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RESUMO 

COLEÇÃO D’CO: ESTAMPAS TÊXTEIS PARA CALÇADOS INSPIRADAS NA 
JOALHERIA ART DÉCO  

AUTORA: Eduarda Schaefer dos Santos 
ORIENTADORA: Ma. Elza Hirata 

 
 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma coleção de estampas têxteis para 
calçados inspirada na estética da joalheria art déco, explorando como técnica a 
estamparia por sublimação, abrangendo como enfoque o design de superfície. A 
pesquisa surge como suporte a uma análise dos modelos de calçados femininos 
encontrados no mercado, comparando diversos padrões de estampas disponíveis 
atualmente para a criação de novos exemplares, podendo estes ser adquiridos por 
empresas do setor calçadista ou pelo público feminino para a customização de 
modelos antigos. Embasado dentro de um referencial teórico e metodologia voltados 
para o projeto de design de superfície, abordando questões pertinentes à proposta, 
direcionando-a a aspectos estético-funcionais, semióticos e industriais para o 
desenvolvimento de uma coleção dotada de significação, que traduza a temática 
explorada. Para o desenvolvimento da proposta, buscou-se organizar 
adequadamente o processo criativo através da metodologia projetual de Löbach 
(2001), complementada com as teorias de Baxter (1995). Através dos objetivos já 
elencados, foi possível estudar e reestruturar de maneira propícia as formas 
presentes em algumas peças da joalheria, proporcionando uma releitura 
contemporânea dos desenhos, adequando a coleção de estampas às tendências 
mercadológicas, explorando cores, texturas e formatos que possibilitem melhor 
representar a proposta em questão. A coleção D‟co composta por seis estampas, 
encontra-se dividida em três linhas, nomeadas de “Casual D‟co”, “Urbain D‟co” e 
“Fainé D‟co”, fazendo referência às informações obtidas durante toda a pesquisa.  
 

 

Palavras-chaves: Design de superfície. Estamparia têxtil. Calçados. Art déco.  





 

ABSTRACT 

D'CO COLLECTION: TEXTILES FOR INSPIRED FOOTWEAR IN ART 

DECO JOLAHERÍA 

Author: Eduarda Schaefer dos Santos  
Supervisor: Ma. Elza Hirata  

 
 
This work aims to develop a collection of textile prints for shoes inspired by the 
aesthetics of art deco jewelry, exploring as technique the stamping by sublimation, 
covering as a focus the surface design. The research appears to support an analysis 
of the models of women's footwear found in the market, comparing several patterns 
of prints currently available for the creation of new specimens, which can be 
purchased by footwear companies or by the female audience for the customization of 
old models . Based on a theoretical framework and methodology for the surface 
design project, addressing issues pertinent to the proposal, directing it to aesthetic-
functional, semiotic and industrial aspects for the development of a collection 
endowed with meaning, which translates the theme explored . For the development 
of the proposal, we tried to organize the creative process adequately through 
Löbach's design methodology (2001), complemented with the theories of Baxter 
(1995). Through the objectives already mentioned, it was possible to study and 
restructure in a propitious manner the forms present in some pieces of the jewelry, 
providing a contemporary re-reading of the drawings, adapting the collection of prints 
to the market trends, exploring colors, textures and formats that better represent the 
concerned. The D'co collection, consisting of six prints, is divided into three lines, 
named "Casual D'co", "Urbain D'co" and "Fainé D'co", referring to information 
obtained throughout the search.   
 

 

Key-words: Surface design. Textile stamping. Shoes. Art déco.  
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Capítulo 1  

INTRODUÇÃO 

 A Revolução Industrial e a introdução de máquinas nas indústrias do 

século XIX provocaram mudanças necessárias na qualificação da mão de obra 

utilizada na época, prezando pela habilidade na produção. Entretanto, em meio a 

todas essas mudanças, as características essenciais das quais o design já fazia 

parte não sofreram alterações. 

De acordo com Adrian Forty (2007), autor do livro Objeto de Desejo, que 

aborda o progresso do design na sociedade desde os anos 1750, a estampagem de 

tecido de algodão, a confecção de roupas e a fabricação de móveis ilustram 

particularmente a verdadeira relação entre a aparência dos produtos acabados e as 

máquinas usadas em sua produção. 

O design de tecidos de algodão estampado recebeu devida atenção por 

volta da metade do mesmo século, em razão do reconhecimento da importância da 

indústria têxtil inglesa. Ao longo das décadas, a história destaca o importante papel 

desempenhado pela indústria têxtil na reflexão dos valores de cada época, dos 

conhecimentos tecnológicos e de seus interesses estéticos.  

Diante do contexto citado anteriormente, o presente trabalho veio a 

alcançar alternativas para o desenvolvimento de uma coleção de estampas têxteis 

através do estudo da evolução do design de superfície na sua criação e aplicação 

em modelos de calçados. Considerando a origem do calçado e as suas 

características através dos séculos, percebe-se principalmente que sua função 

deixou de ser única e exclusivamente de proteção, passando a ser um símbolo de 

conforto para os usuários, além de um acessório de moda. 

Dessa maneira, a partir da notável diferença dos modelos ao longo de 

cada época, observou-se que, no cenário atual, os modelos femininos apresentados 

se diferem muito no formato. Entretanto alguns possuem estampas em seus 
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exemplares e estas basicamente são tomadas de uma uniformidade, exibindo como 

temática motivos florais, animal print ou étnicos. 

Por intermédio desta reflexão do setor calçadista, e a partir do 

conhecimento adquirido sobre a história da estamparia e da produção têxtil, 

constatou-se conveniente a criação de estampas a partir da interpretação da 

joalheria art déco, servindo assim como fonte de inspiração para a elaboração da 

coleção.  

O tema escolhido reflete o engajamento da autora com a pesquisa na 

área do design de joias, tendo desenvolvido durante a graduação e para o projeto 

final de conclusão de curso uma coleção de doze peças produzidas artesanalmente. 

Dando prosseguimento ao estudo e à pesquisa de uma área já antes explorada, 

surge o interesse do período da década de 1930, especialmente pelo movimento da 

art déco, pois este apresenta características significativas para a elaboração da 

coleção de estampas têxteis pretendida. 

O trabalho foi embasado dentro de um referencial teórico e metodologia 

voltados para o projeto de design de superfície, abordando questões pertinentes à 

proposta, direcionando-a a aspectos estético-funcionais, semióticos e industriais 

para o desenvolvimento de um produto dotado de significação, que traduza a 

temática explorada na criação de estampas. 

Para o desenvolvimento, buscou-se organizar adequadamente o processo 

criativo através da metodologia projetual de Löbach (2001), que contempla o design 

como um processo criativo e passível de soluções de problemas. A metodologia 

encontra-se dividida em quatro fases: análise do problema, geração de alternativas, 

avaliação das alternativas e realização da solução do problema, complementada 

com as teorias de Baxter (1995), na elaboração de um painel visual semântico. 

Através do propósito da criação da coleção, foi possível estudar e 

reestruturar de maneira propícia as formas presentes em peças da joalheria art 

déco, proporcionando uma releitura contemporânea dos desenhos, adequando a 

coleção às tendências mercadológicas, desenvolvendo o processo criativo através 

do estudo de cores, texturas e formatos que possibilitem uma melhor representação 

da proposta em questão. 
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1.1.     OBJETIVOS  

O desenvolvimento do trabalho teve como objetivo a elaboração de uma 

coleção de estampas têxteis para calçados femininos inspiradas na joalheria art 

déco da década de 1930, utilizando como técnica o processo de estampagem por 

sublimação. 

Para alcançar o objetivo proposto foi necessário especificar alguns 

propósitos que vieram a orientar o mesmo, como:  

 

 Compreender os princípios do design de superfície; 

 Assimilar conceitos sobre estamparia têxtil e tecidos, a fim de selecionar 

materiais adequados para a confecção do projeto;  

 Buscar subsídios nas revisões bibliográficas, a fim de analisar a estética das joias 

do período da art déco, para a criação de novos modelos de estampas;  

 Analisar os modelos de sapatos para o estudo do enquadramento das estampas; 

 Explorar cores, texturas e desenhos que melhor possam representar a proposta 

em questão;  

 Desenvolver as estampas, pressupondo a técnica da estamparia por sublimação 

e a sua aplicação na superfície desejada para a melhor obtenção no resultado 

final; 

 Aplicar as estampas desenvolvidas em três modelos distintos de calçados, como 

tênis, sapatilhas e sapatos de salto alto.  

1.2.      ESTRUTURA DO TRABALHO  

O seguinte trabalho estrutura-se através da organização por capítulos, 

desenvolvidos a partir de uma definição onde:  

O primeiro capítulo apresenta e introduz a temática da pesquisa, expondo 

os objetivos que norteiam a mesma e a justificativa que esta contempla.  

O segundo capítulo aborda questões pertinentes à revisão de literatura, 

responsável pelo embasamento teórico da pesquisa, importantes para o 

entendimento de assuntos relevantes para o desenvolvimento de todo o processo 
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criativo de elaboração da coleção de estampas. Os principais autores citados 

durante a estruturação do capítulo são: Rüthschilling (2008) referente ao design de 

superfície, Briggs-Goode (2014) para fundamentar o design de superfície têxtil, 

Pezzolo (2007) na fala sobre tecidos, Gomes (2007) abordando questões sobre o 

processo de impressão por sublimação, Unes (2001) em relação ao movimento da 

art déco, Gola (2008) acerca da temática da joalheria art déco e O‟Keefe (1996) no 

embasamento histórico sobre calçados.  

No capítulo três a metodologia de projeto e as suas fases serão 

contempladas e aprofundadas, expondo todo processo metodológico de Löbach 

(2001) juntamente com a definição e a solução de problemas explorados em sua 

teoria.  

O processo criativo citado anteriormente será abordado no quarto 

capítulo, descrevendo as etapas que influenciaram a elaboração dos elementos 

compositivos das estampas, juntamente com a definição de paletas de cores, 

escolha de tecidos e a descrição de todo processo de impressão e aplicação da 

coleção nos produtos definidos.  

Finalizando o trabalho, o capítulo de número cinco irá expor as 

considerações tanto positivas quanto negativas acerca das etapas de elaboração da 

pesquisa.  

 

 

 

 



 

Capítulo 2  

REVISÃO DE LITERATURA GERAL  

2.1.      DESIGN DE SUPERFÍCIE  

Nas diferentes bibliografias existentes, encontram-se muitas definições 

para a palavra design, que pode ser definido, de acordo com Potter (1980 apud 

Mozota, 2011), como uma atividade que confere forma e ordem para as atividades 

cotidianas. Consequência de três grandes ações históricas que ocorreram 

sequencialmente no cenário mundial, entre os séculos XIX e XX, pode-se dizer que 

a sua maior contribuição está no aperfeiçoamento da funcionalidade e na harmonia 

estética de um produto, considerando as restrições de ordem econômica, refletindo 

as necessidades e os desejos humanos, bem como as ideias dominantes e as 

percepções artísticas da época em que está inserido. 

O design se manifesta de diversas maneiras e dentre as inúmeras 

vertentes em que se faz existente, consideramos a importância de abordar o estudo 

do design de superfície. De acordo com a professora e pesquisadora Evelise 

Rüthschilling, responsável pelo desenvolvimento de pesquisas aplicadas em design 

de superfície e moda sustentável na Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), o design de superfície é uma atividade criativa e técnica que se ocupa 

com a criação de qualidades estéticas, funcionais e estruturais, projetadas para a 

constituição ou tratamento de superfícies. A referência mais concreta já encontrada 

sobre o uso e a criação da expressão design de superfície (surface design), ainda de 

acordo com Rüthschilling (2008), está na fundação da Associação de Design de 

Superfície (Surface Design Association - SDA) em 1977 nos Estados Unidos. 

Desde os primórdios, o homem já desenvolvia elementos artísticos que 

sustentavam essa sua necessidade de se expressar simbolicamente. Ao passar das 
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décadas, é notório como os seres humanos foram desenvolvendo seu 

conhecimento, passando a aplicá-lo em seus costumes cotidianos, seja na 

descoberta da costura, na concepção das cerâmicas, no uso de pigmentos naturais 

ou no surgimento da fiação e também da tecelagem.  

 

As civilizações antigas desenvolveram o gosto pela decoração de 
superfícies em geral, principalmente nos utensílios domésticos, espaços 
arquitetônicos e artefatos têxteis. Pode-se dizer que a tecelagem e a 
cerâmica, assim como, posteriormente, a estamparia e a azulejaria, com 
sua linguagem visual, carregam o embrião do que hoje chamamos de 
design de superfície (RÜTHSCHILLING, 2008, p.16).  

 

Mais especificamente, de acordo com a citação acima, no período 

Neolítico as cerâmicas passaram a ter suas superfícies elaboradas com a adição de 

cores e texturas trabalhadas sobre o barro úmido. Desde a antiguidade, muitas 

manifestações decorativas se fizeram presente na história das civilizações, dentre 

elas podemos citar as faixas decoradas e cerâmicas gregas; os mosaicos romanos e 

bizantinos; os azulejos islâmicos; os hieróglifos egípcios; a escrita chinesa; as joias 

celtas e africanas; os tapetes persas, entre tantos outros exemplos.  

Na azulejaria, encontramos relevantes concepções de superfícies 

contínuas e de painéis. Originária dos padrões islâmicos, desenvolveu-se 

notoriamente em países europeus (Holanda, Espanha, Itália e Portugal), sendo 

Portugal de grande importância na elaboração de azulejos com motivos hispano-

mouriscos, a partir do século XV, para revestimentos monumentais das paredes de 

palácios e igrejas.  

Rafael Cardoso (2004) ressalta em seu livro Uma Introdução à História do 

Design que, entre os séculos XVII e XVIII, na transição do feudalismo para o 

mercantilismo, grande parte dos países europeus fundaram manufaturas para a 

fabricação de artigos de uso, entre têxteis, louças e móveis. Inicialmente produzidos 

em oficinas, esses artigos passariam posteriormente para uma produção seriada, 

caminhando consequentemente para o processo de industrialização. 

Na produção de estamparia, na segunda metade do século XIX, William 

Morris (1834-1896) famoso designer têxtil e ativista socialista inglês, com notória 

influência nas artes visuais e desenho industrial da época, ainda de acordo com 

Cardoso (2004), cria oficinas para instruir a formação de pessoas capacitadas para 
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operarem e desenvolverem novos moldes para a elaboração de estampas 

diferenciadas.   

No período da Bauhaus (1919-1933) “escola estabelecida na cidade 

alemã de Weimar, capaz de reunir um grande número de pessoas criativas 

transformando essa instituição em um foco mundial para o fazer artístico e o design 

do século XX” (CARDOSO, 2004, p.118) os alunos também passaram a criar 

estampas e designs têxteis para a realização de estudos juntamente com as 

indústrias da época. 

Durante o início do século XX, muitos artistas passaram a realizar 

padrões e projetos têxtis para as fábricas. Sonia Delaunay (1885-1979), artista russa 

radicada na França, que de acordo com Rüthschilling (2008) desempenhou um 

papel fundamental em suas pesquisas relacionadas à arte e ao design, é tida como 

a fundadora da noção de design de superfície que hoje tentamos delimitar, pois 

transferia sua criação em pintura para diversas superfícies, constatando as noções 

de continuidade e preenchimento. 

Por intermédio das reflexões expostas, entende-se que o design de 

superfície abrange várias áreas de atuação, seja têxtil, cerâmico, de papelaria, entre 

outros. Ele é capaz de definir e qualificar projetos, conferindo singularidade a vários 

objetos. 

Adquirindo cada vez mais importância em nosso cotidiano, é relevante a 

apresentação de algumas áreas nas quais o profissional de design de superfície 

pode atuar. As atuações apresentadas a seguir seguem o raciocínio de Rüthschilling 

(2008), em seu livro Design de Superfície, exemplificadas no Quadro 1.  
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Quadro 1 -  Exemplos de áreas de atuações do profissional de design de superfície.  

PAPELARIA  

 
Acervo da autora, 2017.  

 

 

 

 

 

 
O profissional atua na área criando 
estampas para papéis de embrulho, 
embalagens, produtos descartáveis 
e materiais para escritório como 
capas de agenda, blocos, papéis de 
paredes, etc (RÜTHSCHILLING, 
2008, p. 10).  

 

 

 

 

 

 

A  imagem exemplifica 
modelos de embalagens, 

capas de agendas e 
cadernos desenvolvidos pela 
autora (2017), inspirados na 
história da civilização Celta, 

durante a disciplina de 
Estamparia em Diferentes 
Culturas no curso de Pós-
Graduação em Design de 

Superfície.  

TÊXTIL  

 

 
Acervo da autora, 2017.  

 

 
Área de produtos que possuem em 
sua constituição o emprego de 
fibras. Abrange todos os tipos de 
tecidos e não tecidos gerados a 
partir do entrelaçamento de fios 
(tecelagem, malharia, rendas, 
felpados, tapeçaria, entre outros) e 
suas formas de acabamento 
(tinturaria, estamparia, bordados, 
entre outros). É a maior área de 
aplicação do design de superfície e 
com maior diversidade de técnicas 
(RÜTHSCHILLING, 2008, p. 10).  

 

 
 
 

O segundo e o terceiro 
exemplos também foram 

desenvolvidos pela autora 
durante o curso, na disciplina 
denominada “Desenhando a 

Superfície”. No segmento 
têxtil, a estampa apresentada 

inspira-se na utilização de 
elementos naturais da ilha de 

Cuba para a aplicação em 
saídas de praia. 

 

CERÂMICA  

 

 
 

Acervo da autora, 2017.  

 

 

 

 

 

 
Revestimentos cerâmicos para 
parede e pisos representam um 
importante campo de aplicação. O 
setor tem investido na contratação 
de designers para atender às 
exigências do mercado consumidor 
de soluções inovadoras de 
revestimentos para construção civil 
e decoração (RÜTHSCHILLING, 
2008, p. 10).  

 

 

 

 

 

 

 

O segmento cerâmico traz 
como temática os 

revestimentos artesanais da 
Região de Provence 

(França), inspirados nas 
flores de lavanda 

encontradas nos campos das 
cidades e na linha de 

azulejos “Antique Provence”, 
desenvolvida pela empresa 

Antígua. 
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MATERIAIS SINTÉTICOS  

 

 
Tok&Stok, 2008.  

 
A indústria está sempre lançando 
novos materiais sintéticos para os 
mais variados revestimentos. O 
material sintético mais conhecido 
empregado em uma larga escala de 
aplicações em revestimento pode 
ser considerado a “Fórmica”, um 
plástico laminado. Hoje, este 
apresenta modos de customização, 
oferecendo aos clientes a 
possibilidade da utilização de 
estampas e texturas exclusivas 
(RÜTHSCHILLING, 2008, p. 11).  

 

 

 

 

 

A estampa desenvolvida é 
aplicada em um revestimento 

plastificado. As peças de 
louças desenvolvidas para a 

Tok&Stok utiliza como 
técnica de impressão a 

sublimação.  

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.  

Dentre os exemplos apresentados, aquele que possui elementos capazes 

de qualificar a pesquisa em questão vem a ser o design de superfície têxtil. Este, 

além de sua função estética, promove novas experiências visuais e a exploração de 

novas possibilidades no campo de atuação, abordado no próximo tópico. 

2.1.1.      EstampagemTêxtil  

Estampagem, consiste no ato ou efeito de estampar; processo de imprimir 

figuras, letras, ornatos sobre papel, tecido, couro etc., utilizando-se chapa gravada, 

ferros aquecidos, papel perfurado e outras técnicas (ESTAMPAGEM, 2017).  

Como já citado brevemente, desde os primórdios das civilizações, o 

homem já utilizava a técnica da pintura corporal com pigmentos naturais para se 

diferenciar dos demais, de acordo com as classes sociais impostas no período, e 

também para se proteger espiritualmente, respeitando as suas crenças religiosas. 

Segundo Pezzolo (2007), os povos primitivos tiveram no barro o seu 

primeiro corante. Através da observação, foram selecionando e misturando argilas 

de diferentes procedências com outras substâncias, para alcançar uma satisfatória 

gama de cores e matizes, como o vermelho, amarelo, marrom, preto e branco. 

Historiadores afirmam que a criação das estampas pelo homem foi motivada pela 

necessidade de colorir e decorar seu ambiente. Inicialmente, para estampar os seus 

primeiros tecidos, utilizaram-se pedaços de madeira, pelos de animais e conchas 

para imprimir novos formatos e desenhos de traços variados. 
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Este tipo de trabalhos teve início na Índia e na Indonésia, de onde chegou 
aos países do Mediterrâneo. Nos séculos V a.C. e IV a.C. os egípcios já 
dominavam as técnicas, utilizando substâncias ácidas e corantes naturais 
(PEZZOLO, 2007, p. 184).  

 

Levando em consideração a citação acima, no século XV, através das 

navegações, tecidos estampados de algodão finos e transparentes chegaram à 

Europa, vindos de países orientais. Exclusivos para o uso das classes mais 

abastadas, apresentavam flores estilizadas, caules ondulantes, de formas elegantes 

e cores fascinantes. 

No século XVI, na Itália, iniciou-se o desenvolvimento da estampagem 

têxtil por meio de madeira gravada. Posteriormente, a técnica foi difundida para 

países como a França e a Inglaterra. Um século passado e os europeus ainda não 

conseguiam ir além dos tecidos simplesmente pintados, sem a preocupação dos 

contornos definidos, diferentemente dos tecidos indianos, que continham contornos 

nos desenhos através da aplicação da técnica de cera quente, que cobria as partes 

do tecido em que a tinta não deveria agir. 

Já na Europa do século XVIII, carimbos de metal foram sendo utilizados 

para o aperfeiçoamento da técnica e a sua repetição em tecidos maiores. Durante 

esse mesmo século, a indústria e a estamparia têxtil tiveram um desenvolvimento 

notório, tanto que surge a invenção de um cilindro para estampar, o que daria início 

a uma nova era da estamparia.  

 

As placas gravadas foram transformadas em cilindros e se tornou possível 
imprimir todo o comprimento da peça de algodão continuamente, em um 
único processo mecânico. As primeiras máquinas de estampagem rotativas 
eram movidas a água, mas não demorou para que a introdução do vapor 
tornasse possível um ritmo muito mais rápido de produção. Onde era 
possível estampar somente seis peças por dia numa única mesa, uma 
máquina movida a vapor podia estampar até quinhentas peças por dia 
(FORTY, 2007, p. 66).  

 

Esse fato foi muito significativo na história do design de superfície. A 

Revolução Industrial, juntamente com os movimentos arts and crafts, art nouveau e 

art déco no final do século XIX e início do século XX, tornou a Inglaterra pioneira no 

desenvolvimento industrial têxtil e de estamparia, assegurando, assim, de certa 

forma, o futuro surgimento do próprio design e da produção seriada. 
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A área em que o design de estamparia têxtil está inserido vem a ser uma 

área criativa e de desenvolvimento prático. Os designers geram imagens, estampas 

e cores que afetam diretamente a estética, a aplicação e o sucesso de vendas de 

um produto.  

Amanda Briggs-Goode (2014, p. 10), em seu livro Design de Estamparia 

Têxtil, cita que “as estampas têxteis são tão onipresentes em nosso dia a dia que a 

contribuição do designer muitas vezes passa despercebida, uma vez que o foco está 

na aplicação da estampa, e não na estampa em si”. Ainda de acordo com a autora 

supracitada, a tradição histórica dos processos de estamparia influencia o design 

têxtil não somente pelas diversas técnicas utilizadas para transferir as imagens ao 

tecido, mas também pelo objetivo da criação de imagens, ou seja, o estilo que 

pretende desenvolver, podendo este ser floral, geométrico, figurativo ou étnico. 

Os estilos de design nas superfícies têxteis se desenvolveram ao longo 

dos séculos, estabelecendo e relacionando as imagens visualizadas nas peças de 

tecidos encontradas. Essas categorias respeitam uma série de especificações, 

atentando-se para o tipo de imagem, o modo como a mesma será desenvolvida, o 

local geográfico onde possa ter surgido, além dos efeitos visuais que o estilo cria e a 

cor utilizada.  

A denominação de cada categoria ou estilo carrega a sua própria 

essência: o floral apresenta flores e elementos das mais variadas plantas; o 

geométrico faz referência a imagens não orgânicas ou abstratas; o estilo étnico pode 

representar um local específico ou um grupo antropológico; e os figurativos 

apresentam imagens relacionadas a ícones populares, seja de uma época, de uma 

estação ou até imagens que possam questionar nossa percepção. 
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Figura 1: Estilos de Design de Estampa. (a) Floral, (b) Geométrico, (c) Figurativo e (d) Étnico. 

 

Fonte: BRIGGS-GOODE, 2014, p 18 – 21. 

A estampa floral apresentada na Figura 1 (a) foi criada por Allan Thomas 

no início dos anos 1980 para a Liberty Art Fabrics, marca britânica de tecidos. A 

estampa recebeu o nome de “Floribunda”, aplicada no tecido Tana Lawn, faz o uso 

de flores coloridas e únicas. Já a estampa geométrica apresentada na imagem (b), 

evidencia o impacto da Op Art dos anos 1960, criada por Barbara Brown, produzida 

para os tecidos Heal’s em 1967. No campo figurativo, o design confiante e dramático 

de Eddie Squires para à Warners nos anos 1960 e 1970 utilizava eventos atuais e 

marcantes, como o caso exibido na estampa (c), o pouso do homem na Lua. Como 

exemplo de estampa étnica, na imagem (d), observamos a criação da designer Mary 

Katrantzou, que utilizou imagens orientais para a composição da coleção 

outono/inverno de 2011/2012. Os estilos de design de estampas apresentados são 

categorias flexíveis, estabelecidas como uma forma de referência a características 

visuais que possam vir a ser desenvolvidas, contribuindo assim para o progresso de 

novos projetos.  

A partir das imagens sobre os estilos, existem também muitos processos 

de estamparia, que possuem heranças visuais utilizadas até os dias atuais. Para a 

utilização de determinado processo, define-se primeiramente como cada estampa 

será transferida para o tecido, pois cada um deles tende a criar efeitos visuais 

únicos, influenciando muitas vezes a textura e a cor do material. 
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Embora alguns métodos de impressão sejam atualmente redundantes como 
processos comerciais, eles continuam tendo uma influência estilística sobre 
o design de estamparia têxtil contemporâneo. Os efeitos podem ser 
interpretados pelos designers quando estão criando os seus próprios estilos 
de criação de imagem (BRIGGS-GOODE, 2014, p .16).  

 

De acordo com Briggs-Goode (2014), podemos classificar as técnicas de 

estamparia da seguinte forma: batique, quando uma imagem é estampada ou 

pintada utilizando alguma substância para proteger o tecido antes do seu tingimento; 

processo de gravura em relevo, com estamparia em bloco de madeira (ou 

xilogravura); gravura ou entalhe, com placa de cobre ou cilindro rotativo; técnica de 

estêncil, por exemplo, serigrafia; estamparia que utiliza projetos em mídias digitais 

como a impressão por termotransferência, geralmente finalizada com uma fonte de 

calor; e, mais recentemente, estamparia digital com a impressão por jato de tinta. 

Através dos breves relatos históricos, buscou-se apontar alguns exemplos 

que demonstram que a ligação do homem com as superfícies se constituiu através 

do cotidiano das mais antigas civilizações, destacando o significado e o propósito 

que levaram ao surgimento e a consolidação do design de superfície. Tornando-se, 

assim, necessário o conhecimento para a descoberta de novas inspirações, 

adequando os processos de fabricação já utilizados no emprego de novos e 

diferentes produtos que vão surgindo com o passar dos anos. 

2.2.       FUNDAMENTOS DO DESIGN DE SUPERFÍCIE  

O design de superfície, como uma especialidade do design, aborda o 

tratamento das superfícies. Inserido na prática social relaciona-se significativamente 

com as questões culturais e de linguagem perante a interpretação na transmissão de 

significados. 

Estes significados variam de acordo com a compreensão do usuário, 

cabendo ao profissional refletir sobre a relação de aceitação entre o produto e os 

signos que este caracteriza. Para o filósofo Charles Peirce (2000, p. 30), importante 

teórico da área de semiótica, “um signo é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, 

representa algo para alguém”, refletindo desse modo sobre as definições das 

imagens utilizadas, tornando-se indispensável na prática do design de superfície. 
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A criação dos elementos visuais do projeto e como estes se dispõem 

sobre o fundo, definem na maioria das vezes o êxito da composição. A utilização de 

recursos visuais como meio de expressão é uma característica primordial em todas 

as áreas do design, porém estas variam de acordo com os objetivos e metodologias 

aplicadas. 

De acordo com Rüthschilling (2008), a construção visual identifica funções 

de elementos que podem se manifestar de diferentes maneiras, em algumas a 

participação deste é clara, e em outras, inexistente. Para a construção visual, de 

maneira geral, pode-se citar as figuras ou motivos, os elementos de preenchimento e 

os elementos de ritmo. 

As figuras ou motivos são formas ou conjuntos de formas não-

interrompidas, consideradas em primeiro plano pelas leis de percepção. Na 

composição, os motivos são recorrentes. Apresentando variações de tamanho e 

posição e conferindo sentido ao tema visual que possa vir a ser trabalhado. 

Os elementos de preenchimento, podem ser exemplificados pelas 

texturas e grafismos que preenchem os planos e/ou camadas, responsáveis pela 

ligação visual e tátil dos mesmos, correspondendo geralmente ao tratamento de 

fundos. Já os elementos de ritmo possuem mais apelo visual que os demais. Essa 

tensão é alcançada pela configuração, posição, cor e outros aspectos conferidos aos 

elementos no espaço. Eles atribuem o sentido de continuidade e harmonia visual de 

toda a superfície gerada. 

Diante das noções apresentadas, compreende-se que a harmonia de 

formas, linhas, cores e deslocamentos confere a harmonia da composição, seja num 

plano bidimensional ou tridimensional. A preocupação com a inovação se faz 

presente, considerando os aspectos anteriormente citados.  

2.2.1.      Módulo e sua construção  

Na metodologia projetual do design de superfície não existem fórmulas, 

pois, segundo Rüthschilling (2008), a liberdade de criação é alcançada pelo domínio 

da linguagem visual e da criatividade autoral de cada profissional. Nesse sentido, o 



 43 

seguinte tópico visa demonstrar possíveis caminhos a serem seguidos na 

construção de trabalhos de superfícies. 

A construção de um módulo em sistemas de repetição vem a ser um 

importante recurso para a garantia de sucesso do projeto pretendido. O módulo é 

uma unidade de padronagem, que representa todos os elementos do desenho 

organizados dentro de uma estrutura preestabelecida (rapport), de maneira que 

quando dispostos lado a lado possam formar um padrão contínuo.   

Figura 2: Composição de módulo com colagem manual.  

 

Fonte: Acervo da autora, 2016.  

O módulo exemplificado na Figura 2 foi elaborado pela autora na 

disciplina de Linguagem de Estamparia, no curso de Pós-Graduação em Design de 

Superfície, tendo a composição apresentada como resultado. O encaixe dos 

módulos é estabelecido através dos pontos de encontros das formas entre um 

módulo e outro de maneira que, quando encaixados seguindo o sistema 

determinado, forma-se o desenho pretendido. 

A apresentação do encaixe deve conter, no mínimo, uma unidade 

completa (normalmente se apresenta quatro unidades) com informações suficientes 

dos pontos de encontro das formas, indicando claramente o efeito que será criado 

no desenho posto em repetição. Manualmente se usa recursos de papel 

transparente, mas hoje existem softwares específicos para facilitar a tarefa.  
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Figura 3: Sistema de encaixe de repetição de módulo.  

 

Fonte: Acervo da autora, 2016.  

Em alguns projetos, a observação dos encaixes torna-se recorrente, pois 

o encontro dos mesmos é responsável pela continuação do desenho e pela fluência 

visual entre os módulos. A repetição, no contexto em questão, vem a ser a 

organização dos elementos formais contidos nos módulos, que se repetem em 

intervalos constantes, de acordo com um sistema determinando, configurando dessa 

maneira um padrão. 

A compreensão da repetição, ou seja, como a unidade possa ser repetida 

para gerar uma padronagem, possui fundamental importância no trabalho do 

designer. Dentre os sistemas de repetição, há uma grande variedade de 

possibilidade de encaixes, cabendo ao profissional a tarefa de selecionar o sistema 

que melhor contempla as especificidades propostas. 

Como exemplos de sistemas de repetição, podem-se citar os sistemas 

alinhados, não-alinhados, progressivos e multimódulos. Os sistemas alinhados, 

como o próprio nome diz, são estruturas que mantêm o alinhamento, que se repetem 

sem deslocamentos de origem, podendo haver variação da posição do desenho 

dentro do módulo (translação, rotação e reflexão), de acordo com a Figura 4.  
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Figura 4: Sistema alinhado com variação do módulo.  

 

Fonte: Acervo da autora, 2016. 

Os sistemas não-alinhados possuem como característica a possibilidade 

do deslocamento dos módulos, seja pelo deslocamento ou pela troca de medidas 

determinada pelo designer. Além da mudança de origem, oferecem as mesmas 

possibilidades das operações dos alinhados (translação, rotação e reflexão), 

apresentados na Figura 5. 

 

 

 

 

 

 



 46 

Figura 5: Sistema não-alinhado do deslocamento de módulos.  

 

Fonte: Acervo da autora, 2016.  

Já os sistemas progressivos apresentam mudanças graduais dos 

tamanhos das células (dilatação ou contração). Exemplos desse tipo de sistemas 

são encontrados nos trabalhos de Escher e nos fractais. 

No multimódulo, o sistema se constitui a partir de uma outra forma menor, 

sendo que este funciona como módulo, que ao ser repetido origina outros modelos e 

desenhos, aumentando as possibilidades combinatórias. No caso da Figura 5, os 

multimódulos estão circunscritos por uma linha branca mais espessa.  

2.2.2.       Elementos Visuais  

Toda vez que projetamos ou esboçamos alguma coisa, o conteúdo visual 

desta interlocução é composta por uma série de elementos, denominados de 

elementos visuais, constituintes da essência daquilo que podemos visualizar. 

A linguagem visual de acordo com o designer brasileiro João Gomes Filho 

(2008) constitui a base da criação de várias áreas e o design vem a ser uma delas. 

Princípios, fundamentos ou conceitos, com relação à organização visual, podem 

resolver situações problemáticas na realização de um projeto. O designer até pode 

trabalhar sem esse conhecimento consciente, fazendo uso de seu gosto pessoal e 

de sua sensibilidade estética. Porém, uma compreensão dos fundamentos ampliará 

a sua capacidade de organização, facilitando dessa maneira o seu processo criativo. 
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A seguir, serão apresentados alguns elementos considerados básicos 

para o entendimento visual constituinte da estruturação mais relevante da 

representação gráfica em si.  

2.2.2.1. Forma  

A palavra forma comporta diferentes significados. Entre esses 

significados, os que mais se aproximam da conceitualização dentro da temática da 

linguagem visual são: “A forma pode ser definida como a figura ou a imagem visível 

do conteúdo. De um modo mais prático, ela nos informa sobre a natureza da 

aparência externa de alguma coisa. Tudo que se vê possui forma” (FORMA, 2017).  

A forma pode se constituir em um único ponto, ou em uma linha, um 

plano, ou ainda em um volume, que contempla todas as propriedades citadas 

anteriormente. A sua percepção, segundo Gomes Filho (2008), é o resultado de uma 

interação entre o objeto físico e o meio da luz agindo como transmissor de 

informação, condições e imagens que prevalecem no sistema nervoso do 

observador que é, em parte, determinada pela própria experiência visual.  

Todo ato de perceber uma forma é uma relação que permanece 

constante, mesmo que mudem os elementos aos quais ela se aplica. No âmbito da 

comunicação visual, toda forma possui contorno e superfície, além de ser elaborada 

sobre algum tipo de suporte. 

Partindo desse pressuposto, o ponto, a linha e o plano, segundo o livro 

Novos Fundamento do Design de Ellen Lupton e Jenniffer Cole Phillips (2008), 

compõem os suportes do design, sendo os profissionais capazes de criar imagens, 

ícones, texturas, padrões, produtos, entre outros através destes. 

O ponto é a unidade mais simples e irredutivelmente mínima de 

comunicação visual, que indica uma posição no espaço. Lupton;Phillips (2008) 

destacam que um ponto pode ser uma manchinha de matéria insignificante ou um 

foco de força concentrada. Através de sua dimensão, posição e relação, pode 

expressar sua própria identidade ou mesclar-se à massa. 

Gomes Filho (2008) exemplifica que o semáforo é um conceito de ponto 

com forte atração visual, sobretudo pela forma redonda dos faróis, pelo contraste 
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das cores e, ainda, pela sua retroiluminação, condição em que a atenção despertada 

é mais reforçada.  

No caso da linha, esta pode ser definida como uma sucessão de pontos, 

que conforma, contorna e delimita objetos, assim como elementos de uma forma 

geral. No design, o termo linha define também estilos e qualifica partidos formais 

como Linhas Modernas, Linhas Orgânicas, Linhas Geométricas, entre outras. 

Figura 6: Vincent Van Gogh. Retrato de Joseph Roulin,1888. Caneta e tinta marron; 31.8 x 24.3 cm.  

 

Fonte: Van Gogh Drawings. 44 Plates by Vincent Van Gogh. Dover Publications, Inc.,New York,1987.  

Na Figura 6, a expressividade no desenho se compõem de linhas 

irregulares e curtas contínuas em direções diversas e representa  de forma clara o 

carteiro trabalhador simples trajado com um casaco de golas. 

Assim como a linha é uma série infinita de pontos, o plano vem a ser uma 

superfície contínua de linhas que se estendem em altura e largura. Segundo 

Lupton;Phillips (2008), um plano é o trajeto de uma linha em movimento, ele é a 

linha com amplitude. Uma linha fecha-se para tornar-se uma forma, um plano 

delimitado. 

Outro conceito conhecido no cotidiano profissional e muito usual é o de 

plano enquanto superfície, como em fachadas de edifícios e de interiores, de 

campos e quadras desportivas, de ruas, estradas e correlatos.  
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Figura 7: Configuração esquemática da Rua Benedito Calixto (São Paulo) de Raimundo Gadelha.   

 

Fonte: GOMES FILHO, 2008, p. 38.  

A Figura 7 exemplifica o conceito de plano enquanto superfície. Os planos 

são constituídos principalmente pelas fachadas frontais e inseridos nestas como 

unidades menores, diversos outros planos formados pelas paredes, portas, janelas, 

muros e portões. 

Por fim, como a última propriedade da forma de acordo com exemplos já 

definidos, podemos citar o volume, ou a tridimensionalidade no espaço. Gomes Filho 

(2008), afirma que pode ser físico, como algo sólido, existente, ou um efeito que 

pode ser criado por meio de artifícios como a pintura ou desenho. Desse modo, 

levando em consideração todo o conteúdo exemplificado anteriormente, entende-se 

que a forma é o aspecto exterior dos objetos, sejam eles reais, imaginários ou 

representativos. 

Três formas podem ser consideradas básicas: o quadrado, o círculo e o 

triângulo equilátero. Cada uma dessas formas básicas possui características 

específicas, atribuindo uma quantidade significativa de interpretações, sejam elas 

através de associação, vinculação ou pelas próprias percepções psicológicas e 

fisiológicas. 

Todas as formas básicas podem ser consideradas figuras planas e 

simples, que podem ser descritas e construídas verbalmente ou visualmente. Nos 

desenhos da coleção de estampas, pretende-se a execução de estruturas simples, 

equilibradas, que apresentem harmonia, unificação e clareza formal, sendo 

organizadas como unidades compositivas. 

Desta forma, cabe ao designer executar e desenvolver produtos que 

unifique tanto a estética quanto a funcionalidade embasado no estilo selecionado. 
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Neste caso, os estilos formais da década de 1930, contexto em que está inserida a 

pesquisa em questão.  

2.2.2.2.  Figura e Fundo  

Relações entre figura/fundo definem a percepção visual, salientando o 

pensamento de que a forma de um objeto não é mais importante que a forma do 

espaço que o cerca. As pessoas estão acostumadas a ver o fundo como algo 

passivo, sem muita importância em relação a elementos que aparecem em primeiro 

plano. Lupton;Phillips (2008) destacam que, diferente do fato exposto, os artistas 

visuais rapidamente se familiarizam com espaços entre esses elementos, 

descobrindo seu poder de moldar experiências e tornarem-se formas propriamente 

ativas. 

Uma figura (forma) é sempre visualizada em relação ao que a rodeia 

(fundo). Partindo desse princípio, os designers buscam frequentemente em suas 

composições um equilíbrio entre esses dois elementos para proporcionar dinamismo 

e organização à forma e ao espaço. 

O conceito de percepção de figura/fundo surgiu a partir do campo da 

psicologia da Gestalt segundo Gomes Filho (2008), na qual este princípio ressalta a 

abordagem de que o todo é mais (ou diferente) do que a soma de suas partes. Essa 

teoria de percepção propõe que cada indivíduo observe os elementos de forma 

separada e distinta para posteriormente compreendê-lo de maneira unificada, como 

um todo. 

Ao olhar para uma composição, o olho humano tende a procurar maneiras 

de diferenciar o que é figura e o que é fundo. Essa diferenciação se torna possível 

por algumas particularidades que os elementos carregam, como borrões, contraste, 

tamanho e também pela separação. A criação de tensões entre figura/fundo adiciona 

intensidade visual a uma imagem ou marca, reconhecendo esse potencial, o 

trabalho de relação entre esses elementos é capaz de alavancar ou até de destruir 

essas composições. 

Para Lupton;Phillips (2008), existem três padrões de relações entre 

figura/fundo: a estável, a reversível e a ambígua. A relação estável existe quando 

uma forma ou figura se destaca claramente de seu fundo, como na Figura 8. Como 
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outro exemplo, podemos citar as fotografias em geral, em que alguém ou algo é 

apresentado diante de um cenário.  

Figura 8: Relação estável entre figura e fundo.  

 

Fonte: LUPTON; PHILLIPS, 2008, p. 86.  

Já a relação reversível ocorre quando elementos positivos e negativos 

atraem a nossa atenção igualmente, avançando e recuando na medida em que 

nossos olhos os percebem como dominante e, em seguida, subordinados, como no 

exemplo da Figura 9. Trabalhos de cerâmica, tapeçaria e artesanato também podem 

exemplificar a seguinte relação.  

Figura 9: Relação reversível entre figura e fundo. 

 

Fonte: LUPTON; PHILLIPS, 2008, p. 86.  

Imagens e composições representando relações ambíguas desafiam o 

observador a encontrar um ponto focal. O discernimento da imagem torna-se 
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complexo (Figura 10), pois a figura encontra-se interligada com o fundo, levando o 

olhar do observador a dar voltas pela superfície.  

Figura 10: Relação ambígua entre figura e fundo.  

 

Fonte: LUPTON; PHILLIPS, 2008, p. 86. 

Muitos exemplos aqui poderiam ser citados para a demonstração das 

mais variadas composições entre figura/fundo. Através desta reflexão, objetivou-se 

demonstrar a importância dessa percepção visual, contribuindo dessa maneira para 

a elaboração da coleção proposta, seja na delimitação dos contornos com mais 

nitidez, no contraste das imagens, na ilusão de profundidade e na decodificação 

dessa representação em um espaço bi ou tridimensional.  

2.2.2.3.  Movimento e ritmo na comunicação visual  

 Todo desenho pode ser entendido como um estudo de movimento, pois 

qualquer imagem, mesmo sendo estática, possui um movimento implícito. 

Lupton;Phillips (2008) destacam que os designers usam diversas técnicas para 

sugerir esse movimento em uma página impressa. Composições diagonais evocam 

movimento, ao passo que configurações retilíneas parecem estáticas. Cortar uma 

forma também pode sugerir movimento, assim como o uso de uma linha sinuosa ou 

de uma forma pontiaguda/triangular.  
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Figura 11: Percepção das composições que evocam movimento.   

 

Fonte: LUPTON; PHILLIPS, 2008, p. 216. 

O primeiro elemento da Figura 11 apresenta um objeto centralizado que 

repousa paralelo aos limites do quadro, aparenta estar estável e imóvel. No segundo 

elemento, um objeto está colocado na diagonal, aparentando ser dinâmico. O 

terceiro elemento, um objeto parcialmente cortado, aparenta estar se movendo para 

dentro ou para fora do quadro.  

Reproduzir a sensação de movimento através de um meio estático exige 

certa habilidade, ocorrendo muitas vezes quando há contraste entre uma forma e o 

contexto de onde ela parece ter se desprendido. Entretanto, dadas as suas 

características formais, as figuras em uma comunicação visual podem ser 

conduzidas à percepção em determinada direção dentro de uma composição 

proposta, viabilizando esta ser animada com o uso de elementos formais corretos. 

Já o ritmo em uma composição pode ser definido por, ao menos, duas 

ocorrências de um mesmo evento, intermediadas por uma pausa. O evento pode vir 

a ser um elemento visível qualquer e a pausa é um espaço neutro, ou especificado 

como fundo, na linguagem da comunicação visual. 

Para que haja um ritmo visual, é necessário que percebamos uma 

estrutura de figura + fundo + figura.  De acordo com Werner (2015), a percepção do 

ritmo causa no observador uma expectativa pela próxima ocorrência do fenômeno 

que possa vir a ser repetido. Em outras palavras, como exemplo, podemos citar a 

previsibilidade de futuras ocorrências, como os dias sucedem as noites, os verões 

sucedem as primaveras e os invernos, os outonos. 

O ritmo conduz o olhar, pois há uma tendência da percepção em 

acompanhar a direção sugerida por ele, demonstrando que na comunicação visual 
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existem três possibilidades de ocorrência desse fenômeno: ritmo através da 

repetição, ritmo através da alternância e ritmo em progressão. 

O ritmo através da repetição se dá quando os elementos visuais 

integrantes da composição se repetem sem alterações. No exemplo da Figura 12, o 

elemento principal é a barra vermelha vertical, de mesma largura e comprimento, 

assim como os espaços vazios entre as barras, que também é uniforme. Este é o 

ritmo mais simples, em que ocorre a repetição das mesmas características de figura 

e fundo.  

Figura 12: Ritmo através da repetição. 

 

Fonte: AULA DE ARTE, 2017.  

No ritmo através da alternância, ao contrário do repetitivo, há um 

revezamento entre ao menos um ou dois elementos visuais diferentes, sendo 

apresentados ora um, ora outro. No exemplo da Figura 13, apresentam-se duas 

barras vermelhas de larguras diferentes, elas são exibidas separadamente e 

alternadas, ora uma barra mais estreita, ora uma barra mais larga. A largura no 

fundo é a mesma em todos os espaçamentos.  

Figura 13: Ritmo através da alternância. 

 

Fonte: AULA DE ARTE, 2017.  



 55 

Já no ritmo em progressão, o ritmo ocorre quando há um aumento gradual 

e constante em algum aspecto visual dos elementos presentes. No exemplo da 

Figura 14, há um aumento gradual da largura das barras verticais vermelhas, da 

esquerda para a direita. A largura do fundo ainda permanece constante. 

Figura 14: Ritmo em progressão. 

 

Fonte: AULA DE ARTE, 2017. 

Além dos exemplos anteriormente apresentados, vale ressaltar que não 

são apenas os aspectos formais dos objetos que são passíveis de ritmação. A 

diferença de tonalidade em uma composição também pode variar em um mesmo 

elemento, alcançando assim um ritmo em sua comunicação visual.  

Cada pessoa possui uma sensibilidade muito individual de perceber e 

construir ritmos visuais das mais diversas fontes de inspiração. A forma de trabalhar 

de cada designer ou profissional ligado à arte vai amadurecendo ao longo do tempo 

e se integra ao estilo e ao perfil do profissional, sendo o maior desafio compor um 

ritmo visual coerente, de modo a se dedicar tanto nos espaços quanto nas formas 

dos elementos. 

2.2.2.4.  Cor 

O ato de ver algo precede o processo de reação. Assim como algumas 

pessoas são capazes de enxergar as cores, outras percebem as cores 

diferentemente da maioria. Nossos olham costumam funcionar igualmente, 

produzindo estímulos na mesma reação do sistema visual. 

Tom Fraser (2011), autor do livro O Essencial da Cor no Design, descreve 

que, assim que nossos olhos nos permitem experimentar uma cor, é o restante de 
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nós que determina a significação que vinculamos a ela. Uma cor, ou uma 

composição dela, pode significar algo diferente para cada pessoa. Nesse contexto, 

poderíamos dizer que a cor não se forma apenas no olho, mas também no “eu” de 

cada indivíduo. 

Fraser (2011) ainda ressalta uma maneira importante para entendermos 

como a linguagem da cor é conceitualizada: devemos compará-la do mesmo modo 

que compreendemos outras línguas. Todas as teorias da cor são teorias da 

linguagem, e o modo como “falamos”, “ouvimos” ou “lemos” as cores nos revela 

muito sobre o ponto de vista pelo qual entendemos o mundo.  

O homem sempre reconheceu que a luz era muito importante para a 

assimilação de tudo o que se fazia presente em sua vida, porém a explicação física 

do fenômeno não havia sido conhecida até meados do século XIX. Dois séculos 

antes, no ano de 1665, o físico Isaac Newton foi o responsável por associar que a 

luz do Sol possuía forte relação com a existência das cores. Para tal concepção, o 

físico dissociou a luz solar nas cores do arco-íris através de um prisma, surgindo 

assim a primeira vertente do que depois viria a ser chamada de Teoria das Cores. 

Hoje, através de vários estudos ao longo das décadas, podemos entender 

a cor como um fenômeno subjetivo, pois ela é constituída de ondas eletromagnéticas 

de uma faixa de frequência tal que a coloca dentro do que se denomina espectro 

visível, ou seja, a faixa de frequência daquelas ondas que são captadas pela 

sensibilidade dos olhos humanos. 

Entender a física e a configuração da cor é uma coisa, usar a cor nos 

trabalhos de arte e design é outra completamente diferente. Para auxiliar o 

entendimento sobre a seleção e combinação das cores, construíram-se paletas 

agradáveis para prever essas interações cromáticas, na intenção de constituir uma 

referência visual. 

As cores tradicionais usadas na mistura de pigmentos são vermelho, 

amarelo e azul. Um círculo cromático, baseado nessas cores primárias, exibe 

apenas matizes puros, isto é, apenas em um nível de saturação e luminosidade, 

oferecendo apenas somente duas combinações primárias, podendo ser visualizado 

na Figura 15.  
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Figura 15: Círculo de pigmentos. 

 

Fonte: FRASER, 2011, p. 50.  

Dentro de um círculo cromático podemos encontrar as cores primárias 

(azul, amarelo e vermelho), secundárias (laranja, violeta e verde) e terciárias 

(mistura de uma cor primária com uma secundária), além das cores complementares 

e análogas. 

As cores complementares, de acordo com Lupton;Phillips (2008), situam-

se em lados opostos do círculo (Figura 16). Para combinações mais sutis, destaca-

se a escolha por cores “semicomplementares”, como o vermelho mais um verde 

terciário ou um azul terciário e um laranja terciário.  

Figura 16: Cores complementares da cor magenta.  

 

Fonte: LUPTON; PHILLIPS, 2008, p.73.  

Cores vizinhas, que se encontram próximas no espectro ou no disco, são 

consideradas análogas. Ainda de acordo com os autores (2008), utilizá-las juntas 
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produz um contraste mínimo e uma harmonia natural, pois cada cor tem algum 

elemento em comum com as outras sequenciais (Figura 17).  

Figura 17: Cores análogas da cor magenta.  

 

 Fonte: LUPTON; PHILLIPS, 2008, p.73.  

Dada a introdução sobre os aspectos científicos e físicos da cor, em 

seguida abordaremos sobre o estudo da compreensão dos designers na escolha e 

na aplicação da cor na elaboração de seus projetos. 

O produto final, além de carregar consigo uma composição de cores que 

possam vir a agregar valor numa totalidade, deve também parecer atraente e dotado 

de credibilidade para o público a que se destina. Nesse caso, as tendências do 

mercado podem ser muito significativas. 

Falando um pouco mais sobre composições, o que vem a ser na maioria 

das vezes de grande importância é a repetição e o ritmo que a mesma carrega. A 

cor contribui para os efeitos repetitivos de linhas e formas, a gradação de 

brilho/saturação demonstra o sentido do movimento ou reforça a impressão de que 

as formas vão desaparecendo a determinada distância.  

 

Sequências progressivas de cor conduzem o olho e tornam a composição 
mais dinâmica, ao passo que sequências repetitivas conferem uma 
percepção de ordem e equilíbrio. Sabemos também que a repetição de 
matizes em intervalos próximos cria mistura óptica, a qual transmite o efeito 
geral de uma superfície de coloração contínua. Similarmente, a repetição 
exata de linhas, formas ou campos cromáticos – um padrão – pode permitir 
que uma área pareça uniforme, mesmo que contenha grande detalhamento 
(FRASER, 2011, p. 145).  
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Diante da citação apresentada, para maior entendimento sobre as 

sequências descritas, a Figura 18 complementa a situação exposta anteriormente.  

Figura 18: Sequências progressivas de cor sugerindo movimento e profundidade. 

 

Fonte: FRASER, 2011. p. 145.  

Acima, à esquerda, a tonalidade crescente conduz o olhar para o centro 

da composição. Ao lado, na ausência de um fundo contrastante, a figura escura 

central recua para uma sombra. Os anéis mais claros também recuam, gerando um 

efeito menos dinâmico. À direita, matizes contrastantes preservam parte do efeito de 

profundidade criada pelos anéis e as cores complementares reduzem ainda mais 

qualquer efeito dinâmico. 

Evidenciada a importância da cor em uma composição e todo o assunto 

abordado nesse tópico, entende-se necessária a linguagem da cor em um esquema 

cromático para representar algo, nesse caso na aplicação das estampas. Se bem 

empregadas, as cores podem comunicar aquilo que realmente fora proposto dentro 

do contexto do projeto. 

No desenvolvimento desta coleção, as cores funcionarão como uma 

ferramenta de ligação entre o passado e o presente, representando as tendências 

contemporâneas aplicadas em uma releitura das joias da década de 1930. Dessa 

maneira, criando composições e misturas que possam transformar e possibilitar 

diversas alternativas para o projeto.  

2.3.       TECIDOS  

Outro conteúdo significativo e um dos focos principais do projeto vem a 

ser a estamparia aplicada em uma superfície têxtil, ou seja, em alguma amostra de 
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tecido. A indústria têxtil utiliza diferentes espécies de fibras, para a comercialização e 

confecção de diferentes produtos. 

Os objetos têxteis, popularmente conhecidos como tecidos, apresentam-

se das mais variadas formas, cores e desenhos no cenário mercadológico, além de 

também desempenhar funções muito diferenciadas. Do tramado feito pelo homem 

primitivo até os tecidos inteligentes produzidos atualmente, um longo caminho foi 

percorrido. 

Segundo Pezzolo (2007), a História nos documenta que as primeiras 

fibras textêis cultivadas pelo homem na Antiguidade foram o linho e o algodão, no 

campo vegetal, e a lã e a seda, no campo animal, sendo nomeadas num contexto 

geral, como matérias-primas naturais.  

A citação a seguir, apresenta informações relativas quanto aos achados 

arqueológicos referentes a comprovação da existência de fios e tecidos nas antigas 

civilizações. 

 

No Egito, foram descobertos tecidos feitos de linho que datam de 6000 a.C. 
Na Suíça e na Escandinávia, foram encontrados tecidos de lã datando da 
Idade de Bronze (3000 a.C. a 1500 a.C.). Na Índia, o algodão já era fiado e 
tecido por volta de 3000 a.C. Na China, a seda era tecida pelo menos mil 
anos antes de Cristo (PEZZOLO, 2007, p. 14).  

 

A Figura 19 também manifesta a comprovação da existência de tecidos 

na Idade do Bronze. As peças de vestuário foram localizadas em um túmulo de 

Egtved, na Dinamarca, e se nota claramente o tecido de teia e trama.  

Figura 19: Vestuário Idade do Bronze, exposta no Museu Nacional da Dinamarca/Copenhague. 

 

Fonte: HISTÓRIA DA MODA, 2017.  
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Considerada uma das artes mais antigas do mundo, a tecelagem surgiu 

entre os homens como uma forma de proteção para o corpo, principalmente das 

intempéries naturais. Da manipulação das fibras com os dedos, nasceram os 

primeiros tecidos, e texturas foram sendo descobertas a partir de diferentes modos 

de entrelaçamento. 

O domínio da técnica da tecelagem possibilitou a execução de belas 

realizações têxteis. A partir das tramas de fios, criavam-se motivos elaborados. 

Pezzolo (2007) afirma que os egípcios da época faraônica não dominavam a técnica 

de tecelagem para obter os motivos sobre os tecidos. Valiam-se do bordado ou da 

pintura para incrementar a sua produção. 

Figura 20: Sacrifício de Isaac, tapeçaria de linho e lã. Egito, séculos VII e VIII; 26x20cm.   

 

Fonte: PEZZOLO, 2007, p. 18.  

A Figura 20 demostra a técnica de tecelagem egípcia citada 

anteriormente. A peça de tapeçaria, exposta no Museu de Tecidos de Lyon, na 

França, apresenta motivos de influência cristã, diferentemente da inspiração pagã 

que expunha os motivos de tapeçaria até o século V. 

Antecedendo a era industrial, as inovações relativas à fabricação dos 

tecidos eram praticamente inexistentes. Numa busca por diferentes resultados, os 

tecelões variavam as texturas e dimensões das fibras, a fim de garantir um resultado 

singular nas peças. 

Durante o período do Renascimento (séculos XV e XVI), em meio às 

grandes navegações e descobrimentos, o tecido pôde deixar a região europeia para 

se fazer presente em outros países, sendo demasiadas vezes ostentado pelas 

classes privilegiadas da sociedade da época. Mesmo com o notável crescimento de 

mercado, a fabricação dos tecidos se manteve como uma atividade artesanal até o 
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final do século XVIII, quando, ainda de acordo com Pezzolo (2007), empresas 

familiares constituídas por fiandeiras e tecelões qualificados exerciam a produção de 

lã, seda, linho e algodão. 

A Revolução Industrial e a introdução de máquinas nas indústrias do 

século XIX provocaram mudanças necessárias na qualificação da mão de obra 

utilizada na época, prezando pela habilidade na produção. Por volta de 1700, 

progressos técnicos já vinham sendo implantados pela Inglaterra, impulsionando o 

nascimento da indústria têxtil moderna. 

 

A partir de 1785, o trabalho antes feito em teares manuais passou a ser 
realizado por em teares mecanizados. [...] Mecanização e automatização 
das tarefas fizeram com que a Grã-Bretanha passasse a reinar como mestre 
incontestável da arte de tecer. No século XIX, o britânicos se valiam de 
máquinas movidas a vapor, que produziam cerca de 100 hp, colocando em 
funcionamento 50 mil fusos. Uma única máquina produzia a mesma 
quantidade de fio que 200 mil operários trabalhando em fiandeiras manuais 
(PEZZOLO, 2007, p. 20).  

 

Levando em consideração a citação anterior, evidencia-se a empolgação 

com a chegada da era industrial, quando as máquinas desempenhavam as funções 

em um ritmo demasiadamente acelerado, priorizando os lucros dos proprietários das 

indústrias têxteis. Com o desenvolvimento da globalização e das técnicas 

comerciais, a Europa se tornou gradativamente responsável pelos produtos 

finalizados, a partir da matéria-prima fornecida por países como Índia, Austrália, 

Estados Unidos, entre outros. 

Atualmente, em países emergentes, onde a mão de obra é considerada 

mais barata, passaram a concorrer diretamente com o setor têxtil já experiente da 

Europa. Inovações técnicas de tecelagem começam a surgir, dando um novo rumo 

ao setor com a criação das fibras químicas por volta da metade do século XIX. No 

ano de 1950, o declínio do algodão perante as fibras artificiais se torna evidente. No 

século XX, mais da metade da produção mundial de fibras seria alimentada pelos 

tecidos artificiais/sintéticos.  

Notoriamente, a história do tecido se fez a partir de uma evolução 

tecnológica, das tramas primitivas confeccionadas pelos habitantes da Pré-História 

aos fios inteligentes e a sua ascensão no cenário da moda, na decoração e nos 

próprios costumes e exigências da sociedade. O desenvolvimento destes será 

embasado a seguir, expondo a necessidade de suprir o mercado com tecidos que 
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atendem características específicas do cenário atual, ressaltando também a sua 

aplicabilidade nos exemplares de calçados para o desenvolvimento das estampas 

propostas pelo trabalho. 

2.3.1. Tecidos Artificiais  

Tecidos que não encolhem e nem amarrotam, com facilidade de lavagem, 

secagem rápida, capacidade térmica, proteção solar, que inibem o suor. Essas e 

outras tantas características podem ser encontradas nas propriedades específicas 

que as fibras tecnologicamente elaboradas são capazes de abranger. Basicamente 

as fibras têxteis se dividem em dois grandes grupos: naturais e artificiais. As 

artificiais são fibras produzidas pelo homem por meio de processos químicos.  

Segundo a pesquisadora e designer de moda Juliana Sissons (2012), há 

duas categorias de fibras artificiais ou manufaturadas, termo que a autora emprega: 

as regeneradas e as sintéticas. Fibras regeneradas são derivadas de substâncias 

naturais, como a celulose ou o leite, e as fibras sintéticas são confeccionadas a partir 

de produtos químicos à base de petróleo, plástico e/ou carvão. 

A distinção entre as fibras naturais e as artificiais está cada vez menos 

nítida no mercado, sendo que muitas fibras naturais, como o algodão, a lã e o linho, 

são regularmente submetidas a tratamentos químicos em função de seu 

beneficiamento. 

No século XX, avanços na indústria química provocaram uma 

transformação radical na produção de tecidos. Jenny Udale (2015), autora atuante 

no cenário da moda, afirma que as substâncias químicas antes utilizadas para 

técnicas de acabamento têxtil começaram a ser aplicadas para extrair fibras de 

fontes naturais, a fim de produzir novas fibras. 

A maioria dos materiais sintéticos possuem propriedades muito 

semelhantes e, por serem pouco transpiravéis, podem não ser tão confortáveis 

quanto as fibras naturais. Em geral, as fibras sintéticas são brancas, a menos que 

sejam tingindas:  
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Os tecidos sintéticos não têm boa absorvência, isso significa que secam 
rapidamente, mas são difíceis de tingir. O tingimento na etapa de produção 
da fibra cria um tecido que não desbota. Ou seja, os tecidos produzidos 
desse modo podem não responder com rapidez às tendências de moda, 
pois a cor é determinada logo no começo da produção (UDALE, 2015, p. 
54).  

 

O processo da obtenção da fibra se dá a partir da trituração da polpa da 

madeira com as folhas de árvores de crescimento rápido, consideradas uma fonte 

renovável, pois são cultivadas e administradas por produtores de fibras autorizados.  

 

A polpa e as folhas são inicialmente dissolvidas em solvente e 
transformadas em um líquido viscoso que é, então, expelido e urdido em 
uma fibra. Infelizmente, o solvente é poluente e precisa ser descartado com 
cuidado; nos EUA a produção de raiom viscose foi interrompida nos anos de 
1980 devido à extrema poluição das águas (BRIGGS-GOODE, 2014, p. 
130).  

 

Considerando a citação anterior, vale ressaltar que recentemente o 

desenvolvimento liocel (nome comercial tencel) foi consolidado e este passou a ser 

reconhecido como um material ecologicamente correto devido à utilização de um 

solvente orgânico petroquímico. Como superfícies para estamparia, o raiom e o 

liocel absorvem os corantes reativos com uma intensidade superior ao do algodão, 

consequentemente deixando as cores mais vibrantes. 

Outra fibra também produzida a partir da celulose é a fibra de acetato, 

“introduzido durante a Primeira Guerra Mundial como um revestimento de asas de 

aeroplano (UDALE, 2015, p. 60)”. Utilizada como substituta da seda, absorve cores 

vibrantes, mas geramente não é lavável ou resistente.  

Figura 21: Tecidos artificiais.  

 

Fonte: UDALE, 2015, p. 52  
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Briggs-Goode (2014) cita a poliamida como sendo precursora da criação 

das fibras sintéticas, sendo produzida pela primeira vez no ano de 1935, dando 

ínicio a um ciclo de variedades de outras fibras, como o poliéster e o acrílico. As 

fibras sintéticas, diferentemente das fibras artificiais, são totalmente produzidas pelo 

homem em laboratório, a partir de derivados da indústria petroquímica.  

Figura 22: Micrografia eletrônica (MEV) de fibras de poliéster.  

 

Fonte: BRIGSS-GOODE, 2014, p. 128.  

A Figura 22 retrata microscopicamente as fibras do poliéster, tecido que 

uma fibra sintética à base de petróleo expelido por fiandeiras para posteriormente 

ser extraído ou texturizado para a produção do fio. Tecidos sintéticos reagem 

favoravelmente a estamparia por termotransferência, proporcionando cores 

brilhantes e intensas. 

Uma preocupação que surge ao longo da produção dessas fibras 

sintéticas é sobre a utilização de recursos não renováveis para a sua concepção. De 

acordo com Sissons (2012), essas fibras produzidas pelo homem possuem 

inconvenientes ambientais, uma vez que toda a sua produção envolve o tratamento 

químico das matérias-primas e o uso de carvão e petróleo. 

Estudos com polímeros reciclados têm sido explorados para a criação de 

novas tecnologias capazes de transformar esses materiais em fios para o 

desenvolvimento de novos tecidos.  
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Figura 23: Poncho Pixelkaledo da designer dinamarquesa Maxjenny Forslund.  

 

Fonte: BRIGSS-GOODE, 2014, p. 128. 

A peça de roupa demonstrada na Figura 23 foi estampada em tecido 

100% de fibra de Politereftalato de Etileno (PET) reciclado, material mais utilizado 

em garrafas de bebida. Os tecidos confeccionados a partir de materiais reciclados e 

regenerados apresentam algumas peculiaridades em relação à combinação de 

cores, principalmente na utilização do branco, tons claros e pretos. Praticamente não 

se diferenciam de tecidos produzidos convencionalmente. 

Hoje a indústria química fabrica fibras de fontes naturais e altera sua 

estrutura para obter propriedades superiores, além de aprofundar o estudo no 

desenvolvimento de microfibras e da nanotecnologia, que permitirá a produção de 

tecidos com propriedades avançadas capazes de reagir ao ambiente de vários 

modos. Udale (2015) destaca que a nanotecnologia trabalha em nível molecular para 

criar tecidos extremamente inteligentes e sofisticados, que podem ser utilizados na 

confecção de roupas para mudar a sua cor, a sua estrutura ou até mesmo o seu 

tamanho.  

Através dos relatos descritos durante o tópico, compreende-se que o 

desenvolvimento dos tecidos possibilitou uma infinidade de melhorias no dia a dia 

dos consumidores, podendo futuramente servir para administrar lentamente um 

medicamento na pele ou ser um meio de comunicação, em roupas que mudam de 

coloração conforme o humor da pessoa. Estar ciente sobre esses futuros avanços 

também nos remete às preocupações éticas ambientais e aos avanços tecnológicos 

da área. 

Assimilando a bibliografia consultada para o entendimento do trabalho, 

demonstra-se de suma importância o esclarecimento do processo de impressão que 
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será utilizado para a reprodução das estampas: o processo de estamparia por 

sublimação, que será abordado e aprofundado no tópico seguinte. 

2.4.      PROCESSO DE ESTAMPARIA POR SUBLIMAÇÃO  

Para desenvolver uma ideia e aperfeiçoar a mesma, visando o processo 

de impressão mais adequado ao resultado que se queira obter, uma série de 

relações entre o tecido, o processo de estamparia e os efeitos de textura criados 

pela técnica da manipulação de superfície devem ser observados e estudados. 

Dentre os mais variados métodos e processos para imprimir as imagens em tecidos, 

o que melhor se adequa à pesquisa e ao desenvolvimento das estampas propostas 

com viabilidade é a impressão por sublimação através do método de 

termotransferência. 

A verdadeira finalidade da estamparia, segundo a jornalista, professora e 

pesquisadora Gilda Chataignier (2006), é a de tornar o tecido mais atraente e 

chamar a atenção de um possível usuário, além de renovar a moda 

permanentemente e conquistar novas posições no mercado consumidor. 

Transfer, inicialmente designado como Sublistic, é uma patente da firma 

francesa Filatures Prouvost & Cie, datada do final dos anos 1960. De acordo com 

João Manuel Gomes (2007), em seu livro Estamparia a metro e à peça, essa patente 

tem por base um processo de decalque de papel sobre um material têxtil. 

Conforme Briggs-Goode (2014, p. 27), “existem vários métodos de 

termotransferência industrial, mas a mais comercialmente viável é a estamparia por 

sublimação”. A técnica de sublimação transforma a tinta do papel, que é sólida, em 

gás e depois em sólido novamente ao ser transferido para o tecido. 

O processo utiliza alta temperatura na transferência de corantes, sendo 

muito aproveitado na estamparia de base sintética e em camisetas. A máquina 

utilizada como fonte de calor deve atingir temperaturas entre 185 e 220 graus celsius 

durante o período de 60 a 20 segundos, dentro da qual são colocados o papel e o 

material em contato direto. 
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Figura 24: Processo de transferência da imagem para o tecido por meio de uma fonte de calor.  

  

Fonte: Acervo da autora, 2017.  

A Figura 24 demonstra a parte superior da prensa térmica comprida sobre 

o papel e o tecido. Sob a ação do aquecimento, os corantes (dispersáveis) são 

absorvidos e se difundem para o interior das fibras do tecido, através de uma 

interação físico-química. 

Gomes (2007) afirma que a temperatura da placa da prensa deve ter 

temperatura constante sobre toda a superfície para que não haja diferenças de 

intensidade na mesma peça 

Figura 25: Processo de sublimação executado.  

 

Fonte: Acervo da autora, 2017.  
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A Figura 25 exemplifica o que havia sido explicado anteriormente, o 

transfer já transferido para o tecido e o papel podendo ser removido após a 

conclusão do processo. Não é necessário fazer qualquer tratamento posterior à 

prensagem. Esse processo pode ser utilizado sobre tecidos ou malhas, para artigos 

de vestuário, decoração e veludos. 

Também é possível visualizar através da Figura 25 de acordo com a 

experiência adquirida durante testes efetuados pela autora, que as cores somente 

após serem transferidas para o tecido revelam a sua verdadeira intensidade, 

comportando-se no papel de forma opaca.  

Sobre algumas informações técnicas, ainda de acordo com Gomes 

(2007), os corantes especialmente formulados para o transfer devem possuir 

comportamento uniforme à sublimação, alta concentração, fraco teor em 

dispersantes e fácil teor em eletrólitos.  

 

A concentração dos corantes deve ser duas a quatro vezes mais forte do 
que a dos corantes para estampagem convencional, uma vez que a 
deposição da pasta sobre o papel é menor. Por isso, utiliza-se corantes 
altamente concentrados, sobretudo para azul-marinhos e pretos (GOMES, 
2007, p. 205).  

Figura 26: Impressão do transfer. Estampa de Wagner Campelo, 2012.  

 

Fonte: WORDPRESS/PADRONAGENS, 2012.  

A figura 26, demonstra a impressão da estampa numa impressora jato de 

tinta (A3) com cartuchos adaptados aos corantes sublimáticos. O papel destinado ao 



 70 

transfer, conforme Campelo (2012) deve possuir um bom comportamento na 

máquina, resistente a rasuras e à umidade, além de nenhuma influência negativa 

sobre o rendimento dos corantes durante a transferência. 

Entre algumas das desvantagens, o processo só funciona com peças 

brancas e de composição acima de 60% de poliéster. No entanto, entre as 

vantagens, a impressão dificilmente sai, podendo a peça ser lavada sem danificar a 

estampagem. Essa garantia é dada pelo fato da tinta ser fundida quimicamente com 

o tecido. 

Entre os fatores que colaboraram para a escolha da aplicação da 

estampagem por sublimação na coleção de estampas, estava a possibilidade da 

utilização de diversas cores na composição, a facilidade de manejo da prensa para 

testes de aplicação e a satisfação pela busca de empresas que pudessem executar 

tal processo na cidade de Santa Maria - RS, para dessa forma auxiliar na conclusão 

do trabalho pretendido.  

2.5.      MOVIMENTO ART DÉCO  

Os acontecimentos que sucederam a Primeira Guerra Mundial se 

configuraram a partir de uma mudança e ruptura com o modo de vida antecedente. 

Dentre esses acontecimentos, vem a ser de grande relevância ressaltar o início do 

processo da internacionalização da cultura, quando o encurtamento das distâncias 

se torna evidente através da tecnologia, na velocidade dos automóveis e trens da 

época, além do prenúncio das viagens aéreas e da grandiosidade dos 

transatlânticos. 

 Ao lado dessa mudança, de acordo com professor brasileiro Wolney 

Unes (2001), houve também um deslocamento em direção à apologia da 

individualidade. Várias criações desse período atestam esse triunfo, que deve ser 

considerado como característico da própria lógica industrial, em que cada indivíduo 

representa o aumento da produção mercadológica. 

 O rádio cuja grande abrangência como mídia massiva, passou a ser o 

centro da vida familiar. Como outros objetos de consumo, a decoração tornou-se 

também um direito de cada indivíduo. A arte que se desejava ter em casa deveria 



 71 

ser utilitária. Pratos, talheres, mesas e as próprias fachadas das residências 

passariam a se transformar em elementos decorativos. 

O art déco foi um movimento popular internacional de design que 

influenciou as artes decorativas, assim como as artes visuais, a moda, a pintura e as 

artes gráficas nos anos de 1925-1939. De acordo com Arie Van de Lemme (1997), 

em sua obra Art Déco – Guía Ilustrada del Estilo Decorativo, o termo art déco é de 

origem francesa, cujo nome provém da abreviação de arts décoratifs, oriundo da 

Exposição Internacional de Artes Decorativas e Industriais Modernas, realizada em 

Paris, onde teve seu marco inicial em 1925. 

A Figura 27 exibe o cartaz de apresentação da Exposição Internacional de 

Artes Decorativas e Industriais Modernas e a vista geral da mesma, na cidade de 

Paris, juntamente com o ambiente em que estava inserida.  

Figura 27: Cartaz e vista geral da avenida central da exposição de 1925, Paris.  

 

Fonte: UNES, 2001, p. 27.   

Nessa mostra foram relembrados diversos estilos do período entreguerras 

– De Stijl, Bauhaus, Deutsche Werk, entre outros – buscando dessa maneira 

evidenciar os elementos que uniram essas diversas tendências, o que acabou por 

firmar o conceito de Art décoratif, ou simplesmente art déco.   

Conde;Almada (1996), autores do Guia da Arquitetura art déco do Rio de 

Janeiro, identificam algumas características básicas desse estilo, que pode ser 

definido como decorativo/internacional, característica que implica justamente as 

bases do estilo: o movimento industrial, o capitalismo emergente e a busca de novos 

mercados; industrial, associado à sociedade industrial emergente e moderno, 

relacionado aos grandes acontecimentos da época. 
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Como padrão decorativo, predominam as linhas retas ou circulares 

estilizadas, as formas geométricas e o design abstrato. Dirigindo-se ao moderno e às 

vanguardas europeias do começo do século XX, é possível afirmar, segundo Lemme 

(1986), que o estilo pode ser caracterizado como elegante, funcional e moderno.  Em 

um primeiro momento, apresenta-se de maneira mais luxuosa, tendo como público 

alvo a burguesia enriquecida do pós-guerra, utilizando materiais caros na confecção 

dos produtos. 

A partir de 1934, com a realização da exposição de art déco no 

Metropolitan Museum de Nova York, o estilo passa a se ajustar de maneira mais 

direta com a produção industrial, com os materiais e a sua possível reprodução 

seriada. O barateamento da produção industrial consequentemente leva à 

popularização do estilo, que invade a vida cotidiana nos cartazes e na publicidade, 

nos objetos de uso doméstico, nas joias e bijuterias, na moda e no mobiliário da 

época.  

 

O art déco realiza assim a celebração da individualidade no cosmopolitano, 
ou do universal na individualidade. Com base na utilização de elementos 
vernáculos tomados a diversas culturas cria-se um conceito universal, sem 
pátria. O resgate de formas autóctones de uma cultura é mesclado aos 
subprodutos bastardos e estéreis da industrialização. Como resultado dessa 
mescla, obtém-se um estilo que varia conforme o lugar do globo onde ele se 
desenvolve, dando ênfase ora a um elemento, ora a outros. (UNES, 2001, p. 
34) 

 

Outra característica importante que o art déco exprime é a unidade que o 

define nos mais variados locais onde passou a ser desenvolvido, podendo, de 

acordo com a pesquisa, ser dividido em três linhas estilísticas básicas:  

 Geometrizante: identificada pelos elementos formais étnicos primitivos, 

tais como as pirâmides escalonadas maias, zigurates1 mesopotâmicos, 

elementos egípcios, entre outros;  

 Decorativa: com ênfase na riqueza de detalhes, muitas vezes igualmente 

regionais e étnicos, lembrando o art nouveau;  

                                            
1
 O zigurate era uma espécie de templo construído pelos assírios, babilônios e sumérios, povos da Antiga 

Mesopotâmia. Essa construção tinha o formato de uma pirâmide, porém com a presença de espécies de 
degraus. Os zigurates possuíam de 3 a 6 andares. Eram construídos de pedra ou de tijolos cozidos ao Sol. 
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 Aerodinâmica/sinuosa: inspirada no desenho industrial dos grandes 

transatlânticos e automóveis velozes, encontrada também nos aparelhos 

de rádio e eletrodomésticos, com arestas arredondadas. 

Figura 28: Luminária art déco procedente do atelier de André Delatte, 1930.  

 

Fonte: PINTEREST, 2017.
2
 

A Figura 28 exibe uma luminária procedente do atelier de André Delatte, 

famoso empresário industrial do ramo de vidros artísticos, da principal marca 

ADelatte Nancy. Sua forma inspirada em um zigurate, de acordo com a fala 

mencionada anteriormente exibe características geometrizantes. 

Dentro do mesmo contexto citado acima, a Figura 29 apresenta um 

conjunto de cafeteiras desenhadas por Alfonso e Renato Bialetti, no qual claramente 

se percebe o uso de linhas geométricas. Juntamente na figura, podemos observar 

um apontador de lápis desenhado pelo conhecido designer industrial do século XX 

Reymond Loewy, inspirado na aerodinâmica e na sinuosidade das formas.  

 

 

                                            
2
 Disponível em: < https://br.pinterest.com/pin/AVUnpRN77yPsuUyLcyxIAFWitCp3NYV6 DbWJn6z1mU gzpGLz7 

ohlq7k/>. Acesso em 05 de outubro de 2017.  

https://br.pinterest.com/pin/AVUnpRN77yPsuUyLcyxIAFWitCp3NYV6%20DbWJn6z1mU%20gzpGLz7%20ohlq7k/
https://br.pinterest.com/pin/AVUnpRN77yPsuUyLcyxIAFWitCp3NYV6%20DbWJn6z1mU%20gzpGLz7%20ohlq7k/
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Figura 29: Conjunto de cafeteiras do ano de1930 desenhadas por Alfonso e Renato Bialetti; e 
apontador do ano de1933 desenhado por Reymond Loewy.  

 

 

Fonte: UNES. p. 34, 2001. 

Ao se verificar algumas peculiaridades do estilo, percebe-se que ele teve 

suas primeiras manifestações nos gêneros artísticos associados à vida cotidiana do 

homem. No cinema, na música popular, na arquitetura, na moda, no design, nas 

joias, entre outras formas de expressão, constituíram-se as áreas de atuação desse 

estilo, “nas quais os arranha-céus déco tomavam a sua forma emprestada as 

pirâmides maias, ao mesmo tempo que influenciavam a aparência de objetos tão 

diversos” (FUSCO, 1994, p. 50).         

2.5.1.       Arquitetura Art Déco em Santa Maria  

Junto a inúmeras modalidades de expresão no patrimônio histórico e 

cultural de uma cidade, a aquitetura tem um papel importante, sustentando a 

transformação da paisagem urbana através de monumentos e prédios importantes 

nesse mesmo cenário. 
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De acordo com a pesquisa elaborada por Bisognin et al. (2008) sobre a 

arquitetura da cidade de Santa Maria RS, há quatro períodos distintos que marcaram 

historicamente esse panorama urbano.  

O primeiro período prevaleceu dos últimos anos do século XIX até metade 

da década de 1930, sendo caracterizado pelo gosto eclético, esculpindo-se pela 

combinação de elementos formais nas fachadas. Durante a mesma década 

acontece uma transformação nos interesses arquitônicos, passando a introduzir 

elementos mais geométricos na decoração e fachadas, influência do art déco, 

permanecendo até a década de 1960. 

A partir da década de 1960, o terceiro período histórico caracteriza-se 

pelo sucesso do modernismo funcionalista para, posteriormente, a cidade se adaptar 

à arquitetura contemporânea ou pós-modernista representante da expansão do setor 

educacional desta. 

Como o título do tópico e a pesquisa em questão sugerem, o período 

arquitônico revelante a ser explorado será o caracterizado pela influência art déco. 

Parte-se do argumento de que a própria temática explorada no projeto de 

desenvolvimento das estampas encontra-se inserida no cenário urbano em que a 

autora localiza-se.  

Já caracterizado anteriormente, o estilo carrega em sua essência a 

utlização de formas geométricas simples.  

 

A linha reta é usada em diferentes combinações e, principalmente, em zig-
zag, mas, também as curvas aparecem, em especial, o círculo: a geometria 
comanda o desenho que, muito frequentemente, é simétrico. A forma do 
octógono nas figuras geométricas era a preferida e o colorido, as texturas, a 
cerâmica e os materiais de plástico que imitam jade, além de âmbar, eram 
comuns na decoração de interiores (BISOGNIN et al., 2008, p.136).  

 

Na arquitetura não seria diferente, acompanhado de cores vibrantes e 

traços precisos, também representa, segundo Bisognin et al. (2008),  um momento 

de implantação do sistema moderno na elaboração da estrutura de uma edificação, 

fazendo uso do concreto armado. 

Em Santa Maria, podem ser encontradas numerosas construções com as 

características descritas anteriormente, em harmonia com o movimento art déco. 

Representando o progresso da cidade, a arquitetura com fundamentos modernos 

teve seus primórdios com a construção da casa Datero Maciel em 1936 (Figura 30).  
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Figura 30: Casa Datero Maciel, localizada na Rua Venâncio Aires, Santa Maria RS.  

 

Fonte: Acervo digital do Arquivo Municipal de Santa Maria, 2013.  

Referenciando a fala dos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da 

UFSM, Barbosa et al. (2006) comenta que essa residência é considerada uma obra 

protomodernista, por apresentar princípios característicos de uma arquitetura art 

déco, seguindo uma lógica deflagrada pela composição simplificada da volumetria e 

ordenação funcional. 

A aceitação dessa arquitetura moderna se concretizou gradualmente no 

cenário brasileiro. Como consequência dessa aceitação, juntamente com a 

industrialização dos grandes centros do país e das cidades, houve a separação dos 

ambientes residenciais e dos comerciais, surgindo, assim, prédios modernos que 

atendessem a essa demanda da sociedade. 

A partir dessa particularidade, o quadro a seguir apresentará a separação 

desses segmentos da arquitetura, explorando características principais de cada 

setor, utilizando como exemplo a cidade de Santa Maria.  
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Quadro 2 – Principais características de diferentes setores na arquitetura da cidade 

de Santa Maria.  

Arquitetura de Serviço  

 

O período em foco (1930 -40), apresenta construções 
com frisos sobre as janelas, parapeitos, frisos retos 

verticais ou horizontais, demarcando aspectos 
aerodinâmicos, revestimento em granitina (tornando o 

prédio acinzentado), janelas de madeira com 
venezianas, geralmente pintadas de cinza. 

Seguidamente localizados em esquinas, elas são 
demarcadas pelo arredondamento do prédio, por 
sacadas ou por janelas. Aparecem também vitrais 

coloridos com formatos geométricos.  

 
Fonte: Studio Pegasus;  

Foto: Cesar Augusto M. Borges (Fev./12).  

 

Edifício Cauduro (1941), projetado pelo engenheiro Luis 
Bollick, requisitado por desenvolver projetos com 
aspectos modernos, em sintonia com as cidades 

maiores. Construído em concreto armado com quatro 
pavimentos, tem sua fachada principal voltada para a 

Av. Rio Branco, é composto por seis andares, dos quais 
o térreo comporta salas comerciais. Possuía também 

dois elevadores, o que era um luxo para a época, e um 
restaurante no quinto andar. 

Arquitetura Comercial/Residencial  

 

Constituem-se em prédios de três até nove 
pavimentos, com um ou dois andares comerciais. 

Localizam-se principalmente na Av. Rio Branco e na 
Rua do Acampamento. Possuem em comum o 

aspecto moderno, com estrutura em concreto, a 
conjugação de linhas retas e curvas, demarcação de 
sua entrada e revestimento em granitina. Geralmente 

possuem janelas de veneziana em madeira pintada de 
cinza, sacadas em linhas curvas, marquises, pisos em 

ladrilhos hidráulicos com motivos geométricos 
coloridos e platibandas com frisos retos.  

 
Fonte: Google Street- Wiew, 2017.  

 

No Edifício Luiz Andrade (1940), localizado na esquina 
das Ruas Floriano Peixoto e Dr. Bozano, o estilo Art 

Déco apresenta-se definido pelas formas curvas e retas 
na mesma fachada, pelas linhas arredondas na esquina 

e pelo uso de materiais e sistema construtivo. A 
fachada possui reentrâncias, planos e frisos retos, 

janelas de madeira, divisória das sacadas em curva 
evidenciando assim as características do estilo.  

 

 



 78 

Arquitetura Religiosa  

 

Compreende templos de diversas religiões. A 
arquitetura religiosa de cunho Art Déco valoriza a 

fachada e nela insere frisos geométricos, da mesma 
forma que a arquitetura civil. Geralmente com uma só 
torre, escalonada, é construída com concreto armado 
e tijolos. Além disso, são usados pisos em ladrilhos 

hidráulicos, janelas com vitrais coloridos.  

 
Fonte: Blog Spot, 2006.  

 

A Igreja Nossa Senhora do Rosário, está localizada na 
rua do Rosário. A arquitetura se caracteriza pela 

simplicidade das linhas retas. Sua torre central possui 
quatro cruzes e se projeta à frente da fachada. A 

fachada possui quatro janelas, duas em linhas retas e 
duas com arcos ogiovaise vitrais que representam 

imagens de santos.  

 

Arquitetura Residencial  

 

As moradias se apresentam com um ou dois 
pavimentos construídos, geralmente, com recuo em 
relação à calçada e possuem ajardinamento frontal. 

Conjugam frisos geométricos, platibandas e sacadas, 
contrastando formas retas e curvas. Apresentam-se 

como construções elegantes, possuem janelas 
basculantes e espaços internos que conjugam 

conforto e luxo.  

 
Fonte: Google Street- Wiew, 2017.  

 

Residência Pinto de Moraes, localizada na Rua 
Astrogildo de Azevedo, começou a ser construída em 
1949.  A casa demorou aproxidamente quatorze anos 

para ser construída, dos quais um foi dedicado somente 
ao entalhe das pedras, feito manualmente.  

O estilo Art Déco da construção é identificado pelas 
linhas verticais predominantes, na geometrização, com 

curvas e retas bem definidas. Possui uma simetria 
particular que valoriza sua linha de contorno extra.  

Contou com o emprego de materiais mais nobres como 
mármore, madeira e ferro e mescla o industrial com o 

artesanal.  
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Arquitetura Educacional  

 

Localizada no centro, nos bairros e nos arredores da 
cidade, constitui-se em construções de grandes 

proporções, mesmo com arquitetura simplificada. 
Destacam-se os ritmos das janelas, frequentemente 

basculantes com vidros e com frisos, além de 
marquises que demarcam as entradas principais. 
Construídas com estrutura de concreto, conjugam 

formas retas e curvas.  

 
Fonte: Jornal Diário de Santa Maria, 2014.  

 

O Grupo Escolar Cícero Barreto, inaugurado no ano de 
1940, na Rua Serafim Valandro, 385, apresenta o 

predomínio de linhas retas em sua aparência e o seu 
modernismo está expresso por elementos Art Déco nos 
frisos, planos e marquises que se destacam na fachada 

e pelo vitral na escadaria. 

Fonte: BISOGNIN et al. (2008); BARBOSA et al. (2006), adaptado pela autora, 2017. 

As construções apresentadas no Quadro 2, atualmente, encontram-se 

com as mesmas características formais e materiais da época em que foram 

construídas. Entretanto, algumas sofreram algumas modificações em virtude de 

locações comerciais ao longo das décadas. 

O período exemplificado no quadro e nas citações anteriores vem a ser de 

grande relevância, tanto histórica quanto visualmente, na paisagem da cidade, 

contribuindo dessa forma no desenvolvimento da Arquitetura Eclética que Santa 

Maria apresenta e apresentou ao longo de seu desenvolvimento urbano.  

Assim como na arquitetura, a joalheria também teve grande 

expressividade no período. A produção de joias foi muito significativa, clara e 

atraente, sendo o enfoque principal para a criação das estampas da coleção 

proposta, apresentada de maneira mais aprofundada a seguir.  

2.5.2.       Joalheria Art Déco  

As pressões sociais e econômicas que sucederam a Primeira Guerra 

trouxeram consigo a aspiração por formas mais claras, materiais inovadores e mais 

acessíveis para a confecção de joias e outros produtos. De acordo com a escritora e 
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designer de joias Eliana Gola (2008), o estilo se afastou da emoção e atraiu o 

intelecto, criando um visual seco e simétrico. Velocidade e movimento, além das 

formas das máquinas, eram alguns dos temas explorados na produção joalheira. 

Vivia-se a época das melindrosas, a era do Jazz e também a evolução da 

produção em massa de bens de consumo. Paris era a cidade catalizadora. Nada 

mais natural que também fossem franceses os mais significativos joalheiros cujas 

criações se identificavam com a art déco: Maison Cartier, Boucheron, Maubusson, 

Chaumet, Van Cleef, para citar alguns.  

Figura 31: Exemplo da moda característica da década de 30.  

 

Fonte: PEDROSA, 2000, p. 1. 

O glamour das atrizes de Hollywood (Figura 31) foi o grande responsável 

pela disseminação dos novos looks, em que as curvas do corpo feminino voltaram a 

ser valorizadas. Como era época de crise econômica, materiais mais baratos 

passaram a ser utilizados para a confecção de vestidos de noite, como o algodão e 

a casimira. Tecidos laváveis e os primeiros tecidos sintéticos também foram criados, 

como cetim e nylon, sendo este usado na fabricação das meias-calças a partir de 

1939. 

Na joalheria, os materiais diversificaram-se, permitindo a criação de peças 

que mesclavam os preciosos metais, como a platina, com pedras opacas, como 

coral, jade, ônix e lápis-lazúli, em que rubis eram encravados sobre bases de 

plástico. As joias confeccionadas industrialmente utilizavam materiais como galactite 
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e baquelite e metais como níquel, crômio e alumínio, que de algum modo pretendiam 

imitar as joias de valor. A ampla variedade de modelos possibilitava a adaptação ao 

orçamento de todas as mulheres da época. 

Figura 32: Bracelete em prata e ônix, 1930. 

 

Fonte: GOLA, 2008, p. 103. 

A figura acima ilustra o caso da mistura de materiais mais nobres com as 

pedras opacas. Nesse caso, o bracelete confeccionado em prata e ônix também 

representa a inspiração da joia nas peças do maquinário da época. 

Ainda considerando a utilização de novos materiais sintetizados pela 

indústria, a Figura 33 exibe um broche confeccionado em prata, malaquite, opala e 

coral, produzido pelo artista Joseph Hoffmann entre os anos de 1903-1905.  

Figura 33: Broche confeccionado em prata, malaquite, opala e coral. 

 

Fonte: CODINA, 2000. p. 5.  
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 Julieta Pedrosa (2009), historiadora e designer de joias, destaca que os 

broches eram desenhados para serem usados aos pares, sendo muito utilizados em 

vestidos, cintos, lapelas de casacos, bolsas, sapatos e chapéus.  

A art déco exprimiu-se num estilo geométrico, claro e preciso, dando 

preferência às formas puras, amplas e simplificadas, sem elementos figurativos e 

com uma técnica rigorosa. A Figura 34 exemplifica muito bem as definições de 

Pedrosa (2009) citadas anteriormente, exibindo um broche de autor anônimo, com a 

utilização de platina, cristal de rocha, ônix e diamantes.  

Figura 34: Broche confeccionado em platina, cristal de rocha, ônix e diamantes. 

 

Fonte: CODINA, 2000, p. 5.  

Os motivos figurativos que inspiraram os grandes joalheiros e estilistas 

dessa época surgiram da Grécia, do Egito, das tribos africanas, do Oriente e da era 

pré-colombiana, formando um ousado e instigante contraste com as formas 

rigorosamente geométricas da estrutura das joias, influenciadas pelos movimentos 

Cubista e Futurista das Artes Plásticas e da Arquitetura. 

Figura 35: Brinco produzido por Tiffany & Co., Nova York.  

 

Fonte: GOLA, 2008, p. 103. 
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Segundo a empresa responsável por sua criação e comercialização, a 

peça apresentada teve inspiração na arquitetura e a sua coloração particular deriva 

das combinações de cores contrastantes, utilizadas muito nas pinturas fauvistas, 

outra característica importante sobre as joias do período. 

Quanto às peças, houve preferência pelas individuais e não pela 

formação de conjuntos. Os anéis eram populares em mãos sem luvas, e os cortes 

de cabelo mais curtos pediam brincos mais longos e balançantes. As pulseiras 

também eram acessórios importantes e quem as usava geralmente as exibia 

copiando as estrelas de cinema da época.  

Figura 36: Pendente de nome Stalactite,Cartier, 1925.  

 

Fonte: GOLA, 2008, p.104.  

Ainda sobre a preferência por peças individuais, a figura acima apresenta 

um pendente e o seu croqui, elaborados por uma das casas de joalheria mais 

famosas do mundo, a Cartier. Confeccionada com diamantes, lápis-lazúli, esmeralda 

rolada e pérola, a peça representa bem as características já citadas sobre as joias 

art déco.  
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Devido ao consumo desenfreado, fruto da emancipação feminina e 

também do alívio trazido pela paz alcançada no Tratado de Versalhes, as joias 

atingiram patamares recordes em vendas. Pedrosa (2009) identifica que o bracelete 

pode ser a joia mais utilizada no período.  

Figura 37: Bracelete em prata cromada. 

 

Fonte: Fonte: CODINA, 2000, p. 5.  

A figura 37 traz como exemplo um bracelete de prata cromada, assinado 

por Naum Slutzky, de 1931. Em contrapartida à simplicidade formal da peça anterior, 

houve também um grande aumento da produção de pérolas cultivadas nesse 

período, fazendo com que as mesmas se tornassem mais acessíveis à classe 

média.  

Figura 38: Pulseira de diamantes e pérolas. 

 

 

Fonte: FAY CULLEN, 2017.  



 85 

Essa antiga pulseira de diamantes e pérolas tem sua base em platina, 

sendo um exemplar característico da popularidade das gemas utilizadas. Outra 

questão importante a ser considerada é a utilização da lapidação carré3, presente na 

peça anterior e uma particularidade a ser observada nas joias da década.  

Segundo Gola (2008), a joalheria europeia, principalmente da França e da 

Alemanha, foi difundida para os Estados Unidos, que passarão, após a Primeira 

Guerra Mundial, por uma industrialização de grande escala, começando a produzir 

joias de alta qualidade em escala impossível para a Europa pós-guerra. Assim, na 

fase final do art déco, Paris continuava a ditar a tendência e o estilo das peças, mas 

os Estados Unidos passaram a ser os grandes produtores.  

Não somente de diamantes e platinas vivia a joalheria, havia também uma 

produção bastante limitada por parte dos designers. Na tentativa de seguir as 

tendências da época, muitas marcas se tornaram muito populares. Foi o caso da 

Chanel, que criava e vendia muitas joias falsas, para serem adquiridas pela 

população em geral.  

De acordo com a pesquisa realizada, observou-se que o movimento da art 

déco inicialmente propôs produções limitadas, sendo frequentemente peças únicas, 

reservadas a um número restrito de clientes. Posteriormente, avistou a necessidade 

de uma produção em escala industrial, que dependia de um design limpo, apto à 

produção mecânica, sendo massiva, com um número de novos itens de consumo, 

produzidos em grande quantidade e com plástico, um material barato, fácil de 

moldar, de uma forma atrativa e disponível em várias cores, tendo uma larga 

aplicação em número de objetos. 

2.6.       HISTÓRIA DO CALÇADO 

Ao reconhecermos que o ato de vestir/calçar corresponde ao fato de 

cobrirmos e protegermos o nosso corpo, o calçado vem a ser um acessório do 

vestuário que atende essas duas funções principais. Ao tomar conhecimento de sua 

evolução ao longo dos séculos, evidências apontam o seu surgimento no final da 

                                            

3 A lapidação carré, ou corte princess, é o segundo tipo de lapidação mais popular de diamantes. É uma versão 

quadrada do brilhante redondo, geralmente com 57 ou 76 facetas. Visto de frente, é quadrado e com quinas 
bastante nítidas, no entanto, quando observado pelas laterais, parece uma pirâmide invertida. 
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Idade do Bronze, cerca de 4000 a.C., quando o homem primitivo utilizou couro cru, 

madeira e palha para proteger os pés. 

A Figura 39 exemplifica um modelo de calçado do homem primitivo, 

confeccionado em palha, utilizado no período Pré- Histórico.   

Figura 39: Sandálias dos nativos Norte-Americanos, Pré-Histórica. 

 

Fonte: O‟KEEFE, 1996, p.29. 

Com o passar dos anos, ao lado do tipo convencional da sandália 

simples, descrita anteriormente, observamos também o aparecimento do calçado 

fechado, introduzido no Vale da Mesopotâmia por povos montanheses. De acordo 

com François Boucher (2010), em seu livro sobre a história do vestuário no ocidente, 

foi encontrado em escavações na Síria um modelo em forma de sapato com o bico 

ligeiramente virado, que dataria de 3000 a.C. O modelo apresentado na Figura 40 

teria sido confeccionado em argila, e descoberto em uma tumba entre os séculos 13 

e 12 a.C.  

Figura 40: Sapato com o bico ligeiramente virado, 3000 a. C.  

 

Fonte: LEITURAS DA HISTÓRIA, 2017.  
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Segundo Linda O‟Keeffe (1996), autora importante no segmento histórico 

e fashion sobre sapatos, acerca de 3500 a.C., os egípcios já imprimiam as suas 

pegadas na areia molhada, moldavam solas de papiro entrançando à medida das 

pegadas e as prendiam ao pé com tiras de couro cru (Figura 41). Não havendo 

distinção entre os sexos, as sandálias eram muito práticas, serviam como proteção 

em terrenos agrestes e nas areias escaldantes. 

Figura 41: Sandálias de trabalhador egípcio, 2000 a.C.  

 

Fonte: O‟KEEFE, 1996, p.22.  

Embora fossem utilizadas como proteção, também permitiam que o pé 

ficasse quase completamente descoberto. Tal característica permitia que as 

mulheres aproveitassem para adornarem as sandálias com joias, sendo assim 

consideradas elementos de luxo. 

Muito mais luxuosas que as sandálias das mulheres egípcias, os faraós 

faziam uso de sandálias confeccionadas inteiramente de ouro, exatamente como no 

modelo apresentado na figura abaixo, pertencente a Tuntankamón. 

Figura 42: Sandálias de ouro, encontradas na tumba de Tutankamón. 

 

Fonte: Acervo digital Exposição Museu de Belas Artes de Houston. 
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Nas civilizações grega e romana, foram confeccionados sapatos com uma 

notável diferença entre o pé direito e o pé esquerdo. Boucher (2010) declara que, ao 

contrário de outras civilizações, nestas os calçados se tornaram marcas distintivas 

de classes, em que andar descalço era sinônimo de pobreza. Em Roma, os cônsules 

usavam calçados brancos, os senadores faziam uso de sapatos marrons e as 

legiões utilizavam botas de cano curto. 

Os gregos, além de criar diversos modelos de calçados, também faziam o 

uso de sandálias, com as tiras levíssimas e muito elegantes, eram amarradas de 

diversas formas, deixando os pés quase descalços. As solas eram pregadas, 

assemelhando-se às sandálias usadas no Egito.  

 

Com a evolução dos tempos, veio a descoberta de curtir o couro com seivas 
de plantas e, mais tarde, com sais de cromo; e assim o couro ficou 
resistente e mais adequado para sua aplicação aos calçados. O calçado 
passou, então, por uma mudança de valores acentuada, mudando do 
caráter funcional para o estético. Isto se consta a partir dos séculos X–XV, 
bem exemplificado, com o sapato de bico rasteiro (MOLLICA, 2005, p. 38).   

 

Na Europa dos séculos IV a X, os calçados usados pelos homens eram 

de couro e fechados, frequentemente revestidos com os pelos dos animais. Ainda de 

acordo com Mollica (2005), em meados do século XII, surgem as “poulaines”, 

calçados caracterizados pelo estreitamento e alongamento dos bicos, cujo 

comprimento era proporcional à posição do indivíduo na sociedade, o que provocou 

até uma competição hierárquica na época (Figura 43).  

Figura 43: Poulaines. 

 

 

 

Fonte: Acervo digital Victoria and Albert Museum, London
4
.  

                                            
4
 Disponível em: < http://www.museumoflondonprints.com/image/61268/selection-of-decorated-leather-shoes-

13th-14th-century>. Acesso em: 25 de agosto de 2017.  
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Os nomes de calçados inspirados nas figuras dos reis franceses se 

tornaram moda na Europa no final do século XV, com os modelos de Henrique III, 

Henrique IV e o surgimento do primeiro salto, o Luís XV.  

Figura 44: O salto “Louis”. 

 

Fonte: O‟KEEFFE, 1996, p.83. 

O salto Luís XV, demonstrado na Figura 44, caracterizava-se por ser largo 

na base e cintado ao meio. Sua origem está vinculada à corte francesa de Luís XV, 

esse modelo tem sido utilizado como inspiração pelos designers até os dias atuais.  

 

A história dos saltos é um pouco nebulosa, embora seja certo que 
remontam a antes do cristianismo. Os açougueiros egípcios usavam saltos 
para manter os pés acima da carne e os cavaleiros mongóis tinham saltos 
nas botas para melhor se segurarem aos estribos. Mas o primeiro registro 
escrito de saltos usados por motivo de vaidade data de 1553, quando a 
diminuta Catarina de Médicis trouxe sapatos de salto alto de Florença para 
Paris, para o seu casamento com o duque de Orleães. O estilo foi 
imediatamente adotado pelas damas da corte francesa (O‟KEEFFE, 1996, 
p. 74).  

 

Os saltos no século seguinte se tornaram símbolos da aristocracia, pois 

as classes trabalhadoras não podiam se dar ao luxo de comprar sapatos tão pouco 

práticos. As europeias andavam equilibradas sobre saltos de 13 centímetros ou 

mais, amparadas por bengalas ou pelos criados para evitar o perigo de uma queda. 

Na Veneza do século XVI, segundo O‟Keeffe (1996), os sapatos 

chamados chapins colocavam os pés femininos sobre plataformas que 

frequentemente atingiam uma altura sem precedentes de 65 centímetros ou mais. 

Confeccionadas com cortiça ou madeira, as plataformas eram normalmente forradas 

de couro ou veludo e decoradas com joias (Figura 45). A procura pelo modelo 

também atingiu a França e a Inglaterra, onde as mulheres cambaleavam 
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estoicamente sobre tais plataformas, passando a ser conhecidas como “banquinhos 

andantes”. 

Figura 48: Chapim revestido de veludo, Veneza, c. 1600. 

 

Fonte: O‟KEEFFE, 1996, p.354. 

Durante o século XVII e parte do século XVIII, as principais características 

dos calçados passaram a ser os enfeites, sempre sofisticados e muitas vezes 

adornados com joias. Surge nesse período o salto colorido de vermelho, que por sua 

vez vem a substituir os chapins e passa a ser reconhecido como símbolo de status 

nas classes privilegiadas. 

Figura 46: Sapato Português,1695. 

 

Fonte: O‟KEEFFE, 1996, p 78. 

O sapato evidenciado acima caracteriza-se pelo salto vermelho, com o 

rosto e a pala cobertos de renda de prata, anunciando claramente a régia ostentação 

do estilo rococó5. 

                                            
5
 Rococó é o estilo artístico que surgiu na França como desdobramento do barroco, mais leve e intimista. 

Desenvolveu-se primeiro na França, no século XVIII, e difundiu-se por toda a Europa. 
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Erika Mollica (2005), em sua pesquisa para o desenvolvimento de uma 

coleção de sapatos, ressalta que os modelos sofrem outra mudança dramática após 

o final da Revolução Francesa em 1789. Os saltos desaparecem e as botinas de 

salto médio se impõem na moda feminina. Até o presente século, os homens 

utilizavam mais as botas do que os sapatos, ao contrário das mulheres de classes 

altas, que continuavam a usufruir do frágil calçado confeccionado de seda e veludo. 

Somente após a década de 1830, as mulheres que não eram da classe 

trabalhadora começaram a usar botas no seu dia a dia, tornando-se, assim, um 

símbolo de crescente igualdade não apenas entre os sexos, mas também entre as 

classes sociais. 

Figura 47: Botins “Adelaides”. 

 

Fonte: O‟KEEFFE, 1996, p.302. 

A botina “Adelaide”, na Figura 47, identifica-se por ser um botin fino e 

refinado. Seu nome faz referência à rainha consorte de Guilherme IV da Inglaterra. 

No século XVIII, a moda começou a se organizar como fenômeno cultural 

e social, fazendo evoluir a produção artesanal dos calçados devido às exigências da 

sociedade, surgindo dessa maneira diversos modelos de sapatos. Com a Primeira 

Guerra Mundial (séc. XX), uma mudança profunda do guarda-roupa evoluiu 

progressivamente, acentuando as mudanças de condições de vida, de estado de 

espírito e dos meios de produção, quando máquinas de costura são criadas para 

auxiliar na confecção de calçados, tornando-os, dessa maneira, mais acessíveis aos 

consumidores. 

No contexto histórico, Boucher (2010) relata que, à medida que as 

mulheres começaram a trabalhar fora de casa, em escritórios e fábricas, seus 

calçados e vestuário foram se tornando menos incômodos e mais práticos. Por volta 
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de 1910, as mulheres libertaram-se e passaram a usar adaptações de modelos 

masculinos como sapato de trabalho, o ghillie e o oxford proliferaram. Os Keds, 

lançados pela U.S. Rubber em 1917, a um preço verdadeiramente democrático, 

foram os primeiros tênis destinados a um mercado popular. 

Conforme as considerações descritas, o Quadro 3 manifesta-se como 

suporte ao contexto histórico abordado, demonstrando alguns dos modelos citados 

ao longo do trabalho e outros calçados que vieram a fazer parte da mudança do 

vestuário feminino prático ao longo das décadas.  
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Quadro 3 - Calçados confortáveis que acentuaram a mudança do guarda roupa 
feminino ao longo das décadas. 

 

Iroqueses, 1820.  

 

Os Mocassins, foram as primeiras proteções 
para os pés utilizadas na América do Norte. 

Macios e flexíveis, construídos de uma 
única peça de pele de veado, 

proporcionavam movimentos rápidos e 
fáceis.  

 

 

Sioux Orientais, 1880.  

 

Muitas mulheres coloniais trocaram os 
sapatos de solas rijas pelos mocassins, 

especialmente dentro de casa. As 
costureiras nativas começaram a fazer os 

calçados adaptados, introduzindo forros de 
tecido e cordões de fita de seda.  

 

Ralph Lauren, anos 90. Versão Ghillie.  

 

A forma original como os cordões se 
prendem de um lado ao outro do decote do 

ghillie, um modelo de origem escocesa, 
permite que se ajuste a largura do sapato 

apertando ou alargando os cordões.  

 

 

Converse All Star, 1923.  

 

A All Star da Converse, foi lançada em 
1919, era uma bota fechada até acima do 
tornozelo, feita de uma durável e discreta 
lona de castanha clara e sola de borracha. 
Foi a precursora dos sapatos de desporto 

para ambos os sexos. 

 

 

Keds, 1996.  

 

Solas de borracha foram associadas a 
gáspeas de lona, de decote baixo e com 

cordões, por volta de 1860.  

 

Robert Clergerie, 1996.  

 

A escala é um elemento essencial quando o 
calçado de homem é adaptado com 

sucesso para o sexo feminino. Elegante e 
sofisticado, o oxford é um calçado que 
preza muito pelo conforto do usuário. 

Fonte: O‟KEEFFE. p.244 -289, 1996.  
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Através de todas as características e modelos de calçados apresentados 

no quadro acima, percebe-se que eles sempre representaram o impulso de 

mudança, de forma a deixar o passado de lado e olhar para o futuro. Abandonando 

gradativamente a obscuridade que os mantinham longe dos olhos, com os saiotes 

deixando-os ocultos, refletindo também o estatuto social e a situação econômica de 

quem os calçava. 

Embora os calçados tenham se tornado mais práticos e confortáveis com 

o passar dos anos, o salto alto nunca desapareceu da sapateira feminina. Símbolo 

de sedução, estudos psicológicos afirmam que é pouco provável uma mulher se 

acobardar quando está calçando um sapato de salto alto, permitindo-lhes comandar 

e não ser comandadas.  

À medida que as bainhas foram subindo, as pernas e os pés ficaram 

repentinamente expostos, desencadeando dessa maneira a preocupação com a 

estética apresentada por esse objeto. Grandes mudanças começaram a acontecer 

nas indústrias calçadistas, como a troca do couro pela borracha, a exploração de 

novos materiais sintéticos, além da elaboração e criação de novos modelos.  

No quadro a seguir, pode-se visualizar a evolução e o desenvolvimento de 

alguns exemplares de sapatos e sandálias de salto alto que melhor representaram 

as décadas de 1920 até 1990, além de algumas características importantes para 

compreender a situação histórica na qual o modelo estava inserido.  

Quadro 4 -  Evolução do salto alto ao longo das décadas.  

 
Bob Inc., anos 20  

1920- O sapatos usados, em sua maioria eram de bicos 
finos, salto alto tipo carretel com pulseiras sobre o peito do 

pé fechadas por botões forrados.  

 
Bally, 1934.  

1930- Com o glamour do cinema falado e suas estrelas, 
os sapatos foram defendidos por grandes estilistas como 
Savatorre Ferragamo e André Perugia, surgindo assim o 

magnetismo das plataformas e sandálias.  



 95 

 
Norte-Americano, anos 40.  

1940- Com a II Guerra Mundial surge a escassez de 
materiais e a utilização de matérias-primas alternativas 

como tecidos, cortiças, telas, peles de répteis, entre 
outros.  O uso de plataformas e sandálias segue em alta.  

 
Sapato de noite para Rita Hayworth, 1950.  

1950- A auto-estima cresce no pós guerra e com ela a 
feminilidade, sexualidade e a altura dos saltos finos. 

Marlyn Monroe inspirava as mulheres da época.  

 
Joseph Magnin, 1962.  

1960- Os jovens assumem definitivamente um lugar de 
destaque. Com eles a rebeldia, os Beatles, Bob Dylan, 

Andy Warhol, as pílulas anticoncepcionais e a mini-saia. 
Os sapatos refletem o novo através de cores, texturas, 

formas e estilos.  

  
Norte-Americanos, anos 70.  

1970- Os sapatos nessa década puderam experimentar 
de tudo. O psicodélico e o unissex existiam, a 

extravagância era a marca registrada nos saltos, nas 
plataformas, nas cores, estampas e materiais em geral 

marcando a era dos hippies e punks.  

 
Fontenau, anos 80.  

1980- O excesso de capital foi a marca dessa década. 
Para acompanhar, os sapatos seguem a tendência dos 
estilistas japoneses, com muito preto, saltos baixos e 

modelos fechados. Começa a era do “culto ao corpo” e 
com elas as grandes campanhas publicitárias, além do 

sucesso de Madonna, Prince e Michael Jackson. 

 
Michel Perry, 1995; Todd Oldham, anos 90.  

1990- A diversidade entre tantos temas como internet, 
ecologia, tatuagem, piercings, top models, clones... faz 

com que os sapatos sejam livres nos estilos, onde o 
usuário pode optar pelo modelo que melhor traduza a sua 

personalidade.  

Fonte: Texto (Mollica, 2005); imagens O‟Keeffe 1996.  

Diante do que foi até aqui exposto sobre a história do calçado, nota-se 

atualmente a grande variedade que encontramos no mercado, sendo classificados 

pelos diferentes modelos, utilização e formato, deixando de ser única e 

exclusivamente um objeto de proteção, para transformar-se, na sociedade moderna, 

em um acessório fashion da indústria da moda. 

O tópico seguinte abordará questões mercadológicas do objeto, 

considerando a classificação e o formato dos diferentes modelos, com uma 
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linguagem mais técnica, visando o conhecimento necessário para a aplicação das 

estampas na superfície pretendida. 

2.7.      CONSTITUIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CALÇADOS  

Compreender o básico da construção de um modelo de calçado é de 

suma importância para o entendimento de sua estruturação, definição de materiais, 

acabamentos e o conhecimento dos mais variados modelos existentes. 

O calçado é composto de aproximadamente vinte partes diferentes, 

basicamente dividido em duas partes distintas: uma superior chamada de cabedal e 

uma inferior denominada solado. De acordo com o Centro Tecnológico do Couro 

Calçados e Afins (2004 B), cada uma dessas partes é composta por uma série de 

componentes com características e funções específicas (Figura 48), podendo variar 

de acordo com o modelo, os processos de fabricação e as exigências do mercado.  

Figura 48: Partes do calçado.  

 

Fonte: Cartilha do Calçado, CTCCA, 2004. 

De acordo com a Figura 48, observou-se que o cabedal, a parte superior 

do calçado, destinada a cobrir e proteger a parte de cima do pé, compreende 

praticamente toda a extensão dos modelos, menos o solado. Esta divide-se em 
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gáspea (parte frontal) e traseiro (parte lateral e de trás dos calçados). O cabedal de 

um calçado varia de modelo para modelo, podendo ser confeccionado e revestido 

em diferentes materiais, como couro, tecidos sintéticos e não tecidos. 

A seguir, uma breve explicação sobre revestimento têxtil será abordada, 

pois será um dos focos do trabalho, servindo assim como embasamento para a 

confecção da futura coleção têxtil de estampas. 

Produto com revestimento têxtil, de acordo com o órgão delegado 

INMETRO6, é aquele que, em estado bruto, semibeneficiado, beneficiado, 

semimanufaturado, manufaturado, semiconfeccionado, confeccionado é composto 

de fibras ou filamentos têxteis.  

Também são considerados produtos têxteis os produtos que possuam, 

pelo menos, 80% de sua massa constituída por fibras ou filamentos têxteis 

(assemelhados têxteis). Os revestimentos de móveis, colchões, travesseiros, 

almofadas, artigos de acampamento, revestimento de pisos e forros de aquecimento 

para calçados e luvas, cujos componentes têxteis representem, pelo menos, 80% de 

sua massa. Os materiais têxteis para a confecção do cabedal podem ser tecidos 

(planos ou malhas) ou não tecidos. 

A cartilha do Centro Tecnológico do Couro, Calçados e Afins (2004 B) 

define tecido plano como um produto manufaturado, natural ou sintético, que tem 

estrutura plana e flexível, produzido pelo entrelaçamento de dois conjuntos de fios 

perpendiculares entre si. Um dos fios, chamado de urdume, é relativo ao 

comprimento, e outro, chamado de trama, relativo à largura da peça.  

O não tecido é um material com estrutura plana, flexível e porosa, 

constituída de filamentos longos ou curtos, orientados direccionalmente ou ao acaso, 

consolidados por processo mecânico, químico, térmico, hidrodinâmico ou pela 

combinação desses. 

Um calçado também pode ser classificado de distintos modos, e o critério 

mais utilizado segundo o Projeto de Cartilha do Calçado (2004 A) é a definição 

através da observação de diferentes aspectos, levando em consideração o sexo ou 

a idade do usuário e o tipo de modelo. Quanto ao usuário, os calçados podem ser 

classificados de acordo com o gênero e a numeração, exemplificados na tabela 

abaixo.  
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Tabela 1 – Classificação dos calçados de acordo com o gênero e a numeração.  

MASCULINOS  36 ao 46 

FEMININOS  33 ao 40 

INFANTIS   

BEBÊ  16 ao 22 

CRIANÇA  23 ao 26 

MENINO  27 ao 36 

MENINA  27 ao 33 

Fonte: Centro Tecnológico do Couro, Calçados e Afins, 2004.p.12.  

Referente aos modelos, existem no mercado aproximadamente vinte e 

dois estilos mais tradicionais de calçados. Visando ao desenvolvimento do presente 

trabalho, selecionou-se três modelos para a futura aplicação da estampa têxtil, 

descritos abaixo, no Quadro 5, permitindo assim sua melhor identificação.  

Quadro 5 - Identificação dos modelos de calçados.  

 
Tênis Moleca, coleção inverno 2017.  

Tênis – calçado que tem como característica o grande número 
de reforços e costuras na gáspea, colarinhos estofados, 

atacadores grossos e reforçados, destinado normalmente a 
atividades esportivas ou de lazer. Dependendo de sua finalidade 

pode ser encontrado com diferentes alturas de cano.  

 

 
Sapatilha Carmen Steffens, 2017.  

Sapatilha – modelo decotado, porém com salto baixo e com 
solado bem flexível. Normalmente, seu couro é extremamente 

macio.  

 

 
Sapato Luiza Barcelos, 2017.  

Decotado – tipo de modelo fechado, de salto alto ou médio, cuja 
boca se estende até um pouco acima dos dedos do pé, de modo 

que o peito do mesmo fique exposto. Este modelo tem como 
variante a apresentação de um pequena abertura no bico, 

expondo parte de um ou dois dedos, podendo ainda apresentar 
diversos tipos de enfeites ou ter tiras decorativas e apliques.  

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.  

                                                                                                                                        
6
 Disponível em: < http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002483.pdf>. Acesso em 10 de setembro 

de 2017.  
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Através do quadro e das especificações sobre os diferentes modelos 

apresentados, percebe-se que atualmente os calçados são confeccionados com 

diferentes materiais, possibilitando, dessa maneira, inovações nas tendências da 

moda feminina, influenciando a prática do uso dos mesmos.  

Anamaria de Moraes (2005) ressalta que a mulher, na compra de um 

calçado, leva em consideração fatores como beleza, moda, qualidade, conforto e 

custo. Entretanto, a qualidade do sapato não se resume ao seu visual. Para associar 

o estilo dos modelos à qualidade do produto, seria preciso primeiramente definir as 

condições que podem delinear o conforto e o desconforto dos pés, traduzindo em 

termos de características os componentes, considerando testes de avaliação dos 

produtos e os parâmetros projetuais do design. 

Um desses parâmetros, considerados relevantes, seria a diferenciação da 

fabricação dos calçados sintéticos com materiais que possibilitam a transpiração dos 

pés, atrelado diretamente ao conforto, abordado mais detalhadamente a seguir.  

2.7.1.      Conforto  

As funções dos calçados, de acordo com os estudos do Centro 

Tecnológico do Couro Calçados e Afins, são de proteger os pés dos choques, das 

asperezas do solo, do frio e permitir a eliminação da umidade. Portanto, a produção 

do calçado deve atender aos requisitos funcionais e fisiológicos relacionados com o 

contato do pé no calçado. 

 

[..] Se a umidade permanece várias horas no calçado, pode haver um 
encharcamento das calosidades do pé, das meias e do forro do calçado. Tal 
fato pode, por exemplo, provocar uma diminuição progressiva da 
temperatura do pé, devido à crescente transmissão de calor, podendo levar 
a um resfriamento interno, principalmente na região do pescoço, nariz, 
orelhas e na região urogenital (MORAES, 2005, p.54).  

 

Considerando a citação anterior, confirma-se a importância da fabricação 

dos calçados com materiais que permitam a transpiração do usuário, atendendo a 

comodidade e a ajustabilidade do mesmo. 

O conforto está diretamente ligado ao design do modelo, levando em 

consideração as medidas, os materiais empregados e os procedimentos de 



 100 

planejamento para a futura fabricação. Carlos Adriano Cardoso (1993), em suas 

considerações sobre o calçado e o seu sistema produtivo, evidencia que os critérios 

de qualidade estão relacionados ao calce, conforto, saúde, estética, custo, 

durabilidade e finalidade. 

A moda e a estética também assumem um importante papel, interferindo 

diretamente na qualidade do produto e, consequentemente na criação e elaboração 

de calçados mais confortáveis. Segundo Moraes (2005), o uso constante de um 

calçado inadequado ao formato do pé pode provocar problemas futuros, refletidos no 

corpo, ou patologias decorrentes de um sapato mal elaborado.  

A forma do calçado vem a ser definida por um conjunto de fatores, 

principalmente pelas proporções nas variáveis de alturas, larguras e perímetros. O 

espaço entre os dedos e o bico do sapato, a altura do espaço para os dedos, a 

articulação do pé, os ângulos dos eixos de movimento e a altura do salto devem ser 

respeitados para que haja um conjunto que proporcionará comodidade aos usuários.  

A variedade de calçados femininos que encontramos atualmente atendem 

às exigências do mercado, além das questões econômicas, sociais e estéticas, que 

interferem diretamente no design desse produto. Em meio a todas essas exigências, 

afirma-se a importância de o designer atuar de maneira integrada com a equipe de 

produção da empresa, prezando, dessa maneira, pela qualidade e conforto no 

resultado final.  



 

Capítulo 3  

METODOLOGIA  

Para a elaboração de um projeto, consideramos um conjunto de fatores 

importantes para se obter um resultado satisfatório. Um desses fatores vem a ser a 

utilização de uma metodologia, nesse caso, caracterizada pelo estudo de princípios 

e práticas do design. 

Através da metodologia, buscou-se organizar adequadamente as ideias 

provenientes de um pensamento técnico-científico, selecionando e aprimorando 

recursos, para promover todos os subsídios necessários, tendo em vista o resultado 

final dentro das expectativas previamente elaboradas. 

A metodologia da pesquisa utilizada foi de cunho bibliográfico, citada 

anteriormente, elaborada a partir de materiais já publicados, constituída 

principalmente de livros, artigos, periódicos e sites disponibilizados via Internet. Para 

complementar, também se fez o uso da pesquisa qualitativa, preocupando-se com 

relação ao aprofundamento e de como esta foi compreendida pelo público-alvo. 

Jean Pierre Deslauriers (1991) aponta que o objetivo das pesquisas 

qualitativas é o de produzir informações aprofundadas e ilustrativas, seja de 

pequeno ou grande porte, o que importa é que seja capaz de produzir novas 

informações.   

Para o desenvolvimento da metodologia de projeto do presente trabalho, 

optou-se pela utilização baseada nos princípios de Bernard Löbach (2001), 

sociólogo e designer que contempla o design como um processo criativo e passível 

de soluções de problemas. Este processo encontra-se dividido em quatro fases: a 

análise do problema, a geração de alternativas, a avaliação das alternativas e a 

realização da solução do problema, complementado com as teorias do também 

designer e professor Mike Baxter (1995), na elaboração do painel visual semântico, 

norteando dessa maneira o desenvolvimento criativo do processo metodológico.  
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3.1.    METODOLOGIA PROJETUAL  

O processo metodológico de Löbach (2001) baseia-se em princípios 

passíveis de soluções de problemas, buscando sempre a eficiência entre homem-

produto-objeto, estabelecendo o foco na comercialização e na percepção do objeto. 

Encontra-se dividido em quatro fases: análise do problema, geração de alternativas, 

avaliação das alternativas e realização da solução do problema. 

Na análise do problema, informações e dados são coletados para servir 

de base para a resolução projetual, constituindo o conhecimento desse problema a 

partir da metodologia do design industrial. A sua missão propõe um desfecho em 

forma de produto, dando início ao processo. A coleta de informações sobre o 

problema é muito importante, sendo essencial sua preparação para a fase de 

avaliação e, sobretudo, para a base sobre a qual se constituirá o resultado. 

Introduzido o conceito e o assunto abordado, as etapas da análise do 

problema englobam nove análises ao todo. Dentre essas, algumas não foram 

efetuadas, pois não contemplam as características descritas por se tratar do 

desenvolvimento de uma estampa que será aplicada em um produto. Dessa forma, 

foram contempladas as Análises da Necessidade e da Relação Social; Análise de 

Mercado e as Análises das Funções, Estrutural e da Configuração. 

A Análise do Meio Ambiente não foi elaborada, pois o foco do trabalho 

não está no desenvolvimento de uma estampa sustentável. Entretanto, a utilização 

da técnica de impressão por sublimação representa uma economia de água e de 

redução de resíduos das tintas em relação às outras técnicas de impressão. 

A Análise do Desenvolvimento Histórico vem a ser o estudo de dados 

para o desenvolvimento de um novo produto através da história e dos registros 

encontrados. Esse estudo foi desenvolvido anteriormente, durante a revisão da 

literatura. 

A primeira etapa da Análise da Necessidade e Relação Social considerou 

a definição do público-alvo interessado na solução do problema, informando dessa 

maneira o condicionamento do retorno do investimento. Estudou-se as relações do 

provável usuário com o produto planejado, associando-o com as possíveis classes 

sociais, podendo este ser um símbolo de status ou prestígio social. 

Na Análise de Mercado foi efetivada uma importante reflexão do setor, 

avaliando os produtos semelhantes disponíveis, a fim de melhorar o novo produto, 
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nesse caso, as estampas que serão desenvolvidas. Já na Análise da Função, 

poderão ser observadas qualidades funcionais através de um método para a 

estruturação das características técnicas funcionais desse produto. 

Para Löbach (2001), criar a função estética e simbólica dos produtos 

significa configurá-los de acordo com as condições perceptivas do homem, atrair o 

interesse pela estimulação de nossa espiritualidade, superando muitas vezes as 

outras funções que o produto agrega. 

Posteriormente, na Análise Estrutural, houve a demonstração da 

complexidade estrutural de um produto, podendo-se optar pela união, racionalização 

ou separação das peças. A aparência estética foi desenvolvida na Análise da 

Configuração, em que elementos poderão se tornar reaproveitáveis através de uma 

nova leitura, servindo como instrumento da elaboração de detalhes formais de um 

novo produto. 

Após os estudos e as observações realizadas nas análises, foi efetuada a 

definição do problema, ou seja, a definição de objetivos (requisitos de projeto) que 

desencadeiam o processo criativo para a futura solução do mesmo.  Para a definição 

do conceito formal e estético de um produto, será apresentado o painel semântico. 

De acordo com Baxter (1995), os produtos devem ser projetados para transmitir 

sentimentos e emoções, com imagens que possam transmitir o ideal pretendido.  

Na geração das alternativas se farão visíveis todas as ideias por meio de 

esboços e modelos preliminares, a partir de 15 elementos selecionados que constam 

no painel semântico, que se dará de acordo com os requisitos de projetos já 

planejados durante todas as análises estudadas. Por fim, a fase da realização da 

solução do problema serviu como definição e materialização de um novo produto, 

encerrando, assim, todo o processo de desdobramento da pesquisa.  

3.1.1.      Análise do Problema  

O design, como já citado, é considerado uma área de produção humana, 

vinculado ao livre pensamento da criatividade e principalmente da experimentação, 

caracterizando-se como uma forma de expressão e comunicação capaz de provocar 

diferentes emoções naqueles que o contemplam. 
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Baeza (2011) já mencionava em suas citações que os criadores possuem 

pequenos cérebros na ponta dos dedos, sendo capazes de revelar sua criatividade 

aliada as mais variadas representações simbólicas de cada época. Apropriando-se 

dessa ideia, o projeto caracterizou-se exatamente pela busca através da 

reinterpretação da joalheria da década de 1930, tendo como embasamento o 

movimento art déco enquadrado no mercado atual através de uma coleção de 

estampas têxteis voltadas para o revestimento de calçados femininos. 

É difícil imaginar um tempo antes da invenção dos sapatos. No entanto, o 

que começou como um objeto única e exclusivamente de proteção passou a ser um 

empreendimento que continua crescente em indústrias e mercados capazes de 

atender variadas parcelas da população. 

Apesar de todos os sapatos compartilharem características básicas, os 

projetos destes vêm se transformado ao longo das décadas – podendo até se 

observar essa mudança de uma coleção para outra. Dessa maneira, a partir da 

notável diferença dos modelos, observou-se que, no cenário atual, os modelos 

femininos de marcas populares diferem-se muito no formato, entretanto alguns 

possuem estampas em seus exemplares e estas exibem como temática estampas 

basicamente florais, animal print ou étnicas. 

Através dessa reflexão, sobre a pouca exploração temática das estampas 

dos calçados populares, e a partir do conhecimento adquirido sobre a história da 

estamparia e da produção têxtil, pretendeu-se a criação de novas estampas para o 

mercado, a partir da reinterpretação da joalheria art déco, servindo assim como fonte 

de inspiração para a elaboração de estampas diferenciadas dentro da temática 

proposta, proporcionando atratividade e satisfação para o usuário.  

3.1.2.          Análise da Necessidade e da Relação Social  

 Já mencionada ao longo do trabalho, a criação dos calçados surgiu da 

necessidade de proteção aos pés, seja para sua locomoção em terrenos ásperos ou 

para as condições climáticas extremas e desfavoráveis. Não há dúvidas de que os 

calçados são uma das grandes paixões femininas. A preocupação com o adorno dos 

pés acompanha a humanidade desde os períodos pré-históricos. Em muitas 
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culturas, os calçados evidentemente foram e até hoje são sinônimos de posição 

social e status econômico. 

O mercado calçadista em constante desenvolvimento e as tendências 

ditadas pelo mundo da moda instigam a compra desse produto. As pessoas não 

mais adquirem um calçado apenas pela função de proteção, elas se sentem 

identificadas com o mesmo, agregando importância ao consumo para a composição 

de looks e até como itens colecionáveis. 

A favor dos argumentos expostos, evidenciou-se a necessidade da 

criação de estampas que pudessem vir a atender esse público feminino atento às 

tendências da moda, que aprecia e valoriza a estética de elementos marcantes 

traduzidos para o cenário contemporâneo no revestimento de calçados, 

contemplando a criação de estampas diferenciadas referentes à pesquisa.  

3.1.3.       Análise de Mercado  

Segundo Löbach (2001), a Análise de Mercado é a fase na qual produtos 

serão analisados para uma eventual comparação, para que se tenha conhecimento 

do mesmo, evitando-se sua possível reinvenção. Também permite que possamos 

compreender as particularidades de produtos semelhantes que se encontram no 

mercado atual, a fim de explorar seu aspecto, para identificar suas carências e 

idealizar características que possam ser incluídas no futuro produto. 

Dessa maneira, torna-se conveniente a pesquisa de modo a identificar 

e/ou analisar os principais exemplares de calçados e suas estampas dentro de um 

contexto específico, ou seja, de acordo com uma linha que não seja divergente do 

objetivo da coleção de estampas propostas.  

Retomando a análise, foram selecionados alguns exemplares de tênis, 

sapatilhas e sapatos de salto alto, possíveis concorrentes que possuem alguma 

semelhança ou referência ao tema proposto. Os modelos serão apresentados no 

quadro abaixo, junto às suas principais características:  
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Quadro 6 – Análise de Mercado.  

Modelo Marca Tipo Materiais Inspiração 

1  

 

 

 

Converse 

 

 

Tênis 

 

 

Lona e borracha 

 

 

Elementos 
geométricos 

2  

 

 

 

Uniko 

 

 

Tênis 

 

 

Lona e borracha  

 

 

Elementos 
geométricos 

3  

 

 

 

Vizzano 

 

 

Sapatilha 

 

 

Tecido e borracha 

 

Elementos étnicos 

4  

 

 

 

Women‟s 
Shoes 

 

 

Sapatilha 

 

 

Tecido e borracha 

 

 

Elementos 
geométricos 

5  

 

 

 

 

_ 

 

 

 

Sapato de salto 
alto 

 

 

 

Camurça, couro e 
borracha 

 

 

 

Elementos florais 

6  

 

 

 

 

Luiza Barcelos 

 

 

 

Sapato de salto 
alto 

 

 

Tecido e borracha 

 

 

 

Elementos florais 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.  

Os critérios analisados no quadro reforçaram a percepção de que os 

calçados exibem estampas com elementos temáticos que não se diferenciam muito 

de um modelo para o outro. Desse modo, acentuando a ideia da criação de uma 

coleção de estampas com a temática diferenciada, sendo esta de extrema 

importância para a elaboração das peças. 

Constatou-se também que os modelos estão relacionados ao conceito, na 

forma, nas cores, nos materiais e na composição, sendo todos confeccionados com 
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material têxtil, diferenciando-se no formato e, consequentemente, na aplicação do 

solado, sendo este de borracha ou couro em decorrência da característica anterior.  

Alguns são de marcas mais conhecidas no mercado. Cabe salientar que 

durante a execução da pesquisa foi difícil encontrar sapatos de salto alto de marcas 

populares nacionais que pudessem apresentar estampas em seus modelos. 

Levando isso consideração e para poder executar de modo satisfatório a pesquisa 

de mercado, o modelo de número 5 não apresentava nenhuma marca em sua 

descrição e o modelo de número 6 não vem a ser um sapato de marca popular no 

cenário nacional.  

3.1.4.      Análise das Funções, Estrutural e da Configuração  

Nas análises a seguir, foram efetuadas avaliações sobre as funções 

práticas, estéticas e simbólicas dos modelos apresentados no quadro da Análise de 

Mercado, juntamente com a estruturação e a configuração dos acabamentos, formas 

e materiais dos calçados encontrados durante a pesquisa. 

A Análise da Função, de acordo com Löbach (2001), é um método para 

estruturar as características técnicas funcionais de um produto, que podem ser 

observadas através de suas qualidades funcionais. Por meio desse processo, até 

produtos industriais complexos podem ser avaliados com objetividade, destacando 

assim a possibilidade de melhora de um produto. 

Já o objetivo da Análise Estrutural é tornar de fácil compreensão a 

estrutura de um produto, avaliando a importância de cada peça e a sua possível 

racionalização dentro de uma provável reestruturação. 

Na Análise da Configuração, é estudada a aparência estética dos 

produtos, servindo assim como um instrumento de elaboração de detalhes formais 

de um novo exemplar, atentando-se para a aplicação da cor, tratamento superficial e 

tantas outras características essenciais de acabamentos.  
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Quadro 7 – Análise da Função, Análise Estrutural e Análise da Configuração. 

Modelo Análise das Funções Análise Estrutural Análise da Configuração 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prática: proteção e conforto 
para os pés.  

Estética: cativar o usuário pela 
harmonia/beleza ou preferência.  

Simbólica: Indicadores sociais, 
objetos de sedução, fetiche e 

poder.  

 

 

 

 

 

 

 

Estrutura (cabedal) 
confeccionada em material 

têxtil: lona.  

Solado de borracha.  

Fechamento: cadarço.  

Bico: redondo.  

Tipo de salto: Creeper.  

Cano baixo.  

Flexível.  

Forma orgânica, que respeita a 
anatomia do pé.  

Acabamento com textura.  

Tecido fosco.  

Cores neon verde, laranja, azul 
e rosa.  

Fundo escuro.  

Estampa contínua.  

2 Forma orgânica, que respeita a 
anatomia do pé.  

Acabamento com textura.  

Tecido fosco.  

Cores azul, lilás, verde, 
laranja, amarelo.  

Fundo escuro com 
sobreposição das cores.  

Estampa contínua. 

3  

Estrutura (cabedal) 
confeccionada em material 

têxtil.  

Solado de borracha.  

Bico: redondo.  

Apresenta um pequeno 
salto. 

Flexível.   

Forma orgânica, que respeita a 
anatomia do pé.  

Acabamento com textura.  

Tecido fosco.  

Utilização de cores intensas.  

Fundo escuro.  

Estampa contínua.  

4 Forma orgânica, que respeita a 
anatomia do pé.  

Acabamento com textura.  

Tecido fosco.  

Cores em tons de rosa e 
amarelo ocre.  

Fundo claro.  

Estampa contínua. 

5 Estrutura (cabedal) 
confeccionada em material 

têxtil.  

Material interno sintético.  

Solado de borracha.  

Bico: redondo.  

Salto agulha 15 cm em 
acrílico.  

Apresenta um pequeno 
cadarço.  

Pouco flexível.  

 

Forma orgânica, que respeita a 
anatomia do pé.  

Acabamento com textura lisa.  

Tecido brilhante.  

Cores em tons de verde, rosa 
e vermelho.   

Fundo escuro.  

Estampa contínua. 

6 Estrutura (cabedal) 
confeccionada em material 

têxtil.  

Material interno sintético.  

Solado de borracha.  

Bico: fino.  

Salto agulha de 10 cm. 

Pouco flexível.  

Forma orgânica, que respeita a 
anatomia do pé.  

Acabamento com textura lisa.  

Tecido brilhante.  

Utilização de cores intensas, 
tropicais.   

Fundo claro.  

Estampa contínua. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.  
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Após a realização das análises mostradas no Quadro 7, constatou-se que 

os calçados apresentam basicamente a mesma estrutura, diferenciando-se 

formalmente de um modelo para o outro e na utilização de materiais diversificados.  

Analisando as funções, podemos afirmar que todos os modelos possuem 

a função prática de proteger os pés e, consequentemente, propiciar conforto ao 

usuário. Na função estética, primam pelo agrado do consumidor, seja pela harmonia 

estética e/ou preferências particulares. E, finalizando, na função simbólica, carregam 

a expressão e a significação durante séculos de serem indicadores sociais, 

diferenciadores de uma classe social para outra, além do calçado ser visto como um 

objeto de desejo e fetiche para uma parcela da população. 

Estruturalmente falando, todos modelos apresentam o cabedal 

confeccionado em material têxtil e o solado confeccionado de material sintético, na 

maioria das vezes de borracha. De acordo com cada modelo específico, alguns 

apresentam salto alto variando de 10 a 15 cm. Nas sapatilhas, os saltos são bem 

menores e, no caso dos tênis, verifica-se a ausência de salto. 

A flexibilidade varia muito de um modelo para outro, sendo os tênis e as 

sapatilhas mais flexíveis que os sapatos de salto alto. Sobre a abordagem dos 

acabamentos, cores, texturas e organização, percebe-se a utilização dos mesmos 

elementos com interpretações variadas, fazendo com que a criatividade do 

profissional e a fidelidade do tema proposto sejam fatores determinantes no sucesso 

final da composição ou do modelo proposto. 

3.1.5.      Definição do Problema  

Por meio dos processos analíticos descritos anteriormente, torna-se 

possível definir a visualização do problema e a sua definição. Löbach (2001) define o 

problema como o retrato em si, é a expressão verbal e visual de todas as ideias e de 

todos os resultados analíticos que tornaram possível a discussão deste. 

Com as análises realizadas até o momento, pode-se perceber que no 

mercado calçadista existe, sim, a exploração de conceitos e elementos nas 

estampas aplicadas, sendo geralmente muito parecidos, o que não agrega muito 

destaque aos modelos. Dessa maneira, salienta-se a importância do propósito da 
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criação de uma coleção de estampas que, através da temática proposta, pudesse vir 

a fazer diferença no cenário calçadista atual, principalmente para atender o público 

feminino atento as tendências que valoriza a estética marcante no revestimento de 

calçados de marcas populares.  

Através dos objetivos já elencados, pode-se estudar e reestruturar de 

maneira propícia as formas presentes em algumas peças da joalheria da década de 

1930 do movimento art déco, com o intuito de proporcionar uma releitura 

contemporânea dos desenhos, para adequar a coleção de estampas às tendências 

mercadológicas. Desenvolvendo, assim, a parte criativa, pressupondo a técnica de 

estamparia por sublimação, com o propósito de explorar da melhor forma possível 

cores, texturas e desenhos que pudessem representar a proposta em questão. 

3.1.6.       Painel Semântico   

Após identificar o conjunto de necessidades do usuário e estabelecer as 

especificações iniciais do produto, para a concretização da ideia, o painel semântico 

proposto por Baxter (1995) auxiliou no estudo da transmissão de certos sentimentos 

e emoções que o produto possa vir a despertar no usuário. 

O painel semântico (Figura 49) é constituído pelas imagens do tema 

proposto, servindo assim como referência visual de inspiração para a geração de 

alternativas propostas para a coleção.  
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Figura 49: Painel Semântico. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

As peças apresentadas ao longo da pesquisa demonstraram ser 

significativas no período, sendo destacadas nas bibliografias e meios eletrônicos 

consultados durante o processo. Além da significação que essas peças representam 

em meio à história do movimento artístico, elas também foram selecionadas pelo seu 

formato, de modo a contribuir na geração de alternativas, pois algumas possuem 

maior organicidade que outras, possibilitando variadas interpretações para os futuros 

esboços. 

Outro fator importante é a observação dos elementos que compunham as 

peças, visualizando através de suas linhas de desenho futuras intervenções de 

outros componentes e combinações harmoniosas para a composição da coleção. 

A combinação e a escolha das cores também determinam um processo 

importante na elaboração de uma coleção de estampas. De acordo com o painel 

semântico já exibido e as joias que o compunham, a paleta de cores selecionada 

para testes e harmonização das estampas buscou inspiração em algumas 

tonalidades de cores da Pantone 2017 e das tendências de cores já lançadas para o 

ano de 2018.  
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Figura 50: Paleta de cores Pantone 2017 e 2018.  

 

Fonte: PANTONE, 2017. Adaptado pela autora, 2017.  

Dos tons mais vibrantes aos mais neutros, a paleta de cores exibida na 

Figura 50 explora tonalidades mais abertas e que fornecem uma base para uma 

maior complexidade das cores na própria composição das estampas. 

A opção da utilização de algumas tonalidades mais vibrantes explora a 

liberdade de expressão, fazendo com que o público-alvo não se sinta limitado aos 

estilos tradicionais, sendo reflexo da inspiração das coleções exibidas nas 

passarelas de Nova York na última edição do New York Fashion Week, conforme a 

edição eletrônica da revista Vogue (09/2017).  

A partir da elaboração de um painel imagético e da escolha de uma paleta 

de cores, o início do processo de execução dos elementos ilustrativos da coleção 

torna-se menos complexo. Partindo da etapa da geração de alternativas, em que 

esboços serão realizados para a construção das composições que irão formar as 

estampas propostas para a coleção, o processo criativo será descrito nos próximos 

tópicos.  
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3.1.7.       Geração e Seleção das Alternativas  

A geração de alternativas corresponde a uma etapa do trabalho na qual 

são representadas graficamente as ideias iniciais do projeto, utilizando técnicas de 

criatividade, relacionando o conceito da pesquisa e o tema proposto à criação de 

novas estampas. Durante a geração, é necessário que haja liberdade na procura 

das alternativas, as ideias devem ser favoráveis, contribuindo assim para a 

organização e a fase de avaliação das mesmas. 

Levando em consideração o quadro semântico apresentado na Figura 49, 

foram selecionadas as imagens das joias com formas mais apropriadas e 

interessantes para a criação, levando em consideração o olhar do público e da 

autora. 

As alternativas geradas iniciaram-se pelo processo manual, quando 

desenhos foram construídos a partir da subtração das formas das joias 

apresentadas (Figura 51), atentando-se para alguns detalhes e combinando 

diferentes formatos para a elaboração de um rapport e a sua consequente repetição. 

Figura 51: Desenho dos quinze elementos compositivos.  

 

Fonte: Coleção da autora, 2017.  
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A Figura 51 exemplifica a ideia inicial do desenvolvimento da coleção, em 

que a simplicidade das linhas será trabalhada nas composições, evidenciando, 

dessa maneira, a influência geométrica das joias art déco. Após o desenvolvimento 

dos desenhos, a próxima fase consiste na elaboração de uma composição, de modo 

a distribuir e testar diferentes localizações, sobreposições, planos e tamanhos dentro 

de uma unidade preestabelecida chamada de rapport ou módulo. 

Os módulos foram criados explorando diferentes combinações e técnicas 

de execução, como colagem manual e colagem digital. Para a elaboração das 

composições, algumas características foram consideradas, em que os elementos se 

interligavam através das linhas e da própria similaridade dos mesmos. 

Após a construção dos rapports, a sua repetição é executada 

consequentemente, visualizando dessa maneira como a estampa irá se comportar 

num todo. Essa etapa torna-se facilmente possível com o auxílio de softwares que 

desencadeiam essa função. 

A partir da Figura 51, foram gerados 95 esboços divididos em 19 

alternativas compostas cada uma de 5 desenhos, anexadas ao Apêndice A (página 

146). Após a geração, foram selecionadas seis dessas alternativas para compor o 

processo de desenvolvimento da coleção de estampas pretendida, podendo também 

ser visto nas Figuras 52 a 57. 

O processo de composição descrito pode ser visualizado nas Figuras 52 a 

57, em que é apresentado o elemento responsável pela criação do rapport, 

posteriormente o rapport e as suas dimensões originais, e enfim a repetição do 

mesmo explorando a composição e a sua pesquisa visual. De acordo com Briggs-

Goode (2014), a composição e a escala ajudam a „questionar‟ a pesquisa visual, 

interagindo na repetição e disposição. Desta forma, os elementos compositivos 

auxiliam nos processos e nas possibilidades de criação. 
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Figura 52: Alternativa 01.  

 

Fonte: Coleção da autora, 2017.  

Figura 53: Alternativa 02.  

 

Fonte: Coleção da autora, 2017.  
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Figura 54: Alternativa 03.  

 

Fonte: Coleção da autora, 2017.  

Figura 55: Alternativa 04.  

 

Fonte: Coleção da autora, 2017.  
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Figura 56: Alternativa 05.  

 

Fonte: Coleção da autora, 2017.  

Figura 57: Alternativa 06.  

 

Fonte: Coleção da autora, 2017.  
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Um importante critério para a escolha dessas alternativas foi a linguagem 

visual constituinte das mesmas, que se baseia em formas definidas por linhas 

simplificadas, que não exibem complexidade por se tratar de elementos com 

estruturas compreensíveis, organizadas para que haja uma clareza formal. 

O desenvolvimento dos diferentes rapports para a coleção despertaram 

na autora o desafio da criação de composições com ritmos visuais coerentes e 

harmoniosos, atentando-se para questões de figura, fundo e movimento. Em relação 

à figura e fundo, observou-se que algumas composições atraem a atenção 

igualmente, à medida que os olhos percebem alguns elementos dominantes, 

diferentemente de outras que desafiam o observador a encontrar um ponto focal, 

sendo essas mais interligadas com o fundo. 

Sobre movimento e ritmo nas estampas geradas, convém destacar que o 

uso de configurações diagonais evoca movimento, ao passo que as configurações 

retilíneas parecem ser mais estáticas. O ritmo conduz o olhar através da repetição, 

alternância ou progressão dos elementos presentes, além da diferença de 

tonalidades nas diferentes possibilidades. 

Com base na seleção das alternativas geradas, a próxima etapa a ser 

efetuada constituiu-se no aprimoramento do processo criativo das mesmas, no qual 

foram desenvolvidas outras paletas de cores para cada estampa, além da escolha 

dos tecidos para a impressão e a planificação da forma para a aplicação da coleção 

nos três modelos de calçados.   



 

Capítulo 4  

PROCESSO CRIATIVO E PRODUTIVO DA COLEÇÃO 

D’CO 

Considerando as alternativas selecionadas, a próxima etapa efetuada 

integrou o aprofundamento e o aperfeiçoamento das estampas e conceitos 

apresentados. Para o prosseguimento do processo criativo, levando em 

consideração as diferenças e particularidades dos três modelos de calçados nas 

quais foram aplicadas as estampas, compreendeu-se a necessidade da divisão das 

mesmas em três linhas de caracterização. 

O nome da coleção “D‟co”, foi inspirada e é uma abreviação da palavra 

déco, criada pela autora para aproximar o público da coleção, facilitando a leitura e o 

entendimento dos consumidores que possam vir a se interessar pelo produto. As 

três linhas acompanham o termo: “Linha Casual D‟co, Linha Urbain D‟co e Linha 

Fainé D‟co”. O estilo e a forma são identificados de acordo com a estética dos 

calçados, cada uma das três linhas possui como integrante dois exemplares distintos 

de estampas. Além das duas estampas principais de determinado estilo, cada uma 

dessas ainda acompanhará duas opções de paletas de cores.   

Para facilitar o entendimento dessa divisão, as Figuras 58 a 63 exibirão 

com clareza e detalhamento o que foi citado no parágrafo anterior, além dos 

aspectos e elementos que se fizeram presentes na escolha da nomenclatura de 

cada linha. 
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4.1. LINHA CASUAL D’CO  

Denominada “Casual D‟co”, essa linha compreende a aplicação das 

estampas em modelos de sapatilhas apresentados no mercado calçadista feminino. 

Por se tratar de um modelo confortável, que possa vir a ser utilizado em diferentes 

ocasiões e com variadas composições do vestuário, considerou-se conveniente 

nomeá-la desta maneira, pois a palavra carrega como significado algo que não é 

formal. 

Figura 58: Estampa 1, linha “Casual D‟co”.  

 

Fonte: Coleção da autora, 2017.  
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Figura 59: Estampa 2, linha “Casual D‟co”.  

 

Fonte: Coleção da autora, 2017.  

A linguagem visual constituinte das estampas dessa linha apresenta a 

combinação de apenas um elemento na Figura 58 e a combinação de diferentes 

elementos na Figura 59. Através deles, percebe-se o preenchimento de algumas das 

formas, reproduzindo a impressão de um movimento fluente em sua repetição.  

As cores utilizadas nas duas estampas principais da linha “Casual D‟co” 

seguem a paleta de cores desenvolvida (Figura 50) juntamente com o painel 

semântico, que auxiliaram o processo de elaboração das alternativas. De 

tonalidades menos vibrantes, as cores aplicadas nas composições seguem o 

princípio da linha – ser casual e também mais discreta – com alguns toques de uma 

coloração um pouco mais intensa que as demais. As duas opções para cada 

estampa principal de diferentes paletas apresentadas utilizaram o mesmo enfoque 

de tonalidades das cartelas Pantone do ano de 2017, não apresentadas na cartela 

de cores principais.  

Em relação à escala dos rapports utilizados para compor as estampas 

dessa linha e das demais, diferentemente da aplicação em tecidos para vestuário as 

dimensões aproveitadas para a confecção dos revestimentos de calçados são 
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menores, exigindo assim a utilização de uma escala reduzida. Estabelecendo desta 

forma uma pesquisa elaborada na criação para que os elementos do módulo na 

repetição estejam dispostos de maneira a serem identificados quando aplicados no 

cabedal e nas outras partes que constituem os calçados.  

4.2. LINHA URBAIN D’CO  

A linha “Urbain D‟co” compõe-se da aplicação das estampas em modelos 

de tênis apresentados no mercado calçadista feminino. O tênis vem a ser um modelo 

sinônimo de conforto e informalidade, que, com a evolução do mercado da moda, 

adequou-se a um design mais moderno e desvinculou-se da função exclusiva da 

prática de exercícios. 

Como fonte de inspiração, o nome da linha buscou referências no cenário 

urbano e na versatilidade do modelo, que oferece muitas vezes ao visual uma 

proposta mais leve e diferenciada. A palavra urbain, derivada do francês, significa 

urbano, e a sua utilização na língua francesa carrega a essência do início do 

movimento da art déco, em Paris, tema este que influenciou a proposta da coleção 

de estampas.   
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Figura 60: Estampa 1, linha “Urbain D‟co”.  

 

Fonte: Coleção da autora, 2017.  

Figura 61: Estampa 2, linha “Urbain D‟co”.  

 

Fonte: Coleção da autora, 2017.  
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A linguagem visual constituinte dos elementos dessa linha apresenta 

formas maiores e linhas com diferentes espessuras, além da interferência da técnica 

manual de aquarela na criação da primeira estampa, agregando, dessa maneira, um 

diferencial das demais opções da coleção. 

As cores utilizadas nas estampas principais da linha “Urbain D‟co” são de 

tonalidades mais vibrantes que as da linha anterior, as cores aplicadas nas 

composições englobam o contexto urbano, onde há o predomínio de informações 

juntamente com a grande diversidade de tonalidades que esse cenário contempla. 

As nuances de cores utilizadas valorizam os desenhos das composições, remetendo 

à vivacidade e à irreverência contempladas pela linha “Urbain D‟co”. 

As duas opções para cada estampa principal de diferentes paletas 

apresentadas também utilizaram o mesmo enfoque de tonalidades das cartelas 

Pantone do ano de 2017, não apresentadas na cartela de cores principais.  

4.3. LINHA FAINÉ D’CO  

Nomeada de “Fainé D‟co”, a linha exibe como modelo para a aplicação 

das estampas o sapato de salto alto que contempla o cenário mercadológico 

feminino. Por se tratar de um modelo mais elegante, que proporciona muitas vezes 

um toque sensual ao visual, acreditou-se conveniente nomeá-la dessa maneira, pois 

a palavra “Fainé”, criada pela autora, é derivada do termo francês Raffiné, que 

significa refinamento.   

Assim como o caso da linha anteriormente exibida, a opção da utilização 

da língua francesa para compor os nomes carrega a essência do início do 

movimento da art déco em Paris, tema este que influenciou a proposta da coleção 

de estampas. 
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Figura 62: Estampa 1, linha “Fainé D‟,co”.  

 

Fonte: Coleção da autora, 2017. 

Figura 63: Estampa 2, linha “Fainé D‟co”.  

  

Fonte: Coleção da autora, 2017.  
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As estampas apresentadas contemplam como linguagem visual 

elementos mais uniformes nos dois modelos, e no primeiro caso a sobreposição de 

algumas linhas, criando duas camadas na composição. As linhas também ilustram 

diferentes espessuras, fazendo com que alguns elementos se sobressaiam mais que 

os outros, assim como o preenchimento de algumas das formas. 

De tonalidades mais sóbrias que as demais linhas da “Coleção D‟co”, 

estas representam elegância, delicadeza e suavidade, características desta linha 

através das cores utilizadas. A Figura 62 exibe opções com mais personalidade do 

que as nuances utilizadas na estampa da Figura 63. Mesmo sendo mais chamativa, 

não se apresenta de maneira excessiva ou desequilibrada, afirmando, desse modo, 

que a elegância também consiste na harmonização da composição. 

Durante o processo de elaboração de cada linha e de suas respectivas 

paletas de cores, dentre inúmeras tentativas de combinações, pode-se perceber que 

nem sempre o resultado dessa fusão é considerado um resultado favorável, pois 

este implica na construção da própria composição e dos elementos resultantes. 

Desse modo, torna-se uma atividade que exige atenção para os detalhes e para o 

próprio cenário da moda. 

Com a definição da Coleção D‟co e as três linhas justificadas, o próximo 

passo integra a escolha dos tecidos em que serão aplicadas as estampas 

selecionadas para a futura confecção dos modelos de calçados definidos.  

4.4.  SELEÇÃO E CARTELA DE TECIDOS     

   Após os estudos mostrados anteriormente, procurou-se então definir os 

tecidos mais adequados para cada linha da coleção, relacionando-os com a releitura 

das joias do art déco e dos modelos de calçados que serviram de inspiração para a 

elaboração das estampas. Dentre um número considerável de testes executados em 

seis diferentes tipos de tecidos que indicam em sua composição uma porcentagem 

de 96 a 100% de poliéster, foram escolhidos três, sendo um destinado para cada 

linha da coleção.  

O tecido denominado de crepe, segundo Chataignier (2006), tem sua 

nomenclatura derivada do francês e o seu significado pode ser traduzido como 
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“crespo”, pois possui um aspecto mais áspero, opaco e granulado. No mercado 

existem diversos tipos de crepe, das mais variadas espessuras. O crepe utilizado 

neste caso vem a ser o crepe francês ou georgette sem transparência, indicado para 

a confecção de saias, vestidos e blusas. 

Por se tratar de um tecido delicado, maleável e de bom caimento, este foi 

escolhido para a aplicação das estampas da linha de sapatilhas “Casual D‟co”, 

trazendo a delicadeza essencial para as peças e um acabamento diferenciado por 

ser um tecido que já apresenta um aspecto mais rugoso.   

 

 

 

O two way, ainda de acordo com Chataignier (2006), ou popularmente 

conhecido por oxford com elastano, apresenta em sua composição de 4 a 6% deste 

material. É um tecido muito utilizado para a confecção de uniformes, por ser um 

material durável e de baixo custo. 

Em relação ao oxford, ele apresenta mais brilho em seu acabamento. De 

manutenção fácil e prática, não amarrota muito, motivo pelo qual levou a escolha 

deste para a aplicação das estampas para tênis da linha “Urbain D‟co”, além de sua 

textura possibilitar um resultado interessante na impressão por sublimação. 
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Por fim, encerrando a escolha dos tecidos para a aplicação da impressão, 

temos o cetim. Tecido considerado luxuoso, requintado, utilizado para roupas de 

noite, pois uma de suas características principais é o seu acabamento brilhante. De 

toque fluído e macio, de aspecto delicado e sofisticado, representa a essência da 

linha “Fainé D‟co”, na qual serão aplicadas as duas estampas para a confecção dos 

revestimentos dos sapatos de salto.  

 

                    

Finalizada a etapa de escolha dos tecidos para a aplicação das estampas, 

será apresentada e efetuada a configuração do processo do produto. 

4.5.      CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO  

A etapa de configuração consiste na realização e na compreensão do 

processo produtivo de um produto, elaborando fichas técnicas para a demonstração 
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de como este deverá ser confeccionado, na elaboração de moldes das partes que 

constituirão os revestimentos dos calçados e a execução dos modelos físicos dos 

produtos ou dos protótipos. Essa etapa será dividida em duas fases: a primeira de 

execução da impressão das estampas nos tecidos selecionados; e a segunda, que 

consiste no processo de revestimento dos modelos exemplificados no parágrafo 

anterior.   

4.5.1.      Impressão das estampas  

Para a aplicação e confecção dos modelos físicos dos produtos 

pretendidos,  primeiramente as estampas da coleção foram impressas nos tecidos 

selecionados, finalizando dessa forma o propósito da criação das mesmas com a 

temática da joalheria art déco explorada. Levando em consideração o propósito da 

impressão das estampas pelo procedimento da sublimação, contratou-se uma 

empresa local para efetuar o procedimento de reprodução nos tecidos selecionados. 

A empresa conta com uma máquina de termotransferência com as 

seguintes medidas: 90 centímetros de comprimento e 70 centímetros de largura. 

Atendendo os requisitos estabelecidos pelo curso de Pós-Graduação em Design de 

Superfície,  as seis estampas desenvolvidas para a coleção foram impressas 

respeitando as dimensões apresentadas, juntamente com duas bandeiras de cores 

(30x30 cm) para cada estampa selecionada na aplicação dos modelos de calçados.  

Incialmente, para dar prosseguimento ao processo, arquivos digitais com 

as medidas estabelecidas deveriam estar finalizados para que pudessem ser 

impressos no papel de transferência. Após sua impressão, as estampas estão 

prontas para ser transferidas para os respectivos tecidos com o auxílio de uma fonte 

de calor. A Figura 64 reflete os passos descritos anteriormente e expõe os tecidos 

com as estampas da coleção já impressas e finalizadas.  
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Figura 64: Tecidos com as estampas da coleção.  

 

Fonte: Coleção da autora, 2017.  

Já citado anteriormente o fato sobre a utilização da escala reduzida nos 

módulos, com os tecidos já impressos se torna possível perceber a relação dos 

elementos para que estes pudessem se fazer claramente visíveis, pois as 

dimensões utilizadas nos rapports requer essa particularidade uma vez que as 

medidas aproveitadas para a confecção dos revestimentos de calçados são menores 

e sua percepção fica abaixo da linha de nossa visão.  

Concluída a etapa de efetivação da coleção de estampas “D‟co”, através 

do alcance dos objetivos pretendidos inicialmente para a concepção da pesquisa, a 

próxima fase constitui-se da aplicação das mesmas nos produtos para as quais 

foram desenvolvidas, descrita no tópico a seguir.  

4.5.2         Aplicação das estampas como revestimento de calçados  

Iniciando a fase de configuração do projeto em si, o primeiro passo 

consiste no detalhamento de algumas informações para que estas sejam 
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repassadas de maneira compreensível para o processo de produção do produto 

como revestimento.  

Como o objetivo é representar e descrever uma ideia, para que esta 

possa ser materializada, considerou-se conveniente a criação de fichas técnicas com 

algumas informações necessárias para o entendimento das propostas e a 

visualização das mesmas através de ilustrações digitais que permitissem analisar 

sua idealização. 

Para a aplicação das estampas como revestimento e, consequentemente, 

para a elaboração das fichas técnicas, uma composição de cada linha foi 

selecionada para a materialização de cada um dos diferentes modelos de calçados. 

O critério de escolha levou em consideração a opinião dos professores concedida 

durante a defesa da qualificação do projeto. 

As fichas técnicas criadas para cada aplicação das estampas 

selecionadas encontram-se representadas nas figuras 65, 66 e 67.  

Figura 65: Ficha técnica sapatilha.  

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.  
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Figura 66: Ficha técnica tênis.  

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.  

Figura 67: Ficha técnica sapato de salto.  

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.  
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As características e as ilustrações indicadas nas fichas auxiliaram o 

processo produtivo, facilitando a sua execução pelo profissional responsável por 

revestir os produtos definidos para a aplicação da coleção. Após a elaboração e os 

estudos das características então efetuados, o próximo passo a ser realizado 

compunha-se da construção dos moldes para o recorte dos tecidos e a sua futura 

aplicação nos calçados, exibidos nas figuras 68, 69 e 70.  

Figura 68: Molde para recorte da sapatilha.  

 

Fonte: PÕE O PÉ AÍ, 2017.  

Figura 69: Molde para recorte do tênis.  

 

Fonte: PÕE O PÉ AÍ, 2017.  
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Figura 70: Molde para recorte do sapato de salto.  

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.  

Para desenvolver a fôrma dos calçados nos moldes foi necessária a 

planificação destes manualmente em um papel kraft ou de gramatura superior à 

250g. Com o auxílio de um estilete ou uma tesoura, os moldes foram recortados com 

o acréscimo de uma margem de pelo menos 1 centímetro em todos os sentidos para 

facilitar o seu ajuste na fase de colagem. 

Com os moldes em papel confeccionados, o próximo procedimento no 

desenvolvimento do produto foi à marcação e recorte do tecido com o auxílio de um 

giz ou caneta específicos. Os moldes para recorte dos tecidos também contribuem 

para evitar o desperdício dos mesmos durante o planejamento e início da próxima 

etapa, que compreende a colagem nos modelos de calçados. 

As figuras 71 e 72 demonstram um pouco do processo de colagem 

executado. 
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Figura 71: Colagem/aplicação do tecido na sapatilha.  

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.  

Figura 72: Colagem/aplicação do tecido no tênis.  

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

Através das imagens, torna-se possível compreender como foram 

aplicados os tecidos estampados da coleção. Com o auxílio de materiais como cola 

universal, estilete e tesoura, foi possível concluir a etapa de configuração do projeto, 

atendendo aos objetivos propostos para sua concepção. 

Por se tratar de um projeto de desenvolvimento de estampas para o setor 

calçadista, tornou-se inviável a confecção dos modelos partindo do princípio de 

execução dos mesmos, optando-se, dessa maneira, pela aplicação dos tecidos da 

coleção em calçados já confeccionados, encontrados em lojas do varejo. 

O tópico a seguir apresentará o resultado final obtido através da criação e 

aplicação das estampas da coleção “D‟co” nos modelos selecionados.  
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4.6.   COLEÇÃO D’CO  

De aparência forte e marcante, a coleção de estampas denominada como 

“Coleção D‟co” faz referência ao estilo geométrico da joalheria art déco utilizado 

durante a década de 30. Voltada ao público feminino atento às tendências que 

valoriza a estética e os detalhes de elementos pouco utilizados para revestimento de 

calçados.  

A coleção encontra-se dividida em três linhas que foram adequadas 

especificadamente para cada modelo de calçado e para as diferentes preferências 

do público ao qual esta foi direcionada.  

A “Linha Casual” foi desenvolvida para a aplicação em sapatilhas e para o 

uso em diferentes ocasiões, pode ser considerada como um acessório coringa para 

as mais variadas composições de looks.   

Ideal para as mulheres mais discretas e que não abrem mão do conforto 

em seu dia-a-dia, cria um contexto moderno através da combinação de cores 

alegres, pouco utilizadas, porém charmosas em seu visual.   

O efeito criado pela estampa enriquece o cabedal, construindo uma 

perspectiva original e contemporânea que reflete a delicadeza e a feminilidade desse 

modelo de calçado.  

A linguagem visual constituinte da composição apresenta a combinação 

de apenas um elemento, disposto aleatoriamente no espaço, reproduzindo a 

impressão de um movimento fluente em sua repetição. O ritmo conduz o olhar 

através dessa repetição e da diferença de tonalidades harmoniosa presente. 

A estampa possui um acabamento levemente acetinado, adquirido por 

conta da textura rugosa característica do tecido (crepe) selecionado para a 

impressão da composição.  
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 Figura 73: Linha “Casual D‟co”.  

 

Fonte: Coleção da autora, 2017.  

 

Alegre e estilosa a “Linha Urbain” explora a temática através desse mix e 

sobreposições de elementos que representam a versatilidade e a informalidade que 

o tênis retrata no mercado calçadista.  

Para quem prioriza o conforto, a estampa agrega estilo para que o modelo 

possa se destacar como um acessório de moda, incorporando personalidade à 

composição.  

De tonalidades vibrantes, a paleta de cores utilizada engloba o contexto 

urbano da linha, onde há um predomínio de informações por meio das nuances, 

assim como os cenários que encontramos em nosso cotidiano.  
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Os elementos utilizados para a composição apresentam formas maiores e 

linhas com diferentes espessuras, interferência da técnica manual de aquarela, e 

sobreposição de camadas, agregando dessa maneira, um diferencial das demais 

estampas da coleção. Sobre movimento e ritmo, convém destacar que o uso de 

configurações diagonais nos elementos maiores conduzem o olhar a essa sensação 

de movimento. 

Em relação ao acabamento da estampa, o tecido utilizado (two way) por 

ser opaco possibilita um resultado diferente da estampa da linha anterior em termos 

de efeito e textura.  

 

Figura 74: Linha “Urbain D‟co”.  

 

Fonte: Coleção da autora, 2017.  
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A forte tendência das plataformas e saltos meia pata também fazem parte 

da “Coleção D‟co” através da “Linha Fainé”, ideal para as mulheres adeptas de um 

salto alto confortável e charmoso.  

Destaque da coleção, a estampa é capaz de provocar o sentimento de 

autoconfiança através da elegância e delicadeza que as cores utilizadas 

representam.  

Tendência para ano de 2018, a cor e o modelo do calçado agregam um 

toque moderno ao estilo clássico dos saltos altos em uma nova representação, 

fazendo referência ao glamour que estes simbolizam através da utilização de um 

tecido que apresentasse um toque acetinado.  

A estampa contempla como linguagem visual elementos mais uniformes, 

e a sobreposição de algumas linhas, criando duas camadas na composição. As 

linhas também ilustram diferentes espessuras, fazendo com que alguns elementos 

se sobressaiam mais que os outros, assim como o preenchimento de algumas das 

formas. 

O desenho delicado, elegante e suave, possibilita e conduz o acabamento 

dessa estampa em um tecido (cetim) de toque fluído e macio, de aspecto delicado e 

sofisticado, para representar a essência da linha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 140 

Figura 75: Linha “Fainé D‟co”.  

 

Fonte: Coleção da autora, 2017.  



 

5 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esta pesquisa teve como objetivo o desenvolvimento de uma coleção de 

estampas, inspirada nos elementos e formas presentes na joalheria art déco da 

década de 1930, e a sua aplicação em três modelos de calçados através da técnica 

de impressão por sublimação. 

Com embasamento nos objetivos propostos, foi possível buscar subsídios 

em bibliografias específicas para o conhecimento sobre design de superfície têxtil, 

movimento art déco, juntamente com o estudo sobre calçados e estamparia têxtil, 

aprofundando-se nos seus fundamentos históricos para dar sustentação teórica ao 

trabalho, a fim de facilitar o processo de criação da coleção pretendida. 

Através do entendimento adquirido ao longo do desenvolvimento de 

projetos durante o período de graduação, torna-se necessária a concepção e a 

aplicação de uma metodologia projetual voltada para a criação de um novo produto, 

com vistas a facilitar todo o processo criativo do mesmo. 

No processo criativo, alternativas foram geradas considerando o 

aprofundamento e os conhecimentos específicos da área na criação, explorando 

técnicas manuais e digitais de composição na harmonização e no desenvolvimento 

de rapports, para consequentemente desenvolver novas estampas. 

A exploração de cores, texturas e desenhos que melhor se propuseram a 

representar a proposta foram exploradas, levando em consideração a parte teórica 

que desempenha e subsidia a função do processo de materialização das ideias.  

Desenvolver as estampas e selecioná-las facilitou a elaboração dos 

desenhos e a escolha dos tecidos para uma qualidade satisfatória no resultado final 

do processo de sublimação.  

Após a fase de desenvolvimento dos desenhos, o grande desafio 

encontrava-se na aplicação do revestimento nos três modelos de calçados por um 
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profissional, principalmente no acabamento do material para que este pudesse se 

igualar ou até superar a estética dos calçados encontrados no mercado.  

A coleção D‟co desenvolveu e apresentou três linhas representadas pelos 

nomes Casual D‟co aplicada na sapatilha, Urbain D‟co em tênis e Fainé D‟co 

projetada para sapato de salto, cada uma delas traduzindo características únicas 

pelas linhas, formas, tecidos, cores e estampas exclusivas.  

Com as etapas de execução da configuração do projeto concluídas, 

compreende-se que o resultado atendeu as expectativas propostas, reproduzindo o 

tema de acordo com as especificações mencionadas durante o trabalho, 

representando-o através da simbologia expressa em cada uma das estampas 

geradas.  

Outro fator relevante vem a ser o entendimento acerca do setor têxtil, 

especialmente no desenvolvimento de estampas para calçados, onde várias 

possibilidades podem ser encontradas no mercado, partindo de adaptações de 

motivos temáticos, impulsionando dessa maneira a autora na criação de um design 

que pudesse agregar valor a esse setor em constante desenvolvimento, e se tornar 

um diferencial em produtos populares.  

O resultado da coleção atende os objetos proposto no trabalho 

principalmente no que diz respeito à aplicação das estampas nos calçados, atingindo 

de maneira satisfatória as exigências das fichas técnicas elaboradas, além dos 

acabamentos e direcionamento dos desenhos. 

Diante das reflexões apresentadas, a realização desse estudo indicou um 

caminho possível para a criação de uma nova coleção de estampas, levando em 

consideração novos conceitos e novas ferramentas visando o conhecimento e o 

amadurecimento em meio à experiência acadêmica, contribuindo tanto teoricamente 

quanto na prática em virtude da satisfação do projeto de pesquisa proposto.  

Neste sentido, verificou-se que as possibilidades para a continuidade da 

pesquisa e aplicação podem avançar e ser empreendida no mercado devido as 

variáveis e probabilidades que permitem novos estudos.  
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