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RESUMO 

Monografia de Especialização em Design para Estamparia 
Curso de Especialização em Design para Estamparia 

Universidade Federal de Santa Maria 
 

TRADIÇÃO E INOVAÇÃO: DAS RENDAS BRASILEIRAS ÀS 
SUPERFÍCIES CONTEMPORÂNEAS 

AUTOR: BIBIANE SERRA GOERGEN 
ORIENTADOR: Prof. Lusa Rosangela Lopes Aquistapasse  

Data e Local da Defesa: Santa Maria, 16 de Dezembro de 2013. 
 

 
Este projeto teve como objetivo o estudo e a criação de desenhos de superfícies 
inspirados no tema – tradição do artesanato brasileiro – rendas, cujo resultados 
foram aplicados em acessórios femininos. O presente trabalho é composto por 
quatro capítulos, sendo o primeiro a Introdução,  o segundo e terceiro capítulo 
possuem duas grandes etapas, sendo que a primeira etapa fundamenta  o estudo 
teórico, onde encontram-se os conceitos e estudos aprofundados sobre o Design de 
Superfície, o Artesanato de Rendas, os Acessórios de Moda e os temas 
relacionados com o assunto principal do trabalho. A segunda etapa - terceiro 
capítulo - compreende o Projeto, a Metodologia Projetual de Bruno Munari,  o 
Processo Criativo e os Resultados obtidos.   
 
 

Palavras-chaves: Design, Design de Superfície, Rendas. 



 

 

ABSTRACT 

Specialization Monograph in Design to Printworks  
Specialization Course in Design to Printworks 

Universidade Federal de Santa Maria 
 

TRADITION AND INNOVATION: FROM THE BRAZILIAN LACE TO 
CONTEMPORARY SURFACES 

AUTHOR: BIBIANE SERRA GOERGEN 
ADVISOR: PROF. LUSA ROSANGELA LOPES AQUISTAPASSE 

Date and Place of the Defense: Santa Maria, December 16, 2013. 
 

This project aims the study and creation of surfaces drawings inspired by the theme - 
tradition of Brazilian handcraft - lace, which results were applied to women's 
accessories. This work consists of four chapters: the first is the introduction, the 
second and third chapters feature two main stages - a first stage that bases a 
theoretical study, about the concepts and in-depth studies of the surface design, the 
Craft of Lace, the Fashion Accessories, and topics related to the main subject of the 
work. The second stage - the third chapter - comprises the Project, the Projectual 
Methodology by Bruno Munari, the Creative Process and the obtained results. 
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Capítulo 1  

INTRODUÇÃO 

Um dos conceitos mais aceitos do design é encontrado no verbo designare, este 

do latim que significa designar/desenhar. Cardoso (2004) acrescenta que o conceito mais 

esclarecedor para os estudiosos é o design sendo uma atividade que tem como finalidade a 

produção de projetos, passando primeiramente por conceitos intelectuais e logo após para 

uma aplicação de forma material. 

Na área do design podemos notar diversas especialidades, porém Gomes Filho 

(2006) ao analisar as áreas classificadas por Thomas Haufle em seu livro: Design An 

Illustrated Historical Overview (1996), nota que algumas áreas surgem com o passar do 

tempo, tendo a mesma função ou uma ocupação semelhante de outra área, de acordo com 

o autor muitas dessas especialidades passam a existir por conta da exigência do mercado. 

Segundo Rubim (2010) o design de superfície, área surgida no país devido à 

autora, é um dos campos de atuação do design que vem se expandindo no Brasil, apesar de 

sua recente chegada. Quando mencionado a denominação design de superfície, é de fácil 

compreensão que o campo de atuação em questão é o da superfície. Entretanto Freitas 

(2011) ressalta que este tipo de projeto não tem somente a intenção de ser um acabamento 

para o produto, mas trabalhando como um comunicador que transmite através de signos 

(cores, texturas, grafismos) algumas informações para o exterior do produto. Esta área tem 

a competência de atuar em diversos campos e categorias de matérias, como o papel, a 

cerâmica, plástico, design têxtil, podendo participar da web-design, design gráfico e 

arquitetura. 

Chataignier (2006) destaca que a estamparia, encontrada no design têxtil, tem 

como função principal a diferenciação do produto, que segundo Löbach (2001) ao se ter 

essa diferenciação na superfície gera ao consumidor um cuidado excessivo, denominado 

por ele como fetichismo da superfície. 

Mais especificamente falando do projeto a ser desenvolvido, é de extrema 

importância falar do assunto a ser tratado: a tradição do artesanato brasileiro, mais 

precisamente as rendas, onde a fonte de inspiração da tradição desta arte têxtil foi a 

senhora Helga Goergen, a qual desenvolve seus crochês há mais de 70 anos. Juntamente a 
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esta tradição e o artesanato o projeto entrelaça-se com as tecnologias e metodologia, 

ocorrendo assim uma união entre o artesanato e o design. 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE (2008) 

garante que empresas que utilizam da união entre o design e o artesanato têm futuramente 

o sucesso, pois se trata de uma formação entre o respeito à tradição com o olhar 

direcionado para o mercado.   

Para que se tenha um projeto com um design de superfície adequado é de 

importância um estudo relacionado ao design de superfície e suas técnicas de 

representações possíveis encontradas na indústria; elementos de cores; e estudo específico 

sobre o artesanato e as rendas. Por último chegando à elaboração do projeto, através das 

etapas metodológicas de Bruno Munari (2008).  

1.1. JUSTIFICATIVA 

Hoje, temos cada vez mais um cenário dinâmico que se movimenta e muda com 

maior facilidade, com isso é necessário termos no mercado produtos estimulantes, esses 

conquistados através da diferenciação do design e da inovação (MORAES, 2010). 

No ponto de vista de Berch (2004) o design é um fator decisivo na indústria, pois 

é considerada a peça fundamental para agregar valor ao produto e personalizar a empresa 

através de estímulos visuais. Além disso, podemos acrescentar que o design trabalha como 

um impulsionador de vendas e gerador de competitividade entre as empresas. 

Ao nos direcionarmos para o design de superfície, é perceptível o crescimento 

desta especialidade com o decorrer do tempo, a área vem ganhando espaço tanto no 

campo acadêmico, quanto no âmbito profissional. Atualmente esta área é exercida por 

profissionais especializados em diversos segmentos, como no design têxtil aplicado à moda, 

que neste projeto recebe destaque. 

PARRAMÓN ESPANHA (2009) considera o design de superfície um aliado das 

criações de moda, pois unidos permanecem na memória do seu público, atingindo 

originalidade ao seu produto. Inserido no design de superfície está a estamparia, 

considerada uma área importante, pois consegue através de aplicações na peça a 

valorização do produto. Entretanto, não é apenas originalidade e valorização do produto que 

o torna um design de superfície adequado, pois como Estol (2009, apud BILL; AURIANI, 

2012) explica, para alcançar um produto excelente necessita-se adicionar o trabalho de 

interação com o público, realizando as suas necessidades.  
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Com isso em mente, trazendo a necessidade do público de buscar suas 

tradições - rendado brasileiro – juntamente analisando as questões do ambiente e público 

contemporâneo, considera-se como proposta do projeto em questão: design de superfície 

trabalhando à tradição das rendas sob influência da inovação. 

Conforme o Instituto Euvaldo Lodi de Santa Catarina - IEL/SC (2007), quando 

um produto faz uso da inovação ele se destaca entre seus concorrentes. Sendo assim, a 

inovação no projeto vem sendo um processo de diferenciação, sendo um aliado para a sua 

proeminência entre a concorrência. 

A moda brasileira passa por um momento de amadurecimento, ou seja, ainda 

está desenvolvendo a sua identidade (SEBRAE, 2008). A alguns traços da cultura brasileira, 

porém, já pode ser encontrado, isto ocorre com o nosso objeto de estudo, a renda. 

Este artesanato têxtil é apreciado, desenvolvido e muito utilizado do nordeste 

(renda labirinto e filé) ao sul (Renda de Bilro e Crochê). Conforme Franco (2008) ao 

aplicarmos a renda em uma peça de moda, estamos agregando valor, pois conseguimos 

gerar a partir da renda com o tecido a exclusividade com a sofisticação.  

É importante salientar que o artesanato trabalha neste projeto como uma fonte 

de inspiração, não como sendo um projeto de “design de artesanato”. 

Enfim, seguindo as definições e descrições do tema, surge a seguinte questão: 

Como elaborar um projeto de design de superfície, trazendo desenhos de superfícies 

apropriadas ao público e que conseguem transmitir a tradição das rendas através da 

inovação? 

1.1.1. Objetivos 

Desenvolver desenhos de superfície tendo como temática/referência a renda, e 

como cenário a tradição do artesanato familiar, juntamente com a inovação, para o 

desenvolvimento de bolsas femininas. 

1.1.1.1. Objetivos específicos 

- Aprimorar o conhecimento sobre o Design de superfície; 

- Pesquisar os fundamentos sobre a renda, a bolsa e a sua história;  

- Pesquisar e desenvolver os processos, as técnicas e os materiais mais 

adequados ao processo criativo;   
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- Desenvolver desenhos de superfície visando estampas e novos processos de 

impressão adequados à temática.  

1.2. MÉTODO 

O método de projeto não é mais do que uma série de operações 
necessárias, dispostas em ordem lógica, ditada pela experiência. Seu 
objetivo é o de atingir o melhor resultado com o menor esforço (MUNARI, 
2008, p.10) 

 

Conforme Vieira (2009), na sociedade contemporânea existe certa carência por 

novos conceitos de projeto, processo e produção que se tornam atuais. Com isso, no 

design, é de extrema importância metodologias com desenvolvimento rápido, competente e 

que a partir de etapas ágeis consigam de fato um novo produto. O método é para o designer 

um “elemento norteador”, tornando-se essencial para organizar a resolução do problema. 

 A metodologia de Bruno Munari foi considerada a mais adequada para a 

realização deste projeto, uma vez que, como mencionado por Vieira (2009), tem a 

competência e a agilidade em seu processo. Esta metodologia traz uma abordagem de 

projeto seqüencial, destacando o processo de design como etapas gerenciais a serem 

realizadas, para que assim seja resolvido o problema, tendo como destaque, uma 

problematização que resultará em uma necessidade (VIEIRA, 2009). 

 Munari inicia a sua metodologia pelo problema, que como destaca Archer 

(1963 apud MUNARI, 2008) “resulta de uma necessidade”, no entanto um problema nunca 

se resolverá sozinho, mas tem todos os elementos para que seja possível a resolução, a fim 

de que isso ocorra é preciso conhecimento dos elementos e utilizá-los no projeto de 

solução.  O problema pode ser identificado pelo designer e realizado uma sugestão de 

mudança à indústria, ou vice-versa (MUNARI, 2008). 

 Munari (2008) defende a subdivisão do problema, utilizando assim a segunda 

regra cartesiana: “dividir em tantas partes quantas fossem necessárias para melhor poder 

resolvê-lo” (DESCARTES, 1637 apud MUNARI 2008), criando assim, sua teoria de que 

quando um projeto for resolvido por partes menores, terá maior coerência e funcionalidade. 

Tais etapas representantes de sua metodologia são citadas a seguir em ordem 

seqüencial e ilustradas na Figura 1, que como enfatiza o autor: “Embora seja um esquema 

elástico, é melhor realizar as operações citadas pela ordem indicada” (MUNARI, 2008, p.54).  

1) problema, 2) definição do problema, 3) componentes do problema, 4) coletas de dados, 5) 
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análise dos dados, 6) criatividade, 7) materiais e tecnologia, 8) experimentação, 9) modelo, 

10) verificação, 11) desenho de construção, e enfim 12) solução final. 

  
Figura 1 – Metodologia Bruno Munari. Fonte: Adaptado de Munari, 2008 
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Apesar da indicação do autor pela ordem seqüencial da metodologia, é 

importante destacar que nenhuma metodologia é totalmente inalterada e completa, assim 

como destaca o próprio Munari (2008): 

 
O método de projeto, para o designer não é absoluto nem definitivo; pode 
ser modificado caso ele encontre outros valores objetivos que melhorem o 
processo. E isso tem a ver com a criatividade do projetista, que, ao aplicar o 
método, pode descobrir algo que o melhore (MUNARI, 2008, p.11). 

 

Sendo assim, quando achar necessário, utilizar-se de outro processo, ou da 

modificação de algum item, para que assim seja resolvido o problema mais facilmente e com 

resultado desejado.  

 



 

  

Capítulo 2   

  

REVISÃO DE LITERATURA GERAL 

2.1. ENTRE DESIGNERS E ARTESÃOS   

 
É importante que se dê oportunidade de o artesanato chegar até o design e 
que o design venha se abastecer no artesanato (COSTA. J, 2008). 
 

Tradição vem do verbo latim tradire, que tem como significado o ato de passar 

alguma coisa para alguém, ou ainda, passar de uma geração para outra geração. Bornheim 

(1987) ao aprofundar no tema, conceitua a tradição como um elemento organizador da 

sociedade, referindo-se a ela como o  

 
[...] conjunto de valores dentro dos quais estamos estabelecidos; não se 
trata apenas das formas de conhecimento ou das opiniões que temos, mas 
também da totalidade do comportamento humano, que só se deixa elucidar 
a partir do conjunto de valores constitutivos de uma determinada sociedade” 
(BORNHEIM, 1987, p. 20).  
 

A partir de um esclarecimento de tradição, é possível um aprofundamento sobre 

o artesanato. Sabe-se que o artesanato tem uma grande ligação de passar de geração para 

geração. Como Lira (2004) esclarece este ato de ensinamento ocorre em todo o tipo de arte: 
“[...] do traçado de palha de carnaúba à criação das rendas de bilro e do labirinto; dos 

brinquedos e esculturas em madeiras às bonecas coloridas de pano [...]. Inúmeros são os 

exemplos de herança familiar na história da arte artesanal do país” (LIRA, 2004, p.1).  
Podemos considerar artesanato toda a matéria-prima transformada por 

predominância manual, feita pelo artesão, que tenha o domínio de técnicas, unindo a 

criatividade e o valor cultural. Hoje, o artesanato se propõe a mostrar a história de sua 
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comunidade, sendo assim “uma das mais ricas formas de expressão da cultura e do poder 

criativo de um povo”. (PROGRAMA DO ARTESANATO, 2012). 

Pode-se dizer que o artesanato deixou de ser um único meio de produção para 

se transformar em um meio alternativo a partir do século XVIII, quando ocorreu a Revolução 

Industrial, substituindo as mãos pelas máquinas. Após a revolução, o artesanato foi 

considerado um diferencial nos produtos, assim trabalhado e ensinado pela a Bauhaus, em 

1919, na Alemanha, que tinha como objetivo capacitar os alunos na criação de produtos, 

aprendendo a parte teórica e a prática das artes. 

O Brasil também ganhou fama por ter esse diferencial na área do artesanato, 

principalmente na área têxtil, tendo reconhecimento em outros países. O artesanato 

brasileiro acompanha o mesmo crescimento cultural que o país obteve desde 1500, pois o 

conhecimento dos índios (como a cestaria, trançado, fiar e tecer) foi miscigenado acrescido 

pelos nossos colonizadores, da Europa e pelos africanos escravizados (KUBRUSLY; 

IMBROISI, 2012). 

Costa. J (2008) como grande incentivadora do artesanato brasileiro, explica que 

este trabalho no Brasil se mantém por uma falta de utensílios pela população, ou seja, 

enquanto houver necessidade do ter e do fazer, o artesanato não será extinto no nosso 

país. 

Podemos perceber que o artesanato no Brasil tem grande importância tanto em 

ocupação quanto para renda familiar. Para termos uma proporção da dimensão da 

importância do artesanato para o Brasil, no ano de 2008, o país já obtinha cerca de 8,5 

milhões de artesãos, que movimentaram em média R$ 28 milhões ao ano, porém Ricardo 

Guedes, gerente da unidade de atendimento coletivo do SEBRAE, explica que este 

movimento financeiro poderia ser maior se o artesão encarasse seu trabalho como negócio:  

 
O artesanato merece atenção especial porque gera ocupação para pessoas 
que, de outro modo, não conseguiram ter uma colocação digna no mercado. 
Além disso, possibilita o resgate da cultura, fazendo com que a tradição 
ganhe um sentido econômico (GUEDES, 2008, p. 28). 

 

Kubrusly e Imbroisi (2011) esclarecem que unindo o design com o artesanato é 

possível conseguir um reconhecimento maior do trabalho dos artesãos, através de produtos 

diferenciados e novos conceitos. Isso ocorre através de três formas: com o objetivo de 

auxiliar o artesão – sendo o designer uma espécie de consultor, outra forma seria a troca de 

conhecimento, e por último, onde o designer tem como objetivo realizar criações com itens 

artesanais. 
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Aqui, tanto na pesquisa teórica como na parte criação nosso foco é nos 

concentrarmos nas configurações do designer inspirando-se em peças artesanais. 

Franco (2008) esclarece que neste formato, artesanato alimentando o design, 

resulta em grandes parcerias. Conforme a consultora, ao inserir o artesanato em uma das 

áreas do design, como a moda e design de interior é possível conquistar peças sofisticadas 

e com diferencial, sobressaindo-se no mercado.   

 Costa. J (2010 apud KUBRUSLY; IMBROISI, 2011) ainda complementa dizendo 

que quando o designer se insere no meio do artesão, ele necessita certa humildade, não só 

na conversa, mas também na hora da divulgação da autoria:  

 
Posso admirar um cesteiro ou uma bordadeira e posso até desenhar alguma 
coisa, mas não sei fazer. Precisaria de anos para aprender. Desenhar está 
no mesmo nível do fazer, porque ambos exigem anos de aprendizados 
(COSTA. J, 2010 apud KUBRUSLY; IMBROISI, 2011, p. 28). 

2.2. RENDA, RENDÁ! 

Olê muié rendeira 
Olê muié rendá 
(Trecho da música de Volta Seca) 

 

Para Ramos, A. e Ramos, L. (1948 apud FUNARTE, 1986) é considerado renda 

o trabalho que a partir de uma agulha, ou vários fios, dão existência a uma nova malha, que 

como Fajardo, Calage e Joppert (2002) destacam geralmente sua construção é realizada 

com os fios de linho, algodão ou seda.   

Os mesmos autores explicam que a origem da renda tem certo enigma, acredita-

se que sua origem é árabe, porém tornou-se mundialmente conhecida pelos europeus, que 

sob o ponto de vista de Pezzolo (2007) tiveram conhecimento do trabalho das rendas na 

Guerra das Cruzadas. 

Após as Cruzadas, a renda teve um aumento de produção voltado para a Igreja, 

mas aos poucos seu uso começou a ser empregado em vários outros artigos e em diversos 

países da Europa, ganhando fama e prestígio. Cada país desenvolveu características 

próprias e nomes diferenciados, para que assim fossem consideradas uma renda exclusiva 

(FUNARTE, 1986). 

Em Veneza, a renda foi denominada como Punto Venezia, a cidade foi o pólo 

propagador do artesanato da renda de agulha. De acordo com Pezzolo (2007) o diferencial 
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da renda de Veneza é um ponto mais grosso, produzindo relevo à peça. As rendas 

Venezianas foram utilizadas inicialmente em golas masculinas. 

 Nesta região, as rendas negras também tiveram grande importância, isso se 

deu pela utilização das tradicionais roupas de carnaval e de festejo, denominada Bauta, 

constituída de máscara branca, capa de renda negra e capuz de seda (DUMAS, 2009). O 

artista Pietro Longhi conseguia pintar fielmente estas rendas, como na obra The Tooth Puller 

-1746 (Figura 2) onde podemos analisar sua utilização tanto por homens, quanto por 

mulheres. 

 
Figura 2 – A rendas negras em Veneza. Fonte: Wikipaintings, 2013 

Do mesmo jeito que Veneza ficou conhecida como pólo propagador da renda de 

agulha, a cidade de Milão tornou-se reconhecida pela renda de bilro, sendo chamada como 

Punto Milano (FUNARTE, 1986). 

Na França, no ano de 1665, o surgimento do Point de France, ocorreu apenas 

para suprir o desejo de seus consumidores que almejavam cópias das rendas venezianas. 

Mallalieu (1999) explica que a verdadeira renda francesa, de mérito, fora confeccionada 

após 1675, ganhando prestígio e algumas características únicas: “[...] o ponto de França é a 

trama da base, que tem pequenos picotes nas barras de pontos caseados” (Mallalieu, 1999, 

p.188).  

No Brasil, o surgimento da renda se deu através de nossos colonizadores 

portugueses, como o caso de Santa Catarina, que pela presença de imigrantes dos Açores, 
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uma das ilhas portuguesa mais conhecida pela qualidade e quantidade da produção de 

renda, conservou a tradição de desenvolver a renda de bilro até hoje (FUNARTE, 1986). 

Contudo, a renda só se tornou popular no Brasil quando a mulher conseguiu 

transformar este artesanato em uma atividade rentável. Isto só ocorreu no século XIX, com a 

influência da sociedade francesa e suas revistas de moda e cultura, que aqui chegavam a 

pedido das senhoras da elite. As revistas mostravam trabalhos manuais, os quais as 

senhoras realizavam para o seu lazer, porém o restante do trabalho, para o consumo da 

casa, começou a ser ensinado e repassado para as mulheres do povo, sob forma de 

encomenda, incentivando a produção como fonte de renda (FAJARDO; CALAGE; 

JOPPERT, 2002). 

De acordo com Bergamin (2003) desde o princípio da renda no Brasil existe uma 

ligação entre a renda e praia – rendeira e pescador, isto ocorre, porque a maioria das 

comunidades de rendeiras está situada na beira do mar, salvo as rendas irlandesas, que 

são encontradas em cidades interioranas (Funarte, 1986). O autor ainda explica que a 

ligação entre a renda e o mar é dada pela acomodação dos colonizadores no litoral, que 

somente após algum tempo expandiram-se para o interior. 

A renda no país é considerada de alta qualidade, sendo destaque em estados 

como Santa Catarina, Sergipe, Maranhão, Goiás, Minas e principalmente no Ceará. Porém, 

cada vez mais ocorrem intervenções nas vendas, gerando o desânimo por parte das 

artesãs, contribuindo assim para a extinção da profissão (FUNARTE, 1986).  

Podemos citar como o maior interventor da renda artesanal, a renda industrial, 

esta teve início com a família Leavers, na cidade de Calais em 1816, mas que atualmente já 

ultrapassou fronteiras e hoje é fabricada em diversos países, sendo destaque na 

concorrência entre China e Tailândia.  

A renda na moda ressurgiu com o retorno da “moda de noite”, assim ganhando 

enriquecimentos como pailletes, pérolas e flocagens, dando um ar mais sofisticado 

(PEZZOLO, 2007). Os diferentes tipos de renda, de agulha ou de bilros, necessitam 

agradecer aos criadores de moda e às marcas de lingerie, pois são elas que contribuem 

para a ascensão da renda, já que a mesma “possui tendências a se situar como histórica na 

moda” (PEZZOLO, 2007, p. 229). 
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2.2.1. Qual a tua renda, rendeira? Tipos de renda 

Segundo Funarte (1986) existem dois tipos de produção de renda, a de bilros e a 

de agulha. O primeiro tipo é constituído apenas por um estilo: a renda de bilro, enquanto a 

renda de agulha é composta por diversos outros estilos. Em nosso país, podemos destacar 

como artesanato têxtil de agulha: a renda irlandesa, o labirinto, o filé e o rendendê 

encontrados em algumas regiões do país, e outros tipos: como o tricô e o crochê 

encontrados de uma forma mais uniforme por toda a unidade federativa, outro tipo de renda 

trabalhado, mais pontualmente em uma região é o frivolité e o nhanduti. 

Mallalieu (1999) explica que as rendas de agulha é a junção de pontos de 

bordado juntamente com a técnica do ponto ajour, utilizado no linho, porém FUNARTE 

(1986) acrescenta que entre esta classificação de rendas existem alguns processos e 

equipamentos que as diferenciam dentro da produção.  

2.2.1.1. Renda Irlandesa 

 
Figura 3 – Renda Irlandesa. Fonte: yokodisse, 2012 

A renda irlandesa que também pode ser denominada como renda inglesa e 

renascença, ficou mais conhecida como irlandesa pelo fato de ter sido as freiras do país em 

questão que influenciaram a realização deste tipo de trabalho no Brasil. Apesar de ser 
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considerada a mesma renda, existem sutis diferenças, que podem ser percebidas pelo uso 

do lacê ou fitilho (FUNARTE, 1986). 

Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, uma 

das cidades mais conhecidas do país por esse trabalho manual, é a cidade de Divina 

Pastora, no estado de Sergipe, se tornando o pólo produtor das rendas irlandesas, que no 

ano de 2009 conquistou a façanha de se tornar patrimônio cultural do Brasil.  

Uma característica própria desta renda é que ela é constituída inteiramente do 

avesso, motivando a rendeira a um novo desafio. O feitio segue seis passos importantes, 

como explicam Fajardo, Callage e Joppert (2002):  

1º passo: com ajuda de um papel transparente, o modelo de risco escolhido é copiado. 

2º passo: o papel transparente, que agora já esta com o modelo de risco copiado sobre 

ele, é fixado sobre um papel mais resistente. 

3º passo: o lacê é costurado com pontos largos no papel, acompanhando o risco: a 

renda será feita na união dos espaços deixados pelo lacê. 

4º passo: o papel é preso na almofada. 

5º passo: os pontos que ficaram vazios serão preenchidos nesta etapa, sendo utilizada 

agulha e linha. 

6º passo: o último passo é realizado a limpeza da peça. É retirado a peça da almofada e 

alguns fiapos da peça. 

2.2.1.2. Renda Labirinto 

 
Figura 4 – Renda Labirinto. Fonte: picstopin, 2013 
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A renda labirinto tem este nome por ser um trabalho sinuoso e trazer em seu 

feitio o emaranhamento dos fios. Além de renda labirinto, também é conhecida como crivo, 

devido o seu aspecto peneirado (FUNARTE, 1986). Esta é a única renda considerada ao 

mesmo tempo um bordado e uma renda de agulha, já que não se trata de construir uma 

trama, e sim de se desfiar e tecer o tecido, conforme explica Girão (1996 apud Cunha; 

Vieira, 1983). 

Além do desfilamento do fio, como sendo a sua principal atividade neste 

artesanato, a labirinteira necessita também realizar alguns pontos, como o ‘cerzido’, 

‘torcimento’, e o ‘caseado’ (FUNARTE, 1986). Conforme Bergamin (2003) explica, a renda 

labirinto é muito delicada, e assim necessita de tecidos ligados a essa delicadeza como: 

cambraia de linho, linho, algodão puro e fino, o autor ainda dá seu parecer para nunca 

utilizar os tecidos sintéticos. 

De acordo com Funarte (1986) os motivos que são apreciados pelas labirinteiras 

nos seus trabalhos são a fauna e flora dando ênfase para o pássaro, flores e folhas, porém 

Fajardo, Calage e Joppert (2002) ressaltam que este tipo de renda segue sempre um 

padrão de simetria, devido a forma que é produzido. 

Conforme Funarte (1986), o labirinto segue a seguinte ordem: 

 

1º passo: o desenho a ser realizado é passado para um papel quadriculado. 

2º passo: o desenho do papel quadriculado é passado para o tecido, com a ajuda de um 

papel carbono. 

3º passo: o tecido é cortado 

4º passo: as partes estipuladas são desfiadas 

5º passo: para que facilite o trabalho da labirinteira, nessa etapa, o tecido é preso e bem 

esticado em um bastidor. 

6º passo: começa o trabalho de tecer. As partes que foram desfiadas ganham 

preenchimentos com linha. 

7º passo: mais uma vez o tecido ganha preenchimento com linha, porém desta vez a 

linha ganha um efeito “torcida”. 

8º passo: no perfilamento da peça é realizado o acabamento. 

9º passo: a peça é retirada do bastidor, onde é lavada e engomada com delicadeza, já 

que neste processo pode sofrer deformação. 
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2.2.1.3. Renda Filé 

 
Figura 5 – Renda Filé. Fonte: elo7, 2013 

 A renda filé é um trabalho artesanal que utiliza da interferência na estrutura de 

uma peça já existente, muitas vezes aproveitando da rede de pesca. A utilização da 

estrutura ocorre com o preenchimento de linha em diferentes espessuras e cores em 

determinados espaços da rede, assim a malha tornar-se cheia, e outras partes conservam-

se vazias. 

O principal estado brasileiro de confecção de renda filé é Alagoas, onde tem 

como características a utilização das malhas nas cores preta, branca e bege, já em Santa 

Catarina o filé é produzido com fios coloridos sobre malha preta, sendo usado apenas o 

ponto cheio (FAJARDO; CALAGE; JOPPERT, 2002). 

Na renda filé é registrado uma quantidade menor de etapas de processos, ao 

total são quatro passos (FUNARTE, 1986): 

1º passo: é construída a malha. 

2º passo: é construído o bastidor, preso e bem esticado (seguindo o mesmo estilo do 

processo realizado na renda labirinto). 

3º passo: por ser uma renda de intervenção, nessa etapa a malha ganha preenchimento 

com uma nova linha e novos desenhos. 

4º passo: a peça é retirada do bastidor. 
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2.2.1.4. Renda Rendendê 

 
Figura 6 – Renda Rendendê. Fonte:  flickr, 2009 

Especula-se que o nome rendendê venha da mistura de renda juntamente com o 

dendê, já que os principais pólos deste trabalho encontram-se na Bahia e Sergipe, onde 

também se utiliza com abundância o óleo de dendê. Esta renda é especialidade do Sergipe, 

nesse estado o rendendê tem como principal característica a utilização de linha branca para 

o feitio (FUNARTE, 1986). 

Conforme Fajardo, Calage e Joppert (2002) esclarecem, este tipo de renda é 

mais utilizado em barras de toalha e jogos americanos, Funarte (1986) acrescenta que no 

acabamento destes utensílios sempre é observado bicos feitos com bilros ou crochê. 

O motivo utilizado nesta renda é o geométrico, tendo esta forma em pontos 

cheios e abertos. Assim, este trabalho manual é composto de duas etapas distintas 

(FUNARTE, 1986): 

Rendendê fechado: 

1º passo: é acrescentado como linha em formato geométrico 

2º passo: os quadrados não preenchidos, que ficam no meio destes quadrados, são 

desfiados. 
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3º passo: são cortados 

4º passo: ganham preenchimento 

Rendendê aberto 

1º passo: são desfiados e cortados 

2º passo: ganham preenchimento 

2.2.1.5. Renda de Bilro 

 

A outra classe de renda são aquelas produzidas por bilros (NÓBREGA, 2005 

apud SEBRAE, 2008) 

 
Figura 7 – Renda de Bilro. Fonte: estilo, 2013 

Segundo Funarte (1986) este trabalho artesanal, ganha diferentes 

denominações, conhecida como renda de almofada, renda da terra e também como renda 

de birro.  Sua principal diferenciação deve-se ao fato da produção ser realizada por bilros ao 

invés de agulhas, além disso, Mallalieu (1999) explica que a renda tem como característica 

o entrelaçamento dos fios. 
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O bilro, ou “birro”, é um artefato de madeira, que tem como função enrolar a linha 

que será utilizada para realização da renda, além disso, a peça serve como um protetor para 

o não embaraço dos fios. O artesão especialista em confeccionar os bilros muitas vezes é o 

pescador, utilizando a vegetação do seu ambiente (Funarte, 1986). 

Fajardo, Calage e Joppert (2002) explicam que o manuseio de bilros é realizado 

da seguinte forma: os bilros da direita cruzam para a esquerda, assim sucessivamente 

satisfazendo o desenho da renda, sempre utilizando do som da batida entre eles para 

sincronizar o compasso de trabalho. A quantidade de bilros varia com a complicação da 

renda (NÓBREGA, 2005 apud SEBRAE, 2008). 

Além dos bilros, os materiais indispensáveis para a realização da renda é a 

almofada, o papelão e os alfinetes. 

Funarte (1986) esclarece que a cor tradicional é branca, porém o bege 

acompanha o trabalho com bastante freqüência, Bergamin (2003) explica que a 

multiplicidade de cores na renda de bilro foi posta em prática há pouco tempo. 

 

COMPARATIVO DAS RENDAS  

A Figura 8 vem com a intenção de uma melhor visualização das principais 

características de cada renda até aqui citadas, e assim facilitando a comparação entre elas.  

 
Figura 8 – Comparativo das rendas 
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2.2.1.6. Crochê 

Na prática, descrever o crochê se torna mais complexo. Suas criações 
proporcionam um universo rico em formas, texturas e cores (MANEQUIM, 
2013a, p.12). 

 
Figura 9 – Crochê. Fonte: Manequim, 2013a 

Udale (2009) explica que a origem da palavra crochê, vem de croc, que significa 

gancho em francês, como complementa Manequim (2013a) refere-se ao formato da agulha 

utilizada para a confecção da peça. 

Fajardo, Calage e Joppert (2002) explicam que o crochê é considerado uma 

malha rendada que não utiliza do apoio de bastidores para a sua produção, devido a este 

feito, em alguns lugares é conhecido como “ponto feito no ar”. Para a sua confecção é 

utilizado apenas uma agulha específica para o crochê e linha adequada para o trabalho.  

O crochê é considerado um dos artesanatos têxteis mais versáteis, pois é 

possível a utilização de diversas fibras, tendo assim a criação de diferentes produtos: com o 

barbante é possível a realização de tapetes, o couro a produção de bolsas e pulseiras, já as 

linhas com elastano, pode-se desenvolver a produção de peças como o biquíni e maiô 

(MANEQUIM, 2013a) 

Sabe-se que o crochê tem diferentes formas de ser realizado, criando assim 

diversos estilos, porém o mais encontrado é o crochê tradicional (Figura 10). 
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Figura 10 – Crochê Tradicional e gráfico. Fonte: Manequim, 2013b 

Como segue na Figura 10, os trabalhos utilizam gráficos, para que assim facilite, 

de forma visual, a realização do crochê. Cada gráfico contém símbolos que indicam para as 

crocheteiras os diferentes pontos. Dependendo do trabalho e do gráfico, é necessário 

também a utilização de instruções por escrito. 

Ao investigarmos sobre o início do crochê, nos deparamos com datas incertas, 

mas com acontecimentos de fatos e alguns dados históricos é possível se ter uma idéia de 

quando começou o artesanato. Relatos apontam que foi por volta do século XIX que o 

crochê ganhou reconhecimento na Europa, sendo a grande impulsora deste crescimento a 

artesã Eleanor Riego de La Branchardiere, que publicou as primeiras receitas de crochê. Já 

no Brasil, o crochê teve crescimento em grande escala no século XX, por incentivo de 

programas sociais que estimulavam a profissionalização de imigrantes e, ou o contato entre 

expressões artísticas com mulheres de classe média (MANEQUIM, 2013a). 

Kubrusly e Imbroisi (2011) mencionam que a técnica do crochê sempre foi muito 

apreciada, principalmente nos anos 40, onde se tornou assunto e aula prática na cadeira de 

Economia Doméstica. Manequim (2013a) destaca que depois de algumas décadas de 

queda na produção e falta de tempo das mulheres para dedicação ao trabalho manual, os 

anos de 2000 foram o recomeço do crochê na moda, isto se deu pelo fato da tendência DIY 

- do it yourself (faça você mesmo) se tornando uma filosofia de vida muito bem aceita até 

então. 

Atualmente, nas semanas de moda mais influentes do mundo é sempre possível 

ver peças elaboradas com o crochê. Conforme explica Manequim (2013a) as peças ganham 

ar criativo e inovador, tornando-se apropriado para o público do século XXI:  
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Fios e tramas são usados de maneira criativa. Os estilistas buscam novos 
formatos, renovam as propostas, repaginam o antigo e tornam o artesanato 
em alternativas mais descoladas para atualizar o guarda-roupa 
(MANEQUIM, 2013a, pg. 28). 
 

No Brasil temos como referência knitwear as designers Martha Medeiros e 

Giovana Dias (Figura 11). 

 
Figura 11 – Trabalho Martha Medeiros e Giovana Dias. Fonte: marthamedeiros, 2013 e chic, 2012 

ESTILOS DE CROCHÊ 

 

Ao pesquisar a história do crochê, identificou-se uma grande variedade de 

estilos, cada um com características próprias, dando assim o seu diferencial. Pode-se citar 

como estilos de crochê: o tunisiano, o peruano, o de grampo, e o granny square, porém no 

Brasil as técnicas mais conhecidas são o filé e o crochê irlandês, além do tradicional, como 

já mencionado anteriormente. 
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a. Crochê Filé 

 
Figura 12 – Crochê  Filé. Fonte: Manequim, 2013b 

O crochê filé é um dos estilos mais adorados pelas crocheteiras, sendo 

considerada a técnica mais simples, pois sua execução se trata apenas de dois pontos a 

serem realizados: a correntinha e alguns tipos de pontos altos (O GLOBO, 1994) 

Conforme Manequim (2013b) explica, o filé tem como característica a alternância 

entre pontos vazios e pontos cheios. Os pontos vazios formam-se a partir de um conjunto de 

pontos altos, geralmente separados pelos pontos de correntinhas. Já para o 

desenvolvimento do ponto cheio é trabalhado três pontos altos (O GLOBO, 1994). 

A beleza do filé depende da disposição exata dos pontos preenchidos e vazios, 

para que assim formem o desenho correto. Com a intenção de o desenho conseguir ser 

transferido fielmente e rapidamente, é utilizado a receita (Figura 13). 

 
Figura 13 – Crochê Filé e Gráfico. Fonte: Fantasias de Bordas, 1993 
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A receita do filé é composta por símbolos, sendo: o quadrado preenchido pela 

cruz e o quadrado vazio. Sabe-se, que cada quadrado desenhado na receita corresponde 

sempre a três pontos na prática (O GLOBO, 1995). 

 

b. Crochê irlandês 

 
Figura 14 – Crochê Irlândes. Fonte: flickeflu, 2012 

Assim como Manequim (2013a) explica, crochê irlandês teve seu início um 

pouco inesperado: 

[...] o crochê irlandês, que, embora tenha sido criado na Inglaterra por uma 
artesã Francesa que se inspirava em rendas espanholas, se tornou popular 
na Irlanda, por causa disso,acabou recebendo o nome do país [...] 
(MANEQUIM, 2013a, p. 20). 

 

O crochê irlandês é reconhecido pela sua delicadeza e refinamento 

(MANEQUIM, 2013a). E como O Globo (1995) complementa este estilo é o mais artístico e 

tem como característica sempre o motivo floral. 

Nessa técnica, são construídas flores e folhas individuais, para que após sejam 

agrupados em um fundo rendado, realizado também com o estilo de crochê irlandês. 

As flores e folhas construídas seguem um padrão estipulado pelo estilo, como: a 

rosa clássica, a folha lanceolada e a estrela de oito pétalas (Figura 15).  
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Figura 15 – flores e folhas estilo irlandês. Fonte: O Globo,1995 

Para o fundo rendado também tem um estilo pré-estipulado, chamado: a rede de 

fundo clássica, a rede com biquinho e rede com biquinho em forma de trevo (Figura 16). 

 
Figura 16 – rede de fundo estilo irlandês. Fonte: O Globo, 1995 

2.3. DESIGN DE SUPERFICIE – HISTÓRIA E CONCEITO  

Cada objeto tem uma pele, espessa ou fina, lisa ou áspera, poros ou 
impermeável. A pele é a linha entre o lado mais escondido e a experiência 
exterior. Pele: superfície, substância e design se manifestam em produtos, 
mobiliário, moda, arquitetura e meios de comunicação que então ampliam 
os limites do que nós entendemos como superfície (JEFFERS) 

 

Introduzido pela designer Renata Rubim, que após o seu contato com o tema 

Surface Design na Rhode Island School of Design – RISD, nos Estados Unidos na década 

de 80, o inseriu no cenário brasileiro como design de superfície - DS (RUBIM, 2010). 
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Conforme Rüthschilling (2008) o tema vive no país um momento de expansão, 

Schwartz (2008 apud FREITAS, 2011) concorda que o design de superfície passa por uma 

fase de construção, a autora destaca que em 2005 a área ganhou uma repercussão maior 

devido o seu reconhecimento como uma especialidade do design, promovido pelo Comitê 

Assessor de Design de Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico - 

CNPq. 

Apesar de hoje em dia já ser considerado uma especialidade no design, o DS 

sofre uma questão delicada: sua posição no âmbito do design, pois muitas vezes é 

confundido como uma vertente do design têxtil, gráfico ou até mesmo de produto, já que sua 

matéria trabalhada -superfície- percorre entre diversas áreas. Porém Freitas (2011) explica 

que cada área tem sua importância por si só, além de ter características que não envolvem 

outras especialidades, fazendo com que o DS seja um campo próprio. 

O design de superfície é conceituado por Rüthschilling (2008) como uma 

atividade que busca criar ou tratar imagens, não somente pensando na estética, mas 

também como uma função, tendo o seu projeto definido a partir dos materiais especificados.  

Ao falarmos do design de superfície em uma visão histórica, podemos dizer que 

é uma área antiga, que teve seu princípio registrado com expressões gráficas em cavernas, 

tendo o seu registro mais antigo o de Rodésia, na África, com mais de 40.000 anos. A 

autora afirma que neste período já se usava a estrutura de repetição, porém não se 

pensando em uma harmonia e ritmo, mas sim numa narrativa de acontecimentos. 

Posteriormente, no período neolítico, algumas novas superfícies foram inseridas 

na história, muitas desenvolvidas em questão de embelezamento. As cerâmicas que antes 

eram peças modestas, pensadas somente na sua função, neste período ganham cor 

(vermelho, preto e branco), textura (a partir da prensagem do barro) e até o polimento. 

Também neste momento surge a tecelagem, tendo o mesmo princípio utilizado nos dias 

atuais (RÜTHSCHILLING, 2008). 

Segundo a autora, com o surgimento primeiramente da cerâmica e tecelagem, e 

após da estamparia e azulejaria, que a partir de suas linguagens e composições visuais, 

começam de fato o que hoje chamamos de design de superfície. 

Com este resumo da história, é possível concluir que o design de superfície foi 

introduzido pelo homem simplesmente como uma forma de se expressar, que com o passar 

das décadas foi ganhando espaço como uma manifestação de ordem estética e funcional. 

Como já mencionado, Design de Superfície, criado no Brasil, teve sua inspiração 

nas configurações do Surface Design, nascido nos Estados Unidos da América, porém 

essas duas nomenclaturas ganham conceitos diferenciados. 
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Como a fundação Surface Design Association – DAS (2008 apud Rüthschilling, 

2008) divulga o Surface Design apenas atua no campo têxtil: 

 
Design de superfície abrange apenas coloração, padronagem e estrutura de 
fibras e tecidos. Isso envolve exploração criativa de processos como 
tingimento, pintura, estamparia, bordado, embelezamento, quilting, 
tecelagem, tricô, feltro e confecção de papéis. (DAS, 2008 apud 
RÜTHSCHILLING, p.62, 2008)  
 

Já o Design de Superfície, nomenclatura brasileira, compreende uma enorme 

área de atuação, porém sempre são classificados por setores, como: papéis, revestimento 

cerâmico, têxteis e outras superfícies. 

 

a. Papelaria: Tem como atividade o desenvolvimento de estampas, sendo o 

papel o material base. Os produtos mais criados são: materiais para escritório, papel de 

presente, produtos descartáveis, embalagens e o papel de parede. 

 
Figura 17 – Exemplo de Superfície em Papelaria. Fonte: Pinterest Imagens, 2013 

b. Têxtil: O design têxtil é uma área com inúmeras possibilidades de atuação, 

porém é separado em duas categorias. A primeira categoria é dos tecidos que tem a sua 

estrutura projetada, como a tecelagem e a malharia. Como Rubim (2010) destaca, este tipo 

de DS necessita de um conhecimento específico por parte dos designers. A segunda 

categoria do design têxtil são os tecidos que passam por algum tipo de acabamento ou 

embelezamento em sua superfície, sendo o mais utilizado a estamparia. Na estamparia 

podemos citar a serigrafia, estamparia digital e manual e o transfer. A Figura 18 traz 

exemplo da diversidade do design têxtil com a tecelagem, malharia e a serigrafia. 
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Figura 18 – Exemplo de Superfície em Design têxtil. Fonte: Pinterest Imagens, 2013 

c. Revestimento Cerâmico: Este setor engloba todos os revestimentos 

cerâmicos para parede e pisos, como: azulejos, calçadas, pisos que incluem texturas ou 

não. Também abrange louças e objetos de decoração. 

 
Figura 19 – Exemplo de Superfície em Revestimento Cerâmico. Fonte: Pinterest Imagens, 2013 

d. Outras Superfícies: Dentro do design de superfície pode-se ter a atuação 

sobre diversos materiais ou suportes, considerados por Rüthchlling (2008) como uma 

maneira especial, sendo um complemento a outra área do design.  Podemos destacar 

dentro deste setor os: vidros, sintéticos e o design gráfico. Porém é possível encontrar esta 

atuação especial em de mais áreas.  
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Figura 20 – Exemplo de Superfícies em diversos materiais. Fonte: Pinterest Imagens, 2013 

Enfim, há muitas áreas em que o design de superfície pode ser inserido, porém é 

importante destacar que os setores do DS apresentados anteriormente não são únicos, nem 

um campo fechado, pois a cada momento surgem novas áreas que podem ser inseridas 

nesta especialidade. Essas novas áreas passam a existir pela inovação e expansão dos 

produtos, sendo criados para que assim ocorram novas possibilidades de aplicação em 

materiais inovadores. 

Freitas (2011) afirma que existem duas funções distintas para a superfície, 

sendo elas a envoltório e a objeto (Figura 21). A superfície - envoltório é caracterizada por 

ser um projeto que agrega cor, textura, sobre um objeto já existente, que conforme 

Rüthchlling (2008) tem o objetivo de acarretar qualidade ao produto através do revestimento. 

Conforme Schwartz (2008 apud Freitas 2011) a superfície-objeto tem como característica a 

sua superfície projetada juntamente com a estrutura do objeto, assim a superfície deixa de 

ser uma aplicação e torna-se o próprio objeto. 

 
Figura 21 – Superfície-envoltório e Superfície-objeto. Fonte: Pinterest Imagens, 2013 
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Este cenário de interação que ocorre na superfície – objeto é um fator que o 

designer cada vez mais busca alcançar em seus projetos, sendo conhecido como o design 

emocional. 

2.3.1. Design de superficie – técnica de representação 

Rüthschilling (2008) afirma que os princípios básicos da área de design de 

superfície são primeiramente a noção de módulo, e posteriormente a repetição e suas 

estruturas. O módulo procura desenvolver todos os elementos visuais dentro de uma área 

pré-determinada, este elemento visual pode ser apenas uma figura ou um composto de 

vários elementos (FREITAS, 2011). Schwartz (2008 Apud FREITAS, 2011) explica que em 

um módulo se encontra uma gama mínima de conteúdos informacionais: 

 
O módulo detém em sua constituição genuina a carga informacional mínima 
do conteúdo expressivo (motivos) e também detém em si os limites 
geométricos, a dimensão, a organização e a estrutura em relação à 
superfície (SCHWARTZ, 2008 Apud FREITAS, 2011, p. 66). 
 

As dimensões do módulo dependerão da especificação do projeto, do processo 

e também do tamanho do motivo utilizado no rapport. Para Freitas (2011) os módulos são 

em sua maioria retangulares, por uma herança da fabricação têxtil, já que nesta área de 

estampagem era feito o módulo a partir do comprimento e largura do tecido. Porém o 

módulo retangular não é o único, podendo ser realizado em outros formatos, tomando 

apenas alguns cuidados: 

 
Deve-se contar apenas com os limites da unidade escolhida. Se não há 
encaixes perfeitos nos sistema, ele tende a acumular espaços vazios (nas 
partes de encontros dos vértices), o que pode representar um problema no 
produto final, caso não seja essa a intenção (FREITAS, 2011, p. 66). 
 

Para que se saiba como serão as formas do desenho ao se encaixar os 

módulos, é realizado um estudo unindo um módulo em outro, cujo encaixe consiste por: 

continuidade ou por contigüidade (Figura 22). A continuidade é a “seqüência ordenada e 

ininterrupta de elementos visuais dispostos sobre uma superfície, garantindo o efeito de 

propagação”, sendo o desenvolvimento de feitos (RÜTHSCHILLING, 2008, p.65). Enquanto 

a contigüidade é responsável pela harmonia visual, isto é, a dissipação do módulo e a 
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revelação de uma imagem contínua, tanto dos elementos principais, quanto do fundo 

(RÜTHSCHILLING, 2008).  

 
Figura 22 – Encaixes por Continuidade e Contiguidade. Fonte: PARRAMÓN ESPANHA, 2009 

Para que se faça o estudo de encaixe dos módulos, Rüthschilling (2008) 

recomenda sempre a utilização de nove módulos (Figura 23), para que assim possa ser 

destacado o módulo central, tendo por completo as relações visuais que os módulos 

vizinhos criam. 

 
Figura 23 – Exemplo de encaixe com nove módulos. Fonte: cromico, 2011 
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2.3.1.1.   Repetição e suas estruturas 

Rubim (2010) destaca que para criar superfícies é necessário saber projetar na 

área, para isso é importante o conhecimento de repetição. O modo de repetição é sempre 

lembrado como uma característica muito utilizada dentro do DS, apesar de não ser o único 

sistema encontrado para a geração de superfícies.  

Tem-se como conceito, assim empregado por Rüthschilling (2008), que repetição 

é a colocação dos módulos tanto no comprimento quanto na largura, tendo o devido cuidado 

de conformar estes módulos de uma forma contínua, sem deixar aparente aos olhos nus os 

espaçamentos, fazendo com que repetidos e conectados constituem padrões. 

Os especialistas na área de criação de superfícies substituem o termo repetição 

por rapport, que podem trazer apresentações simples, como o azulejo, ou complexas, como 

os tecidos. 

Nas técnicas de representação, cada autor tem o seu modo, considerado por 

ele, o mais apropriado. Com isso, segue abaixo as técnicas dos autores: Rubim (2010), 

Rüthschilling (2008), Proctor (1990) e Wong (1998). 

a. Renata Rubim 

A habilidade na criação do rapport é adquirida com o treino e compreensão da 

prática. O primeiro processo apresentado é a técnica de rapport (Figura 24): 

 
Figura 24 – Técnica rapport. Fonte: Rubim, 2010 

A segunda é a técnica nomeada Drop de rapport (Figura 25), conhecida por 

facilitar a compreensão da repetição. 

 
Figura 25 – Técnica “drop” de rapport. Fonte: Adaptado de Rubim, 2010 
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b. Evelise Anicet Rüthschilling 

Além das técnicas de rapport apresentadas acima, é utilizado na área o sistema 

de repetição, que tende a manter uma lógica. A autora destaca que existem dois tipos de 

sistema: o alinhado e o não-alinhado, tendo em cada um deles uma grande variedade de 

criação, dependendo apenas do designer e sua decisão de melhor escolha.  

O sistema alinhado (Figura 26) são os módulos seguindo uma grade, vertical e 

horizontal, utilizando uma ordem, deixa em evidência a unidade básica, ou seja, o módulo. 

Neste tipo de configuração ocorre a variação da posição, porém sempre seguindo sua 

disposição, contendo três tipos de operações: translação, rotação e reflexão. 

 
Figura 26 – Sistema alinhado. Fonte: adaptado de Rüthschilling, 2008 

Já o sistema não alinhado (Figura 27), o módulo fica menos evidente, tendo o 

desalinhamento. “O sistema não alinhado acontece quando se mantém um alinhamento 

(vertical ou horizontal) e muda o outro, alterando o ângulo ou espaçamento” (FREITAS, 

2011). 

Conforme Rüthschilling (2008) o sistema não-alinhado mais utilizado é o 

“tijolinho”, sendo 50% de deslocamento, não importando se vertical ou horizontalmente. 

 
Figura 27 – Sistema Não alinhado. Fonte: Rüthschilling, 2008 
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c. Richard M. Proctor 

Conforme Wong (1998) a estrutura de repetição pode ser simples ou complexa, 

tendo como as mais utilizadas a quadrangular ou retangular, por deslizamento, tipo 

diamante, triangular, hexagonais, tipo ogivas e tipo escamas. 

- Estrutura Quadrangular ou Retangular  

Proctor (1990) explica que a estrutura quadrangular (Figura 28) ou retangular, 

trata-se de configurar a rede a partir de quadrados ou retângulos formados por linhas 

verticais ou horizontais. Para ter uma rede com mais contraste e complexa é necessário 

variar o seu movimento e expressão. 

 
Figura 28 – Estrutura Quadrangular ou Retângular. Fonte: Google Imagens, 2013 e adaptação de 

Proctor,1990 

- Estrutura por Deslizamento 

A grade por deslizamento (Figura 29) segue a mesma estrutura do quadrangular 

e retangular, porém ocorre uma variação, já que acontece um deslizamento das fileiras que 

fazem a subdivisão estrutural. Esse deslizamento ocorre de forma regular ou irregular, em 

qualquer direção, tendo como guia a fileira adjacente, criando desencontros na horizontal ou 

vertical (WONG, 1998). 

 
Figura 29 – Estrutura por deslizamento. Fonte: Google Imagens, 2013 e adaptação de Proctor,1990 
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- Estrutura por Diamante 

A estrutura por diamante (Figura 30) é uma grade formada por losangos. Ao 

rotacionarmos um quadrado a um ângulo de 45º ele se transformará em um losango, com 

isso, pode-se utilizar a mesma regra da estrutura quadrangular para este tipo de estrutura 

(PROCTOR, 1990). 

 
Figura 30 – Estrutura por Diamante. Fonte: patternationblog, 2013 e adaptação de Proctor,1990 

 

- Estrutura Triangular 

A rede triangular (Figura 31), ou seja, composta por triângulos, tem um 

diferencial, devido o fato de ser flexível, ao olharmos um campo maior da grade, que se 

acaba por agrupar-se em formatos maiores, como o: quadrado, losango, retângulos, 

hexágonos e octógonos. 

 
Figura 31 – Estrutura Triangular. Fonte: Pinterest Imagens, 2013 e adaptação de Proctor,1990 
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- Estrutura Hexagonal 

Proctor (1990) assegura que utilizando a estrutura hexagonal (Figura 32) à 

forma trará estabilidade, já que todos os lados se encaixam, não deixando nenhum espaço 

vazio. Este tipo de estrutura pode ser alongada, encompridada ou até mesmo distorcida 

(WONG, 1998). 

 
Figura 32 – Estrutura Hexagonal. Fonte: graphicdesignjunction, 2013 e adaptação de Proctor, 1990 

- Estrutura Ogiva 

A estrutura de ogiva (Figura 33) é logo identificada por suas curvas que dão 

movimento a grade. Por ter um formato com curvas acentuadas, suas variações de estrutura 

ficam limitadas, com isso se propõem que se utilizem as sobreposições e o espaçamento 

para que se consiga uma transformação maior (PROCTOR, 1990). 

 
Figura 33 – Estrutura Ogiva. Fonte: Pinterest Imagens, 2013 e adaptação de Proctor, 1990 
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- Estrutura Escama 

Esta estrutura é formada por “escamas” (Figura 34), sua procedência vem a 

partir da sobreposição de círculos geométricos, sendo estes a base da grade estrutural 

(PROCTOR, 1990). 

 
Figura 34 – Estrutura Escama. Fonte: oficinasoftware2011, 2011 e adaptação de Proctor, 1990 

d. Wucius Wong 

- Repetição Múltipla    

Wong (1998) explica que quando uma estrutura é composta por mais de uma 

subdivisão estrutural, que se repetem tanto em tamanho quanto em formato, é obtido a 

repetição múltipla (Figura 35). 

 
Figura 35 – Estrutura de Repetição Múltipla. Fonte: Wong,1998 

- Estrutura por Gradação 

A estrutura por gradação (Figura 36) tem a mesma composição que a repetição, 

porém as subdivisões não seguem repetidas, pois na gradação acontece uma modificação 

de tamanho ou de formato em uma seqüência gradual. Na gradação temos alguns tipos de 



 

 

37 

estruturas, como: a mudança de tamanho e/ou proporção, mudança de direção e 

deslizamento. 

 
Figura 36 – Exemplos de Estrutura de Gradação. Fonte: Wong, 1998 e Google Imagens, 2013 

- Estrutura por Radiação 

A estrutura por radiação (Figura 37) é considerada por Wong (1998) um caso 

especial, pois além de ser um padrão atrativo, que prende a atenção do público, a radiação 

também pode ser considerada um caso de gradação, pois como o autor cita: “a repetição de 

unidades de forma ou subdivisões estruturais em torno de um centro comum tem de passar 

por uma gradação de direções” (WONG, 1998, p. 87). 

 
Figura 37 – Exemplos de Estrutura de Radiação. Fonte: Wong, 1998 e Google imagens, 2013  

- Estrutura por Similaridade 

A similaridade (Figura 38) segue uma regra de semelhança, porém não 

necessitando que os elementos sejam todos idênticos. Para Wong (1998) existem dois tipos 

básicos de similaridade: a subdivisão estrutural semelhante e a distribuição visual. 



 

 

38 

A subdivisão estrutural são composições semelhantes que não se repetem. Já a 

distribuição visual, refere-se aos elementos visuais disseminados ao módulo sem orientação 

de nenhuma linha estrutural. 

 
Figura 38 – Exemplos de Estrutura de Similaridade. Fonte: Pinterest Imagens, 2013 

-Estrutura por Anomalia 

A anomalia (Figura 39) é quando o desenho tem algum tipo de irregularidade, 

marcando uma interrupção na regra da estrutura. Wong (1998) afirma que para ser 

considerada uma anomalia deve ocorrer mudanças no formato, tamanho ou direção. 

Para que este tipo de estrutura seja aplicado, alguns propósitos devem ser pré-

definidos; sendo eles: atrair a atenção, aliviar a monotonia, transformar e romper a 

regularidade. 

 
Figura 39 – Exemplos de Estrutura de Anomalia. Fonte Wong, 1998 e Google imagens, 2013 

-Estrutura por Concentração 

A concentração (Figura 40) é o modo em que as unidades de formas estão 

distribuídas, podendo estar muito concentrada em uma área ou dispersas em outra área, 

isto é, a distribuição no desenho, geralmente será irregular e informal. 
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Figura 40 – Exemplos de Estrutura de Concentração. Fonte: Wong, 1998 e megohalloran, 2013 

-Estrutura de contraste 

A estrutura de contraste (Figura 41) ocorre de uma maneira totalmente informal, 

fazendo-se a exclusão da regularidade, ou seja, as unidades são distribuídas livremente, 

com isso Wong (1998) destaca que não se podem ter regras definidas, pois os formatos e 

tamanhos devem ser ajustados de acordo com a necessidade do desenho. 

Podem ser manipulados na estrutura de contraste a direção, posição, espaço e 

gravidade. 

 
Figura 41 – Exemplos de Estrutura de Contraste. Fonte: Wong, 1998 e tzdz, 2013 

e.Estrutura especial 

A estrutura especial refere-se às composições sem encaixe, ou seja, são os 

módulos que não possuem encaixe na peça colocada ao lado, mas alcança um ritmo visual.  

Pode-se destacar como projetos desta natureza os de Heloísa Crocco e Renata 

Rubim, porém os projetos com grande reconhecimento nesta área são os de Athos Bulcão 

(Figura 42). 
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Athos Bulcão buscava de uma forma simples a disposição livre dos módulos (a 

maioria dos seus trabalhos na especialidade dos revestimentos cerâmicos). Esta disposição 

livre ficava por conta dos colocadores, que não tinham nenhuma ordem formatada pelo 

designer (RÜTHSCHILLING, 2008).   

 
Figura 42 – Painel de azulejos, Instituto Rio Branco - Athos Bulcão. Fonte: Fundathos, 1998 

Mesmo Bulcão procurando em suas obras uma composição sem encaixe, 

Rüthschilling (2008) assegura que seus módulos possuem uma força visual.  

Com a intenção de explorar as possibilidades dos módulos e composições de 

Bulcão, foi realizado um estudo com as possibilidades, como segue a Figura 43 abaixo: 

 
Figura 43 – Possibilidades de encaixe do módulo de Athos Bulcão. Fonte: Rüthschilling, 2008 
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2.4. COR 

A cor é um dos principais fatores de sucesso num projeto de Design de 
Superfície, se não o maior  (Gentille, 1982 apud Rubim, 2010) 

 

Conforme Pedrosa (2004) a cor é considerada imaterial, onde é possível 

somente perceber sua presença através de uma sensação provocada pela luz sobre os 

nossos olhos. Chataignier (2006) complementa que apesar de não podermos provar a sua 

existência, a cor está presente em tudo que existe no mundo visível.  

A cor tem grande importância, pois ela apresenta o poder de repulsar ou de 

atrair o público em relação ao objeto, isso acontece devido uma alteração que ocorre na 

pulsação e no ritmo respiratório (RUBIM, 2010).  

Segundo Lurie (1997) as cores chamativas e discordantes podem trazer 

atordoamento para o nosso corpo, diferente das cores suaves e harmoniosas que nos 

acalmam. Porém, algumas vezes essas relações variam, isto ocorre pelo fato de que 

algumas pessoas possuem reações diferenciadas ao enxergarem as cores. Contudo a maior 

parte da população enxerga as cores do mesmo modo, fazendo com que seja produzido o 

mesmo estímulo e reação ao nos depararmos com uma cor (FRASER; BANKS, 2012). 

Além de nos abastecermos de estudos voltados para a psicologia das cores, que 

tem como objetivo nos advertir sobre a reação do indivíduo em relação a uma determinada 

cor. É interessante a pesquisa sobre a composição cromática, que segundo Banks e Fraser 

(2012) trata-se de uma composição proporcional:  

 
A maneira como absorvemos uma composição está enraizada na evolução 
de nossos olhos e cérebro e na nossa experiência cultural lendo textos e 
olhando figuras. Apesar de ser impossível prever como um indivíduo reagirá 
a certo arranjo de elementos, algumas regras empíricas úteis são bem 
aceitas (FRASER;BANKS, 2012, p. 142). 
 

Para se ter uma composição cromática, existe alguns princípios básicos que 

devem ser considerados: a conscientização de que itens menores são importantes, e que 

podem dominar uma composição. A importância de distinguir o elemento do fundo, pois sem 

uma diferenciação a composição fica sem atrativos. E o último princípio, que tem como 

regra a diferenciação por tamanhos e cores. Além de conseguir um arranjo mais 

proporcional, agradável e atraente para o público, a composição trabalha em cima de regras 

criadas pelas impressões causadas pelas cores, dando assim a melhor solução. Por 

exemplo, os matizes quentes saltam para fora, já os matizes frios tendem a recuar, sendo a 
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solução mais equilibrada e menos surpreendente a ser feita é a utilização de cores frias nos 

elementos (FRASER; BANKS, 2012). 

Ao nos focarmos na escolha de cores na área do design têxtil, é sempre 

importante lembrar que um tecido sem cor somente cumpre o papel de uma segunda pele, 

desenvolvida para o conforto, e para as necessidades de proteção. Porém, ao aplicarmos 

cor, além de conseguirmos introduzir uma comunicação visual, é passado o 

deslumbramento e emoções diversas. Conforme Chataignier (2006) a cor aplicada à moda 

torna-se um signo e status, no entanto pode trazer indignação ou repulsa se não posta 

corretamente. 

Ainda se tratando da área têxtil, as cores são aplicadas em diversas formas, 

dependendo do projeto a ser desenvolvido, porém Manzini (1990) considera que a forma de 

aplicação da cor mais apropriada é a de tendência. Fraser e Banks (2012) complementam 

que com a utilização das tendências o designer agrega ao seu produto confiança e sedução 

em relação ao público. 

Tendência sugere, antecipadamente, a nova configuração de representar um 

objeto. Esta tendência é válida a partir de uma estipulada data até outra data (normalmente, 

estas são determinadas através das estações), assim define Castelli (apud Manzini, 1990). 

Com as áreas relacionadas à criação alcançando um alto nível de 

competitividade, surgem centros especializados em pesquisas de cores, que como Tracy e 

Cassady (2005 apud Laschuk, 2009) mencionam, esses centros pioneiros se tornaram os 

mais influentes na área, sendo eles: a Color Association of the United Stated - CAUS, o 

International Colour Authority - ICA e o Color Marketing Group. 

Nessa área do design é comum que as tendências utilizem um padrão básico: 

nas estações frias do ano o uso de tons escuros (preto, cinza, marrom), e nas estações 

quentes a utilização de cores luminosas (LASCHUK, 2009). 

Apesar de somente algumas empresas e alguns designers assinarem as 

previsões dos centros, considera-se de grande importância para o desenvolvimento de um 

projeto, não importando a área, o conhecimento das tendências atuais (FRASER; BANKS, 

2012). 
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2.5. TEXTURA 

Se você tocar algo (é provável que) alguém o sentirá. 
Se você sentir algo (é provável que) alguém estará sendo tocado. 
( VALICENTI apud LUPTON; PHILLIPS, 2008, p. 53) 

 

Especialistas em tendências afirmam que da mesma maneira que as cores são 

importantes para a concepção de um projeto, a textura está se tornando igualmente 

necessária (FRASER; BANKS, 2012). 

Pode-se definir como textura as características empregadas na superfície de um 

formato, isto é, os adjetivos como dura ou macia, suave ou áspera, lisa ou decorada. 

Também deve-se incluir como um tipo de textura as superfícies somente pintadas 

uniformemente (WONG,1998). 

Lupton e Phillips (2008) explicam que no design as texturas são utilizadas com o 

intuito de fazer ligação com o tema trabalhado, ou seja,  

 
[...] uma superfície elegante, de delicada padronagem, poderia adornar o 
interior ou o livro impresso de um SPA, um pedaço de arame farpado 
poderia servir como metáfora de violência ou encarceramento 
(LUPTON;PHILLIPS, 2008,p.53)   
 

Divide-se a textura em duas importantes categorias: a textura visual e a textura 

tátil, que conforme Wong (1998), fazendo-se o uso da categoria adequada, o projeto 

enriquecerá. 

 

TEXTURA VISUAL 

Esta textura que apenas existe como efeito ótico é denominado textura visual, 

tendo como característica principal somente o uso em forma bidimensional. Esta categoria 

pode ser subdividida em três tipos: 

Textura decorativa: Tem como objetivo decorar a superfície, porém sendo um 

adicional ao formato, que ao ser removida não afeta a sua estrutura. 

Textura espontânea: Não é considerada uma textura de decoração, e sim uma 

parte do processo criativo. Diferente da textura decorativa, a textura espontânea não pode 

ser removida sem afetar o formato. 

Textura mecânica: É realizada através de meios mecânicos específicos. Este 

tipo de textura pode ser removido do formato sem alterar a estrutura.   
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TEXTURA TÁTIL 

A textura tátil além de ser visível, pode ser sentida, palpável. Diferentemente das 

texturas visuais, no qual são bidimensionais, as texturas palpáveis ganham um relevo 

tridimensional (WONG, 1998). 

Esse tipo de textura, segundo Lupton e Phillips (2008), atinge a maneira em que 

a mão sente a peça e também sua aparência. 

Pode-se citar três tipos distintos de textura tátil:  

Textura disponível na natureza: A idéia principal é manter a identidade dos 

materiais, mantendo sua textura original (papel, galhos, tecido, folha, areia).  

Textura natural modificada: Os materiais são modificados não tendo mais a 

sua aparência original.  

Textura organizada: Os materiais, geralmente em formatos pequenos, são 

agrupados formando uma nova superfície.  

 

Independente de qual categoria de textura vem a ser utilizada, é importante 

destacar que as texturas “[...] tem aspectos únicos que são essências em determinadas 

situações de desenhos, não devendo ser ignoradas” (WONG, 1998, p.119). 

2.6. DESIGN E INOVAÇÃO: TÉCNICA RECORTE A LASER 

Hoje, um produto chega às lojas poucos meses – às vezes, poucas 
semanas – depois de inventado. Essas velocidade faz as inovações ficarem 
obsoletas rápidamente também. E o fazer? Inovar rapidamente (SILVA, 
2003, p.08). 
 

Conforme a última edição do Manual do Oslo, a  

 
Inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 
significativamente melhorado, ou um processo, ou um método de marketing, 
ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na 
organização do locais de trabalho ou nas relações externas (FINEP,2005, 
p.55). 
 

A partir desta definição é possível compreender que a inovação está presente em um 

campo amplo. É fácil encontrar dentro de uma empresa, o processo de inovação sendo 

realizada de duas formas: tecnológica ou não-tecnológica. A tecnológica ocorre no 

desenvolvimento e introdução de produtos no mercado, inserindo assim, novos processos 



 

 

45 

tecnológicos (radical) ou processos tecnológicos incrementais, ou seja, que fazem melhorias 

significativas nas características funcionais ao processo existente. Já a inovação não-

tecnológica trata-se de modificação na estratégia das empresas, como mudanças de 

mercado, de serviços, de design ou de organização. 

Devido a um mercado mais ágil e um consumidor mais exigente, as empresas 

necessitam de novos produtos com maior rapidez, fazendo com que a inovação seja um 

diferencial e também a sobrevivência das empresas. Muitas vezes a motivação das 

empresas ao buscarem o processo de inovação acontece pelo o fato de um expressivo 

destaque em relação à concorrência (IEL/SC, 2007). 

Na área têxtil, a inovação teve seu princípio com o zíper (criado em 1893), o 

náilon (em 1935), o poliéster (em 1941) e o velcro (em 1948), hoje pode-se considerar que o 

têxtil consiste em itens de alta tecnologia, como tecidos “com memória”, fibras capazes de 

voltar a sua forma original e tecidos térmicos.  

Entretanto, é importante ressaltar que a inovação neste campo não se limita 

apenas aos materiais, pois se pode também inovar no modo de fabricação, como ocorre 

com o sistema de corte a laser (Figura 44), este visto como tecnologia de ponta (PEZZOLO, 

2007). 

Segundo Metalaser (2009) a palavra laser é a sigla de Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation (luz amplificada pela emissão estimulada de radiação).  

Pezzolo (2007) explica que o processo tem como característica um feixe de luz centralizado, 

tendo a competência de vazar e cortar praticamente qualquer material.  

 
Figura 44 – Possibilidades da técnica corte à laser na àrea da moda. Fonte: Melissa, 2013 e Gvallone, 

2012 
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Este processo é capaz de agregar qualidade a produção, tendo agilidade e 

economia, perda mínima de material, permitindo precisão de medidas e padrões na 

produção (METALASER, 2009). Para que não ocorra o desperdício de materiais, os moldes 

são encaixados por software, que a partir desse desenho o laser tem a capacidade de cortar 

dezenas de camadas de uma só vez, tendo assim a agilidade e a economia, comentada 

anteriormente (PEZZOLO, 2007). 

2.7. BOLSA – A HISTÓRIA DE UM ACESSÓRIO DE DESEJO 

Considero que é vital ter um tipo de mala para cada uma das dez ocasiões 
sociais: muito formal, não tão formal, só um pouco formal, informal, mas não 
tanto, para todos os dias, para dias alternados, viagens diurnas, teatro e 
para encontros amorosos (PIGGY, apud JOHNSON, 2002). 

  
Mesmo nos dias atuais onde as tendências unidas tende por uma grande fatia do 

mercado, a moda por si só é o meio de expressão mais forte que consegue diferenciar, 

regionalizar e multiplicar, sendo a bolsa um dos elementos com maior significado e história,  

 
[...] seja na França, ou na Itália, com seu design, seja na China altamente 
industrializada ou em nosso Brasil, procurando seu caminho próprio, bolsas 
e suas histórias tem grande presença nos meios de comunicação, nos 
magazines, nos atelies (ETHEL, 2010,p. 9).  
 

Se analisarmos em editoriais de revistas, podemos perceber que nos últimos 

tempos os acessórios ganharam um papel de grande importância dentro da moda 

(COSTA.J, 2010). Porém é um acessório idealizado para as necessidades do dia a dia, que 

com o passar dos séculos se transformou em artigo de luxo e com aura de fetiche e poder, 

como Ethel (2010) complementa é um item que se tornou mais desejado, por muitas 

pessoas, do que carros, jóias e viagens. 

Pode-se dizer que a bolsa surgiu na pré-história, tendo como função armazenar 

ferramentas e a caça. Provavelmente, a primeira bolsa tinha como materiais a pele de 

animais prendida a uma madeira (COSTA.D, 2010). 

Com o passar dos séculos, a bolsa ganhou além de materiais diferenciados, uma 

nova função, na Idade Média, o homem e a mulher buscavam acessórios que faziam o 

papel de porta-moeda, como o modelo escarcela (Figura 45), desenhado para chamar a 

atenção da população para sua generosidade. É importante salientar que neste momento da 
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história as bolsas pequenas eram consideradas sinônimo de nobreza, já as bolsas maiores 

davam a entender que o usuário tivera um duro dia de trabalho. 

 
Figura 45 – Primeiras bolsas inventas, respectivamente, a esquerda do século V e a escarcela do 

século XV. Fonte: Johnson, 2002. 

A primeira bolsa a realizar a diferenciação entre homens e mulheres foi 

denominada ridículo, pois este acessório trouxe “ o primeiro acto lógico da moda: pegar na 

bolsa, colocar-lhe um cordão como corrente e levá-lo na mão” (JOHNSON, 2002,p.xxii), 

coisa que nunca tinha acontecido, pois as bolsas eram escondidas nas roupas.  

Conforme Costa.D (2010) a história da bolsa caminha juntamente com as 

vestimentas da época, porém foi a partir da Revolução Industrial que este acessório passa a 

ser um ícone das grandes marcas:  

 
O século XIX, com a Revolução Industrial, trouxe consigo uma era de 
opostos: exclusividade versus massificação; acessibilidade versus 

intangibilidade; manufatura versus estética. É nesse período que surgem as 

marcas de prestígio e que o fascínio e o mistério tomam conta do universo 
do luxo (COSTA.D, 2010, p. 20). 
 

As primeiras bolsas do século XIX tiveram como objetivo atender as 

necessidades da nova mulher: independente, emancipada, que saia com freqüência às ruas, 

ou seja, procurava por bolsas elegantes de mão.  

O século XX é resumido em uma palavra, a mudança. No começo do século a 

moda era ditada pela alta classe social, sendo a moda e as bolsas confeccionadas no 
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sentido mais estético do que prático. Porém na segunda metade do século as necessidades 

femininas mudaram, tendo uma adaptação dos acessórios e dos artigos da moda.  

O começo da segunda década do século trouxe as preocupações da Primeira 

Guerra Mundial, surgindo para os ateliers a dificuldades de se manter em vigor durante os 

conflitos. Em 1914, com o início da guerra, fez com que enfraquecesse o gosto pela 

extravagância e o exagero.  

A Segunda Guerra Mundial também causou impactos sobre a moda, porém em 

setembro de 1945, além se ter um alívio com o término da guerra, começava a florescer 

novamente a moda na Europa. Nos tempos de guerra a diversidade de materiais ficava 

escasso, surgindo como opção a utilização de novas matérias-prima: o Náilon, o plástico, 

além de materiais derivados da natureza como: a ráfia, a palha, a madeira e o bambu, todos 

esses passaram a ser utilizados em larga escala dentro da moda, e principalmente os 

naturais aplicados na fabricação de bolsas e acessórios (COSTA.D, 2010). 

 
  Figura 46 – Bolsas pós guerras feitas,respectivamente, de crochê  e de corda trançada. Fonte: 

Costa.D, 2010. 

No século XXI as bolsas passaram a ser os lucros das casas de moda européias 

sendo consideradas por todas as usuárias como status e prestigio. Costa.D (2010) conclui 

que as bolsas agregam “tradição, luxo, qualidade, funcionalidade e resistência ao tempo são 

qualidades que definem, se revezam se congregam muito bem na história desse objeto” 

(COSTA.D, 2010, p.188). 
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Capítulo 3  

PROJETO 

3.1. PROBLEMA  

Elaborar um projeto de design de superfície focado na área têxtil, buscando a 

integração entre tradição e inovação, tendo como temática as rendas brasileiras. 

3.2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Seguindo as instruções de Munari (2008) quanto melhor definido o problema, 

terá com maior precisão o limite do projeto. Com isto, deu-se uma pré-definição para os 

objetivos principais. No qual se estabeleceu o desenvolvimento de um design de superfície 

aplicado ao segmento da moda, trazendo como inspiração as rendas brasileiras, mais 

especificamente os crochês tradicionais, transformando-os em estampas inovadoras para 

acessórios femininos, fazendo a escolha das bolsas. 

Este projeto busca o desenvolvimento de seis estampas, focando no público 

feminino e que para isso utilizam da mesma temática. O projeto tem como objetivo criar uma 

coleção de estampas inovadoras, como já relatado, porém sem perder os valores 

tradicionais presentes no crochê. O diferencial utilizado são os recursos de inovação 

empregados no setor. 

Também se julga de extrema importância informar que o projeto tem como 

objetivo um produto final com qualidade, não só nas impressões das estampas, mas 

também no acabamento das peças, sendo isso verificado e obtido na fase de 

Experimentação e Modelo.   
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3.3. COMPONENTES DO PROBLEMA  

Para que se tenha uma melhor compreensão do problema, optou-se por dividi-lo 

em subproblemas, que logo após as suas análises serão unidos novamente (MUNARI, 

2008). 

Conclui-se importante e necessário a divisão do problema em três componentes: 

A TRADIÇÃO (AVÓ); DESIGN e INOVAÇÃO, no qual todos foram pesquisados e estudados 

e mais tarde implantados na etapa de criatividade. 

Segue o esquema de como cada subproblema foi estudado: 

 
Figura 47 – Componentes do Problema 

3.4. COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

Com uma forma de melhor compreensão das coletas e de suas análises foi 

unificado as duas etapas. Segundo Munari (2008) a coleta tem como finalidade verificar o 

que já existe no mercado, para que o designer realize um projeto inovador. 

Após a coleta, realizou-se então, a análise desses dados coletados, podendo 

perceber alguns pontos importantes para se utilizar na parte de criação, deixando de lado as 

partes estéticas e apenas analisando os valores técnicos. 

Com isso, se percebeu importante a coleta e análise de uma pesquisa sobre a 

artesã (Helga) e seus produtos (crochê), uma análise diacrônica das bolsas, além de uma 

pesquisa dos possíveis concorrentes, público-alvo e estudos de mercado. 
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3.4.1. Análise: Dona Helga 

 
Figura 48 – Família Goergen. Fonte: Arquivo pessoal 

Helga Goergen, minha avó paterna, filha única de uma família de descendentes 

de alemães, é uma senhora de oitenta e um anos, nascida e criada por grande fase de sua 

vida em uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, chamada Augusto Pestana. 

Sua mãe, minha bisavó, nunca soube fazer nenhum tipo de artesanato, nem os 

mais comuns, como o tricô ou bordados em geral, mas sempre levava sua única filha para 

conhecer e apreciar a arte do crochê com suas tias. Helga achava muito interessante como 

duas senhoras com problemas visuais conseguiam realizar sem nenhuma dificuldade pontos 

difíceis que se transformavam em colchas.  

Infelizmente, nos primeiros tempos, este entusiasmo não se transformará em 

aprendizado, já que não obtinha tempo, pois conciliava seus estudos no primário com ajuda 

à família no trabalho do campo.   

Posteriormente, entre os seus nove e dez anos e com o incentivo de suas duas 

tias, Hilda e Hulda Hass, que começou a realizar seus primeiros pontos de crochê, no 

começo eram somente os pontinhos e biquinhos, algo considerado por Helga o princípio do 

crochê. 

Anos se passaram, ocorreu mudança de cidade e após se casar com Verno 

Goergen, Helga se mudou para Humaitá, uma cidade de interior, onde o artesanato estava 

por toda a cidade. Troca de pontos entre as amigas era algo corriqueiro, mas ao pegar a 

prática, começou a elaborar mais os pontos e realizar trabalhos maiores. Para Helga, após 
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ter conhecimento de pontos e gráficos, o trabalho ficou mais simples, partindo assim para 

trabalhos de revistas, onde conseguia interpretar com mais facilidade.  

Hoje, com toda sua experiência nesse trabalho, Helga pode dizer que o crochê 

mudou pouco, considera que os desenhos aplicados continuam os mesmos. Os florais e os 

geométricos são as temáticas que estão mais presentes, mas crê que as linhas utilizadas 

para a realização do trabalho mudou bastante, pois atualmente está sendo usada uma linha 

mais grossa, como o barbante, ao contrário de alguns anos atrás, que era comum a 

utilização de linhas consideradas muito finas, como a mercer crochet1. 

No ano de 2001, Helga começou vender as suas peças, em sua maioria eram 

conjuntos de banho bordados em vagonite e com barrado em crochê, mas parou de vender 

após dois anos, por achar que não rendia. 

Ao longo desses setenta e um anos de trabalhos manuais, Helga acumulou 

muito conhecimento, uma coleção de revistas, afetuoso trabalho que presenteia suas filhas, 

nora, netas e bisneta. Além disto, conseguiu passar suas técnicas de crochê para uma de 

suas filhas. 

Além do crochê, Helga consegue transmitir outros conhecimentos para a sua 

família, cultivando assim a tradição da família Hass, como a culinária, a jardinagem, e outros 

trabalhos manuais, como o tricô, ponto cruz e vagonite. 

 

A seguir, é realizada uma análise dos produtos feitos por Helga Goergen. Esta 

análise foi realizada pesquisando e observando sempre o histórico do produto, ou seja, as 

imagens coletadas são separadas por ano ou décadas, para que assim consiga-se observar 

o progresso realizado com o passar do tempo. 

Neste caso específico como o trabalho de dona Helga é feito a mais de 70 anos, 

optou-se pela análise por décadas.  Inicia-se a análise na década de 70, já que são os 

trabalhos guardados por Dona Helga. 

 

 

                                            
1 Linha composta com 100% de algodão mercerizado. Sua torção dupla acarreta ao produto brilho, uniformidade, 
delicadeza e resistência.  
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3.4.1.1. Crochês Anos 70 

Podemos observar que os crochês realizados por Dona Helga nos anos 70 

trazem os formatos mais circulares, além disso, é possível perceber que os elementos que 

compõem o crochê são em sua maioria folhagens, sendo estes repetidos inúmeras vezes, 

ao longo do trabalho, dando assim um movimento. 

É interessante salientar que nos anos 70, como analisado nas revistas de 

coleção, estava em grande divulgação na época o “tufo de crochê”, representado na 

imagem inferior à direita. O tufo tem como característica o relevo, lembrando o babado. 

 
Figura 49 – Crochês anos 70. Fonte: Arquivo pessoal 

3.4.1.2. Crochês Anos 80 

Nos anos 80 já é possível ver a introdução dos trilhos, esses são encontrados 

com motivos geométricos e abstratos.  Também nessa década é introduzido o guardanapo 

de centro, sendo feito um conjunto com 5 peças, nesses é quase sempre encontrado o 

motivo floral, utilizando uma simetria bilateral.  
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Figura 50 – Crochê Anos 80. Fonte: Arquivo pessoal 

3.4.1.3. Crochês Anos 90 

Ao observar os crochês dos anos 90, é possível afirmar que nesta década a 

artesã se concentrou mais nas toalhas de centro, porém realizando-as em diversos 

tamanhos e formatos. A influência do floral também está bastante presente, porém mais 

solto e abstrato nos crochês. É interessante destacar que nenhum crochê encontrado desta 

época é reto em suas terminações, todos ganham formas irregulares.  

 
Figura 51 – Crochês Anos 90. Fonte: Arquivo pessoal 
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3.4.1.4. Crochês Anos 2000 

No ano 2000 o que mais se observa são os crochês tradicionais fechados, ou 

seja, com a menor presença de pontos abertos. Nas peças em filé, o floral ganha destaque. 

Já nas peças em crochê tradicional aparece bastante o abacaxi e o leque. 

 
Figura 52 – Crochê Anos 2000. Fonte: Arquivo pessoal 

3.4.1.5. Crochês Anos 2010  

Com o ano de 2010 até o ano atual podemos ver mais a influência do crochê filé 

e da utilização do motivo floral. O filé é sempre bastante carregado de informações. 

 
Figura 53 – Crochê Anos 2010. Fonte: Arquivo pessoal 
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Em geral, pode-se observar que a maioria dos trabalhos realizados por Dona 

Helga é feito na técnica do crochê filé, prevalecendo à cor branca e o formato circular. 

Se analisado com atenção a tipologia das peças, pode-se concluir que a grande 

parte está encaixada em florais e folhas. A linha quase sempre é a mesma, podendo 

perceber que pouco mudou ao passar dos anos e que a artesã tem preferência por trabalhar 

com um tipo específico de linha. 

 Enfim, percebe-se que ocorrem algumas mudanças dependendo para quem a 

peça se destina, já que estamos falando de uma senhora que faz os seus crochês para 

presentear seus entes queridos, essas mudanças podemos analisar na Figura 54. 

Essas peças foram feitas para duas pessoas diferentes, a primeira segue um 

estilo mais clean, a segunda gosta de bastante informação e cor. 

 
Figura 54 – Diferença entre os crochês. Fonte: Arquivo pessoal 

3.4.2. Análise das Bolsas 

Seguindo a mesma lógica da análise dos crochês, realizou-se uma pesquisa e 

logo após uma análise das bolsas, tendo o cuidado de observar o modelo utilizado na 

década e alguns detalhes importantes, como a superfície. 
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3.4.2.1. Bolsas Anos 70 

Nos anos 70 o tamanho e modelo eram variados, mas a maioria das bolsas 

utilizavam a estampa que era tendência na época: a liberty. A liberty é uma empresa 

londrina que se caracteriza por sua estampa clássica, o floral miúdo. 

Também nos anos 70, a bolsa de festa com o fechamento de metal teve 

destaque. 

 
Figura 55 – Modelos anos 70. Fonte: Google imagens, 2013 

3.4.2.2. Bolsas anos 80 

A ladylike foi o ícone dos anos 80, sendo um modelo sofisticado, a bolsa tem 

com a característica principal o formato retangular com alças curtas, feitas para serem 

carregadas na mão ou no antebraço. 

Hoje esse tipo de bolsa ainda é utilizado, sendo as cores neutras caracterizadas 

como atemporais e as coloridas introduzidas na moda como um modelo momentâneo. 

 
Figura 56 – Modelos anos 80. Fonte: Google fontes, 2013 
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3.4.2.3. Bolsas anos 90 

A marca Louis Vuitton lança nos anos 90 a Bolsa Saco de ideogramas, sendo a 

grande referência para esta década. A bolsa saco ou bucket bag tornou-se popular nesta 

década juntamente com a utilização da estampa de ideograma. 

Atualmente este modelo esta de volta, porém mais modernas e coloridas.  

 
Figura 57 – Modelos anos 90. Fonte: Feminices, 2011 

3.4.2.4. Bolsas anos 2000 

No ano 2000 nasce a era da globalização, com ela a preocupação pelo meio 

ambiente e a alta tecnologia. 

Com a preocupação pelo meio ambiente surge na confecção das bolsas 

materiais nunca utilizados, como: a cortiça e a utilização do couro sintético. Na alta 

tecnologia surgem os tecidos de alta performance. 

Além disso, é nesta década que se incorpora a idéia da bolsa colorida, 

introduzidas a um look neutro. 

Como Palomino (2001) destaca, nos anos 2000 se dispersa a idéia de pertencer 

a um grupo, podendo assim ter a liberdade de se expressar e utilizar a roupa e acessório 

que gostar. Podendo, portanto perceber um número maior de modelos, indo de bolsas de 

mão, até bolsas maiores de ombro. 
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Figura 58 – Modelos anos 2000. Fonte: Mondomoda, 2010 

3.4.2.5. Bolsas ano 2010 

Em 2010 reaparece a clutch, inicialmente é conhecida por ser uma bolsa de mão 

pequena e estruturada. A clutch foi criada em 1930, porém ressurgiu para os tempos atuais 

com Alexander McQueen empregando-a como uma bolsa de festa. 

Hoje em dia pode ser encontrada em modelos pequenos, grandes, estruturados, 

não estruturados, estampados, bordados, com aplicações. Enfim, a clutch se adequou ao 

público e está até os dias atuais na mão das consumidoras.  

 

 
Figura 59 – Modelos anos 2010. Fonte: mulher, 2013 
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3.4.3. Análise concorrentes 

Considera-se fundamental a pesquisa e análise dos concorrentes. Essas três 

concorrentes, que seguem abaixo, são marcas regionais que atuam em todo o país.  

O público em questão são mulheres de classe média, que prezam pela 

qualidade e bom gosto. A maioria das marcas trazem bolsas que podem ser utilizadas tanto 

ao dia quanto a noite. 

3.4.3.1. Dumond 

A Dumond tem como conceito unir um design moderno juntamente com a 

elegância, tendo uma qualidade considerada premium no mercado. Sempre busca as 

tendências atuais, para que suas consumidoras estejam sempre na moda.  

A coleção da Dumond traz bolsas para diferentes ocasiões e público, atingindo 

assim mulheres clássicas e mulheres modernas. As bolsas clássicas são vistas em cores 

sóbrias, modelos maiores para o dia, e detalhes discretos. Já nas bolsas visando as 

mulheres modernas, é possível destacar os grafismos, cores fortes e marcantes, além de 

uma modelagem diferenciada. 

 

 
Figura 60 – Dumond. Fonte: dumond, 2013 
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3.4.3.2. Luz da lua 

A luz da Lua é considerada uma marca moderna e elegante. A empresa ganha 

um diferencial em seu processo de fabricação, pois suas peças sempre ganham toques 

feitos à mão, apesar de ser uma das marcas com a tecnologia mais avançada no Brasil. 

Na luz da Lua podemos perceber a presença de texturas e cores sóbrias. Além 

disso, a modelagem mais encontrada na última coleção da marca foi a bolsa de ombro além 

de enfeites de franja, tendência do verão 2014.     

 
 Figura 61 – Luz da Lua. Fonte: luzdalua, 2013 

3.4.3.3. Units concepts 

A Units Concepts é a menor empresa dentre as citadas, porém esta ganhando 

destaque por ser uma marca que traz produtos diferenciados e com grande qualidade. 

A marca sempre busca a inovação no setor, como matérias-prima novas dentro 

da área, como o couro-ecológico e a palha, além de buscar inovação com cores, estampas 

e modelagens. 

Na última coleção divulgada pela Units Concepts, a marca apostou em bolsas 

menores, pensando mais em bolsas-noite, porém utilizando cores incomuns. As estampas 

da Units são em sua maioria abstratas. 
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Figura 62 – Units Concepts. Fonte: unitsconcepts, 2013 

3.4.4. Análise público- alvo 

Segundo Severo Filho (2006) saber exatamente o público-alvo dá á empresa a 

segurança e à total noção da fatia no mercado em que ela está inserida, além de que assim 

consegue planejar para os seus futuros possíveis novos clientes, conhecidos na área do 

marketing como prospects. 

Com isso, identificou-se e se fez uma apresentação do possível prospects, que a 

partir destas informações foi criado um painel semântico (moodboard), com a finalidade de 

mostrar visualmente, tirando quaisquer dúvidas do público-alvo em questão. 

Para envolver todo o projeto, foi criado um público-alvo pretendido nomeado 

Bohemians.  

3.4.4.1. Bohemians 

As mulheres Bohemians são consideradas o público-alvo do projeto proposto, 

por se conformar dentro do perfil desejado. 

O nome Bohemians teve origem de um estilo que envolve a vestimenta 

Bohemian ou Boho Chic que teve seu início com as Novaiorquinas e as Londrinas no qual 

faziam a junção dos estilos: étnico, hippie, rocker e country.  
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No estilo Bohemians tem-se a característica de misturar peças básicas: lisas e 

menos coloridas, juntamente com peças sofisticadas, que resultará num efeito hi-lo 2 (Furlan, 

2013). 

Este grupo tem um perfil jovem, com a faixa etária de 23 à 35 anos. Estas 

consumidoras, em sua maioria, têm grau superior completo e um emprego com o salário 

relativamente bom, ganhando o suficiente para uma vida confortável. 

As Bohemians têm uma vida social agitada: encontro com os amigos, programas 

culturais, festas e conversas em bares, e em momentos mais caseiros: procuram boa 

música, livros, e de permanecerem sempre atualizadas em blogs, não fazendo restrições de 

estilos. 

Por estarem sempre muito tempo na rua, acabam se alimentando em 

restaurantes, mas prezam sempre pelo saudável, mesmo que isto consuma mais tempo. 

Também este grupo sempre é acostumado a sair de casa com tudo o que precisa para 

passar o dia inteiro na rua. 

Tem muita criatividade na hora de se vestir, buscam os looks com peças de 

diferentes lojas, incluindo peças herdadas de família, criando um estilo customizado e 

casual, porém sempre elegante e moderno. 

                                            
2 Hi-lo: Abreviatura para “high and low” – alto e baixo, que no mundo da moda significa a mistura entre peças 
mais sofisticadas com outras mais básicas.  
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Figura 63 – Moodboard - Público-Alvo: Bohemians. Fonte: Pinterest Imagens, 2013 
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O perfil apresentado anteriormente mostra o novo consumidor que o projeto visa 

atender. Pode-se dizer, analisando este moodboard, que o novo consumidor dos produtos a 

ser desenvolvido, será mulheres, com um estilo Boho Chic, saudáveis, naturais, que buscam 

se atualizar através de blogs. 

Em relação ao uso específico das bolsas, as mulheres Bohemians colocam todo 

o seu estilo nos acessórios, principalmente na bolsa. No dia-a-dia preferem tons terrosos e 

tamanhos maiores, já para a noite, bolsas menores com aplicações. 

3.4.5. Tendências Verão 2014 

Neste projeto a tendência vem com o intuito de analisarmos o que será utilizado 

no verão 2014, para que assim possamos nos guiar, e idealizarmos o projeto. As tendências 

que serão pesquisadas e analisadas são os tecidos, as modelagens, as cores e as 

estampas em foco no mundo da moda. 

Os dados foram recolhidos dos desfiles do Fashion Rio – Verão 2014, 

considerado pelos fashionistas, como o evento de moda mais importante do Brasil, 

juntamente com o São Paulo Fashion Week. 

Para esta análise foram coletadas onze marcas, consideradas por Isadora 

Romagnoli, no site oficial do Fashion Rio, como as marcas que tiveram destaque nas bolsas 

de passeio. 

3.4.5.1. Tendência de  Tecidos – Verão 2014 

Os tecidos considerados apostas para o verão 2014 são os brilhosos, 

acompanhados por tecidos maleáveis.  

Nos tecidos brilhosos é possível encontrar bastante metalizados, com aplicações 

e também os tecidos lisos, porém acrescidos de bastante brilho. Já os tecidos maleáveis 

são diversos, e em sua maioria são encontrados em bolsas de mão. 
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Figura 64 – Tendências – Tecidos. Fonte:ffw, 2013 

3.4.5.2. Tendência de tipos de modelagem – Verão 2014 

A modelagem mais vista é as bolsas de mão, considerada, em sua maioria, 

tamanho medianos, porém cada marca traz um modelo inovador em seu formato. Podemos 

perceber ao longo da análise que a aposta do verão será a alça sobre a mão. 

 
Figura 65 – Tendências - Tipos de Modelagem. Fonte:ffw, 2013 



 

 

67 

3.4.5.3. Tendência de cor -  Verão 2014 

Para a análise de cores que serão tendência no verão 2014, entende-se 

necessário a coleta tanto das tendências das cores em geral quanto às cores utilizadas 

especificamente para a linha de bolsas.  

Na tendência das cores em geral, pode-se notar o uso de tonalidades mais sutis, 

porém tendo a mistura de duas cores formando um contraste em sua composição. 

As cores mais utilizadas neste verão serão: o rosa, azul, lilás, verde, laranja, 

bege, branco e o preto. 

 
Figura 66 – Tendências – Cor Geral. Fonte:ffw, 2013 

Ao analisarmos somente as cores das bolsas, a tendência não tem muitas 

mudanças, as cores claras predominam as bolsas de todas as marcas. O diferencial deste 

verão é a cor clara predominando e somente um detalhe em cor alegre. 

 
Figura 67 – Tendências – Cor bolsas. Fonte:ffw, 2013 
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3.4.5.4. Tendências de Design de Superfície – Verão 2014 

A tendência do design de superfície no Verão 2014 terá uma maior aposta no 

floral, trazendo um rapport bastante preenchido. Outros pontos em destaque são os 

bordados e os apliques. 

 
Figura 68 – Tendências – Design de superficíe. Fonte:ffw, 2013 

3.5. CRIATIVIDADE  

Conforme Munari (2008) nesta etapa são recolhidos os materiais até então 

pesquisados e analisados e dado de fato o início do projeto, o autor destaca que as idéias 

tidas inicialmente são deixadas de lado, dando espaço para o processo criativo, já que este 

se processa de acordo com a metodologia, pensando nos limites do problema. 

Considerou-se apropriado a divisão da temática em três cenários, sendo eles: 

FILÉ, TRADICIONAL E GRÁFICO, que serão apresentados a seguir, juntamente com suas 

referências, rafes e rapport. 

3.5.1. Cenário Filé  

 O cenário filé tem como inspiração os crochês filé confeccionado por Dona 

Helga, que como mencionado na análise é o tipo de crochê mais utilizado pela artesã. A 
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presença deste trabalho artesanal faz com que o geometrismo esteja presente como uma 

das principais características do cenário. 

Além dessas duas características principais, foi aplicada ao cenário a 

propriedade de inovação, esta referente às tecnologias do mercado. 

 
Figura 69 – Cenário Filé 

Analisando os crochês de filé coletados de Dona Helga, alguns elementos foram 

observados e destacados como importantes para a criação, sempre pensando em uma 

solução inovadora. 
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Figura 70 – Referência: Cenário Filé 

Para os rafes, foram utilizados papel manteiga, lápis e caneta nanquim, 

utilizando como referência os elementos destacados à cima. 
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Figura 71 – Rafes: Cenário Filé 

Após os rafes, segue a seqüência de figuras que representam os rapports 

digitais do cenário. Lembrando que neste cenário trazem rapport especiais para o laser, ou 

seja, são próprios para o processo de recorte.  

Neste cenário trabalhamos com 9 diferentes possibilidades de design de 

superfície. 
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* superfície realizada com corte a laser 

Figura 72 – Cenário Filé: rapport 1 
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* superfície realizada com corte a laser 

Figura 73 – Cenário Filé: rapport 2 
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* superfície realizada com corte a laser 

Figura 74 – Cenário Filé: rapport 3 
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* superfície realizada com corte a laser 

Figura 75 – Cenário Filé: rapport 4 
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* superfície realizada com corte a laser 

Figura 76 – Cenário Filé: rapport 5 
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* superfície realizada com corte a laser 

Figura 77 – Cenário Filé: rapport 6 
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* superfície realizada com corte a laser 

Figura 78 – Cenário Filé: rapport 7 
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* superfície realizada com corte a laser 

Figura 79 – Cenário Filé: rapport 8 
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* superfície realizada com corte a laser 

Figura 80 – Cenário Filé: rapport 9 
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3.5.2. Cenário Tradicional 

 

O cenário Tradicional trata-se especificamente dos crochês tradicionais 

trabalhados por Dona Helga. Neste cenário foi proposto um conceito mais artístico aos 

desenhos, desde sua construção até a sua colorização. 

Se o filé, descritos anteriormente, tem o valor de inovação, o cenário tradicional 

traz a referencial do artesanal, sendo utilizado o manual, trazendo as técnicas de desenho e 

pintura e o próprio crochê. 

 
Figura 81 – Cenário Tradicional 

No segundo cenário também foram coletados os crochês, porém de tipologia 

tradicional. Nesses crochês alguns elementos foram considerados importantes e destacados 

como referência para o desenvolvimento dos rafes. 
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Figura 82 – Referência: Cenário Tradicional 

Para os rafes do cenário tradicional, foram utilizados papel manteiga, lápis e 

caneta nanquim, seguindo os elementos destacados na imagem acima. 
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Figura 83 – Rafes: Cenário Tradicional 

Após os rafes, segue a seqüência de figuras que representam as repetições 

digitais do cenário. Diferente do processo do cenário Filé, que tinha como foco o recorte a 

laser, o cenário Tradicional tem como foco o clássico, a estamparia, ou seja, os elementos 
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foram desenhados e pintados manualmente, tendo como técnica o lápis de cor e o nanquim. 

Este cenário conta com seis diferentes possibilidades de estampas. 

 
Figura 84 – Cenário Tradicional: rapport 1 
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Figura 85 – Cenário Tradicional: rapport 2 
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Figura 86 – Cenário Tradicional: rapport 3 
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Figura 87 – Cenário Tradicional: rapport 4 
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Figura 88 – Cenário Tradicional: rapport 5 
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* receita para o desenvolvimento do crochê 

Figura 89 – Cenário Tradicional: rapport 6 
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3.5.3. Cenário Gráfico 

 

O cenário gráfico refere-se às receitas dos elementos mais usados nos crochês 

de Dona Helga. 

O conceito de rendado e neutralidade vem destacando as características deste 

cenário. 

 
Figura 90 – Cenário Gráfico 

Como mencionado anteriormente, o cenário gráfico se destaca pela utilização 

das receitas dos crochês, sendo assim, a coleta foi realizada em revistas que Dona Helga 

mais utiliza, observando os elementos mais usados nos crochês, como o abacaxi e a flor. 
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Figura 91 – Referência: Cenário Gráfico 

Para os rafes do cenário Gráfico, foram usados papel manteiga e lápis, utilizando 

como referência os elementos destacados à cima. 
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Figura 92 – Rafes: Cenário Gráfico 

Para o desenvolvimento dos rafes, primeiramente os elementos passaram pelo 

processo de vetorização, após foram criados as repetições digitais deste cenário. 

No cenário Gráfico foram desenvolvidos 05 superfícies digitais. 
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Figura 93 – Cenário Gráfico: rapport 1 
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Figura 94 – Cenário Gráfico: rapport 2 
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Figura 95 – Cenário Gráfico: rapport 3 
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Figura 96 – Cenário Gráfico: rapport 4 
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Figura 97 – Cenário Gráfico: rapport5 
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3.5.3.1. Seleção de estampas 

Considerando a idéia de que cada cenário utilizou de uma característica 

importante do crochê, foi definido como escolha mais adequada e assim, tornando uma 

coleção completa, a utilização dos três cenários. Porém, como o conceito do projeto inicial é 

inovar, optou-se por empregar uma quantidade maior de superfícies do cenário Filé. 

A seguir as seis superfícies, em tamanho reduzido, escolhidas para compor a 

coleção de acessórios femininos: 

 
  Figura 98 – Seleção das estampas 
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3.6. MATERIAIS E TECNOLOGIA 

Podemos considerar que a escolha da tecnologia e os tecidos são os 

norteadores finais para um design de superfície adequado ao projeto, sempre buscando 

agregar qualidade ao produto final, sendo assim, fez-se a busca por tecnologias e materiais 

disponíveis no setor para a utilização no projeto. 

 Primeiramente buscou-se os processos a serem utilizados como tecnologias, 

levando em consideração a qualidade, custos e tempo de produção, sendo definidos o corte 

à laser e a sublimação. 

O corte à laser, como estudado anteriormente, atende todas as necessidades do 

projeto. Apenas tendo o devido cuidado com os espaçamentos mínimos e o corte pré-

definido. 

Na segunda técnica escolhida, a sublimação, trata-se de uma tinta sublimática 

impressa no papel, evaporando ao entrar em contato com uma prensa quente, passando 

assim para as fibras de poliéster.  

Neste processo deve-se cuidar a composição do tecido, pois para que se tenha 

qualidade, o tecido necessita ser sintético. Devido a isto juntamente com as especificações 

da construção do produto, tomou-se cuidado na escolha dos materiais, escolhendo assim 

composições sintéticas sendo estes dublados.  

O tecido dublado é específico para bolsas e sapatos, tendo um tecido acoplado 

ao escolhido para sustentar, moldar e dar resistência. Para os recortes e alguns detalhes 

será utilizado o couro sintético. 

3.7. EXPERIMENTAÇÃO 

As experimentações dos materiais e técnicas permitem ao designer algumas 

informações úteis ao projeto (MUNARI, 2008). Com isso foi realizado alguns testes com as 

estampas projetadas.  

Na primeira técnica, o corte a laser, foi realizado o teste em duas estampas, 

analisando espaçamento, tecido e qualidade do corte. 
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Figura 99 – Experimentação - corte a laser 

Com o resultado, realizado com tecido de algodão, percebe-se o seu 

desfilamento, também se percebe que o espaçamento contribui para este desfiamento. 

Devido a isso, trocou-se o tecido para couro sintético, e modificou os espaçamentos 

mínimos da estampa. 

Já na sublimação realizou-se teste de impressões, analisando as tonalidades. 

 
Figura 100 – Experimentação – Sublimação cores 
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3.8. MODELO 

Munari (2008) explica que os modelos servem de amostras, construções e para 

informações. Com isso nesta fase é elaborado um esboço das bolsas para a construção 

final do produto. A partir dos resultados de experimentação, as seis estampas desenvolvidas 

foram aplicadas em modelos pré-definidos. 

A imagem a seguir traz a modelagem das bolsas, sendo escolhido um modelo 

para cada estampa.  

 
Figura 101 – Modelos  

Apesar das estampas trazerem a mesma temática, elas tem características 

únicas, que são mais valorizadas com o modelo certo de bolsa. Os modelos são bastante 

distintos, sendo bolsas menores e maiores, de mão e ombro, assim tendo a preferência do 

público-alvo, que como comentado anteriormente, prefere bolsas maiores para o dia a dia, 

mas para sair à noite opta por bolsas menores.  
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3.9. VERIFICAÇÃO 

Como Munari (2008) menciona, é importante que os modelos passem por uma 

avaliação, para que assim possa ser validado. Neste caso o objetivo da análise é em 

relação à averiguação da proposta inicial. 

A verificação foi realizada por meio de pesquisa quantitativa com quinze 

mulheres entre 23 a 35 anos, consideradas possíveis consumidoras dos produtos. Para que 

as entrevistadas conseguissem julgar melhor o trabalho e sem influências, a pesquisa foi 

realizada individualmente onde as estampas eram mostradas em sua forma impressa e 

recortada em tamanho de 27cmx29, 07. 

O questionário aplicado abrangeu assuntos relacionados às seis estampas 

selecionadas para compor a coleção. Seguem a baixo as perguntas realizadas para as 

quinze mulheres selecionadas: 

 

Nome:    

Idade: 

01. [Ao mostrar as estampas] Quando você vê as estampas, qual a primeira impressão 

que você tem sobre elas? 

 

02. [Ao explicar a temática] Você acha que as seis estampas projetadas estão de 

acordo com a temática? 

 

03.  Em sua opinião, as estampas são criativas? Qual mais te agradou? Por quê? 

 

04. Você compraria peças dessa coleção? 

 

05. Se você tivesse que dar um nome para a coleção, qual seria? 

 

06. Você gostaria de fazer algum comentário extra ou sugestão? 

 

Assim, julgou-se quase unânime que as estampas passam tradição, 

feminilidade, sutileza e ao floral. Em relação à temática, pode-se notar que todas as 

entrevistadas perceberam de alguma forma e entenderam, sendo que algumas fizeram 

ligação com o tema, identificando desenhos e gráficos dos crochês nas superfícies.   

Quando mencionado qual a estampa que mais agradou, nota-se que o rapport 4 

do cenário filé tem preferência de todas, seguido do rapport 3 – Cenário gráfico, como se 

confere na Figura 102.  
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Figura 102 – Gráfico preferência entrevistadas   

Considerando que as entrevistadas se encaixam dentro do público-alvo proposto 

e todas confirmam que comprariam as peças das coleções, considera-se as estampas 

adequadas ao público em questão.  

Também se fez a pergunta de o nome da coleção, para que pudesse conferir o 

que elas gostariam de ter como nome. As idéias foram computadas e a partir de um 

brainstorm surgiu o nome Ponto Rendado. 

3.10. DESENHOS DE CONSTRUÇÃO 

Conforme Munari (2008) “Os desenhos construtivos devem servir para 

comunicar, a uma pessoa que não esteja ao corrente dos nossos projectos, todas as 

informações úteis para preparar um protótipo” (MUNARI, 2008, p. 64). Sendo assim, na 

etapa de desenho de construção são apresentados todos os dados relevantes de 

detalhamento do projeto. 

Para este trabalho em questão, achou-se necessário a apresentação da 

estrutura e suas medidas, adicionando para o processo de sublimação as informações de 

cores e para o processo de corte a laser o arquivo utilizado para seu desenvolvimento. 
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Deve se levar em consideração que na sublimação existem tamanhos máximos 

de área de estampagem, sendo que na empresa contratada para o serviço o tamanho 

máximo é de 100cmX60cm. 

A primeira estampa foi rapportada medindo 16cmx23cm, sendo sua estrutura 

retangular alinhado, como mostrado na Figura 103. 

 
Figura 103 – Rapport estampa 01 

As cores da primeira estampa seguem a paleta do cenário tradicional, tendo um 

mix de cores, assim como será tendência no verão 2014.  
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Figura 104 – Especificação de Cores: estampa 01 

Na segunda estampa do processo de sublimação o rapport foi realizado nas 

medidas 11cmx11cm, tendo sua estrutura quadrangular regular como se pode ver na Figura 

105. 

 

 Figura 105 – Rapport estampa 01 
 

 

As cores escolhidas para esta estampa foi o preto e o bege, também tendência 

para o verão 2014. 
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Figura 106 – Especificação de cores: estampa 02 

O rapport da primeira superfície recortada a laser tem a estrutura retangular 

alinhado, medindo 25cmx13,5. 

 
Figura 107 – Estrutura do rapport : design de superfície 01 

Ao detalharmos as superfícies recortadas a laser, devemos lembrar que neste 

tipo de processo a superfície é cortada no formato de moldes, e não um tecido inteiro. 

Sendo assim, a primeira superfície da bolsa utilizou o recurso do corte para o 

vazamento de duas faces do acessório, como podemos observar na Figura 108. A área de 

cada face é de 38cmx44cm. O tecido utilizado para o recorte foi o courvin branco. 
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Figura 108 – Molde : design de superfície 01 

A segunda superfície foi realizada com a estrutura retangular com deslocamento, 

o chamado “tijolinho”, como se pode perceber na Figura 109. 

 
Figura 109 – Estrutura do rapport : design de superfície 02 

Nesta superfície, teve também as duas faces da bolsa vazadas, este molde tem 

18cmx28cm, utilizando o tecido courvin branco para o corte. 
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Figura 110 – Molde : design de superfície 02 

A última superfície realizada em corte a laser tem sua estrutura projetada em 

retangular alinhado, com o rapport medindo 10cmx6cm, como se percebe na Figura 111. 

 
Figura 111 – Estrutura do rapport : design de superfície 03 

Esta superfície também foi projetada para receber o corte a laser nas duas faces 

da bolsa, sendo assim o tecido recebeu o molde nessa partes da bolsa. 



 

 

109 

Para dar uma característica mais artesanal à superfície, o tecido escolhido foi um 

algodão trabalhado utilizado em decoração. 

 

 
Figura 112 – Molde : design de superfície 03 

A última superfície foi desenvolvida artesanalmente, seguindo apenas o desenho 

da flor (Figura 113), é importante ressaltar que as correntinhas que interligam as flores 

foram armazenadas pela artesã de forma aleatória, preenchendo o molde com uma 

composição agradável. A linha utilizada para a confecção da renda foi a esterlina. 

 
Figura 113 – Gráfico  
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3.11. SOLUÇÃO FINAL 

Este projeto buscou desenvolver o design de superfície com a temática na união 

da tradição e inovação das rendas brasileiras para a aplicação em bolsas. Após diversas 

pesquisas (público-alvo, tendências, mercado, análises) percebe-se a conclusão do projeto 

de acordo com o tema proposta: a unificação da tradição com a inovação, resultando na 

coleção Ponto Rendado - Verão 2014: 

 
Figura 114 – Marca Ponto Rendado   
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Figura 115 – Bolsa 01: Cenário Filé rapport 9    

A bolsa 04 que traz o rapport 09- cenário Filé foi realizado com a estrutura 
retangular com deslocamento. 

A modelagem escolhida para a bolsa foi a clutch, pensando no público-alvo e 
suas necessidades ao sair a noite. 

Por seu motivo floral e a menor concentração de elementos vazados, fez-se a 
escolha por uma cor mais luminosa, o laranja. Os tecidos usados são o courvin branco 
vazado com a técnica de corte a laser e o cetim dublado na cor laranja. 
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Figura 116 – Bolsa 02: Cenário Filé rapport 4  

A bolsa 02, composta pelo o rapport 04 – cenário filé, votada pelas entrevistadas 
como a superfície preferida, traz uma estrutura retangular alinhado. 

Por se tratar de uma composição delicada, devido ao corte a laser, a modelagem 
escolhida para a bolsa foi a mais estruturada internamente. Externamente foi colocado um 
tecido liso de fundo para que a composição -recorte- tivesse destaque como design de 
superfície. Esta modelagem foi escolhida para deixar a superfície ainda mais elegante. 

  A cor utilizada foi o verde água, pois apesar de optar por uma cor do verão, 
cuidou-se para a bolsa não ficar luminosa demais e assim proporcionar uma composição 
suave. Os tecidos usados foram o courvim branco vazado com a técnica de corte a laser e o 
cetim dublado de cor verde água.  
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Figura 117 – Bolsa 03: Cenário Filé rapport 7 

A bolsa 06, composta pela superfície rapport 07- cenário Filé foi projetado com a 
estrutura retangular alinhado. 

Por ter uma composição geométrica, buscou-se uma modelagem que 
valorizasse estes elementos, assim optando por uma bolsa estilo carteiro em formato 
quadrado. 

As cores utilizadas são tons de marrom, trazendo uma composição mais rústica, 
fazendo a integração do brilho com o fosco, utilizando assim do estilo hi-lo (característico do 
público-alvo). Os tecidos usados são o cetim dublado e o algodão trabalhado. 
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Figura 118 – Bolsa 04: Cenário Tradicional rapport 6  

A bolsa 01, que tem como superfície o rapport 06 – cenário tradicional, e foi 
realizada de forma artesanal. 

A modelagem utilizada para esta superfície é uma clutch com estilo mais antigo, 
lembrando que o público-alvo, muitas vezes opta por objetos de familiares e brechós. 

As cores da bolsa são o branco e o pérola, fazendo uma sobreposição entre 
eles. O tecido utilizado foi o dublado na cor pérola e a linha esterlina para confecção do 
crochê.   
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Figura 119 – Bolsa 05: Cenário Tradicional rapport 5 

A bolsa 05 tem como superfície o rapport 05-cenário tradicional, este construído 
com a estrutura retangular alinhado. 

Por ser a superfície mais colorida e com mais informações de elementos, optou-
se por uma modelagem mais simples, objetivando com isso um contraponto. 

A cor de predominância é o bordô, sendo utilizado o azul como destaque. Os 
tecidos utilizados foram o cetim dublado estampado com a técnica de sublimação e tecido 
metalizado na cor azul. 
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Figura 120 – Bolsa 06: Cenário Tradicional rapport 03  

A bolsa 03 é composta pela superfície de rapport 03 – cenário gráfico e tem a 
estrutura quadrangular regular. 

   Por ser uma estampa mais casual, a modelagem escolhida foi de ombro em 
tamanho grande. Assim a bolsa e a superfície unem-se realizando um acessório para o dia-
a-dia. 

A cor escolhida foi o bege, sendo os detalhes em preto. Os tecidos são a sarja e 
o cetim dublado estampado com a técnica de sublimação. 
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Capítulo 4  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Assim que mergulhamos no processo as surpresas surgem e nos 
deparamos com resultados novos e inesperados, dando-se conta de que 
um fluxo inesgotável existe dentro dela. A alegria sentida nessa constatação 
não pode ser descrita, sua intensidade só pode ser medida se for 
vivenciada (RUBIM, 2010, p. 43).  

 

Considera-se todas as etapas desenvolvidas neste trabalho importantes para a 

criação do projeto. A fundamentação teórica abrangeu todos os assuntos necessários para 

que fosse possível sustentar o estudo e criação, além disso, entende-se que o problema 

apresentado na introdução foi apresentado ao decorrer do trabalho, através das pesquisas, 

análises e da criação do projeto. E por fim, a solução final, com o resultado de seis 

superfícies desenvolvidas a partir da temática tradição das rendas com a inovação das 

tecnologias.  

Ao analisar o trabalho esteticamente, percebe-se que o produto final atingiu o 

resultado pretendido, já que as superfícies trazem desde elementos inspirados no crochê 

com estruturas e composições criativas, até os modelos das bolsas consideradas mais 

apropriadas para cada superfície, podendo fazer uma conclusão de cada bolsa realizada: 

A bolsa nº1, composta pela superfície do cenário filé rapport 9, alcançou o 

objetivo, já que trouxe em sua superfície a inspiração do crochê de uma forma inovadora.  A 

bolsa nº2 – cenário filé rapport 4 conseguiu atingir seu objetivo, pois trouxe a sutileza e o 

rendado dos crochês juntamente com uma tecnologia considerada de ponta, isto ocorreu 

também com a bolsa nº3 - cenário filé rapport 7. 

A bolsa nº4 – cenário tradicional rapport 6 transmite a tradição, tanto em sua 

superfície, quanto na modelagem escolhida. A bolsa nº5 – cenário tradicional rapport 5 

apesar de trazer de uma forma mais artística, considera-se alcançado o objetivo. A bolsa nº6 

alcança o objetivo através dos elementos inspirados no crochê. 

 Este resultado positivo também pode ser constatado na pesquisa qualitativa 

realizada com as possíveis usuárias.  
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É importante destacar que além de alcançar o objetivo inicial, o projeto trouxe 

para a autora um vasto conhecimento em processos, proporcionado pelas empresas 

contratadas, bem como a pesquisa servirá de fonte de pesquisa futura aos profissionais do 

Design. 
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Anexos 
entrevistas 

 

Nome: Daniele Serra Goergen    Idade: 28 anos 
 
01. [Ao mostrar as estampas] Quando você vê as estampas, qual a primeira impressão 
que você tem sobre elas? 
Elas me remetem a trabalhos artesanais. 
 
02. [Ao explicar a temática] Você acha que as seis estampas projetadas estão de 
acordo com a temática? 
Para mim sim. 
 
03.  Em sua opinião, as estampas são criativas? Qual mais te agradou? Por quê? 
Sim, achei as composições criativas, mas ao mesmo tempo trazem algo usual, 
conhecido. Agradou-me a Rapport 4 – Cenário Filé e a Rapport 3 – Cenário Gráfico. 
 
04. Você compraria peças dessa coleção? 
Sim 
 
05. Se você tivesse que dar um nome para a coleção, qual seria? 
Art Noveau 
 
06. Você gostaria de fazer algum comentário extra ou sugestão? 
Não. 

 

 

 

Nome: Mariana Leitão Pinheiro     Idade: 27 anos 
 
01. [Ao mostrar as estampas] Quando você vê as estampas, qual a primeira impressão 
que você tem sobre elas? 
Estampas delicadas, com leveza e feminilidade. 
 
02. [Ao explicar a temática] Você acha que as seis estampas projetadas estão de 
acordo com a temática? 
Sim, é nítido o resgate de cultura presente nos desenhos e formas. 
 
03.  Em sua opinião, as estampas são criativas? Qual mais te agradou? Por quê? 
Sim, a que mais me agrada é a Rapport 4 – Cenário Filé pela riqueza de detalhes e 
elementos. A Rapport 9 – Cenário Filé também me agrada muito pela simplicidade e 
delicadeza do resultado, super feminino. 
 
04. Você compraria peças dessa coleção? 
Claro, me agradam muito a delicadeza do projeto, o resgate da cultura e a inovação 
tecnológica. 
 
05. Se você tivesse que dar um nome para a coleção, qual seria? 
Ponto a tecno (do ponto ao tecnológico). 
 
06. Você gostaria de fazer algum comentário extra ou sugestão? 
Gostei muito do resultado do projeto. Acredito também que as peças cortadas a laser 
cairiam muito bem com cores vibrantes ao fundo. 
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Nome: Thaianne Barboza     Idade: 24 anos 
 
01. [Ao mostrar as estampas] Quando você vê as estampas, qual a primeira impressão 
que você tem sobre elas? 
União do tradicional com técnicas inovadoras. 
 
02. [Ao explicar a temática] Você acha que as seis estampas projetadas estão de 
acordo com a temática? 
Sim. 
 
03.  Em sua opinião, as estampas são criativas? Qual mais te agradou? Por quê? 
A rapport 4 – Cenário Filé, pois acho que a aplicação dela pode ser mais versátil, 
podendo servir para diversos produtos e situações. 
 
04. Você compraria peças dessa coleção? 
Sim.  
 
05. Se você tivesse que dar um nome para a coleção, qual seria? 
Não sei. 
 
06. Você gostaria de fazer algum comentário extra ou sugestão? 
Adorei o tema escolhido, achei super relevante e interessante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome: Juliana Aita     Idade: 27 anos 
 
01. [Ao mostrar as estampas] Quando você vê as estampas, qual a primeira impressão 
que você tem sobre elas? 
Elas me passam uma impressão de algo antigo, mas que traz alguma história junto; 
também a feminilidade e delicadeza é muito presente. 
 
02. [Ao explicar a temática] Você acha que as seis estampas projetadas estão de 
acordo com a temática? 
Sim, estão. 
 
03.  Em sua opinião, as estampas são criativas? Qual mais te agradou? Por quê? 
Sim, são estampas criativas e diferentes do que se vê no mercado ao mesmo tempo em 
que não deixa de lado a tendência do corte a laser. Gostei muito da rapport 4 – Cenário 
Filé, pela sua composição. 
 
04. Você compraria peças dessa coleção? 
Sim.  
 
05. Se você tivesse que dar um nome para a coleção, qual seria? 
Não sei. 
 
06. Você gostaria de fazer algum comentário extra ou sugestão? 
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Nome: Cristiane Silva Serra     Idade: 25 anos 
 
01. [Ao mostrar as estampas] Quando você vê as estampas, qual a primeira impressão 
que você tem sobre elas? 
Primeiro pensei em "coisas portuguesas", mas depois me remeteu ao crochê mesmo. 
 
02. [Ao explicar a temática] Você acha que as seis estampas projetadas estão de 
acordo com a temática? 
De maneira geral, acredito que sim. Embora a imagem "rapport 04-cenário filé" também 
tenha me lembrado os azulejos português, ou os desenhos das cerâmicas portuguesas. 
A imagem "rapport 09 – cenário filé", foi a que menos me remeteu ao crochê. 
 
03.  Em sua opinião, as estampas são criativas? Qual mais te agradou? Por quê? 
Acredito que sejam criativas, pois traz uma coisa mais antiga, o crochê, e dá uma cara 
nova para ela, deixando mais moderna. A imagem que mais me chamou a atenção foi a 
"rapport 03 - cenário gráfico" achei interessante porque são os pontos do crochê. 
 
04. Você compraria peças dessa coleção? 
Possivelmente sim.  
 
05. Se você tivesse que dar um nome para a coleção, qual seria? 
Não sei. 
 
06. Você gostaria de fazer algum comentário extra ou sugestão? 

 

 

Nome: Ingrid Boff Dutra     Idade: 28 anos 
 
01. [Ao mostrar as estampas] Quando você vê as estampas, qual a primeira impressão 
que você tem sobre elas? 
São lindas! Estilo vintage/retro 
 
02. [Ao explicar a temática] Você acha que as seis estampas projetadas estão de 
acordo com a temática? 
Com certeza 
 
03.  Em sua opinião, as estampas são criativas? Qual mais te agradou? Por quê? 
Sim. A rapport 3 - Cenário Gráfico, porque gostei do padrão floral. 
 
04. Você compraria peças dessa coleção? 
Com certeza!  
 
05. Se você tivesse que dar um nome para a coleção, qual seria? 
Clutches by Helga 
 
06. Você gostaria de fazer algum comentário extra ou sugestão? 
Estão lindas! 
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Nome: Carine Mello     Idade: 24 anos 
 
01. [Ao mostrar as estampas] Quando você vê as estampas, qual a primeira impressão 
que você tem sobre elas? 
As estampas têm um toque de suavidade e representam leveza devido as partes 
vazadas. 
 
02. [Ao explicar a temática] Você acha que as seis estampas projetadas estão de 
acordo com a temática? 
Sim. 
 
03.  Em sua opinião, as estampas são criativas? Qual mais te agradou? Por quê? 
As estampas são criativas. A que mais me agradou foi a rapport 04- cenário filé. 
 
04. Você compraria peças dessa coleção? 
Claro! 
 
05. Se você tivesse que dar um nome para a coleção, qual seria? 
Coleção Light, por causa da leveza. 
 
06. Você gostaria de fazer algum comentário extra ou sugestão? 
Achei tudo adequado ao tema. 

 

Nome: Priscila Brust Renck     Idade: 28 anos 
 
01. [Ao mostrar as estampas] Quando você vê as estampas, qual a primeira impressão 
que você tem sobre elas? 
Estampas alegres, com vida. Tema floral. 
 
02. [Ao explicar a temática] Você acha que as seis estampas projetadas estão de 
acordo com a temática? 
Mais pra 1, 2, 3, e 4. As outras duas não. 
 
03.  Em sua opinião, as estampas são criativas? Qual mais te agradou? Por quê? 
São bem criativas. Gostei mais da rapport 04-cenário filé e da rapport 9 – Cenário Filé, é 

difícil escolher uma só. Talvez a rapport 04-cenário filé se eu fosse comprar pra mim. Eu 
gostei porque é mais um padrão do que um detalhe (a 2 parece mais um detalhe, com as 
flores). Gostei que é bem trabalhado, da quase uma sensação de renda. 
 
04. Você compraria peças dessa coleção? 
Sim. Compraria as duas primeiras peças recortadas e a em crochê. As outras 
provavelmente não.  
 
05. Se você tivesse que dar um nome para a coleção, qual seria? 
Eu não sou muito boa com nomes, mas seria algo primaveril, talvez a ver com flores, tipo 
Rosas Bibianas, um trocadilho com teu nome e as flores rosas babianas. 
 
06. Você gostaria de fazer algum comentário extra ou sugestão? 
Me avisa quando tiver pra vender. Ah, achei a Rapport 3 – Cenário Gráfico bem diferente 
das outras, isso foi de propósito? Porque destoa bastante sem cor e mais como um 
desenho 
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Nome: Susana Soares     Idade: 30 anos 
 
01. [Ao mostrar as estampas] Quando você vê as estampas, qual a primeira impressão 
que você tem sobre elas? 
Algumas estampas remetem à padrões de vitrais, a rosáceas das igrejas, todas me 
lembram flores. 
 
02. [Ao explicar a temática] Você acha que as seis estampas projetadas estão de 
acordo com a temática? 
Sim, as estampas desenvolvidas apresentam um modo criativo de inspiração 
apresentando uma estética contemporânea e moderna 
 
03.  Em sua opinião, as estampas são criativas? Qual mais te agradou? Por quê? 
São criativas, e as que mais me agradaram foram a Rapport 4 – Cenário Filé e a Rapport 
5 – Cenário Tradicional, pois a primeira apresenta um desenho delicado com movimento 
e o último as cores a composição visual estão muito harmônicas.  
 
04. Você compraria peças dessa coleção? 
Sim.  
 
05. Se você tivesse que dar um nome para a coleção, qual seria? 
Crochê a laser. 
 
06. Você gostaria de fazer algum comentário extra ou sugestão? 

 

Nome: Mirella Ferreira   Idade: 24 anos 
 
01. [Ao mostrar as estampas] Quando você vê as estampas, qual a primeira impressão 
que você tem sobre elas? 
Elas me passam impressão de leveza, acho q pelos recortes. 
 
02. [Ao explicar a temática] Você acha que as seis estampas projetadas estão de 
acordo com a temática? 
Sim, todas lembram o crochê, porém de um modo criativo. 
 
03.  Em sua opinião, as estampas são criativas? Qual mais te agradou? Por quê? 
Sim, a que mais me agradou foi a rapport 7 – cenário filé, pois acho que a composição 
está muito boa, além do tecido e cor. 
 
04. Você compraria peças dessa coleção? 
Sim.  
 
05. Se você tivesse que dar um nome para a coleção, qual seria? 
Ponto feito 
 
06. Você gostaria de fazer algum comentário extra ou sugestão? 

 


