto passamos a consumir a imagem 

deste objeto, onde invólucros e embalagens muitas vezes são mais importantes do que o próprio 

produto, que se torna rapidamente batido, surrado, gasto. 

                                                      
 

41A gestalt, do alemão Gestalt, (forma), também conhecida como gestaltismo (gues), teoria da forma, psicologia da boa 
forma, é uma doutrina que defende que, para se compreender as partes, é preciso, antes, compreender o todo. Refere-se a 
um processo de dar forma, de configurar o que é colocado diante dos olhos. 
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As autoras dizem que neste contexto, onde o produto se reproduz sem critérios avaliativos, se acentua 

a tendência à homogeneização (onde até a obra de arte caracterizada como objeto único passa a ser 

reprodutível). Com isso, obtivemos o excesso e o imediatismo da experiência. 

“A exigência estética vigente na sociedade de consumo se choca com a finalidade do 

modo de funcionamento do capital, cuja estratégia é desestimular, desmobilizar a 

tendência dos consumidores a formarem juízos de valor (PRECIOSA; AVELAR, 2008: 

212). 

 Mas há aqueles mais resistentes e que não se prendem a estes padrões e, para as autoras, cabe aos 

designers irem à caça destes novos núcleos e detectar o que está se reinventando entre esses fluxos 

de informação. 

O que se quer é o novo, o mais autoral. Na visão das autoras, a arte já não cabe no museu assim como 

a moda quer além das passarelas. 

PRECIOSA e AVELAR destacam a rua e seu cotidiano, vêm abastecendo com ideias e soluções 

originais: 

(...) forçando-nos a repensar o que significa, neste terceiro milênio, a ocupação do espaço nas 

grandes cidades, o que significa habitá-la, entender que redes sociais nela se constroem. (...) o 

campo social hoje revela-se um laboratório pulsante de experimentos que anseiam por 

parcerias para se consolidar (...) são tempos em que fica difícil pensar em práticas artísticas 

desvinculadas de ações de intervenção na vida (PRECIOSA; AVELAR, 2008: 216 e 217). 

Ainda para as autoras, é preciso soluções plásticas e projectuais para os designs que atendam às 

demandas de uma existência cada vez mais complexa e paradoxal. Para elas, todos os saberes estão 

sendo convocados a apresentarem mudanças de ordem estética, ética, cultural e subjetiva. É hora de 

se redesenhar essa nova sensibilidade e a “nova coerência”, que as autoras chamam de potência de 

criação, que está em toda parte a espera de quem às cartografe. 

Com a proposta desta pesquisa, a busca por elementos de referências culturais, representados por 

meio de estampas, e, baseado no texto das autoras, talvez seja um caminho assertivo para se fugir dos 

das mesmices e cópias facilmente encontradas neste universo da moda. 

Nas palavras de COELHO (2008), a era consumista e o processo conhecido como obsolescência 

programada ou desuso orquestrado do século XX, “houve uma massificação do consumo e o 

capitalismo selvagem promovia o esvaziamento do sujeito e do social em prol da exacerbação do 
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lucro”. O que se tem nas últimas décadas é uma preocupação ética do design em relação ao meio 

ambiente, a matéria prima e mesmo ao consumo, modo, tempo de uso e descarte. 

Mesmo que ainda engatinhando estas novas propostas, é de responsabilidade do designer a criação 

do “novo”, do inédito, “dando forma às necessidades latentes da sociedade”. Inclui-se aí a “construção 

de noção de identidade, o cultivo de ideais promovendo mudanças sociais, emocionais e a 

diferenciação de estilos de vida” (COELHO, 2008). 

Continuando com o raciocínio de Coelho, o consumo, etapa de número quatro (4) na cadeia do 

processo de design, depois do projeto, da produção e da venda, o consumo “é o indicador de uma 

participação social ativa que interfere no próprio processo de design, ou seja, faz-se presente desde a 

fase previsional, estando intimamente ligado à venda (...)”. Será com a pesquisa quantitativa das 

vendas que se obterá o resultado qualitativo do produto final. 

A liberdade do designer na busca por referências de sua própria cultura, explorando um território que 

lhe é conhecido facilitará a construção do discurso de comunicação das estampas, agregando valores 

regionais e culturais, valores afetivos que extrapolam as questões estéticas. Nas palavras de RUBIM 

(2013) “temos uma “mina de ouro” em nossas mãos e ainda bastante inexplorada”. 

“(...) a busca de uma identidade para o design brasileiro vem mobilizando profissionais e 

estudiosos da área, e sendo motivada, entre outras, pela ideia de que quanto mais brasileiro 

for o nosso produto, maior facilidade encontrará para se colocar num mundo globalizado” 

(ESCOREL, 2000: 22 apud COELHO, 2008: 203). 

Coelho ressalta que os interesses pelos bens culturais, pelo folclore, pelos símbolos nacionais, pela 

cultura popular, por artefatos de toda a natureza construídos no passado ou no presente, por artistas 

consagrados ou produtores culturais à margem da elite culta, vem tomando uma força considerável. 

Apresenta também novos termos que estão sendo incorporados ao vocabulário do design e que já são 

referências para a construção do que se entende por design brasileiro como: Design Regional42, 

Design Espontâneo43, Design Anônimo44, Design Vernacular45 e Design de Rua46. 

                                                      
 

42 Design Regional é aquele característico de uma determinada região; que apresenta traços distintos de um determinado 
lugar. 
43 O Design Espontâneo é a expressão material das culturas que se manifesta pelas necessidades de uso de artefatos do 
dia a dia; produtos desenvolvidos a partir do descarte de resíduos sólidos urbanos. 
44 O Design Anônimo é representado pelos objetos que, de tão simples, quase não são valorizados, mas de geniais 
invenções. São objetos que evoluíram mais pela necessidade prática do que pela preocupação estética. Objetos «sem 
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A estampa funciona para o produto de moda como um agente diferenciador, um canal de comunicação 

entre produto e consumidor e se bem projetada, estudada, aplicada, revelarão o sucesso da produção. 

A interdisciplinaridade característica da profissão do designer de moda é reforçada neste momento 

onde o levantamento das tendências e contra-tendências deve ser efetuado com atenção para se 

saber o que se lança no mercado e o que o profissional quer ter como diferencial para sua marca, que 

temática pretende traduzir através da sua coleção.  

Além disso, completando com as palavras de OLIVEIRA (2012) ter “domínio dos materiais e técnicas 

que serão utilizadas; compreensão do processo produtivo; verificação da viabilidade econômica e do 

impacto ambiental e também social; conhecimento do mercado e público alvo.” 

Para COELHO (2008), o design de superfície está relacionado com a qualidade do visível, entretanto, a 

natureza funcional do objeto pode desviar o foco de uma visão-visão para uma visão-tátil, que 

manifestará no objeto uma existência de volumes, massas, texturas, formas e até cheiros e sons. 

Volto a falar em “aura” neste momento da criação da estampa. Para Rubim (2013), “a criação é o 

bigue-bangue do processo. Trata-se do momento primordial, básico. É a origem”. E para que esta 

origem da criação se faça aurática e de forma satisfatória, é necessário fazer a escolha certa do ícone 

a ser trabalhado para a montagem das estampas. O ícone, ou signo que se abstrai do elemento 

pertencente à cultura de Minas Gerais irá gerar uma configuração de estampas cujo sucesso, “está 

                                                                                                                                                                      
 

adjetivos» porque não pertencem a nenhum estilo. Objetos como o prendedor de roupa, o guarda-chuva, o clip, a rolha de 
cortiça, o alfinete de segurança, o zíper ou o parafuso. Design Anônimo significa «sem nome» e não sem autor. Assim, esta 
classificação aplicada ao design, não significa a inexistência de um autor mas o desconhecimento da sua identidade. 
45 Design Vernacular são obras que estabelecem uma ligação direta entre o homem e sua cultura local ou regional, projetos 
estes que podem ser modificados mediante ações sociais ou religiosas. São obras movidas pela cultura, em especial, local 
onde estas artes, esculturas, fotografias, letreiros, sinalizações, iconografias, são uma imensidão de projetos desenvolvidos 
e movidos pela paixão do homem pela sua terra. As obras são projetadas à moda antiga, muitas delas com moldes e um 
trabalho totalmente manual como exemplo: O Graffite, o Pixo, os desenhos iconográficos das boleias de caminhão. 
46Design de Rua são peças de vendedores ambulantes, que criativamente, produzem objetos para otimizarem suas vendas. 
O “Design de Rua”, que não tem grife nem autoria é um acervo criado por pessoas comuns, e que seguem anônimas. É o 
caso dos vendedores de amendoim torrado, que constroem pequenas estufas para manterem o produto quentinho; os 
vendedores de queijo-coalho no palito, que utilizam os mais variados recursos para poderem caminhar com os forninhos, 
sem que se queimem durante a jornada de trabalho; o som das matracas dos comerciantes de biscoitos, que competem 
com o barulho do trânsito para chamarem a atenção dos clientes; placas sinalizadoras pintadas à mão, que fazem as vezes 
da publicidade popular; e as caixas de engraxate de décadas, com seus desenhos anatômicos. 
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diretamente vinculado à materialização das ideias do designer, que, pelas possibilidades de uso, gerem 

significação”. (COELHO, 2008). 

Para o autor a representação de uma estampa tem uma função descritiva, remetendo o observador a 

formas visíveis concretas. Em design, esta representação é fundamental, pois as ideias e projetos 

precisam ser representados, para ser compartilhados, comunicados, desenvolvidos, detalhados e 

produzidos. “É característica do design materializar ideais, valores e conceitos, configurando-os através 

de objetos utilitários, correspondentes às mais diversas necessidades, demandas e anseios sociais” 

(COELHO, 2008 64). 

O autor exemplifica neste caso o uso de novas tecnologias que exploram a representação 

multissensorial e principalmente as representações 3D (tridimensionais). 

 

5.2.1. O design de superfície 

O termo Design de Superfície é a tradução do termo inglês “Surface Design”, usado oficialmente pela a 

Associação de Design de Superfície.47 No Brasil, esta denominação foi introduzida a partir dos anos 80 

pela Designer Renata Rubim. Antes, era designado como "Desenho (Industrial) de Estamparia". 

“O design abrange o design têxtil (em todas as especialidades), o de papéis (idem), o 

cerâmico, o de plásticos de emborrachados, desenhos e/ou cores sobre utilitários (por 

exemplo, louça) (...)” (RUBIM, 2004: 22). 

Para complementar, RÜTHSCHILLING (2008: 31) informa que as superfícies têm adquirido uma 

importância considerável no cotidiano das pessoas e o design de superfície hoje não se vincula 

especificamente a um material ou outro e pontua algumas áreas onde ele atua: 

i. Papelaria. O design de superfície atua na papelaria, criando estampas para papéis de 

embrulho, embalagens, produtos descartáveis (guardanapos, pratos, copos, bandejas de 

papel) e materiais para escritório como capas de agendas, blocos, papéis de parede, materiais 

escolares, etc. 

                                                      
 

47 Sedenos Estados Unidos 
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ii. Têxtil. A área de produtos cuja estruturação é elaborada com fibras têxteis. Incluem todos os 

tecidos e não tecidos criados através do entrelaçamento de fios como a tecelagem, a malharia, 

rendas, felpados, tapeçaria, etc. Para Rüthschilling, esta é a maior área do design de superfície 

com a maior diversidade de técnicas. Dentro dos têxteis temos: 

. Estamparia: Impressão das estampas (criadas, adequadas e desenvolvidas pelo design) 

pelos diversos processos técnicos de impressão têxtil. 

. Tecelagem. Entrelaçamento dos fios verticais (urdidura) com os perpendiculares (trama) 

para se obter o tecido. Com o conhecimento da técnica pelo design, este pode desenvolver 

vários padrões, variando os tipos de fios, cores e entrelaçamentos chamados de 

ligamentos ou estrutura têxteis. O cruzamento do fio da trama com o fio da urdidura gera o 

pixel que produz o motivo ornamental do tecido.  

. Malharia. É o processo de tecelagem (tricô/meia) elaborado com um fio único, por meio 

de um maquinário industrial específico. Rüthschilling explica que “a unidade ou ponto da 

malha é equivalente ao pixel48 do computador, e com base neste dado o designer gera o 

desenho que irá desenvolver na superfície de malha” (RÜTHSCHILLING, 2008: 35). 

. Tapeçaria e tapetes. Tanto na técnica tradicional da tapeçaria, artesanal ou industrial, 

como na construção de tapetes e carpetes lisos ou de pelo, da mesma forma cada 

cruzamento de fio corresponde a um ponto do desenho a ser produzido. 

iii. Cerâmica. Revestimentos cerâmicos para paredes e pisos, tais como azulejos e lajotas têm 

considerável crescimento industrial. Os designers especializados atuam nesta área para 

atender a demanda do mercado consumidor em busca de soluções inovadoras e criativas. 

iv. Materiais Sintéticos. Segundo RÜTHSCHILLING (2008: 40), a indústria tem lançado vários 

materiais sintéticos (principalmente para revestimentos) na busca por praticidade, conforto e 

                                                      
 

48Pixel (plural pixels ou píxeis) e (aglutinação de Picture e Element, ou seja, elemento de imagem, sendo Pix a abreviatura 
em inglês para Pictures) é o menor elemento num dispositivo de exibição (por exemplo, um monitor), ao qual é possível 
atribuir-se uma cor. Um pixel é o menor ponto que forma uma imagem digital, sendo que o conjunto de milhares de pixels 
formam a imagem inteira. 



74 

 

conservação. Para a autora, a “FÓRMICA49” é o plástico laminado mais usado na atualidade 

com estampas e texturas exclusivas variadas. 

O design de superfície poderá ainda atuar sobre os mais diversificados suportes e materiais e de 

maneira especial, principalmente complementando áreas como, por exemplo, o design de moda, e 

outros. (RÜTHSCHILLING, 2008: 41). 

 

Os antecedentes históricos 

Através de marcas e registros, interferências do homem primitivo sobre diversas superfícies, é possível 

afirmar da necessidade da humanidade em se comunicar. Consideradas como proto-escrita50, as 

pinturas rupestres mostram a necessidade do homem em criar e representar através de suas 

expressões/criações. Conforme na narrativa de Rüthschilling (2008: 15), a repetição dos traços e 

figuras, como forma de estabelecer uma ligação é talvez a tentativa das primeiras “narrativas”. A 

tendência à repetição gera um ritmo visual e essas noções permanecem como características da 

representação que depois passou a se chamar de decoração (MANZINI, 1993), que hoje evoluiu para o 

design de superfície (RÜTHSCHILLING, 2008: 15). 

O início da existência humana evidencia também a necessidade de vestir-se e de adornar-se. Para a 

autora os conhecimentos sobre os povos primitivos apoiam-se em dados insuficientes, mas tudo leva a 

crer que o homem começa a cobrir seu corpo por volta dos 10.000 anos a. C. Desta forma, a partir de 

achados rudimentares como armas, utensílios, adornos, objetos simples, feitos de ouro, com alguma 

manipulação desse metal tão maleável, encontrado in natura, entre outros objetos, considera-se que “a 

ornamentação constitui a forma mais básica e simples de representação da natureza, fator inerente à 

evolução humana” (MOL, 2014). 

                                                      
 

49Fórmica é um laminado plástico produzido pela Formica Corporation. É um laminado decorativo, consolidado por calor e 
pressão. Sobre a superfície são adicionadas texturas e diversos padrões de acabamento com simulações de madeiras, 
granitos, mármores, metais e outros. 

50Proto-escrita: sistema de escrita que surge na Idade do Bronze no final do Neolítico. O surgimento da escrita é um marco 
importante na história do mundo por demarcar a separação entre a história e a pré-história iniciando o registro dos 
acontecimentos. A proto-escrita ainda não pode ser considerada como forma de escrita por não possuir significado 
lingüístico, porém forma as bases necessárias para a posterior criação da escrita. Neste período o homem fez uso de 
ideogramas e outras formas capazes de evocar algum tipo de informação. 
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Através destes registros, compreende-se como eram as formas de organização para a sobrevivência 

desses grupos pré-históricos. Simbolizavam nas paredes das cavernas cenas de seu cotidiano. 

Achados arqueológicos datados desse período tão extenso revelam, ao lado de utensílios, adornos 

com (e em) elementos naturais: conchas, ossos, presas de animais, pedaços de rochas, minerais e 

cascalho, supostamente amarrados com tiras de couro ou alguma fibra vegetal que “parece não existir 

um povo sequer, em qualquer estágio de civilização, em que o desejo pelo ornamento em suas 

criações não seja um instinto forte” (JONES, 2010: 31. apud MOL, 2014).  

Todos esses achados dão indícios da incipiência da técnica de produzir adornos e, também, dos 

valores a eles atribuídos. (GOLA, 2008: 24). Instintivamente, ornamentavam e vestiam seus corpos 

para protegê-los dos ataques de animais, das mudanças climáticas e também dos males espirituais. As 

interferências sobre superfícies, também encontradas em cerâmicas e utensílios domésticos, além de 

espaços arquitetônicos, funcionais ou estéticos, mostram o uso de representações gráficas como forma 

de expressão e transmissão do conhecimento. 

Tais desenhos podem ser considerados precursores da Expressão Gráfica, sendo considerados “fonte 

de registros primitivos e forma de linguagem e expressão, antes mesmo do desenvolvimento da escrita. 

Ao longo dos tempos, a representação de observações e sentimentos transformou o desenho em uma 

forma de comunicação tão inerente à transformação do ser humano quanto a própria linguagem oral e 

escrita” (MOL, 2014: 36). 

Na descrição de Rüthschlling (2008: 15) no período Neolítico (10.000 a 5.000 a.C.) desenvolve-se a 

preocupação com a beleza. Percebe-se que as cerâmicas já possuem suas superfícies tratadas com 

cores (vermelho e preto sobre o engobe branco ou vermelho), texturas táteis, como a prensagem sobre 

o barro úmido e também alguns acabamentos polidos. 

Sabe-se que os povos primitivos tiveram no barro seu primeiro pigmento. Observando, testando, 

selecionando e misturando argilas de diferentes procedências com outras substâncias, foram 

conseguindo uma gama de cores e matizes muito especiais: vermelho, amarelo, marrom, preto e 

branco. Atualmente, nas mais diversas civilizações, são inúmeros os pigmentos minerais utilizados 

para colorir. Para a execução destas pinturas, valiam-se dos dedos, de palitos ou espátulas muitas 

vezes naturais. Do corpo e do ambiente que viviam, a pintura passou para o couro e depois para os 

tecidos (PEZZOLO, 2007: 183).  
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A figura a seguir corresponde a um registro fotográfico de pinturas rupestres em um cânion situado na 

Patagônia Argentina51. São 834 mãos carimbadas com diferentes cores em positivo e negativo. 

Quando aplicadas em positivo, presume-se que o pigmento tenha sido aplicado sobre as mãos e 

carimbado diretamente sobre a superfície. Quando em negativo, a técnica sugere um estêncil52, feito 

com as próprias mãos, onde o pigmento poderia ter sido soprado através de um canudo feito de caule 

de plantas, deixando a “máscara” das mãos vazada, sem tinta, sobre a superfície. 

 
Figura 8. Cueva de las Manos - Patagônia/Argentina 
Disponível em: http://blogs.lanacion.com.ar/el-sur/ob 
servatorio/cueva-de-las-manosyo-estuve-aqui/ 
Acesso em: 22/07/2016 
 

MOL (2014: 37) observa que, além da intencionalidade de registro, vê-se uma expressão visual com 

ritmo e harmonia, tanto na disposição das mãos quanto nas cores e na técnica utilizada. Diz ainda que 

impulsionado necessidade de se fazer lembrar por meio das pinturas, talvez o homem não soubesse a 

dimensão e a permanência da sua memória ao longo da história da humanidade. 

Para a autora RÜTHSCHILLING (2008) data também a partir do Neolítico o período correspondente ao 

desenvolvimento das primeiras fiações, que é a transformação de fibras em fios como também a 

tecelagem, sua estrutura básica que se mantêm inalterada até hoje. A autora ainda considera que com 

os vestígios de roupas construídas há 10.000 anos, pressupõe a invenção também da costura; um 

graveto com a extremidade perfurada podia servir como agulha e fios de rabo de animais, as linhas. 

                                                      
 

51 Pinturas executadas por índios nativos há mais de 9.300 anos; declarado Patrimônio Cultural da Humanidade. 
52 Estêncil (do inglês stencil e do francês pochoir) é uma técnica, elaborada sobre um suporte de papel, papelão, raio x, 
acetato ou até plástico onde o desenho é recortado obtendo assim sua forma vazada. É através deste vazado que se aplica 
a tinta que fará com que a imagem do desenho apareça sobre a superfície aplicada. 
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Do tramado de galhos e folhas, o homem primitivo se valeu da observação da natureza para a 

execução dos primeiros tecidos. Estes nasceram da manipulação das fibras com os dedos, criando a 

cestaria e de sua evolução, surgiram os primeiros tecidos. Descobrindo novos modos de entrelaçar, 

novos desenhos foram criados e outras texturas descobertas. O mais antigo indício da existência de 

têxteis na história da humanidade data de 24 mil anos (registros da antropóloga Olga Soffer – 

Universidade de Illinois, USA). Vasilhas de argila cozida, com marcas deixadas por tecidos ou cordas, 

foram encontradas por Soffer em Pavlov, na Morávia, Repúlica Checa. Após analisadas as peças, 

indicaram que, ainda molhadas, tinham ficado apoiadas numa sacola, cesta ou corda e datam de mais 

de 24 mil anos (PEZZOLO, 2007: 13). 

Pezzolo ainda data de 6.000 a. C. a descoberta dos primeiros tecidos feitos em linho no Egito. Na 

Suíça e na Escandinávia, foram encontrados tecidos de lã datando da Idade do Bronze (3.000 a. C. a 

1.500 a. C.). Na Índia, o algodão já era fiado e tecido por volta de 3.000 a. C. e na China, a seda era 

tecida pelo menos mil anos a. C. 

Baseado nestes relatos pode-se compreender a progressão/evolução conforme a sensibilidade/ 

maturidade do homem em expressar o que vê, compreende e reproduz da natureza. Pode-se dizer que 

o homem é uma espécie de tradutor da natureza, evoluindo sempre e buscando cada vez mais 

reproduzi-la de uma forma mais bela, ornamental. 

De acordo com o Manual de Ornamentación (MEYER, 1964) as denominações ornamento, 

ornamentário, ornamental, ornamentação, ornamentista, etc., derivam-se do verbo latino ornare, que 

significa adornar. Segundo Meyer, o ornamento é o adorno artístico; a ornamentação é o emprego do 

adorno; o ornamentista é aquele que adorna; ornamental significa que foi adornado artisticamente ou 

referente à ornamentação; ornamentaria, ou teoria da ornamentação faz referência ao conceito global 

da arte decorativa (MEYER, 1989: 1). 

Entende-se por ornamento tudo que orna ou serve para ornar; parte de uma obra que, embora não seja 

um elemento essencial, participa de sua decoração; qualidade de expressão; o que dá lustre ou glória; 

tudo que enfeita ou adorna. Do latim ornátus significa aparato, equipamento, recursos e adereço53. 

                                                      
 

53 Disponível em: <http://www.dicio.com.br/ornament> Acesso em: 22/07/2016. 
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O primeiro emprego da palavra designer, registrado pelo Oxford English Dictionary, do século XVII, de 

se manteve infrequente até o início do século XIX, “quando surge primeiramente na Inglaterra e logo 

depois em outros países europeus um número considerável de trabalhadores que já se intitulavam 

designers, ligados principalmente, mas não exclusivamente à confecção de padrões ornamentais na 

indústria têxtil” (CARDOSO, 2008, p. 22). 

A arte ornamental (ou decorativa) pode ser considerada como a primeira manifestação “consciente” do 

homem visando essencialmente à produção do Belo no sentido de experiência estética. Na afirmação 

de GOMBRICH (1980: 189) o reconhecimento é um “dom” e a atenção do olhar, uma “necessidade”. 

Por tanto, contemplar um objeto “es lo mismo que explorar nuestro entorno en busca de orden”. Assim, 

quando contemplamos algo, estamos refletindo, aprendendo, adquirindo conhecimento. 

Gombrich ainda afirma que os motivos ornamentais (e também decorativos) são um sintoma do prazer 

que o homem experimenta ao contemplá-los, pois o prazer está subentendido no desejo imanente do 

progresso e através da percepção, acumula aprendizado; o ornamento pode ser considerado um 

instrumento filosófico, capaz de produzir uma “lógica del descubrimiento científico”. (GOMBRICH, 1980: 

25). 

A partir da segunda metade do século XIX, com o advento da indústria, os ornamentos que antes eram 

executados por artesãos, cedem lugar ao operário industrial.  O que antes era considerado um artigo 

de luxo passa a ser produzido em grande escala pela máquina, concedendo ao ornamento um status 

de elemento popularizador da arte. Carregado de alto valor unitário, um produto original e exclusivo 

produzido com o trabalho e a criatividade que só um artesão era capaz de produzir e, somente a elite 

de consumir, passa então a ser um produto dirigido à massa. Na interpretação de Gombrich, a máquina 

tem a função de um “nivelador social”. 

“Desde este punto de vista, una decoración hecha a máquina es un absurdo. (...) La hipocresia 

del lujo no fue considerada como una amenaza. Debe reconocerse que la producción barata en 

serie de lo que antes fueram artículos de lujo ofrecía una gran oportunidad. Las comodidades, 

e incluso los “símbolos de categoría” de los ricos precian ahora estaral alcance de casi todo el 

mundo. (GOMBRICH, 1980: 62 e 63). 

Gilberto Paim, em A Beleza sob Suspeita (2000), reconhece que no modernismo europeu, o ornamento 

fomentou uma “arena, onde diversas forças puderam se manifestar, questionando e reformulando as 

fronteiras entre a arte e a natureza, a criação e a imitação, a representação e a abstração, o trabalho 

alienante e o trabalho enriquecedor, a fruição estética e o consumo”. Considera Paim que a 
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industrialização do ornamento contribuiu para a elaboração de abordagens críticas no universo 

industrial e a definição da arte, da arquitetura e do design. Diz ainda que inúmeros catálogos de 

padrões ornamentais foram publicados, os Design Patterns, com referências de ilustrações dos mais 

diversos períodos das civilizações históricas. Para o autor verdadeiras fantasmagorias, formas 

desmaterializadas e descontextualizadas, os ornamentos industrializados, são responsáveis por 

construir uma nova visão do ornamento na atualidade (PAIM, 200: 13 e 14). 

Também Owen Jones (1809-1874), designer, arquiteto e um dos mais influentes teóricos do século 

XIX, na tentativa de manter a qualidade do ornamento publicou em 1856 a Gramática do Ornamento. 

Foi o mais notável repertório de imagens ornamentais, uma das maiores publicações da era vitoriana a 

qual visava interromper a repetição industrializada da cópia literal de padrões bem sucedidos e fornecer 

base para novas criações. 

“O livro estabelece 37 proposições que visam definir princípios gerais para o arranjo da forma e 

da cor no design e tenta demonstrar a sua aplicação histórica através da análise do ornamento 

de diversos povos, desde a Antiguidade até o Renascimento. Simplificando bastante as suas 

ideias, Jones sugere que as melhores manifestações do ornamento em todas as épocas 

reproduzem princípios geométricos básicos oriundos das formas da natureza” (CARDOSO, 

2008). 

Segundo Jones “a decoração nunca deve ser realizada deliberadamente”, e sua preocupação, era 

realmente com a busca de uma coesão, um objetivo compartilhado rumo à definição de uma identidade 

nacional, uma produção consciente para todo produto de design.  

Cardoso (2008) ressalta que surge nesta época a figura do criador das formas, que concebia o projeto, 

aprimorava-o e desenvolvia novas técnicas de produção. A arte decorativa surge como uma arte 

pensada, com estrutura de funcionalidade e também ornamentação; as formas decorativas 

extrapolavam sua função de uso e serviam para diferenciar o produto no mercado.  

Neste contexto, Rüthschilling (2008: 20) segue evidenciando que esta preocupação com a estética e 

decoração dos produtos atinge seu ápice durante o século XIX e início do século XX, quando surgem o 

movimento Art and Crafts54, Art Nouveau55 e Art Decó56, exemplos práticos da preocupação com a 

                                                      
 

54Art & Craft (Craft é o mesmo que a arte feita à mão), foi um movimento estético surgido na Inglaterra, na segunda metade 
do século XIX. Defendia o artesanato criativo como alternativa à mecanização e à produção em massa. Pregava o fim da 
distinção entre o artesão e o artista. Fez frente aos avanços da indústria e pretendia imprimir em móveis e objetos o traço 
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aparência dos objetos e a possibilidade de, com os ornamentos, estabelecer diferenças sociais, hábitos 

e estruturas da sociedade. A autora destaca o Art and Crafts em função do impacto gerado na 

produção de estamparia e os motivos florais tradicionais desta época e William Morris como a figura 

principal do movimento reacionário contra a confusão social, moral e artística promovida pela 

Revolução Industrial.  

William Morris liderou o movimento que pregava o retorno aos ofícios manuais, a clareza de propósito e 

a fidelidade à natureza dos materiais, métodos de produção e expressão pessoal, tanto do designer 

quanto do trabalhador.  

Com a inspiração filosófica de John Ruskin57, Morris foi buscar na Era Medieval, os ofícios e suas 

aplicações, técnicas manuais e motivos da natureza (excepcionalmente os florais) que resgatou em 

suas obras. A luta de Morris e Ruskin contra os efeitos nocivos da industrialização revelou uma forte 

ligação com a cultura tradicional. Pode-se compreender esta luta contra as modificações desses 

valores através do seguinte trecho: 

 

“No lo sería ahora cuando las inquietudes y los descontentos del presente usurpan en 

nuestros espíritus su lugar al pasado y al porvenir. La calma misma de la naturaleza nos es 

gradualmente arrancada” (RUSKIN, 1910: 236). 

 

Segundo SANTOS (2009), a história design têxtil sempre foi marcada por retornos constantes onde os 

designers buscam inspiração nos arquivos dos séculos passados. As plantas representadas nos 

tecidos indianos, que fascinaram a antiguidade ainda não terminaram de ser exploradas e 

                                                                                                                                                                      
 

do artesão-artista, que mais tarde seria conhecido como designer. Foi influenciado pelas ideias do romântico John Ruskin e 
liderado por William Morris. 
55O Art Noveau se desenvolveu a partir do movimento Art and Crafts. Art Noveau ou Arte Nova foi um movimento artístico 
que surgiu no final do século XIX na Bélgica. As formas baseadas no Renascimento começam a dissipar-se dando lugar a 
Arte Nova, que se opunha ao historicismo e tinha como tônica de seu discurso a originalidade, a qualidade e a volta ao 
artesanato com curvas assimétricas, formas botânicas, angulares, além dos motivos florais. 
56Art Decó é uma expressão francesa, abreviação de arts décoratifs (arte decorativa). É um estilo artístico de caráter 
decorativo (com formas mais retas e desenhos abstratos) que surgiu na Europa na década de 1920, atingindo os EUA e 
outros países em 1930. Este estilo esteve presente na arquitetura, design industrial, mobiliário, moda e decoração. Num 
primeiro momento era um estilo mais luxuoso, com uso de materiais como marfim e jade, ficando muito ligada aos anseios 
artísticos e culturais da burguesia européia. No final de 1920, quando o estilo ganha força, a Art Déco vai para o caminho do 
design industrial, utilizando-se de materiais que possibilitam a produção em larga escala, invadindo a vida cotidiana da 
população. 
57John Ruskin (1819-1900). Design britânico que viveu em uma época de dicotomia entre os antigos costumes sociais e os 
emergentes decorrentes da Revolução Industrial.  Seu importante papel como um dos precursores na preservação das 
obras do passado enriqueceu o conceito de patrimônio histórico, sendo possível afirmar que suas ideias já faziam 
referências ao que hoje classificamos como patrimônio material e imaterial. 
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interpretadas. O século XX não é uma exceção à necessidade de se recorrer aos antigos motivos 

ornamentais: reinterpretações, novas leituras e as tradições alimentam as coleções. 

PEZZOLO (2007) descreve que dependendo do criador, o aperfeiçoamento de um motivo pode 

requerer inúmeros retornos ao desenho original até que se consiga a imagem ideal.  Essa releitura de 

padrões é descrita pela autora em episódio ocorrido nos meados do século XX: 

(...) “o poeta francês Guillaume Apollinaire retomou a tradição medieval do bestiário, gênero 

literário em prosa ou verso que combina recursos da fábula, com fundo moral, e descrições de 

animais lendários ou reais. A obra de Apollinaire foi ilustrada por Raoul Dufy, que se 

encarregou ele mesmo de esculpir em madeira os motivos que seriam as matrizes das figuras. 

Foram inúmeras as estampas criadas por Dufy, entre elas, a que mostra tartarugas entre 

folhagens. Eis aí um exemplo da lapidação feita por um criador sobre a sua ideia inicial.” 

(PEZZOLO, 2007: 195). 

Pezzolo continua narrando que mesmo antes da criação do bestiário de Apollinaire, as ilustrações de 

Dufy58 já chamavam a atenção, principalmente de Paul Poiret59, um amante da arte decorativa. Dufy 

criou e também esculpiu todos os motivos para as impressões dos tecidos de Poiret os quais deram um 

valor inestimável para os vestidos suntuosos da coleção. Dufy segue criando para grandes marcas 

onde se inclui M. Bianchini da Bianchini-Férier60.A autora conclui que criações sem vestígios do 

passado são raridades. Para ela, as reprises têm grande peso nas coleções atuais, muitas vezes 

alimentadas pela tradição.  

Tradição e criação se mesclam para satisfazer uma tendência baseada em pesquisas. Afinal de contas, 

dessa base resulta o sucesso – ou o fracasso – de uma coleção (PEZZOLO, 2007: 197). 

Ainda nos relatos de Rüthschilling (2008: 20), o movimento Art Noveau traz na bagagem a tradição da 

azulejaria com influências islâmicas e asiáticas e o Art Deco, influências egípcias e a arte pré-histórica 

da América do Sul. A autora destaca também a Bauhaus61 e a aluna desta escola, Annie Albers62 que, 

                                                      
 

58Raoul Dufy foi um pintor, gravador e decorador francês. Conhecido como o pintor das cores alegres, o artista também se 
destacou como gravador e por suas tapeçarias. 
59Paul Poiret foi talvez o costureiro mais importante no século XX, principalmente para a moda feminina, pois eliminou o 
espartilho que as mulheres usavam dando uma nova silhueta a suas peças de roupas, baseada nas formas da art-deco: 
vestidos retos e largos. Era francês e o primeiro a lançar uma fragrância com a sua assinatura. 
60 Bianchini-Férier é uma fábrica de seda fundada em 1888 em Lyon/França. 
61A Staatliches-Bauhaus foi a primeira escola de design do mundo. Fundada por Walter Gropius em 25 de abril de 1919 na 
Alemanha .Incluía nesta escola, os cursos de artes plásticas, design e arquitetura de vanguarda. A Bauhaus foi uma das 
maiores e mais importantes expressões do que é chamado Modernismo no design e na arquitetura. 
62Annie Albers é talvez a mais conhecida designer têxtil do século XX. 
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no Atelier de Tecelagem criava novos desenhos já com os pensamentos modernistas e realizava 

interfaces com a indústria têxtil. Enfatiza a importância do crescimento do design têxtil na primeira 

metade do século XX. Diversos movimentos (como o Construtivismo63) e novos padrões vão sendo 

incorporados nos desenhos para tecidos e nomes de “artistas/designers” russas se destacam como: 

Varvara Stepanova64 e Alexandra Ekster65. 

Na França, RÜTHSCHILLING (2008: 21) evidencia Sophie Tauber-Arpe,66 Raoul e Sonia Delaunay67 

como os artistas criadores de desenhos para estamparia. Dá destaque ao movimento de pintura 

abstrata o Orfismo68, criado por Delaunay, e os Simultanées69, foi o nome dado aos seus trabalhos de 

pintura que transbordavam das telas e preenchiam superfícies da vida cotidiana com tecidos, paredes, 

cenários, figurinos, madeiras e automóveis. Com estes trabalhos, Rüthschilling elege Sonia Delaunay 

como a ponte entre a arte e o design, a fundadora da noção de design de superfície. 

(...) “Sonia Delaunay inaugura a lógica fundamental do design de superfície, constando das 

noções de continuidade e de preenchimento. Trata-seda ocupação da superfície de objetos de 

vida cotidiana como suporte para expressões com significados, além de seu desempenho 

funcional. São exemplos que constituem uma linha temporal em movimento até hoje, e que 

levaram à consolidação do design e, da mesma maneira, ao surgimento de um campo 

específico para pensar as superfícies no design” (RÜTHSCHILLING, 2008: 21 e 22). 

 

                                                      
 

63O Construtivismo Russo foi um movimento estético-político iniciado na Rússia a partir de 1919. Ele negava uma "arte 
pura" e procurava abolir a idéia de que a arte é um elemento especial da criação humana, separada do mundo cotidiano. A 
arte, inspirada pelas novas conquistas do novo Estado Operário, deveria se inspirar nas novas perspectivas abertas pelas 
técnicas e materiais modernos servindo a objetivos sociais e a construção de um mundo socialista.  
64Varvara Stepanova foi uma artista russa associada ao movimento construtivista. Dona da frase: “A tecnologia e a indústria 
confrontaram a arte com o problema da construção como um processo activo, e não reflectivo”. 
65Ekster, também uma artista russa, designer, figurinista, amiga íntima de Picasso. Trabalhou em cooperativas de 
artesanato camponês nas aldeias Skoptsi e Verbovka onde absorvia a cultura local a fim de desenvolver o seu próprio 
estilo. 
66Sophie Tauber destacou-se como uma das principais figuras da arte abstrata, tendo importante participação junto ao 
Movimento Dada, na Suíça. Orientou-se na busca da simplificação e da máxima liberdade. Seu valor de pesquisa e 
inovação para a Arte Abstrata Geométrica tem sido cada vez mais reconhecido. 
67Sonia Delaunay, ucraniana radicada em Paris, formulou uma nova e original linguagem abstrata, a simultaneidade, 
baseada no contraste simultâneo de várias cores. Dedicou-se a aplicar essa linguagem abstrata e geométrica não só à 
pintura, mas também ao design gráfico, à estamparia e à moda. 
68O Orfismo foi um movimento da arte com tendência à abstração ou pintura pura, como era chamada na época em que se 
manifesta em Paris entre 1911 e 1914. A pintura e os desenhos dirigiam-se cada vez mais à abstração. 
69Simultanées (simultaneismo) são desenhos de triângulos elaborados a partir de pontos destacados em círculos e que 
cruza determinadas cores para provocar efeitos na percepção. 
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5.2.2. Design de superfície – aplicabilidade 

Segundo Rutschilling (2008) o design de superfície pode ser considerado como: 

(...) “uma atividade criativa e técnica que se ocupa com a criação e desenvolvimento de 

qualidades estéticas, funcionais e estruturais, projetadas especificamente para constituição 

e/ou tratamentos de superfícies, adequadas ao contexto sócio-cultural e às diferentes 

necessidades e processos produtivos. ”  (RÜTHSCHILLING, 2008: 23). 

Na sua concepção “superfícies são elementos delimitadores das formas” e “sempre foram receptáculo 

para expressão humana”, mas só nos dias de hoje são reconhecidas, adquirem importância e são 

passíveis de projetos. A autora descreve como superfície, pele; interface; área de contato; intercâmbio 

entre os dois meios; revestimento; textura; propriedades sensoriais, ópticas, térmicas, tácteis; tela, 

valores simbólicos estéticos e culturais; último extrato do material ou onde acaba o material de que o 

objeto é feito e começa o ambiente exterior; proteção; componente bidimensional de cobertura; 

testemunha espaço-temporal; tratamento responsável por desempenhos e qualidades e passagem 

para conhecimento, linguagem e raciocínio. 

RÜTHSCHILLING (2008: 25) enfatiza o sistema produtivo contemporâneo do design onde os projetos, 

são elaborados por equipes multidisciplinares, onde designers de diferentes especialidades trabalham 

cooperativamente, agregando mais valor ao produto final. A autora exemplifica essa prática na cadeia 

produtiva dos têxteis onde o designer têxtil define os fios, sua coloração e composição; o designer de 

superfície têxtil define os atributos do tecido (composição, trama e coloração) e também as estampas, 

os desenhos e técnicas de estamparia e por fim o designer de moda, que define a configuração das 

roupas (os modelos, quais tecidos, estampas, etc.). Assim, para a autora, o design de superfície, sua 

dimensão artística e cultural é bastante explorada e como se trata de uma linguagem visual, estão aí 

infinitas informações, representações simbólicas e significados.  

 Ainda sobre os conceitos de design de superfície, explica LEVINBOOK (2008: 372) que nos 

deparamos com um corpo ou objeto que será trabalhado e que se transformará, através de seu 

desenvolvimento técnico-estético, sua área de suporte disponível para tratamento. Isso ocorre tanto 

para ser uma produção em série que visa satisfazer um grupo de consumo, ou uma peça única 

produzida artesanalmente. 

A autora ainda observa que as linguagens visuais contidas nos processos de criação para uma 

superfície dialogam com os métodos de desenvolvimento que transitam pela busca de soluções no 
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atendimento a uma determinada necessidade. Esta linguagem surge da pesquisa e análise na 

definição do estilo de vida dos indivíduos que pertencem ao segmento a ser atingido. 

Assim, durante um projeto de design, primeiro identifica-se uma necessidade (coletiva ou individual), 

depois são coletadas informações em busca de soluções, são geradas alternativas através dos 

processos criativos e por fim, torna-se um produto funcional (ou não) em suas características estéticas, 

pois sua usabilidade ou de que forma será manipulado, dependerá do indivíduo/consumidor final. 

Segundo LEVINBOOK (2008: 372) “Interferências, modificações e sobreposições em uma superfície 

preparada para receber informações visuais são ações que podem resultar um design de superfície”  

Complementa ainda a autora dizendo que apesar de características específicas, técnicas funcionais em 

cada área que envolve o design de superfície, um projeto industrial ou artesanal pode ser elaborado 

por um designer de superfície que fará pesquisas específicas, dimensionará o projeto dentro das 

características metodológicas, dominará os processos tecnológicos e com tudo isto, obterá um 

resultado satisfatório. 

Na análise de RUBIM (2013), existe uma linha muito tênue entre o trabalho do artesão, do artista 

plástico e do designer. A autora exemplifica com o tapete, que é um produto por si só, tendo ou não um 

trabalho de design de superfície. Este tapete deve ser considerado como uma obra de arte, um produto 

de design ou uma peça de artesanato? Assim, só com o levantamento de algumas características 

específicas é que se poderá responder à pergunta.  

No acaso do artesão, considerado um autodidata, ele tem destreza manual e seu produto é resultado 

de técnicas manuais. Seu trabalho pode ter um significado iconográfico e tradicional e sua produção 

também manual, isolada ou em grupo (por comunidades). Seu produto é sempre dirigido a segmentos 

variados, turismo e regionalismo. Já o trabalho das artes visuais, a autor pode atuar na área acadêmica 

ou ser também um autodidata, independente; seu esforço intelectual é valorizado e livre. Seu produto 

está desvinculado dos comportamentos do mercado embora acompanhe a modernidade e a sua 

produção poderá ser intelectual, solitária ou em conjunto. Seu mercado já atinge um nicho sofisticado. 

No caso do designer, este poderá ser um profissional liberal, porém com formação acadêmica. Seu 

produto conceitual e projectual são destacados, atendem as expectativas do mercado, está vinculado a 

tendências e acompanha o desenvolvimento tecnológico. Seu produto está sujeito à variáveis da 

indústria, do consumidor e meio ambiente e atende a todos os segmentos da sociedade. 
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RUBIM (2013) declara que alguns aspectos fundamentais do design de superfície facilitam o 

entendimento do tema que ainda é bastante desconhecido e muitas vezes confundido. Design de 

Superfície não é superficial – muitas vezes o design de superfície pode contemplar apenas um 

tratamento de cor e desenho; o designer só irá trabalhar para acrescentar desenhos que transformem a 

aparência do produto; o produto será “maquiado” pelo designer que desenvolverá este tratamento 

através do briefing70 de seu cliente. Assim, o design de superfície é, por vezes, um tratamento da 

superfície. Superficial porque é a camada aparente, externa, da superfície; e não superficial no sentido 

leviano, desnecessário, descartável ou inútil. 

Design de Superfície não é necessariamente bidimensional – Hoje é difícil citar uma superfície que não 

possa sofrer alterações e responder a um projeto de design. Superfícies apresentam texturas táteis 

intrínsecas como o baixo e o alto relevo. Com o avanço da tecnologia, intervenções com objetivos 

funcionais, estéticos, ilustrativos, educativos, informativos ficam cada vez mais acessíveis e os 

softwares facilitam desde a criação e demonstração do produto final como sua execução antes 

impensada. Além das superfícies têxteis tradicionais, as cerâmicas, os vidros, tapetes emborrachados, 

os painéis dos carros com superfícies plásticas ou sintéticas, os revestimentos de cimento, cerâmica e 

vidro da construção civil, projetos vazados e com entrelaçamentos como bordados e tricôs, tudo isto se 

verifica como as novas tecnologias se apropriam desse imaginário além do bidimensional e 

transformam os produtos em objetos inovadores e inusitados, exercendo um fascínio e uma atração 

especial. 

Design de Superfície não precisa ser uma superfície contínua (ou um pattern71) – É equivocado achar 

que design de superfície é sempre um tecido estampado, um papel decorado ou superfícies que 

apresentem estampas corridas. 

Para RUBIM (2013)  só o projeto de cor pode ser considerada um projeto de design de superfície e só 

com uma pesquisa de mercado e tendência de cores, poderá alcançar um resultado satisfatório ou não. 

Antes mesmo da aplicação da cor, se faz necessário um estudo do material que será aplicada a cor, 

                                                      
 

70O briefing é uma palavra inglesa que significa resumo em português. É a base de um processo de um planejamento. É 
um conjunto de informações, uma coleta de dados para o desenvolvimento de um trabalho. É um documento contendo a 
descrição da situação de uma marca ou empresa, seus problemas, oportunidades, objetivos e recursos para atingi-los. 
71Pattern, na tradução de Renata Rubim (pois não há seu equivalente em português) é um padrão contínuo ou 
simplesmente um padrão, um modelo, um molde. 
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suas funções, reações, especificações, para se obter um repertório de opções e o tratamento 

adequado. 

Design de superfície muitas vezes é design de produto – Para Rubim, há superfícies que funcionam 

como produtos, existem por si só e não funcionam para cobrir ou revestir como por exemplo os tapetes, 

os tecidos lavrados e laminados.  

Entende-se então, com as palavras de Rubim, que no design, o trabalho é sempre interdisciplinar; um 

projeto de equipe com o autor, o cliente, a produção, o marketing e todos os envolvidos. Para o 

designer de superfícies, esses olhares complementares só valorizam o resultado final. Complementa 

Rubim, num mercado cada vez mais receptivo por novidades, o movimento de renovação e inovação 

sofistica a percepção e é cada vez mais importante que a base inspiradora seja a inclusão social, as 

causas ambientais, a sustentabilidade e o progresso econômico harmonioso. O trabalho do designer 

deve estar comprometido com os princípios básicos de ética, educação e consciência política. Seu 

desempenho deve estar além da prancheta e atender à comunidade, àqueles que por muitos motivos 

estão excluídos. Também cabe ao designer procurar soluções que vão além do lucro e do sistema 

capitalista, onde o consumo é a primeira necessidade. Soluções que andem par a par com a 

solidariedade, humanidade e generosidade. Rubim introduz aí o que ela chama de “Design 

Responsável” onde o designer pode se aliar a trabalhos comunitários, beneficiando grupos inteiros, se 

bem orientados e trabalhar com responsabilidade social. 

“O designer tem um papel fundamental a desempenhar em nosso meio. Ele não pode 

continuar a se confundido com um competente e hábil maquiador da “infraestrutura digital high-

tech72”, e que apenas se preocupa com merchandising, consumo e comunicação via internet. 

Ele deve ser entendido como aquela pessoa que adquiriu ferramentas importantes para nos 

oferecer um mundo melhor” (RUBIM, 2013). 

Para RÜTHSCHILLING (2008: 43), o design de superfície não se limita a ser um simples projeto de 

revestimento de uma superfície e ter aplicação de cores, estampas, texturas sobre um substrato 

qualquer.  Design de superfície como elemento bidimensional “passa a ser considerado uma estrutura 

gráfica, espacial, e com propriedades visuais, táteis, funcionais e simbólicas”. Sua existência independe 

do tratamento que terá e poderá assumir outras funções e materialidades e constituir o próprio objeto 

(como no exemplo anterior do tapete citado pela autora Renata Rubim). 

                                                      
 

72High-Tech significa de alta-tecnologia ou tecnologia de ultima geração. 
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Ainda nos relatos da autora, o diálogo do design de superfície com o usuário tem ido muito além do 

contato visual e o digital (tátil) e outros estímulos como a interatividade pelo computador, sensores, 

elementos reativos que respondem ao movimento, sons, calor, etc., não se esgotam. Todo este avanço 

tecnológico confere ao usuário uma interação onde ele pode interferir, ressignificar e participar do 

processo criativo. Cabe ao designer a concepção inicial, a produção das possibilidades de manipulação 

do usuário; e o usuário é convidado a participar, tornando-se também criador quando sua interferência 

dá sentido ao projeto. “A construção de significados é um dos fatores que o design vem buscando 

contemplar atualmente em resposta a uma nova demanda: a emocional” (RÜTHSCHILLING, 2008: 47). 

 

5.2.3. O design de superfície têxtil 

 

“O Design de Superfície abrange o design de tecidos (até pouco tempo denominado de design 

têxtil) em todas as especialidades.” (RUBIM, 2013: 22). 

A autora Renata Rubim (2013) discorda da opinião de alguns especialistas que entendem que Design 

de Superfície ocorre apenas quando a estrutura da superfície é projetada ou seja, quando sua estrutura 

apresenta o projeto como produto final e não quando um elemento é acrescentado sobre o produto ou 

parte dele. Exemplo disso só seria considerado design um tecido lavrado, como por exemplo, o xadrez, 

cujo projeto consiste na programação deste desenho pelas próprias fibras que, entrelaçadas, formariam 

o motivo e não um tecido que fosse estampado com um padrão ornamental. Para Rubim, Design de 

Superfície “é sempre um projeto para uma superfície, seja ela de que natureza for”. 

O Design de Superfície Têxtil hoje apresenta uma riqueza de aplicações que vai desde os tecidos 

lavrados, a estamparia manual a quadro, às impressões digitais diretas e indiretas; os tramados 

(malharias e tricôs); os bordados e aplicações (à mão ou à máquina) e ainda os tratamentos de 

manipulação das superfícies têxteis, dobraduras, nervuras, recortes, etc.  

Rubim ainda evidencia que os tecidos projetados já na sua estrutura ou trama (como exemplo o 

jacquard73 e que podem ter sua textura plana, em baixo ou alto relevo) requerem um conhecimento 

                                                      
 

73Jacquard é o nome dado a padronagens complexas de entrelaçamento e sua característica mais marcante é a 
possibilidade de desenhos, curvas e figuras, elaborados através de cartões perfurados, com os mesmos fios utilizados. 
Esse entrelaçamento, também garante maior durabilidade, já que a posição dos fios, o torna mais complexo e resistente. 
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específico do designer adquirido dentro das fábricas e tecelagens. Ao tear jacquard, instrumento que 

leva o nome do seu criador, Joseph-Marie Jacquard no final do século XVIII, e os seus cartões 

perfurados é atribuída origem do computador. 

Rubim nos lembra que assim como a pele é a superfície do corpo humano, que tem a função de 

revestir, proteger e que permite nossa interação com o exterior, também nossas vestimentas cumprem 

papel semelhante, de cobrir, proteger, aquecer e até adornar. 

“Podemos então, pensar sobre elas como uma “segunda pele”, um revestimento externo. Uma 

importância considerável e não descartável.” (RUBIM, 2013: 35). 

Quando se fala em superfícies têxteis, Levinbook denomina a sensação do vestir ao “conforto 

sensorial”, pois o vestuário em contato diretamente com a pele estimula sensações mecânicas, 

térmicas e visuais. O contato direto na pele implica o desenvolvimento de produtos e técnicas de 

acabamento como toques macios, durabilidade da peça, solidez das cores, etc. É nestes 

beneficiamentos que o designer encontra as etapas mais importantes para a construção dos tecidos e 

segundo CHATAIGNEIER (2006) são os acabamentos que darão origem às suas qualidades, dentro 

dos aspectos estéticos e comerciais. “Conforto sensorial é o conjunto de várias sensações neurais 

quando um têxtil entra em contato direto com a pele” define BROEGA e SILVA (2007: 26 apud 

LEVINBOOK) sobre o conceito. 

Segundo LEVINBOOK (2008) pode-se considerar que o design têxtil apresenta as áreas de 

abrangência: 

1- Design de Superfícies Têxteis: malharia e tecido plano, não tecido74, aviamentos, bordados 

industriais e acabamentos especiais. Segmentos de vestuário e cama, mesa e banho; 

acessórios; revestimentos em geral; decoração. 

2-  Design de Superfícies Têxteis Estampadas: em tecidos corridos, ou localizados em peças de 

vestuário, ou estampas para o segmento de decoração. 

                                                      
 

74O tecido não tecido é conhecido popularmente como TNT. O produto é definido pela norma é caracterizado como 
estrutura plana, flexível e porosa, constituída de véu ou manta de fibras ou filamentos, orientados seguindo uma direção ou 
ao acaso. A estrutura pode ser elaborada por processo mecânico (fricção) e/ou químico (adesão) e/ou térmico (coesão) ou 
ainda combinações de todos estes processos. O tecido pode ser obtido a partir da garrafa PET o que deixa o processo 
produtivo sustentável; exemplo, feltro, cobertores, etc. 
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3- Design de Superfícies Têxteis Artesanais: tapetes tecidos por artesãos em teares manuais, 

wearableart75 (neste caso específico, arte para ser usada como roupa quando feita com fios e 

tecidos), tricôs em peças únicas, bordados feitos à mão e tecidos pintados à mão. 

 

Como se tem abordado nesta dissertação a respeito de uma busca pelo “diferencial” para o 

desenvolvimento de produtos de moda e design de superfície têxtil, a autora LEVINBOOK(2013: 385) 

vem reforçar que o designer deve partir de sua vivência social, cultural, política e ambiental. É o mesmo 

que trabalhar com seu próprio repertório,  

“(...) lançando mão das mais diversas formas de pesquisas e mantendo seu faro apurado para 

os acontecimentos emergentes. Testar, experimentar, misturar e sobrepor (...) as misturas de 

acabamentos, motivos, cores, padrões, entrelaçamentos de fios, atuam como o diferencial de 

um produto (...) o designer de superfície têxtil pode dialogar através destas novas experiências, 

contribuindo com novas ideias que geram novos nichos de mercado, ampliando com isso seu 

campo de atuação” (LEVINBOOK, 2013: 386). 

Para Levinbook, apesar de o designer precisar “olhar para o seu quintal”, ele também deverá ter faro e 

olhar atento para tudo o que acontece em sua volta. Pesquisas de tendência e contra tendência são 

informações relevantes sobre os acontecimentos de moda emergentes. Também o acompanhamento 

dos lançamentos nacionais e internacionais da matéria prima; os beneficiamentos tanto dos novos fios 

lançados, tramados, cores e padrões, trará uma ampla visão dos elos desta cadeia produtiva. Como a 

matéria prima da moda, os beneficiamentos e as novas tecnologias estão no topo da cadeia produtiva e 

tudo isto requer um tempo exigido para sua criação, produção, confecção, acabamentos, se faz 

necessária uma antecedência bastante programada em relação ao lançamento do produto. Cabe ao 

designer uma programação eficaz, pois ele tem um grande caminho a percorrer. A autora completa 

descriminando algumas etapas para facilitar o processo de criação e execução do design têxtil: 

A- Pesquisa bibliográfica: pesquisas em bureaux de style como Promostyl ou Dominique 

Peclers que tratam de moda e comportamento, periódicos, jornais, revistas, livros, etc. 

                                                      
 

75Wearable Art, Art Wear ou Arte para Vestir nasceu EUA em 1960, propondo a criação de uma peça de roupa ou acessório 
como obra de arte para ser ao mesmo tempo contemplada e usada. Esta nova arte chegou ao Brasil na década de 80. Um 
traje realizado por um artista plástico transcende a função de indumento e tem um significado maior; algo que já não 
obedece aos ditados da moda. Não passarão de moda, não virarão velharias, terão a própria mensagem, o próprio porquê. 
Moda além de moda, mostrando a diferença que existe entre o utilitário e o artístico, entre o artesanato, a moda e a arte. Se 
Coco Chanel dizia que “a moda é o que passa de moda”, neste caso podemos definir a Wearable Art como: “A moda que 
não passa de moda”. 



90 

 

B- Pesquisas tecnológicas: Acompanhamento de novas tecnologias como fundamental 

para o desenvolvimento de novos produtos; novas máquinas de beneficiamentos e 

estamparias, inovações em fios, tecidos, etc. 

C- Pesquisas em desfiles de alta-costura76 ou prêt-à-poter77: é fundamental para se 

acompanhar os lançamentos de ponta, as transformações entre uma coleção de uma 

estação e outra além de identificar cores, padrões, formas, detalhes e novas 

tendências. 

D- Pesquisas via internet: sites especializados em macrotendências78, blogs e sites de 

fotos e imagens. 

E- Pesquisas de campo: exposições, filmes e museus; feiras técnicas especializadas para 

o segmento, como: Premier Vision79, Tex World, FENATEC e outras. 

F- Pesquisas de materiais: fios e tecidos. As matérias primas identificam a cartela de 

cores, se as cores serão brilhantes ou opacas, se as construções dos fios serão leves 

ou pesados, se terão elasticidade ou não e se teremos um ciclo de estampas.  

G- Viagens de pesquisas: viagens para principais centros difusores como Paris, Milão, 

Tóquio, Nova York, trazem não só informações culturais como são fontes de inspiração 

na descoberta de novos caminhos. “Viver por alguns momentos outras culturas nos 

propicia um olhar abrangente em relação aos acontecimentos e irá influenciar toda a 

roda da sociedade, da cultura e do consumo” (Levinbook, 2013, p. 382). 

H- Pesquisas comportamentais: A dimensão do cotidiano, os estilos de vida, o que as 

pessoas estão usando nas ruas, os movimentos dos bairros, cidades, estados, países 

se transformarão e boas ideias. 

                                                      
 

76Alta-costura (do francês haute couture) refere-se à criação em escala artesanal de modelos exclusivos, frequentemente 
bordados exclusivos com pedrarias e metais preciosos, vendidos a altos preços para clientes abastados. 
77Do francês “prêt” (PRONTO) e “a-porter” (PARA LEVAR) pronto para levar, vestir e usar. Moda de produção em série, 
para baratear o produto. 
78Macrotendências são grandes movimentos ou correntes socioculturais, que influenciam as sociedades, a cultura, o 
consumo, por períodos de tempo mais longos. São também chamadas na sociologia de tendências de fundo. 
79 Première Visioné uma feira de informação de moda que fornece ao mundo, em primeira mão as novas tendências. Com 
seminários, um fórum de inspiração, desfiles, apresenta a cartela de cor da estação e toda a matéria prima utilizada pelos 
maiores fabricantes. 
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I- Pesquisas de temas: “Os estilistas são como aves migratórias que aspiram o que flutua 

no ar, com todos os sentidos em alerta” (VICENT-RICARD, 1989: 48 apud 

LEVINBOOK, 2013). O mais importante é estar atento e observar o espírito do tempo, 

o Zeitgeist80 ou o espírito intelectual de um momento, que exerce grande influência 

sobre as produções de determinados períodos. Temas podem surgir de qualquer lugar, 

como de um filme, um parque, uma praça, um museu, uma música, etc. 

J- Pesquisas em design: grandes fontes de pesquisas as áreas relacionadas ao design; 

obras análogas no campo da arquitetura, design de produtos (que podem apontar um 

detalhe de forma mais arredondada) ou móveis minimalistas, são fontes de inspiração 

para boas criações. 

RUBIM (2013) afirma que o sucesso de um projeto de superfície depende muito do conhecimento do 

processo tecnológico que envolve a produção deste produto assim como RÜTHSCHILLING (2008) 

afirma que “o designer deverá ter conhecimento sobre as técnicas e processos para controlar os efeitos 

visuais desejados em sua criação”. 

Cada processo exige um determinado tratamento e é preciso saber o que cada superfície têxtil requer 

para sua produção e melhor conclusão. Larguras diferenciadas dos tecidos, qualidades de composição 

de fibras sintéticas, naturais ou mistas, texturas, relevos ou baixos relevos, qualidade das tintas, os 

corantes sintéticos, reativos ou pigmentos também sintéticos ou naturais, as técnicas de aplicação das 

estampas, qual o maquinário ou técnica de impressão mais adequada para cada substrato, sintético, 

natural ou misto, o sentido das estampas/direção dos padrões, a aplicação do rapport para as 

estampas corridas, a proporção e tamanho dos ícones que irão compor o desenho, a repetição e 

composição deste padrão, todas estas questões apontam a necessidade de o designer dominar o 

conhecimento tecnológico para saber optar pelo melhor e mais adequado processo a ser empregado 

nesta produção. 

                                                      
 

80O conceito de Zeitgeist foi introduzido em 1769 pelo alemão Johann Gottfried Herder. Significa espírito de época, espírito 
do tempo ou sinal dos tempos. O Zeitgeist é o conjunto do clima intelectual e cultural do mundo, numa certa época, ou as 
características genéricas de um determinado período de tempo. 
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Uma abordagem mais profunda ao que se refere à classificação dos tecidos (substrato mais usado 

como suporte para as estampas) seria pertinente, porém um conteúdo bastante grande o que foge ao 

escopo deste trabalho. A seguir se apresenta uma relação de alguns tecidos, fibras têxteis e suas 

estruturas, tendo como base o livro Introdução à Tecnologia Têxtil (RIBEIRO, 1984) e também 

(PEZZOLO 2007). 

O tecido é um produto artesanal ou industrial que resulta da tecelagem (entrelaçamento regular de fios 

verticais e transversais) de fios de lã, seda, algodão ou outra fibra natural, artificial ou sintética, e que é 

usado na confecção de peças de roupas do vestuário ou no fabrico de certos artigos domésticos ou 

decorativos, de embalagens, etc. 

Os tecidos podem ter tipos distintos e produzidos a partir de fibras de variadas categorias, sendo as 

mais tradicionais: 

i. Naturais: considerados básicos e clássicos os tecidos naturais têm três origens: animal, a lã 

e a seda; vegetal, o Algodão, a Juta, o Cânhamo, o Linho, o Rami, a Ráfia e o Sisal e mineral 

onde têm-se o amianto, fibra têxtil pouco comum na produção de tecidos relacionados à moda.  

ii.  Sintéticos: são os tecidos de fibras produzidas pelo homem usando como matéria prima os 

produtos químicos principalmente da indústria petroquímica. São eles os mais conhecidos o 

poliéster81 (PES), a poliamida82 (PA) também conhecida como náilon, o acrílico83 (PAC), o 

polipropileno84 (PP), o poliuretano elastomérico (PUR) conhecido como elastano85 e as 

                                                      
 

81Poliéster é um material que refere-se ao polietileno (PET). Por ser uma fibra muito “dura”, apesar de leve, o poliéster foi a 
glória do pós-guerra, não encolhia, não precisava ser engomada, secava rapidamente e uma das malhas com o custo mais 
acessível. Outro benefício desta malha é que o tecido de poliéster é impermeável e não amassa. Sua fibra, por ser de 
plástico fica suscetível a incendiar. É uma malha muito abafada, não ventila e por este motivo é mistura à fibras naturais 
como o algodão ou lã. 
82A Poliamida foi criada nos anos 1930. Considerada a mais nobre das fibras sintéticas por apresentar uma elevada 
resistência mecânica, baixa absorção de umidade, boa elasticidade, possibilidade de texturização e a boa aceitação 
de acabamentos têxteis. Muito usada na fabricação de lingerie e moda fitness pelo toque delicado e molda-se 
perfeitamente aos contornos do corpo. 
83O Acrílico ou fibra acrílica é uma fibra sintética, que se assemelha a um plástico e é formada pela polimeração em cadeia 
da acrilonitrila. Se o teor da acrilonitrila é igual ou superior a 85%, são denominadas fibras acrílicas, enquanto se o teor da 
acrilonitrila estiver entre 35% e 85% em peso das fibras, elas são denominadas Modacrílicas. 
84O polipropileno é um polímero termoplástico que foi desenvolvido em meados do século 20. O polipropileno tem sido 
utilizado em uma série de aplicações, principalmente como fibra para carpetes e estofados para cadeiras, móveis e 
automóveis. A desvantagen do produto é ter uma resistência à adição de corantes ou tinta, uma vez que o processo de 
resfriamento já foi concluído. Se a fibra se torna muito quente, há uma tendência de quebra e derretimento da fibra sobre os 
rolos de vários tipos de máquinas têxteis. 
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aramidas86 (KEVLAR e NOMEX). Neste contexto há ainda a Microfibra87, a Supermicrofibra88 e 

o Tactel89. 

iii.  Artificiais ou químicas: que provêm de fibras celulósicas como os acetatos e a viscose, 

os tecidos com fibras proteicas, procedentes de matérias como o milho e óleos vegetais que 

imitam perfeitamente a seda e o cetim. A primeira fibra química foi apresentada ao mundo em 

1889 – O Raiom, conhecido também como a seda artificial. Logo após a Primeira Guerra 

mundial, em 1921, foi lançada a segunda fibra química artificial, a Celanese (ou acetato), obtida 

através da celulose e conhecida também como o raiom acetato. Ainda o Tencel (com o nome 

comercial de Liocel) é considerado a fibra “ecologicamente correta”, pois durante a sua 

produção é utilizado um solvente totalmente reciclável. Por último o Modal, ecologicamente 

produzido da celulose da madeira e que absorve 33% mais água do que o algodão e a evapora 

quatro vezes mais rápido, proporcionando o chamado “conforto seco”.  

O Modal tem sido combinado com outras fibras como o algodão/Modal algodão (50% Modal e 50% 

algodão), Modal acrílico (Modal 70% e acrílico 30%), Modal strech (Modal 65% mais poliamida 35%), 

Modal cotton (a mistura de Modal 33% mais Poliamida 34% e algodão 33%), Modal crepe (Modal 45%, 

Poliamida 35% e acrílico 20%), Modal linho (Moda 40% mais algodão 32%, Poliamida 20% e linho 8%) 

e o ProModal (Modal 70% e o Liocel 30%). 

                                                                                                                                                                      
 

85O Elastano é um filamento sintético conhecido por sua excepcional elasticidade. É a lycra essencialmente pura, sem 
adição de poliamida, que é denominada de lycra comercial ou industrial. É mais forte e duradora que a borracha (o seu 
principal concorrente) e foi inventada em 1959 por Joseph Shivers, da DuPont. 

86Tecido Fibra de Aramida anti-chama com uma excelente resistência mecânica e grande capacidade de isolamento 
térmico. Por ser um tecido confeccionado tipo tela e fabricado a partir de fibra de aramida de inflamabilidade zero, apresenta 
grande resistência a corte e rasgos. Este tecido apresenta resistência mecânica muito superior aos demais tecidos 
isolantes. 
87A Microfibra é um filamento extremamente fino proveniente das fibras de acrílico, poliamida ou poliéster. Dez mil metros 
deste filamento pode pesar menos de 1g. A microfibra agrega ao tecido a função de acelerar a evaporação do suor, toque 
macio, fácil manutenção, secagem rápida, não amassa, bom caimento, nível de encolhimento baixo, isolante térmico; muito 
utilizada para moda fitness. 
88Super microfibra ainda mais fina que a microfibra. Apresenta característica super positivas como durabilidade, fácil de 
lavar, rápida secagem, dispensa ferro de passar, mantém as cores sempre firmes, contato agradável com a pele, 
respirabilidade (seus filamentos extremamente finos criam micro espaços que facilitam a circulação do ar quente para o 
exterior, evitando o excesso de umidade e garantindo o equilíbrio térmico do corpo). 
89Marca registrada da DuPont, 100% poliamida, é um tipo de microfibra cuja estrutura possui fios texturizados a ar, 
tornando-a capaz de alta secagem e alta transpiração. Muito usada na confecção de calções e shorts de banho. 
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Os Tecidos 

Tecidos planos:  

Também chamados de tecidos comuns os tecidos planos são produzidos por meio do entrelaçamento 

organizado de fios de urdidura e de trama, geralmente por meio do tear, equipamento complexo em 

que se realiza a operação na confecção de um tecido.  Os fios da urdidura dispostos longitudinalmente 

são separados em duas séries por dispositivos especiais; e o da trama, fio único, trabalha entrelaçando 

perpendicularmente entre os fios da urdidura, ora num sentido, ora no outro. Pelo levantar e abaixar 

alternado de cada série dos fios da urdidura obtém-se o passo ou a cala, espaço por onde se remete, 

com a lançadeira, o fio da trama. As ligações ou cruzamentos dos fios de urdidura com os fios de trama 

dos tecidos resultam na chamada padronagem e cada construção dentro de uma certa ordem de 

cruzamento, alternando em saltos e ligamentos, resultam em distintas categorias de tecidos: o tafetá, a 

sarja e o cetim são os três ligamentos têxteis básicos. 

i. O Tafetá - único ligamento têxtil em que a evolução se limita a um curso de dois fios  e 

duas passadas, na qual os fios ímpares levantam para a primeira passada de trama e 

os pares levantam para a segunda. 

ii. A Sarja – ligamento têxtil que se caracteriza pela presença de estrias diagonais 

formadas por laças de fios de urdidura que se desenvolvem sobre a superfície direita 

do tecido. Tecnicamente essas laças são produzidas pelo deslocamento do ponto de 

ligadura dos fios trama e urdidura, para a direita ou para a esquerda, em cada 

passagem de trama.  

iii. O Cetim - Tecido caracterizado por constituir um ligamento têxtil em que os pontos de 

ligadura estão espaçados em todos os sentidos de modo a produzir laças intercaladas 

que resultam em uma superfície perfeitamente lisa, plana e compacta. O Cetim 

diferencia da sarja por possuir além do deslocamento do ponto de ligadura, um salto 

ou interrupção de um fio de urdidura. 
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5.2.4. O design de moda 

 

A palavra moda origina do francês mode, e segundo o Novo Dicionário da Língua Portuguesa, de 

autoria Aurélio Buarque de Holanda significa:  

(...) “uso, hábito ou estilo geralmente aceito, variável no tempo, e resultante de determinado 

gosto, ideia, capricho, e das interinfluências do meio. Uso passageiro que regula a forma de 

vestir, calçar, pentear, etc. Fenômeno social ou cultural, de caráter mais ou menos coercitivo, 

que consiste na mudança periódica de estilo, e cuja vitalidade provém da necessidade de 

conquistar ou manter uma determinada posição social.” (AURÉLIO, 1975) 

Por outro lado, Doris Treptow (2003) defende a ideia de que “a moda surge no momento histórico em 

que o homem passa a valorizar-se pela diferenciação dos demais através da aparência” o que a autora 

traduz como individualização. 

Ainda na narrativa de TREPTOW (2003), a roupa tem acompanhado o homem desde o início de sua 

evolução. O homem pré-histórico se vestia de peles de animais tanto para se proteger do frio quanto 

para alimentar a sua crença de que, vestindo aquela pele, iria adquirir a mesma força daquele animal. 

Também nas primeiras civilizações, sacerdotes se vestiam de peles para os rituais religiosos e muito 

dos deuses eram associados a figuras de animais. Com o surgimento das primeiras fibras, as roupas 

começaram a se relacionar com as opções de matéria prima, condições tecnológicas, como exemplifica 

a autora com os Egípcios, que se fixaram às margens do Nilo e usavam roupas tecidas com a fibra do 

linho cultivado às margens do rio. Também os assírios, uma civilização nômade, que usavam a lã que 

provinha de seus rebanhos em pastos das terras conquistadas. A roupa desde então foi usada como 

identificação do indivíduo dentro da sociedade e um diferenciador de classes. A autora conta que 

existiam leis sumárias que proibiam o uso de um ou outro traje. Na Imperial Bizâncio (atual Istambul), 

os tecidos tingidos com a cor púrpura90 era privilégio apenas do imperador e que “Até o final da Idade 

Média, pode-se constatar que o que existia era indumentária, roupa e não moda” (TREPTOW, 2003: 

25). 

                                                      
 

90A cor púrpura atribui-se a um leque de tons entre o vermelho e o azul. Durante séculos, a cor púrpura, era obtida de 
algumas espécies de moluscos nativos do Mar Mediterrâneo, o que causou extinção de algumas delas. Quantidades 
enormes destes moluscos eram usados para tingir tecidos, e ainda hoje em alguns sítios arqueológicos na costa grega, são 
encontradas pilhas das cascas dos moluscos utilizados na tintura das fibras têxteis. 
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A partir do século X, com o final das invasões e o renascimento comercial e urbano, houve a formação 

das corporações de ofícios, dentre elas as dos tecelões e dos tintureiros, criando uma maior variedade, 

ou seja, aumentando a quantidade e a qualidade das peças de indumentária. 

Com o desenvolvimento das cidades e a reorganização da vida das cortes, a aproximação das pessoas 

na área urbana levou ao desejo de imitar. Enriquecidos pelo comércio, os burgueses passaram a copiar 

as roupas dos nobres. Ao tentarem variar suas roupas, para diferenciar-se dos burgueses, os nobres 

inventavam algo novo e assim por diante. Assim, os estilos eram ditados pelo domínio e influência 

política das nações, fazendo com que cada época apresentasse na roupa, detalhes característicos do 

país mais influente na Europa no momento. 

A partir do século XVIII, com a chamada Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, e a mudança 

do capitalismo comercial (mercantilismo) para o capitalismo industrial, a moda deixa o seu caráter 

artístico/artesanal de lado e passa a ser também inserida na rede engendrada pelo mercado. Na 

concepção de Moraes: 

(...) ”a consolidação da Revolução Industrial possibilitou a produção em larga escala de bens 

de consumo, como roupas, tecidos e calçados. Dentro de um universo mais comunicativo, todo 

o mundo passou a adotar o estilo europeu para a moda, em todas as camadas sociais, apenas 

adaptando-as para seus climas e crenças religiosas" (MORAES, 2008: 4). 

 

Para TREPTOW (2003), é a partir deste fenômeno que se pode falar em moda, ou seja, “as pessoas 

mudam sua forma de vestir em função de influências sociais”, assim (...) “está caracterizada a moda”. 

“Moda é um fenômeno social ou cultural, de caráter mais ou menos coercitivo, que consiste na 

mudança periódica de estilo, e cuja vitalidade provém da necessidade de conquistar ou manter 

uma determinada posição social” (JOFFILY, 1999: 27 apud TRAPTOW, 2008). 

TREPTOW (2003) coaduna com a explicação de LIPOVETSKY (1987: 159) que diz que moda é 

também um fenômeno temporal, caracterizado pela constante mudança, quando um lançamento faz 

com que o estilo anterior seja descartado. A autora ainda simplifica dizendo: 

“A moda é um fenômeno social de caráter temporário que descreve a aceitação e 

disseminação de um padrão ou estilo, pelo mercado consumidor, até a sua 

massificação e consequente obsolescência como diferenciador social.” (TREPTOW, 

2003: 26). 

Até a metade do século XIX, conforme relatos da autora, as roupas eram confeccionadas por artesões. 

O primeiro costureiro a ter uma oficina de costura e ser reconhecido como um artista da moda, e ter 

associados à sua obra, conceitos de estilo e status, foi Charles Fréderick Worth, em Paris. O estilista 
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após ter os modelos prontos, contratava mulheres para experimentar e desfilar suas peças para as 

compradoras, criando assim a profissão de modelo/manequim. É a partir daí que vão surgindo as 

maisons de moda, que trabalhavam com lançamentos vinculados ao calendário climático 

(outono/inverno e primavera/verão) como acontece ainda hoje. Até então, os desfiles eram 

apresentados com uma série de modelos sem uma unidade visual característica das coleções atuais. 

Dessa forma, somente no início do século XX é que se pode observar uma fonte de inspiração revelada 

nas coleções. A autora diz que, mesmo o estilo se mantendo, o tema central das coleções poderia 

variar e exemplifica com Paul Poiret e Elsa Schiaparelli (1930). 

“Borboletas, circo, música, foram alguns dos temas trabalhados por Elsa. Em cada coleção o 

tema aparecia em diversas peças, fosse através de estampas, bordados, botões artesanais ou 

recortes. Criava-se assim uma unidade visual. Várias peças inspiradas no mesmo tema 

tornaram-se a base de criação dos estilistas até os dias atuais” (TREPTOW, 2003:42). 

Ainda nas descrições da autora, para se fazer moda é preciso antes de tudo determinar seu target91 

(ou público alvo). O mercado, que é o grupo de consumidores em potencial para adquirirem um 

determinado produto, é divido quanto ao gênero em: masculino, feminino e infantil. 

O mercado de moda feminino representa a maior fatia do setor, alcançando 57% dos negócios 

realizados, 24% os de moda masculina e 24% o mercado infantil. 

Ainda dentro desta subdivisão, está o segmento deste mercado, que pode ser divido em faixa etária 

(ex: mulheres de 20 a 30 anos), classe social (A, B ou C), que hoje em dia não é mais possível 

estabelecer esta ordem, pois com a ascensão da classe C, não podemos mais identificar a B, assim 

como a A, longe de uma atual descrição. Trata-se hoje a classificação do target pelo seu estilo de vida, 

os lugares que frequenta o que lê o que gosta de fazer, etc.,e não mais o que possui para pertencer a 

uma classe. 

Também o nicho deste mercado deve ser apontado como, por exemplo: moda praia, moda esportiva, 

streetwear, uma moda casual, um casual chic ou coctel, moda festa entre outros. Ainda com 

TREPTOW (2003), uma coleção de moda deve ter seu mix de moda e seu mix de produtos 

previamente determinados. Mix de moda está identificado por três categorias: básicos, fashion e 

vanguarda.  

                                                      
 

91Target (do inglês) e que significa alvo, é uma expressão usada para designar o público alvo de um produto ou serviço. 
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Os modelos básicos, como o nome já diz, são as peças funcionais, com venda garantida e presente em 

todas as coleções. Seu público valoriza a praticidade, conforto, durabilidade, preço justo e é indiferente 

às etiquetas e à moda. Pelo menos 10% da coleção devem concentrar-se nestes produtos. Como 

exemplo: as t-shirts, o jeans tradicional, a camisa branca, a calça preta básica. 

Os modelos fashion são aqueles comprometidos com as tendências, devem ser comercializados 

apenas durante o período da coleção, pois se tornam obsoletos e fora de moda bem rápido. É o público 

mais consumista, jovem, socialmente ativo, flexível e antenado aos modismos. Como exemplo: blusas 

ciganas, saias de pontas, estampas enormes, cores fluorescentes, etc. 

Os modelos vanguarda são as peças complementares que com certeza carregarão o “espírito” ou o 

conceito da coleção. Geralmente peças experimentais, diferentes, impactantes, elaboradas com uma 

modelagem experimental, matéria prima também alternativa, que chamarão a atenção para a coleção, 

expostas em vitrines e provavelmente mais caras. Seus consumidores não são fiéis à etiquetas e 

adotam sua própria moda. Criativos, sem medo de críticas, arriscam-se no vestir. 

TREPTOW (2003) descreve como mix de produtos a dimensão da coleção e seus produtos. O tamanho 

desta coleção vai variar dependendo da marca e a estratégia de vendas. O mínimo de uma coleção 

gira em torno de 20 a 30 peças e o máximo de 80 a 100 peças (podendo sofrer grandes alterações 

dependendo da marca). A autora informa que, para cada peça “botton” (peças da parte de baixo como 

saias e calças) deve ser criada de 2 a 3 peças “top” (peças da parte de cima como blusas, camisas, 

jaquetas, tops, etc.). Também importante lembrar que um vestido (curto ou comprido) é considerado 

um look, sem ser preciso outra peça para sua composição. 

Exemplos de uma coleção primavera/verão que possa gerar dez (10) looks: 

i. Partes de baixo: 1 short, 1 bermuda, 1 calça pantacourt92, 1 calça normal, 1 

saia mini, 1 saia longa. 

 

ii. Partes de cima: 1 blusa sem manga, 1 blusa com manga ¾, 1 blusa com 

manga curta, 1 cropped93 sem manga, 1 regata, 1 t-shirt, 1 jaqueta leve, 1 

colete longo.1 vestido curto/mini e 1 vestido longo. 

                                                      
 

92 A pantacourt é uma calça pantalona curta, cortada ao meio da canela com comprimento midi (nem curto nem comprido). 
93Cropped é uma blusinha, de manga ou sem manga, larga ou mais apertada, em comprimento mais curto que a normal e 
que vai sempre de encontro com a altura do cós da parte de baixo. 
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Ainda dentro desta estruturação da coleção, são levantados inúmeros itens de planejamento como a 

grade (os tamanhos ou numerações que cada modelo será cortado), os tecidos (matéria prima) para 

cada modelo, aviamentos e os elementos de estilo, cartela de cores, pesquisa tecnológica e de 

vocações regionais, itens que fogem à dimensão desta dissertação e que foram levantados aqui, 

alguns deles superficialmente para que possa ser melhor compreendida mais adiante, a mini coleção 

de moda apresentada com as aplicações de estampas pelos alunos. 

Como analisa ainda TREPTOW (2003), para que a moda aconteça, é preciso haver um consenso, 

pessoas que acreditem, concordem e consumam esta ou aquela ideia. Quando um lançamento é 

aceito, a população passa a ver naquele estilo, um “rótulo” de modernidade, de pertencimento e 

acontece o consumo. Com um consumo elevado, massificado, aquela moda perde seu potencial de 

diferenciador e é considerada obsoleta e demodeé (do francês, fora de moda). TREPTOW (2003) 

observa que o que se tinha antes, eram tendências pré-determinadas, e se colocadas em um triângulo 

(Trickle-Down94), em seu topo teríamos os grandes estilistas, os lançamentos da Première Vision e 

celebridades que influenciam a moda. Na base da pirâmide (ou triângulo), o consumo de massa com 

cópias e falsificações para o mercado popular. Na contemporaneidade, o que ocorre é o contrário, o 

triângulo se inverte (Buble-up) e é a massa, o consumidor final é livre e pode escolher o que vestir. 

Francesco Morace, sociólogo, escritor, jornalista e presidente do Future Concept Lab (Milão), um dos 

mais importantes centros de pesquisa e estudos de comportamento e consumo do mundo, hoje já com 

sede em São Paulo (2010), vem a 20 anos interpretando sinais contemporâneos. MORACE (2012) 

observa a grande mudança, um novo espírito crítico, onde o consumidor é ao mesmo tempo autor e 

                                                      
 

94Trickle-down (ou gotejamento) e Bouble-up (ou ebolição) são os dois movimentos contrários da moda, com base na escala 
social. Através deles se explica de onde pode surgir a moda. O Trickle-down é quando a moda nasce no topo, da elite e é 
copiada pela massa. O Bouble-up, ao contrário, é quando a moda que surge nas ruas, nos guetos, em grupos específicos; o 
mercado absorve a tendência, adota versões mais sofisticadas chegando às lojas de luxo. 
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ator de suas próprias escolhas de consumo e não existe mais um único estilo a ser seguido. O 

consumidor não se identifica mais com uma marca ou produtos; “ele tem a inovação no sangue e na 

cabeça” (DEWEIK apud MORACE, 2012: 8). A criatividade que antes estava à disposição de poucos, 

hoje em dia ela atravessa a vida de cada um. Na era do “Google”, o conhecimento está a um clique de 

distância. Todas as informações estão diante dos olhos de todos, calcadas no real, no chamado 

“Zeitgeist” (ou Espírito do tempo), uma tendência mundial que parece estar inserida nos locais, nas 

pessoas, nas manifestações culturais, nos produtos, na publicidade, em todas as coisas que nos 

cercam e que, de alguma forma influencia o imaginário coletivo mundial. 

MORACE (2012) apresenta doze núcleos geracionais95 onde se pode conhecer os indivíduos a partir 

de uma lógica não convencional, quebrando assim a clássica divisão do público alvo como renda e 

classe social. Seu mapeamento destes grupos é feito pelo “lifestyle” (estilo de vida) das pessoas, seu 

modo de viver, novos gostos e preferências, um sujeito menos influenciado pela mídia. 

Pode-se exemplificar aqui com apenas duas observações (bastante divergentes dos tempos de 

outrora), dentro dos doze grupos geracionais que o autor mapeia: Os Lively Kids, que são crianças de 4 

a 8 anos e que assumem um papel cada vez mais central na relação familiar, protagonistas não mais 

passivos, mas ativos, determinados, que sabem o que querem comprar e vestir. E os Pleasure 

Growers, pessoas com mais de 60 anos, homens e mulheres, o grupo da “maturidade vital” que não 

aceita os valores e os comportamentos típicos da terceira idade. Sujeitos estabilizados 

economicamente, com saúde e boa forma física. Possuem uma estética completamente nova e 

regenerada, informal, juvenil e energética.  

Decorre daí a justificativa apresentada nesta dissertação: a busca por uma nova leitura sobre o design 

de superfície, novas propostas, novos olhares que irão atender a uma demanda que deseja, provoca, 

revoluciona, rejeita, impõe e aceita.  

Nas palavras de DEWEIK (apud MORACE, 2012), a criação do Future Concept Lab em São Paulo em 

2010 não foi por acaso. Isto confirma a importância do Brasil no cenário global, com a ascensão da 

nova classe média composta de 100 milhões de brasileiros (e isto é um grande fenômeno sociológico).  

                                                      
 

95Os Grupos Geracionais são: Lively Kids (4-8 anos), Posh Tweens (8-12), Expo Teens (12-18),  Linker People (18-30),  
Unique Sons (25-35), Sense Girls (24-40),  Mind Builders (35-50), Singular Women (35-50),  Premium Seekers (45-60),  
Normal Breakers (45-60), Family Activists (60 mais) e os Pleasure Growers (60 mais). 



101 

 

O Brasil palco de grandes eventos globais como a Copa do Mundo (2014) e as Olimpíadas (2016); e o 

país líder de crescimento no Facebook, o que caracteriza a natureza de um povo relacional. O Brasil 

como um “laboratório do futuro”, abre-se para o mundo e poderá vir a ser grande fonte inspiradora para 

a moda. 

5.2.5. O Design, o Design de Moda e suas relações  

 

Como nas reflexões de Deborah Chagas Christo (2008) o uso da palavra design relacionada à moda já 

é comum fora do Brasil há bastante tempo. Por outro lado, é bem recente a mudança da denominação 

dos cursos universitários nesta área, antes denominados como cursos de Moda ou Estilismo e 

atualmente, na sua maioria como Design de Moda. 

Fica clara a noção que se tinha em relação ao estilista, um profissional criativo, livre para criar peças 

únicas, pertencente ao campo da arte, desvinculado das questões de produção e de mercado. E 

quanto a esta mudança de nomenclatura, justifica-se após a definição de design e as relações 

semelhantes entre o design propriamente dito e o design de moda. 

O desenho industrial é uma atividade projectual que consiste em determinar as propriedades formais 

dos objetos produzidos industrialmente, sem considerar propriedades formais apenas as características 

exteriores, mas principalmente as “relações funcionais e estruturais que fazem com que um produto 

tenha uma unidade coerente do ponto de vista, tanto do produtor, como do consumidor.” 

(MALDONADO, apud BONFIM, apud, CHRISTO, 2008: 32). 

CHRISTO (2008) define com estas palavras o design: 

(...) “atividade preocupada com a identificação de necessidades do consumidor para, através 

de um planejamento correto, suprir também as necessidades do produtor, tentando evitar 

problemas e minimizar perdas e prejuízos tanto para um como para outro, ou seja, identificar 

necessidades do consumidor e identificar as melhores formas de produzir industrialmente algo 

que supra tais necessidades. Isso envolveria conhecimentos de custos, materiais, formas de 

produção, comportamentos do consumidor, gestão de projetos, entre outros.” (CHRISTO, 

2008: 32). 

 Uma vez que no design de moda, o seu processo se desenvolve com esta mesma metodologia, fica 

justificada a troca de nomenclatura de estilista para design de moda. A autora ainda conclui que os 

produtos oriundos do design (e também no design de moda), não são apenas soluções para as 

necessidades objetivas dos usuários, uma vez que estes usuários (ou consumidores) também possuem 
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necessidades subjetivas, provenientes de seus desejos, anseios e expectativas. Um produto de design 

adquire muito mais significados, que vão além das questões estruturais e funcionais; significados estes 

que se inserem no tempo e no espaço, vão perdendo sentidos como também adquirindo novos; 

significados que podem ser alterados à medida que o contexto se modifica. Alguns objetos terão 

significados universais e inerentes enquanto outros, extremamente pessoais e volúveis. E a autora 

segue dizendo: 

(...) “se o designer deve levar em consideração as necessidades também subjetivas 

do usuário e os significados adquiridos pelos objetos, sua atuação não está 

vinculada apenas às questões produtivas ou técnicas, mas também às questões 

expressivas e simbólicas.” (CHRISTO, 2008: 34). 

Assim sendo, pode-se compreender a moda como expressão e significados através da maneira com 

que o consumidor final elege e utiliza os produtos, isto é, a forma como as pessoas se organizam e 

compõem seu estilo de vida, seu hábitat (sua casa ou local de trabalho), lugares que frequentam, como 

usam os objetos e produtos (além do vestir), suas opções culturais, etc.; além de sua satisfação, 

fruição, experiência, ao valor agregado ao produto e a realização da ação de obtê-lo. 

MOURA (2008) relaciona o objeto de moda, ou de arte ou de design como um reflexo de seu tempo e 

de sua sociedade. Moda, arte ou design, trabalham com os mesmos elementos básicos da composição 

visual: formas, cores, linhas, volumes e texturas, assim sendo, resultam de um objeto aberto e sujeito 

às diversas interpretações, recriações, releituras, tanto do usuário, observador ou do espectador. 

Para a autora (2008), o design de moda é uma importante área de produção e expressão da cultura 

contemporânea, apresentando reflexos da sociedade, usos e costumes do cotidiano. Seu 

desenvolvimento ocorre a partir das inter-relações entre a criação, a cultura e a tecnologia, bem como 

dos aspectos históricos, sociopolíticos e econômicos. A autora se refere à expressão da moda como 

um campo de conhecimento onde se entrecruzam várias relações e saberes; assim pode ser lida e 

analisada por diversos olhares, acepções e conhecimentos. Ao designer de moda, como um 

profissional responsável pela criação e projeto do produto, pelo desenvolvimento e acompanhamento 

da produção até a utilização do produto desenvolvido. 
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Pode-se considerar hoje que o designer de moda ainda deve se atentar ao tempo de uso do produto e 

o seu descarte; o que se denomina como design sustentável96. O fabrico das peças já pode ser iniciado 

com a matéria prima orgânica, fibras recicladas ou naturais (como o algodão que já nasce colorido 

evitando tingimentos) e seu percurso final, como incineração, compostagem, reciclagem, refabricação e 

reutilização (do produto inteiro ou de alguns de seus componentes) pode ser definido. Como explica 

VEZZOLLI (2008), o Life Cycle Design97é regido por um objetivo ambiental mundial contra a crescente 

escassez de recursos, as mudanças climáticas, a redução da camada de ozônio, a acidificação, as 

toxinas do ar, da água, do solo, a degradação da paisagem e a superprodução de dejetos. 

Na explicação de MOURA (2008) o design nunca atuou diretamente no questionamento do belo como 

acontece na arte, mas sempre esteve aliado à estética para resgatar características próprias de uma 

época. O produto do design moderno deveria falar por si só e não trazer a identidade de seu criador. 

No design contemporâneo, esta identidade já se estabelece claramente (como exemplifica a autora 

para o trabalho de Philippe Starck98). Diferente do design, a moda sempre deixou visível a marca, o 

nome, a grife99, a etiqueta do grande criador, do estilista ou designer de moda. No design de moda o 

designer deve ser anônimo e o que se destaca é a marca da empresa. 

Nas palavras da autora (2008) o design está diretamente relacionado ao processo de configuração de 

objetos de uso assim como se faz na moda. Para a autora, fazer design significa trabalhar como o 

futuro, executando a concepção e o planejamento daquilo que ainda está por vir. O futuro no design de 

moda está sempre presente, é quase uma constante, pois se precisa de no mínimo um ano de 

antecedência para se lançar nova coleção; no que diz respeito à indústria têxtil (fios e corantes) este 

tempo ainda é maior. Ainda no design tem-se o ato de designar, desenhar, planejar, projetar, manejar e 

experimentar a forma, a configuração, a tecnologia, as informações verbais, as visuais como também 

                                                      
 

96Design sustentável ou Eco design busca desenhar produtos que estejam em sintonia com as questões ambientais e 
ecológicas não apenas durante a sua produção e consumo, mas também no descarte, na sua reciclagem ou na reutilização; 
também consumir o mínimo de insumos e matérias-primas além da inspiração na natureza para encontrar soluções. 
97Life Cycle Design é uma modalidade do design que projeta um objeto levando em consideração todas as etapas pelas 
quais ele passa durante a sua produção (desde a escolha do material, dos fornecedores, etc.) e quais serão os seus 
caminhos, após o uso. 
98Philippe Starck é um designer francês conhecido mundialmente pelo seu design leve e contemporâneo, tanto pela forma, 
quanto pelos materiais que emprega em suas criações. 
99Grife, do francês Griffe é a empresa que cria, produz e/ou distribui produtos de luxo e que traz a assinatura de um 
costureiro, ou alfaiate ou estilista famoso. 
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ocorre no design de moda. Na moda ocorre uma ampliação das questões visuais sobre as verbais além 

das relações táteis, o toque, as texturas e o caimento do tecido. 

No design como também no design de moda, o designer atua desde a elaboração do projeto, passando 

pelo seu desenvolvimento até o acompanhamento de sua aplicação, como descrevem as palavras de 

Moura: 

“Criar, desenvolver, implantar um projeto significa pesquisar e trabalhar com referências 

culturais e estéticas, tecnológicas, interdisciplinares e transdisciplinares, saber compreender o 

objetivo desse projeto, estabelecendo e determinando o seu conceito e a sua proposta. O 

design e o design de moda também é uma atividade multi e interdisciplinar que permeia todo o 

processo no desenvolvimento de um projeto ou de um produto destinado à reprodução, ao 

acesso ou destinação a um grupo de pessoas e à comunicação. É em sua essência um 

processo criativo e inovador, provedor de soluções para problemas de importância fundamental 

para as esferas produtivas, econômicas, sociais, ambientais e culturais.” (MOURA, 2008: 70 e 

71). 

Nas conclusões a autora informa que o design de moda do Brasil já passou da infância e está na fase 

adulta, “só falta assumir o seu nome próprio”. 

 

6. O método de desenvolvimento de estampas 

 

O projeto de desenvolvimento de estampas aplicado na Disciplina Estamparia I, do Curso de Design de 

Moda da Universidade FUMEC, denominado “Superfícies culturais” teve início quando a autora iniciou 

seus estudos no programa de mestrado em Estudos Culturais Contemporâneos na mesma 

universidade. Desde o primeiro semestre de 2016, o projeto “Superfícies Culturais” tem seguido esse 

novo padrão de pesquisa, onde o acervo cultural de Minas Gerais tem sido o foco principal.  Uma 

abordagem metodológica é apresentada para que o aluno tenha noção do que é patrimônio cultural, 

nas suas categorias material e imaterial, os bens móveis e imóveis que fazem parte da nossa cultura, o 

que representa o acervo mineiro, o que pode ter a nossa identidade e ser relevante para Minas Gerais.  

Noções de território, do espaço geográfico em que são produzidos nossos bens e serviços, com a 

nossa tipicidade que nos caracteriza e representa. As nossas aspirações materiais e espirituais, nossos 

traços identitários que levarão nossos produtos a serem identificados como “mineiros”. Com esta 

abordagem, o aluno terá melhor entendimento e mais facilidade para a escolha do seu tema e a 

transposição dos valores de um território para outro contexto, sem que esta conexão seja perdida.  
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A metodologia desenvolvida anteriormente na disciplina Estamparia I acontecia nos mesmos moldes, 

porém com uma pesquisa focada exclusivamente para a moda, onde os alunos buscavam suas 

inspirações em coleções lançadas por estilistas de sua preferência, nacionais ou internacionais. A partir 

destas coleções, elegiam as melhores estampas e delas extraiam formas ou contra formas que iriam 

gerar novos projetos de estamparia. Depois de executadas e selecionadas as estampas pelo aluno, 

desenvolvia-se estudos paralelos e comparativos entre as estampas do estilista e as estampas geradas 

através dos fragmentos das mesmas. Desenvolvia-se da mesma forma uma minicoleção com a 

aplicação e coordenação dos elementos desenvolvidos. 

A primeira etapa do projeto “Superfícies Culturais” acontece com a pela professora de apresentação de 

uma panorâmica sobre o estado de Minas Gerais; em uma visita virtual, onde os alunos, por meio das 

fotos e vídeos possam se deliciar com as paisagens do estado, suas cachoeiras, seus monumentos 

históricos, seu acervo iconográfico, sua arte, suas festas folclóricas, sua religiosidade, sua comida, seu 

artesanato singular, sua música, etc. Com esta aula introdutória é possível perceber a motivação dos 

alunos, curiosos e ávidos em buscar um melhor levantamento de dados para a sua pesquisa temática. 

No período de 2015 as turmas da disciplina Estamparia I, com 20 alunos, estes eram mineiros, sua 

maioria, aproximadamente 70% de Belo Horizonte, 20% de outras cidades e 10% de outros estados 

(Santa Catarina e São Paulo) e outro país (Peru). 

A seguir está apresentado o roteiro das etapas a serem seguidas pelo para o desenvolvimento do 

projeto, com suas  sub divisões e respectivas avaliações: 

i. Etapa 1- Estudo e determinação do elemento (ou elementos) culturais, tema central da 

pesquisa temática. Levantamento de dados referentes ao universo escolhido, 

suficientes para a geração de uma apresentação. Apresentação e defesa da pesquisa 

pelo aluno - apresentação em power point para toda a classe, com avaliação não 

somente do conteúdo pesquisado mas também a aptidão do aluno na sua defesa e 

respostas das questões levantadas sobre o tema apresentado. Conteúdo com um 

número suficiente de elementos que descrevam o tema escolhido, assim como um 

breve histórico com narrativa suficiente para identificação e apresentação do elemento 

escolhido. 

ii. Etapa 2 - Após a apresentação da pesquisa temática e iconográfica escolhida, o 

processo se desenvolve em sala de aula, a partir das referências visuais abstraídas 

das imagens da pesquisa. Por meio de imagens o aluno mergulha neste universo de 
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formas e contra formas e, com de papel vegetal (ou outra transparência), vai extraindo 

de detalhes, linhas, formas e tudo aquilo que se mostra visualmente em destaque nas 

suas imagens, o que poderá ser absorvido como uma forma inteira ou fragmentos da 

mesma, resultando no seu ícone.  

iii. Etapa 3 - Seleção dos desenhos dos ícones e escaneamento das imagens.  

Vetorização dos ícones e finalização das formas selecionadas, prontas para a etapa 

seguinte.  

iv. Etapa 4 - Estudos das possibilidades de encaixes das formas em módulos. Construção 

e definição dos encaixes correspondentes – rapport.  Estudo das possibilidades de 

composição dos desenhos buscando um número suficiente para a construção da mini 

coleção e com coordenação das estampas. Seleção das melhores vinte (20) estampas 

e dentre elas dez (10) serão trabalhadas dentro do sistema básico de repetição. Três 

serão minimizadas (quando o padrão sofre uma redução de tamanho com estampa 

compactada); duas serão maximizadas (quando o padrão sofre um aumento de 

tamanho e a estampa ocupa dimensões que podem extrapolar o limite do papel); e as 

outras cinco, terão uma aplicação de um fundo (também estampado que pode ser uma 

textura, um tule que imite uma renda, um padrão de cor em dégradée ou qualquer 

efeito de sombra).  

v. Etapa 5- Apresentação pelo aluno do seu croqui de moda vetorizado. Inicio dos 

desenhos das peças de moda, baseadas nas proporções de cada croqui. 

vi. Etapa 6- Estruturação da minicoleção de moda. Pelo projeto de estampas o aluno 

determina o segmento da sua coleção, bem como a cartela de cor. Desenvolvimento 

da minicoleção prevista em dez (10) looks100 distribuídos de acordo com o mix de 

produtos proposto por cada aluno. Aplicação de cores, segundo cartela definida. O 

objetivo do desenvolvimento desta coleção é perceber e avaliar a coordenação e 

relação ente as estampas, estabelecendo  cruzamentos entre o tema, os ícones, e as 

cores. 

                                                      
 

100 Look de moda é o resultado da composição entre as peças de cima com as peças de baixo, podendo ainda fazer parte 
deste look, os acessórios que complementarão esta composição. 
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vii. Etapa 7- Impressão do croqui e das peças da coleção que serão executadas sobre 

uma folha de papel imantado, recortadas e fixadas sobre uma lâmina de metal (zinco). 

Este método permitirá que se vista o croqui, trocando e alternando as peças, fazendo 

valer a transversalidade das coordenadas.  

Avaliação do trabalho desenvolvido pelo aluno. Apresentação do book, com todo o 

conteúdo desenvolvido no semestre, incluindo a pesquisa temática e iconográfica, os 

estudos do ícone, os estudos de rapport, a aplicação de fundos, etc..  Apresentação de 

um painel do tema/conceito, elaborado com colagens, com o nome da coleção, cartela 

de cor com seus nomes baseados no tema escolhido e um pequeno release 

apresentando a coleção.  

 

 

 
 

 
 

Figura 9. Ícone Figura 10. Desenvolvimento do módulo pela repetição do ícone 
 

 

Figura 11 a 13. Construção da estampa com a repetição do módulo  
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6.1. Apresentação dos projetos dos alunos 

 

Projeto 1  

Tema: Café   

Título: Cafeize-se 

 
O aluno optou por fazer a sua pesquisa embasada no café. Seus aspectos históricos e 

culturais, sua importância no cenário brasileiro e mineiro. Abordou a lenda do café, sua suposta 

origem, seu primeiro plantio e uso como bebida. Ainda apontou um cenário atual evidenciando 

Minas Gerais na liderança mundial de produção e exportação do grão. 

O estado de Minas Gerias, que um dia viveu os áureos tempos do ciclo do ouro, hoje garimpa 

outra riqueza, o café. Dos quarenta e quatro milhões de sacas previstas para a safra deste ano, 

metade deve sair das lavouras mineiras. O estado de Minas acompanha a evolução do 

mercado internacional e multiplicando os pés da fruta, numa área sete vezes maior que a 

cidade de São Paulo, multiplica também as oportunidades de trabalho. Mesmo as 

colheitadeiras fazendo o trabalho de 200 homens, os empregos gerados pelo café resistem ao 

avanço tecnológico.  

Na página seguinte se apresenta o estudo do ícone, baseado no grão do café, trabalho 

desenvolvido pelo aluno na técnica da aquarela: 

 
Figura 14. Estudo do ícone 
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Figura 15. Cartela de cor 

 

 

 
 

 

 

Figura 16. Construção das estampas 
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Figura 17. Aplicação da estampa em produtos de moda 
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Projeto 2  

Tema: Cassino de Lambari  

Título: Terra natal 

O aluno optou fazer sua pesquisa sua terra natal, Lambari. Cidade que localizada ao sul de Minas 

Gerais, e que integra o circuito das águas minerais. O cartão de visita da cidade é o Palácio do 

antigo Cassino ou Cassino do Lago, edificado no início do século XX e inaugurado em 1911. 

Construção audaciosa, e decoração realizada por artistas de origem japoneses. A beleza do 

cassino é realçada pelo lago Guanabara, com suas duchas cristalinas. O cassino funcionou 

apenas uma noite devido uma lei que proibiu o funcionamento deste tipo de estabelecimento no 

Brasil. O prédio que hoje é de propriedade da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, 

abrigou repartições públicas, atividades culturais, e biblioteca municipal. Recentemente, um incêndio 

comprometeu a estrutura do local que agora será restaurado pelo governo federal.  

 

 

 
 

 

Figura 18, Fachada do Palácio do Antigo Cassino de 
Lambari 

Figura 19. Estudo do ícone extraído dos elementos 
ornamentais em relevo da fachada  
 

 

Figura 20. Cartela de cor 
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Figura 21. Construção das estampas 

 

 

 

 
 
 

Figura 22. Aplicação de fundo chapado na estampa 
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Figura 23. Aplicação da estampa em produtos de moda 



114 

 

 

 

 

Figura 24. Aplicação da estampa em produtos de moda 
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Projeto 3  

Tema: Arquitetura antiga 

        Título: Lembranças históricas 

O aluno optou fazer a sua pesquisa inspirada nas fachadas de antigas casas da capital mineira. 

Edifícios com uma atmosfera retrô, o que se enquadra perfeitamente no seu gosto e jeito de ser. Casas 

que não possuem um estilo arquitetônico específico (que, por vezes podem ser consideradas 

ecléticas), mas podem ser reconhecidas por características bastante comuns. O aluno vem 

acompanhando as transformações que sofrem estas casas, substituídas muitas vezes por arranha céus 

ou quando muito, espremidas (mas preservadas), entre eles, servindo de espaços gourmet, salão de 

jogos, etc. 

Casas que contam histórias pelos portões, jardins, pisos ou assoalhos, paredes, janelas, tetos ou 

telhados, quintais, nas árvores ali plantadas. Elementos que nos ajudam a entender uma época, como 

foram construídas, quem morou ali e como era seu cotidiano e seus vizinhos. Fotografá-las foi fazer 

uma viagem ao passado e se apaixonar por ele. 

 

 

 

 

 

     

Figura 25. Fachadas de Casas de Belo Horizonte Figura 26. Estudo do ícone extraído dos óculos presentes 
nas fachadas das casas 
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                                                                       Figura 27. Cartela de cor 

 
 

        

Figura 28. Construção das estampas 

 



117 

 

 

 

 

 

 

Figura 29.  Aplicação da estampa em produtos de moda 
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Projeto 4  

Tema: Barroco Mineiro 

Título: Crucifixo 

 

O aluno dirigiu sua pesquisa ao Barroco Mineiro. Descreve o barroco como uma tendência artística que 

teve como berço a Itália do século XVII, estendendo-se até o século XVIII por todo o mundo. 

Desenvolveu-se primeiro na arquitetura, depois nas artes plásticas, na literatura, no teatro e na música. 

O barroco constitui não apenas um estilo, mas todo um período histórico e um movimento sócio cultural 

onde se formularam novos modos de entender o mundo, o homem e Deus. Chama-se Barroco Mineiro 

a versão “peculiar” que o estilo se desenvolveu no estado de Minas Gerais, entre o início do século 

XVIII e XIX. Teve como centro principal a antiga Vila Rica, hoje Ouro Preto. A derivação característica 

de Minas deve-se ao súbito enriquecimento da região com a descoberta de grande jazidas de ouro e 

diamantes. Também a criatividade característica dos artistas mineiros cujos principais representantes, 

o escultor Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho e o pintor Manuel da Costa Ataíde. Considerado 

como o estilo correspondente ao absolutismo e à contra reforma, distinguindo-se pelo esplendor 

exuberante, a pompa e a grandiosidade, suas obras, de forte caráter religioso, apresentam um material 

inusitado, a pedra sabão e a pintura de Ataíde, com um delicioso sabor popular, representa seus anjos 

e santos com feições mulatas. A escolha deste crucifixo se justifica pelo fato de pertencer a uma 

confraria onde a família frequenta e cultua no interior do estado de Minas. 

 

 

Figura 30. Crucifixo e desenvolvimento do ícone 
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Ouro Preto Ouro Velho Ouro Amarelo 

Figura 31. Cartela de cores 

 

 

 

 

      
 

Figura 32.  Construção das estampas 
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Figura 33.  Aplicação da estampa em produtos de moda 
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Projeto 5  

Tema: O grafite e a pichação em Belo Horizonte 

Título: Grapixo 

 

O aluno fez a sua pesquisa baseada no grafite e no “pixo” de BH. Como refletem BORELLI e ROCHA 

(2005), as cidades vão além do cenário físico, ruas, avenidas, praças e monumentos. Hoje são cidades 

plenas, ocupadas e modificadas por intervenções e ações que, intencionais ou não, transformam as 

pessoas em sujeitos, personagens que se apropriam da cidade, espaços públicos, modificando-os, ora 

de forma harmônica, ora de forma conflituosa.  

Para alguns, o “pixo” expõe a expressão do marginalizado e a tentativa de apagá-lo é como estancar a 

ferida social por onde jorra tinta. Para outros, pichar paredes não destrói coisa alguma...é a construção 

de significados, subjetivações do espaço através de palavras e imagens. Os jovens tornam-se 

protagonistas das culturas de rua, transformando as experiências e vivências metropolitanas em 

estéticas que vão sendo absorvidas e legitimadas a cada dia mais, principalmente pelo campo do 

design. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Imagem de pichação das ruas de Belo Horizonte Figura 35. Estudo do ícone 

 



122 

 

 

 
 

  

Figura 36. Construção das estampas 
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Figura 37..  Aplicação da estampa em produtos de moda 
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Projeto 6  

Tema: Memorial Carlos Drummond de Andrade 

Título: Drummond 

 

O aluno trabalhou na sua pesquisa sobre a obra do grande poeta Carlos Drummond de Andrade. O 

poeta nasceu em Itabira do Mato Dentro - MG, em 31 de outubro de 1902. Além de poeta foi contista e 

cronista brasileiro, cujas obras tornaram-se famosas em todo o Brasil. Seu memorial, inaugurado em 31 

de outubro de 1998 está localizado em um dos pontos mais altos de Itabira, de onde se tem uma visão 

privilegiada de toda cidade. O Memorial conta a história do grande poeta brasileiro. 

O memorial teve o seu projeto desenvolvido por Oscar Niemeyer, grande amigo do poeta, e por si só é 

uma obra de arte que merece ser visitada. Além disso, abriga um grande acervo sobre a vida e obra de 

Drummond, doados pela Fundação Cultural do Banco do Brasil, pela biblioteca da Fundação Cultural 

Carlos Drummond de Andrade, familiares e amigos. Fazem parte do acervo, a primeira máquina de 

escrever do poeta-cronista; uma coleção de cartas, recebidas de grandes autores e familiares; prêmios 

literários e obras de artes produzidas em sua homenagem. A estrutura do Memorial ocupa uma área de 

dois mil metros quadrados. O memorial abriga uma sala de projeção, galeria de exposição, sala de 

pesquisa e estudos, banheiros e cantina. 

 

  

Figura 38. Imagens do Memorial Carlos Drummond de Andrade em Itabira 
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Figura 39. Desenvolvimento do ícone a partir das imagens do poeta. 

 
 

  

Figura 40.  Construção das estampas  
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Figura 41.  Aplicação da estampa em produtos de moda 
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Projeto 7 

Tema: Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem  

Título: Neogótico 

 

O aluno optou por fazer a sua pesquisa sobre a Matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem de Belo 

Horizonte. A igreja, localizada no centro sul da cidade abriga um conjunto arquitetônico, em estilo 

eclético com influência neogótica, que, de tão belo, dá graça ao ambiente paisagístico e arquitetônico 

do local. O estilo neogótico ou revivalismo gótico é um estilo de arquitetura originado em meados do 

século XVIII na Inglaterra, muitas vezes se resumindo a empregar aberturas ogivais e fachadas 

elevadas. 

 

 

 

 

 

 

     

Figura 42 Fachada da Matriz     Figuras 43 e 44 – Estudos de ícones inspirados na fachada da igreja 
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Figura 45.  Construção das estampas 
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Figura 46.  Aplicação da estampa em produtos de moda 
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7. Considerações sobre o método proposto e validação dos resultados 

 

A análise dos projetos desenvolvidos pelos alunos na disciplina Estamparia I e apresentados nesta 

dissertação evidenciou que esta nova proposta de construção de estampas partindo de uma temática 

relacionada a uma referência cultural de Minas Gerias, veio atender a um mercado consumidor mais 

exigente. Esse novo modelo de consumo além de necessário poderá contribuir com a moda mineira, 

que apresentada com uma iconografia identitária, poderá mostrar um diferencial competitivo dentro 

deste cenário de produção massificada, homogênea e globalizada. Além disso, a divulgação da nossa 

cultura diversificada, híbrida, diversificada de nuances, poderá traduzir novos significados e apresentar 

uma estética transversal, promovendo novas linguagens, novos saberes e sabores, como Morais 

descreve (2008:160) na citação abaixo: 

“Dessa forma, a moda e os artefatos brasileiros (como parte da nossa cultura material), fruto da 

rica ambiência multiestética e multicultural local, podem apresentar atributos intangíveis e 

imateriais, em que os valores se misturam e dão origem a resultados híbridos que tendam a 

promover novos ordenamentos tipológicos, conceitos estéticos diversificados, valores de 

estima e de uso diferenciados.”  

A aula introdutória da disciplina Estamparia I permite ao aluno ter uma visão mais abrangente do 

universo mineiro, e além disso se contagiar com um repertório até então desconhecido por muitos. Os 

horizontes se abem para uma exploração do acervo do estado de forma mais ampla, permitindo sair 

dos estereótipos generalizados e fazer fluir uma imersão mais profunda no universo escolhido e obter 

uma pesquisa mais pessoal e intimista. É possível concluir que, sobre a condução do tema relacionado 

à iconografia de Minas Gerais, houve uma total liberdade para a escolha dos subtemas, compatíveis 

com o interesse, tradição, repertório e personalidade de cada aluno. 

É relevante pontuar ainda algumas observações dos alunos ao término dos trabalhos desenvolvidos no 

primeiro semestre de 2016, na disciplina de Estamparia I. Durante as aulas ocorreu um debate que 

teve início com a seguinte pergunta: O que o cenário mineiro contribuiu para o desenvolvimento do seu 

trabalho? 

A síntese abaixo apresenta uma ideia do foi respondido e argumentado pelos alunos em sala: 

De um modo geral os alunos perceberam que o cenário estático, globalizado, munido de signos que 

não nos diz respeito, é passado. A “modernidade líquida” (BAUMAN, 2002) é substituída pela 
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potencialidade e competência do consumidor que quer ver, traduzido no que veste, o seu lifestyle, a 

sua cultura e sua identidade, numa inter-relação recorrente entre empresa, mercado, produto, consumo 

e cultura. 

Torna-se então estratégico para a moda e para o design local, 

(...) “pesquisar e decodificar as diversas referências culturais brasileiras (e mineiras também), 

advindas da fauna, flora, arquitetura, das festividades e religiosidades locais. Passando por fim, 

pelo artesanato e pelas topografias e tessituras existentes na nossa ambiência, em busca de, 

posteriormente, traduzi-las em signos e ícones decodificáveis como elementos possíveis de 

aplicação nos componentes da indústria da moda e do design local.” (MORAES, 2008: 159). 

É interessante notar que todos os alunos alegaram estarem mais atentos à cidade e ao seu entorno. 

Olham hoje a cidade com outros olhos; olhos de quem observa e aprecia o que antes passava 

despercebido; a trama da cidade que envolve ruas e avenidas, os carros e ônibus, as pessoas, os 

transeuntes, os mendigos. À procura da iconografia de seu trabalho, o aluno passou a viver “a cidade” 

e não “na cidade”.  

Caminhou como o flâneur de BAUDELAIRE (1996), vagando pelas ruas observando a vida urbana, as 

mudanças, novidades, o transitório, para absorver e embeber-se da realidade. Houve também o flâneur 

moderno, que vaga pela internet em busca de inspiração. 

Os alunos notaram ainda a velocidade com que um prédio é pichado e a que altura chegam estas 

mensagens, gritos de pertença. Observaram que o vai e vem de pessoas, do cruzamento entre elas 

pode-se tecer uma rede, uma malha de gente. Pequenos detalhes, “coisas que passam e a gente não 

vê”.  

Uma experiência sensorial, visivelmente observada por olhos mais atentos de quem não só mais olha, 

mas vê; sente a textura e a materialidade desta cidade; ouve seu barulho e também o seu silêncio. 

Sem dúvida de que todos se sentem mais atentos e aptos a passarem para a outra etapa também 

desafiadora, a de transpor a sua pesquisa, o seu ícone definido para as estampas.  

Assim, se pode concluir que com uma pesquisa bem embasada, estrutura e com um aporte de 

conteúdo iconográfico significativo e suficiente é possível a compreensão e percepção dos valores 

culturais de um determinado lugar. Sem ela não se terá um repertório a ser explorado e resignificado. 

A segunda etapa do processo, que poderia ser chamada de técnica manual ou analógica é o estudo do 

ícone. O traço do desenho elaborado a mão livre, gestual e aleatório define uma forma única, 
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significativa e com conteúdo de identidade próprio. Esta experimentação resultou em um 

contentamento geral dos alunos, pelo fato da qualidade dos desenhos, exclusivos e únicos. Verificou-

se assim, com o final desta etapa que a união das técnicas manuais e digitais, possibilitou ampliar e 

valorizar o conteúdo deste processo. 

A terceira etapa, digital, foi constituída da vetorização do desenho desenvolvido a mão livre e a 

construção das estampas por meio das técnicas tradicionais do design de superfície. Embora muitos 

acreditem que esta etapa de domínio do processo digital seja primordial, se pode concluir que sem uma 

pesquisa ampla e abrangente e o desenvolvimento do tema e do ícone não se obtém um projeto de 

sucesso. 

A última etapa que corresponde à coordenação das estampas distribuídas em peças de moda, traduz 

como um projeto de design de superfície têxtil pode contribuir na valorização e eficácia de uma coleção 

de moda. 

Conscientes da importância de manter a fidelidade com o ícone inicial, durante o desenvolvimento das 

atividades, as construções, junções, sobreposições, rebatimentos e espelhamentos das formas essa 

técnica pode resultar em uma nova representação do ícone, que embora muitas vezes não é 

identificado de imediato, ele permanece presente, e seu valor cultural continua ali representado e 

entendido. Da mesma forma, pode ocorrer outras construções de estampas onde o ícone não está 

literalmente visível. Como dito anteriormente por Maldonado. 

(...) “as propriedades formais dos objetos não se entende apenas as características exteriores, 

senão, sobretudo, as relações funcionais e estruturais que fazem com que um produto tenha 

uma unidade coerente do ponto de vista, tanto do produtor, como do consumidor 

(MALDONADO, apud BONFIM, apud, CHRISTO, 2008:32). 

A metodologia aplicada neste trabalho ocorreu de forma linear. A pesquisa exigida, baseada na cultura 

mineira, veio ampliar os horizontes dos alunos dando uma maior visibilidade no que se refere ao 

patrimônio e a cultura de Minas Gerias. Esta proposta de projeto poderá atender a outra demanda de 

produtos, que não sejam de moda, seguindo a mesma metodologia, a mesma temática ou outro 

conteúdo também com um referencial cultural. 
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