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RESUMO 

O ONIRICO PROJETADO:  
UMA PESQUISA EM DESIGN DE SUPERFICIE PARA LUMINÁRIAS  

AUTOR: Ruana Raiela Pizzolatto Rocha 
ORIENTADOR: Elias Edmundo Maroso 

 
 

O presente estudo consiste em uma pesquisa em Design de Superfície que tem 
como motivo principal a criação de estampas em serigrafia para cúpulas de luminária 
sobre a temática do imaginário onírico. Mediante uma investigação teórica do 
conceito de imaginário onírico e de referências encontradas nas artes visuais, a 
pesquisa, de caráter prático e aplicado, visa alcançar o público-alvo juvenil, com um 
tema de caráter humano e amplamente vivenciado (o mundo dos sonhos). O meio 
de alcançar os objetivos de pesquisa firmou-se pela busca de soluções via 
elementos relativos aos sonhos na coletividade. Utilizou-se como técnica de 
impressão a serigrafia no intento de agregar valor estético às estampas projetadas.  
Como resultado, é apresentado uma coleção de luminárias composta por quatro 
estampas, todas elas coerentes com a proposta de trabalho e com os preceitos 
atuais de design de superfície. Este documento contém, portanto, seções 
monográficas voltadas ao tema dos sonhos, às formas de estampagem e ao 
processo criativo das cúpulas para luminária. 
 
Palavras-chaves: Design de Superfície. Imaginário Onírico. Luminária. 

 

 



 

ABSTRACT 

THE PROJECTED ONIRIC:  
A RESEARCH IN SURFACE DESIGN FOR LUMINAIRES 

 

Author: Ruana Raiela Pizzolatto Rocha 
Supervisor: Elias Edmund Maroso  

 
 

The present study consists of a research in surface design that has as main motive 
the creation of silkscreen prints for lamp shades with the theme of dream imagery. 
Through a theoretical investigation of the concept of dream imagery and references 
found in the visual arts, the research of practical and applied nature, aims to reach 
the young audience with a widely experienced and human theme (the dream world). 
The means to reach the research objectives was based on the search for solutions 
through elements related to collective dreams. It was used as a printing technique the 
screen printing in an attempt to add aesthetic value to the project. As a result, a 
collection of lamp shades composed of four prints is presented, all of them consistent 
with the proposal of work and with the current precepts of surface design. This 
document therefore contains sections on the subject of dreams and stamping 
methods and the creative process of lamp shades. 
 

Key-words: Surface Design, Dream Imaginary, Lamp. 
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INTRODUÇÃO 

O termo onírico é relativo ao que se manifesta através dos sonhos, conteúdo 

este que foi utilizado como base para a fundamentação deste trabalho. Apresenta-se 

por meio deste documento uma pesquisa em Design de Superfície que toma como 

mote criativo noções do imaginário onírico comum em sociedade para a realização 

de uma coleção de estampas serigráficas em cúpulas de luminária. Com uma 

investigação de referenciais simbólicos e artísticos e voltada à processos digitais de 

projeção aliados às formas manuais de estampagem serigráfica, este estudo toma o 

termo onírico como relativo ao que se manifesta através dos sonhos para um público 

juvenil, sem distinção de gênero. A escolha pelas cúpulas de luminária como produto 

de aplicação de estampas serigrafadas remete justamente aos ambientes do sono, 

onde a luminária é o ultimo elemento a ser desligado antes do sonho vir a acontecer.  

O imaginário onírico é um tema vasto e de grande mistério, possuindo 

variadas possibilidades de pesquisa conceitual e imagética. Com o foco no design 

de superfície, a noção de imaginário onírico é diversificada ainda mais, buscando 

formas singulares de aplicação com uma pesquisa de interesse estético e intelectual.  

Além de possuir um interesse individual como pesquisadora, o tema foi escolhido por 

estar presente na coletividade. Isso se deve a seu caráter universal, visto que todos 

vivenciam imagens e situações fantásticas durante os sonhos – sendo eles muito 

frequentes ao longo de todas as vidas. Pela intenção de pesquisa tratar da criação 

de estampas destinadas ao público juvenil, nada mais adequado que seu referencial 

visual traga um assunto de natureza partilhada entre os jovens. 

Ao definir o imaginário como mote principal, foi preciso pensar em sua 

representação de forma que deixasse visível o tema, sem comprometer seu mistério 

e as relações entre produto e a vida de possíveis usuários.  Diante deste contexto, 

foram reunidas informações e formas com o propósito de responder o seguinte 

problema de pesquisa: como tornar o imaginário onírico vinculado ao design de 

superfície para luminárias um conteúdo singular à vida cotidiana das pessoas? 
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1.1. Objetivos 

O objetivo geral do estudo é conceber e produzir uma coleção em design de 

superfície para o público juvenil, com impressões serigráficas aplicadas em cúpulas 

de luminária, tendo como referência visual produções artísticas marcantes na 

história, relativas ao imaginário onírico em âmbito social/coletivo. 

Para tanto, o estudo direcionou-se a um estudo de forma e conceito do design 

de superfície inserido em luminárias temáticas para consolidar a ligação da forma 

com o conteúdo inserido. Sobre os meios de produção visual, o estudo tem como 

proposta a criação de desenhos, padrões e ritmos visuais com recursos analógicos e 

digitais, visando singularidade técnica e estética na forma de apresentação final. O 

arranjo de técnicas foi realizado mediante do uso de softwares gráficos e a escolha 

da técnica da serigrafia para impressão das peças finais, usufruindo de um resultado 

estético e visual diferente das formas mecanizadas de produção.  

Por fim, estimou-se por aplicações coesas com o referencial proposto, onde 

foram pesquisados modelos de luminárias que melhor combinam com o projeto e o 

conteúdo a ser proposto. Os resultados aqui publicizados também dão conta do 

objetivo de tornar acessível ao público interessado os resultados adquiridos em 

forma de documento acadêmico e protótipos no acervo da instituição.  

 

1.2. Justificativa 

O interesse pelo estudo aqui proposto se desenvolveu no sentido de uma 

continuação da pesquisa realizada pela autora no período de graduação no curso de 

Artes Visuais – bacharelado em Desenho e Plástica da Universidade Federal de 

Santa Maria. Com o nome de Impressões de Sonhos: um diálogo entre serigrafia e 

criação, título escolhido devido ao trabalho prático iniciar da impressão particular que 

o sonho provoca aliado à técnica da serigrafia, foi elaborado um estudo sobre (meus 

próprios) sonhos na qualidade de elementos-chave para a criação imagética. A 

poética artística realizada durante a graduação foi construída por representações de 

um imaginário onírico particular, a partir de relatos escritos ao acordar, unidos aos 

meios do fazer artístico. 

Agora, com foco no design de superfície, a noção de imaginário onírico toma 

outra dimensão e abordagem, a ampliar ainda mais seu conteúdo com novos meios 

de uso e expressão cultural. Além de já ter sido parte de um estudo anterior, a 
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temática do onírico e do sonho foi escolhida por estar presente na coletividade e por 

ter um caráter universal. Com isso, os projetos foram concebidos de modo a 

estabelecer ligações com o público juvenil mediante produções visuais que orbitam 

tal temática.  

Pela abordagem continuada do imaginário onírico e pela transposição de uma 

pesquisa do campo das artes visuais para o campo do design de superfície, a 

escolha da luminária como produto final veio de conexões entre contextos e 

premissas para aplicação. A ligação com luminárias foi estabelecida com o sonho ao 

pensar em um produto direcionado para a ambientação de dormitórios. A escolha do 

juvenil se deve pelo fato de caracterizar a transição da infância à juventude. 

Consiste em um período de transição também para o imaginário poético dos sonhos. 

De caráter coletivo, que busca alcançar um interesse comum pela temática, a 

coleção de luminárias foi criada de modo a possuir uma estética moderna e fluída, 

munida com sua peculiaridade de imaginação.  

1.3. Estrutura do Trabalho 

Para o desenvolvimento do presente trabalho, foram utilizados apanhados 

bibliográficos e estudo de caso. A pesquisa bibliográfica baseou-se no campo do 

design de superfície, artes visuais e antropologia, filosofia e psicologia. O estudo de 

caso se fez através de uma pesquisa no campo do design de superfície e das artes 

visuais, por meio de gerações de alternativas e conhecimento do público-alvo. Com 

a técnica da serigrafia e bibliografias da antropologia, do design de superfície, das 

artes e da metodologia de Gui Bonsiepe, formou-se o documento aqui exposto.  

Apresentada em forma de documento monográfico, esta pesquisa estrutura-

se por quatro capítulos. Após a introdução sobre as premissas de pesquisa, o 

documento segue com concepções e imagens do onírico no segundo capítulo, onde 

são abordadas as fontes bibliográficas que sustentam a teoria da pesquisa como 

também as referências visuais adotadas. No terceiro capítulo, é traçado o perfil do 

design de superfície com o intuito de caracterizar as principais funções do campo 

empregadas durante o estudo. Ainda no mesmo capítulo, são tratadas as 

considerações sobre a técnica serigráfica, por ser a forma visada para a impressão 

das estampas.  
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No capítulo quatro, detalha-se a metodologia de desenvolvimento da pesquisa 

e o processo criativo para gerar as soluções em design de superfície. Nisso, O 

trabalho é finalizado com a apresentação de quatro possibilidades de imaginário 

onírico para cúpulas de luminária, estampadas em material adequado para a técnica 

serigráfica. 



Capítulo 2  

CONCEPÇÕES E IMAGENS DO ONÍRICO  

Como aproximação visual e conceitual do que toca o tema do onírico, na 

presente seção serão apontadas as referências usadas para o desenvolvimento de 

estampas para cúpulas para luminária. Dividia em duas partes, na primeira, 

denominada O Imaginário Onírico na Cultura (subseção 2.1), apresenta-se o 

imaginário onírico em noções para a coletividade, dentro abordagens antropológicas 

e filosóficas. Na parte seguinte, O Mundo dos Sonhos nas Artes Visuais (subseção 

2.2), foi traçado um apanhado da História da Arte quanto aos movimentos 

vanguardistas referentes ao tema aqui proposto, assim como uma breve 

apresentação de quatro artistas os quais foram base para a criação das estampas. 

Durante o processo de construção da pesquisa, as leituras formais e 

conceituais de trabalhos teóricos e artísticos tiveram importância para a construção 

do teor e estética deste estudo. Através de leituras e experimentos, construiu-se as 

concepções e entendimentos sobre o design de superfície, possibilitando melhor 

embasamento de conteúdo. 

2.1. O Imaginário Onírico na Cultura  

Para uma aproximação conceitual que tome o mundo dos sonhos como 

questão coletiva no design de superfície, torna-se fundamental um apanhado sucinto 

de visões que argumentam por um imaginário onírico em caráter ampliado. Vale 

ressaltar que esta breve aproximação de estudos antropológicos sobre o tema do 

imaginário onírico dá atenção aos marcantes momentos sociais, formais e informais 

dos sonhos, a ampliar sua concepção para outras áreas e envolver o design de 

superfície tanto concepções visuais quanto intelectuais.  
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Dentro de uma análise da antropologia articulada por Fernando Cezar de 

Araujo, em O Imaginário Onírico: Perspectivas Antropológicas (2003), o sonho foi 

colocado com o papel de composição da cultura. Em apanhado geral, o tópico do 

onírico na antropologia e filosofia salienta o sonho no status de pioneiro genético da 

religião. Há uma relação entre o ver na realidade e a construção de visões 

imaginadas vivenciadas organicamente pelo sonho (como condição neurológica), 

mas que são conduzidas, em um primeiro momento da cultura ocidental, por um 

interesse espiritual ou religioso. 

Partindo da colocação de que o sonho é o gérmen da religião, a própria será 

pensada como se apresentasse origem na experiência onírica (ARAUJO, 2003). A 

importância investida aos sonhos recebe impulso com a corrente de pensamento do 

filósofo canadense Charles Taylor, que pensa as experiências oníricas como 

caminho para entender as crenças e religiões de povos primitivos. Seria como dizer 

que a origem da crença humana surge a partir das experiências vivenciadas em 

sonhos.  

Na relação metafísica entre o real, o sonho e a espiritualidade, constrói-se 

progressivamente a noção de que todo ser humano possui a capacidade de deixar o 

corpo concreto e literal, a transitar pelo universo referente aos sonhos. Com isso, 

Taylor teoriza que o indivíduo primitivo fundamenta a origem da alma, cunhando, 

assim, ligações entre o imaginário onírico e a crença ou religião. Em relação às 

teorias citadas, ainda não se tem uma comprovação quanto à ligação da religião ao 

sonho ou se a sua origem, mas, na década de 1920, foi mostrado que ainda 

poderíamos estabelecer alguns vínculos com a religião (ARAUJO, 2003). 

Com uma visão diferente, o sociólogo francês David Émile Durkheim, influente 

pensador da mente humana e sociedade nos primórdios do século XX, explica que 

nada garante certeza que o sonho seja fonte da alma ou mesmo da religião 

(DURKHEIM apud ARAUJO, 2003, p. 3), pois a religião teria base em fatores sociais 

e representações coletivas, não podendo se originar unicamente por delírios ou 

mesmo por sonhos de origem espiritual, transcendental ou metafísica.  

Junto à argumentação de Durkheim, a visão do filósofo e sociólogo francês 

Lucien Lévy-Brühl enfatiza a relevância do sonho no sentido de forças e ações 

imperceptíveis aos sentidos conscientes, classificando os sonhos junto às forças 

invisíveis, próximo aos fenômenos naturais, mas, também, a fatores contextuais em 

sociedade (LÉVY-BRÜHL, 1957). 
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Segundo as abordagens contextuais de Durkheim e Lévy-Brühl, a mente é 

governada por representações coletivas que envolvem objetos e coisas numa crença 

compartilhada em sociedade, existindo, assim, uma dualidade entre mundo visível e 

o invisível. Nisso, o sonho enquanto se dorme é o terreno onde forças invisíveis se 

manifestam. Ao acordar, o sonhador se depara com percepções que no mundo real 

não conseguiria alcançar.  

Já o austríaco Sigmund Freud, famoso criador da psicanálise, declarou que o 

sonho tem um significado pessoal, embora, muitas vezes, siga um ordenamento 

ilógico da causalidade para a consciência de quem sonha. Nisso, o assunto 

(conteúdo) do sonho se repete entre membros de uma determinada cultura, 

configurando inconscientes coletivos. Conforme os preceitos psicanalíticos, cada 

indivíduo modulará de maneira singular um imaginário compartilhado. A ideia de 

inconsciente coletivo pode ser vinculada à noção de “força invisível” de Durkheim e 

Lévy-Brühl. 

Na década de quarenta, seguindo as considerações de Fernando Cezar 

Araujo (2003) sobre o tema, uma nova fase para a antropologia do sonho se inicia 

com a inclinação ou tendência da época por pesquisar a expressividade do sonho, 

não apenas sua origem metafísica, natural ou psicológica. Tal ênfase tem 

importância ao compreender relações entre personalidade e cultura junto às 

peculiaridades de cada indivíduo. Seria essencial captar como as pessoas implicam 

em si mesmas as linhas culturais que vivenciam.  

Ancorada no pressuposto de que cultura e personalidade são relacionadas ao 

sonho, salienta-se no estudo da expressividade do sonho, um vínculo de causa e 

efeito entre contexto e individualidade, mediada pelas situações oníricas 

vivenciadas. Diante disso, a questão do onírico é interpretada como elemento 

intermediário entre temporalidade do sujeito e de sua cultura – abordagem que se 

liga a esta pesquisa para o entendimento de representação do imaginário onírico em 

sentido coletivo. Com isso, o sonho se torna, de maneira definitiva, assunto para ser 

pensado tanto de maneira individual/afetiva como em perspectiva social ou 

sintomática da cultura. 

Também se pode pontuar outro importante momento do estudo dos sonhos 

para a filosofia e antropologia no que tange a ideia do sonho comunicacional, o qual 

consiste na utilização de narrativas e performances pessoais para relatar o onírico 

particular, onde o conteúdo sonhado é relatado e interpretado para uma melhor 
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compreensão de seu significado psicológico. O sonho é matéria de interesse do 

conhecimento humano e de arte. Abre-se um espaço não apenas para se analisar o 

sonho, mas para se criar com ele situações oníricas de forma autoral e sem direta 

relação com uma verdade da experiência sonhada.  

Ou seja, as situações oníricas tornam-se autorais e de importância enquanto 

criação visual ou literária de maneira diferenciada, uma vez que a ciência lança 

importância social para o assunto. O interesse na compreensão do conteúdo 

psicológico e antropológico dos sonhos deixa de ser a única relevância, somando, 

assim, a abordagens tanto culturais quanto autorais de sonhos e sua interpretação. 

Portanto, o sonho particular não é simplesmente um aspecto exato de uma cultura, 

mas, sim, uma variedade de aspectos dela que pode ser tanto relatado quanto 

imaginado. 

Isto posto, as imagens que fazem parte do imaginário pessoal e coletivo 

podem constituir as formas do sonho. São imagens que já fazem parte da cultura 

ocidental e passam por pequenas transformações ao longo das gerações. Elas 

estão presentes no imaginário comum de indivíduos que integram uma determinada 

cultura. Existem vários simbolismos conferidos a situações sonhadas, símbolos que 

pertencem ao inconsciente coletivo, chamados de arquétipos. Esse último termo foi 

criado pelo pensador suíço Carl Gustav Jung (1875-1961), denominando por 

arquétipos as imagens primordiais que se repetem de maneira progressiva nas 

experiências oníricas, durante muitas gerações. Sua obra mais conhecida a tratar 

dessa abordagem é O Homem e seus Símbolos (JUNG, 1964).  

Complementar à obra emblemática do autor, em Seminários Sobre Sonhos de 

Crianças (JUNG, 2011), apesar de considerar fatores materiais ao que forma o 

imaginário onírico, Jung defende-o como manifestação de vida, naturalizando a 

existência de figuras arquetípicas na espécie humana. 

O sonho é, conforme sabem, um fenômeno natural. Não é fruto de uma 
intenção. Não podemos explicá-lo a partir de uma psicologia que provém 
da consciência. Trata-se de um modo específico de funcionamento que não 
depende da vontade e do desejo, da intenção ou do objetivo do Eu 
Humano. É um acontecimento não intencional, assim como todos os 
acontecimentos da natureza (JUNG, 2011, p. 16). 

A atividade de sonhar está associada à função principal que transforma dados 

sensoriais em elementos de imagem durante o sono. É, em geral, equivalente a 



23 

cenários, figurinos ou símbolos do cotidiano carregados e manifestos em sonhos 

(BION, 1977).  

Nesta investigação, os elementos arquetípicos são de importância pois 

ganham o estatuto de referência visual direta. Como possível forma de 

representação da atmosfera onírica, temos a espiral, considerada a essência do 

mistério da vida, capaz de hipnotizar a mente humana nos caminhos e descaminhos 

de suas curvas. Outro desses elementos é o olho, apontado como a porta que 

conduz para dentro dos reinos interiores da mente que sonha. Outra das 

simbologias presentes em sonhos é o espelho, visto como um elemento mágico. Ele 

seria considerado uma passagem ou via de comunicação entre a essência e a 

aparência. Uma janela de transparência ilusória que parece possibilitar ao sonhador 

a sua travessia (ROMEY, s. d.). 

Espelho, sonho, morte, três fontes de angústia, três mensagens de 
ambiguidade, asseveram ao homem que ele é duplo, idêntico e outro, real e 
irreal. Enquanto o espelho cria a imagem, o sonho inaugura o reino do 
imaginário...o espelho é a porta para a visão do outro mundo. O sonho 
permite a atuação do indivíduo dentro daquele mundo, movimentando-se, 
armando cenários e participando em todos os níveis do fantástico 
(AUGRAS, 1986, p. 59-60). 

 

Em relação à pesquisa desenvolvida no curso de Especialização em Design 

de Superfície, a conexão do sonho ao imaginário comum vivenciado é o principal 

meio de estudo. Ao pensar nas palavras da psicóloga francesa Monique Augras 

quanto à comparação e a ambiguidade da expressão sonho, traz os termos espelho 

e morte junto a ele, criando a correlação entre os sonhos e ao conteúdo do 

imaginário coletivo. Considerando a individualidade dupla daquele que sonha, 

pertencente ao real e irreal, acredita-se em uma realidade comum, onde toda pessoa 

vivencia seu reino imaginário, dando-se, assim, mediante uma malha de arquétipos 

coletivos.  

O sonho e seu imaginário consistem, portanto, em fenômenos comunicativos 

e experienciais. Ao estudar o seu conteúdo e suas teorias oníricas, entende-se um 

pouco mais do contexto social e cultural através da matéria sonhada que transita 

entre o consciente e o inconsciente. O estudo segue com considerações acerca da 

produção criativa vinculada ao sonho, considerando-o não só um campo de análise, 

mas também de invenção. 
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2.2. O Mundo dos Sonhos nas Artes Visuais  

Aqui são inseridas abordagens de momentos históricos das Artes Visuais 

quando o tema do onírico foi referência principal. Mesmo com o foco de pesquisa na 

linguagem do design de superfície, organiza-se nesta subseção como alicerce de 

transição do tema onírico das artes para o design. De modo geral, são apresentadas 

análises conceituais cunhadas principalmente por Giulio Carlo Argan (1992) e 

Renato De Fusco (1988), visto que são os autores que enfatizam o interesse onírico 

na produção artística influente mundial e historicamente. Em especial, o estudo de 

De Fusco serve como forte influência no desenvolvimento do referencial visual desta 

pesquisa, pois salienta de maneira direta o interesse de diversos artistas sobre o 

mundo dos sonhos.  

 Na obra História da Arte Contemporânea (1988), De Fusco propõe linhas de 

leitura para a História da Arte que não se limitam a um ordenamento cronológico, 

mas, sim, temático. Sua originalidade está em classificar obras de arte e movimentos 

artísticos em linhas de estilo voltadas ao formalismo, engajamento social, 

aplicabilidade prática, reduções conceituais, expressividade e, o mais relevante ao 

estudo, uma linha de estilo voltada a noções do onírico. 

[...] a Linha do Onírico é intelectualista, predominantemente representativa 
e, por conseguinte, necessariamente figurativa. Mas, como se volta para o 
sonho, a memória e o imaginário, nas suas obras essa representação será 
tanto mais precisa – até ao limite da oleografia – quanto mais desusado, 
imprevisto e irreal for o inquietante mundo representado (DE FUSCO, 1988, 
p. 175). 

A Linha do Onírico envolve, na classificação do autor, duas tendências da arte 

modernista conhecidas como Pintura Metafísica e o Movimento Surrealista. Por 

Pintura Metafísica se entende um estilo de pintura caracterizada pela associação de 

objetos de naturezas distintas, a criar ambientes misteriosos, sonhadores e irreais. 

Assim como De Fusco, Giulio Carlo Argan lê a Pintura Metafísica como exterior à 

temporalidade, que negava o presente da realidade natural e social. Há, na Pintura 

Metafísica, a incorporação de elementos de natureza-morta os quais reforçam a 

ideia de deslocamento e a sensação de irrealidade (ARGAN, 1992, p. 496). A 

metafísica, nesse sentido é o que se refere ao domínio das realidades que vão além 

da experiência sensível, uma filosofia primeira para o pensamento clássico.  

Já o Surrealismo é entendido como uma forte corrente nas artes visuais do 

início do século XX que surgiu para resolver a contradição vigente entre sonho e 
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realidade ao inventar imagens fantásticas e permitindo explorar nas artes o 

imaginário e os impulsos ocultos da mente (ARGAN, 1992, p. 360). Mesmo que o 

sonho ou seu universo onírico não estejam presentes em todas os artistas, o onírico 

é um forte denominador comum das duas tendências, tornando-se referências ao 

estudo, de valor essencial para a fundamentação desta pesquisa. De Fusco, ao aliar 

Pintura Metafísica e Surrealismo, define sua Linha do Onírico como uma forma de 

leitura sobre o sonho, a memória e o inconsciente na História da Arte, podendo 

apresentar formas das mais fantásticas e irreais possíveis.  

Uma das características comuns entre a Pintura Metafísica e o Surrealismo, é 

a dépaysage, técnica que consiste em retirar um objeto de seu ambiente comum e 

inseri-lo em um contexto de estranheza, sem ligação direta ou reconhecível (DE 

MICHELI, 1991). Um exemplo da técnica de dépaysage está obra A Canção do 

Amor do pintor italiano Giorgio de Chirico de 1914 (figura 1). 

Figura 1 - A Canção do Amor, por Giorgio de Chirico. Óleo sobre tela, 73x59,1 cm. Ano de 1914. 

 

Fonte: DE FUSCO, 1988.  
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Giorgio de Chirico (1888-1978), artista fortemente vinculado à Pintura 

Metafísica, reúne objetos que não possuem relação direta. Os elementos pintados 

são colocados de maneira a provocar estranheza relacional ou psicológica, em uma 

atmosfera de enigma (DE FUSCO, 1988, p.176). A dépaysage é de grande 

importância a esta pesquisa, pois a desambientação de objetos consiste em uma 

expressiva característica do tema onírico, sendo, de certa forma, uma das 

particularidades para a definição do tema Essa característica é de importância para 

se pensar a composições das estampas, com a preocupação de ligar elementos de 

universos distintos em situações criativas, a fim de alcançar para alcançar soluções 

atraentes e fantasiosas. 

Na Pintura Metafísica e no Movimento Surrealista encontramos o 

procedimento de criação visual e literária conhecida como automatismo psíquico. 

Essa técnica é caracterizada como uma tentativa de eliminar o controle consciente 

da criação artística/literária (razão) para dar visibilidade ao inconsciente pulsional do 

artista/escritor. De modo geral, a técnica compreende o uso tanto de 

experimentações de livre associação visual quanto de produção sob efeito de 

alucinógenos. As formas de ser empregada variam conforme os movimentos e os 

artistas. 

No caso da Pintura Metafísica, não há automatismo psíquico provocado por 

substâncias alucinógenas com a finalidade de formar visões oníricas. O que há é um 

interesse pela livre associação intuitiva mediante a perda ocasional dos pontos 

lógicos da realidade no processo criativo. Esta forma de pensar o automatismo 

psíquico foi muito explorada por Giorgio de Chirico na busca por uma espécie de 

libertação. Tal iniciativa tem forte relação com pensadores influentes na época, como 

os alemães Arthur Schopenhauer e Friedrich Wilhelm Nietzsche. 

O automatismo psíquico que prima pela revelação de imagens inesperadas 

também está presente na obra do italiano Alberto Savinio (1897-1952). Esse artista 

nasceu e passou sua infância na Grécia, onde voltou seu interesse a música, poesia 

e literatura. Savinio desde cedo iniciou sua dedicação às artes com obras literárias 

de caráter metafísico. Para Renato De Fusco, a peculiaridade de sua obra pictórica 

está por apresentar “uma sensível transposição simbólica dos termos da poética 

metafísica, uma acentuação onírica decididamente mais próxima do Surrealismo” 

(DE FUSCO, 1988, p. 184).  
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Sua busca poética tem como tema a natureza dos sonhos, representada por 

personagens e objetos com vida em situações inusitadas, a criar uma realidade 

ilógica e uma atmosfera para além do consciente. Devido a essa característica, é 

também considerado uma das grandes influências ou até mesmo um visionário do 

Movimento Surrealista.  

As principais características de seu pensamento artístico podem ser notadas 

na pintura Senhorita Centauro de 1946, realizada em têmpera sobre madeira 

compensada (figura 2). Savinio utiliza tons neutros com alguma inclinação a cores 

quentes. Isso pode ser notado pela presença do branco em muitos momentos da 

obra, o que confere à pintura uma atmosfera de sonho que a torna mais leitosa e 

fluida. 

Figura 2 - Senhorita Centauro, por Alberto Savinio. Têmpera sobre madeira, 58x78 cm. Ano de 1946. 

 
Fonte: DE FUSCO, 1988.  

Não por acaso, o elemento central dessa corresponde a uma criatura 

mitológica (o centauro; humano-cavalo), recurso de representação onírica frequente 
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em Savinio. Assim, como destaque da pintura, temos uma figura de característica 

zooantropomórfica (metade superior humana e metade inferior animal). No aspecto 

aberrante de seu corpo, com seios salientes, pescoço comprido, cabeça 

desproporcional e corpo desmembrado, nota-se um desvio do sonho enigmático da 

Metafísica para o delírio do Surrealismo.  

Pela presença de seios e observando as feições do rosto, sua parte humana 

é feminina. Já no complemento animal, há uma interessante rima visual entre o 

corpo equino e as nuvens do céu. Nas nuvens que atravessam o céu, o artista pinta 

um olho observador a olhar para a figura central. Em alguns momentos, o tratamento 

da pincelada na obra adquire aspecto gráfico, próximo ao ritmo de hachuras.  

Seguindo para a análise da segunda tendência pertencente à Linha do 

Onírico, o Surrealismo foi instaurado mediante manifesto artístico redigido pelo 

francês André Breton (1891-1966) em 1924. O Surrealismo funda-se na crença pelo 

poder superior do sonho sobre a realidade comum e se faz por jogos despercebidos 

do pensamento. Encontra-se nesse movimento forte influência da psicanálise 

freudiana, visto que a formulação psicanalítica do inconsciente deu atenção aos 

sonhos e pelas imagens que escapam do controle da consciência, a revelar uma 

vida oculta em nós. 

Deste modo, o Surrealismo surge não só como uma corrente artística, mas 

como uma forma de vida. Manifesta-se o anseio pela liberdade social e individual ao 

tomar relações entre arte, excentricidade social e inconsciente (MICHELI, 1988, p. 

163-164). O surrealista é aquele caracterizado por suas ligações aparentemente 

distintas da realidade. Quando voltado ao campo das imagens, pode recorrer ao 

desenho pulsional, à pintura imaginativa e à colagem por desambientações 

fantasiosas.  

O artista mais conhecido mundialmente e que muito corresponde à 

excentricidade surrealista é o espanhol Salvador Dalí (1904-1989). Marcante pela 

inquietação criativa, Dali buscou alcançar com suas obras o desvio psíquico, a 

paranoia e o delírio. Sua poética associa o inconsciente à memória com um 

automatismo psíquico muitas vezes induzido via alucinação química.  

Como exemplo emblemático, temos a obra Telefone Lagosta, também 

intitulado Telefone Afrodisíaco, de 1936 (figura 3, página seguinte), em que Salvador 

Dali traz tal automatismo ao construir uma obra tridimensional através da conexão 

de dois elementos de naturezas distintas. Nas mãos dos surrealistas, os objetos 
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industrializados vinham a se transfigurar em outros, com usos e significados 

diferentes do comum da vida cotidiana. O caráter de automatismo se encaixa na 

obra pela aleatoriedade non-sense. 

Figura 3 - Telefone Lagosta (ou Telefone Afrodisíaco), por Salvador Dalí. Telefone industrial e lagosta 

em massa plástica, 15×30×17cm. Ano de 1936. 

 
Fonte: DE FUSCO, 1988. 

Pertencendo também à Linha do Onírico, Marc Chagall (1887-1985), artista 

de renome para a História da Arte, desenvolve um surrealismo voltado ao imaginário 

popular. Nascido na cidade de Vitebsk (nordeste da Rússia), Chagall foi pintor, 

gravador e vitralista. Sua maior contribuição para se pensar a pintura ocidental foi a 

de unir a memória, a imaginação e a fábula em situações visuais fluídas e 

envolventes. Tal artista tem como interesse central a origem judia em abordagem 

emocional, com obras visando recordações infantis, contos e histórias oriundas de 

crenças religiosas. (ARGAN, 1992) 

Na obra Paris através da Janela de ano 1913 (figura 4), Chagall traz um 

universo onírico particular carregado de simbolismo mágico, onde transita entre 

mundo real e imaginário. Através de cores marcantes, com predominância de tons 

terrosos, o quadro possibilita leituras tanto formais quanto simbólicas. Temos animal 

com rosto humano, homem de duas faces, um trem de ponta cabeça, pedestres em 

levitação e a Torre Eiffel entrelaçada com paisagem parisiense. 
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Figura 4 - Paris através da Janela, por Marc Chagall. Óleo sobre tela, 136x141,9 cm. Ano de 1913. 

 
Fonte: DE FUSCO, 1988. 

Do céu descem feixes de luz colorida que remetem a bandeira da França, 

criando uma ambientação de paisagem afetiva, onde cada figura é uma marcação 

simbólica de estado emocional, oportunizando o espectador a percorrer seu olhar 

em um imaginário onírico de leitura não-linear.  

A variedade estética do Surrealismo também motivou gostos por signos e 

abstrações em delírio psíquico. Focado em sinais livres e fantásticos o escultor, 

pintor, gravurista e ceramista espanhol João Miró (1893-1989), de um estilo artístico 

inovador, insere-se no Movimento Surrealista com formas e figuras de um imaginário 

particular. Seu tema, de inconfundível teor onírico, é desenvolvido com soluções 

quase ou totalmente abstratas, além de figuras fantásticas e simbolismo infantil 
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inteiramente pessoal. Para De Fusco (1988, p. 192), Miró volta-se a uma pintura 

repleta de um alegre abstracionismo e simbolismo infantil. 

Na obra Carnaval de Arlequim (figura 5), de 1953, Miró há uma grande 

variedade de formas e figuras lineares/orgânicas sobre um fundo simples. Joan Miró 

elabora uma composição carregada de elementos soltos dentro de uma 

ambientação aparentemente fechada. A separação entre primeiro plano (figuras) e 

segundo plano (fundo) é marcante, a criar dois momentos ambientais sem evidente 

sensação de perspectiva. 

Os elementos da obra, mesmo com aparente soltura e espontaneidade, 

mantêm unicidade e coesão ao primeiro olhar. Tais componentes da obra se 

conectam a alguns objetos de possível reconhecimento figurativo prévio (brinquedos, 

violão, escada, caixa, monociclo, etc.), embora Miró os tenha transformado com sua 

imaginação e estilo. 

Figura 5 - Carnaval de Arlequim, por Joan Miró. Óleo sobre tela, 66x93 cm. Ano de 1953. 

 

Fonte: ARGAN, 1992. 

 



32 

Constrói, assim, uma atmosfera lúdica na composição, com uma variedade de 

detalhes e simbologias pintados de maneira plana e contornada, sem sugestão 

evidente de volume ou tratamento de luz e sombra. Desse modo, o artista espanhol 

torna visível uma atmosfera de sonho que remete à temporalidade da criança, muito 

motivada pela exploração do automatismo psíquico sujeitando-se, a períodos 

consideráveis de sono e fome. 

A compor a variedade estética do Surrealismo, vale destacar, também, a 

produção do artista francês Andre Masson. No decorrer de sua longa carreira – 

ainda em curso – as metamorfoses e erotismo da vida foram temas recorrentes. 

Mesmo com trabalhos iniciais voltados à estética cubista muito em voga nas 

primeiras décadas do século XX, Masson cunhou seu estilo determinante de acordo 

com premissas do Surrealismo.  

Figura 6 - O Pintor e o tempo, por André Masson. Óleo sobre tela, 116x73,4 cm. Ano de 1938. 

 

Fonte: DE FUSCO, 1988. 
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  Desenvolveu, assim, suas primeiras composições ao unir de maneira única 

as cores, linhas e formas herdadas de seu princípio cubista. O grande destaque 

dessa poética está na temática da metamorfose e das transformações naturais da 

vida, produzindo, através de corpos e objetos fragmentados, cenários dramáticos e 

envolventes.  

Na pintura O Pintor e Tempo (figura 6, página anterior) de ano 1988, Andre 

Masson traz uma composição fragmentada de cores intensas, em grande parte com 

tons de verde-amarelado. Temos a representação da mão de um pintor com sua 

obra em tons semelhantes, parecendo um fazer do outro. Há um jogo de figura e 

fundo, onde os elementos frontais misturam-se com os posteriores, transbordando 

os limites de uma pintura e de uma janela ao fundo.  

A mão que pinta aparenta se enraizar com o conteúdo do quadro, sendo 

possível observar a composição tanto em suas partes quanto de seu todo.  Nota-se, 

também, uma figura feminina composta por formas orgânicas que remetem à 

natureza em metamorfose. Nas curvas sinuosas que lembram seios fartos, emerge o 

erotismo recorrente em sua poética. A relação entre mulher e natureza também é 

delineada com a organicidade de folhas vegetais que se tornam cabelos bem como 

as flores dão forma aos olhos e boca. De um simbolismo onírico inquietante, Masson 

cria um ambiente que parece se mover a qualquer instante. 

Ao serem apresentadas as linhas divisórias das tendências artísticas por 

Renato de Fusco, ficou mais fácil entender as formas de representação do 

imaginário onírico nas artes visuais. Entende-se, então, a temática não só de 

interesse individualizado e íntimo, mas com representatividade coletiva e 

compartilhada, uma vez que sua visualidade relativa aos sonhos é de compreensão 

comum.  

Mediante a leitura de Lendo Imagens (MANGUEL, 2001) foi possível a 

aproximação à estética do onírico. Tanto a Pintura Metafísica quanto o Surrealismo, 

alinhavados pela perspectiva onírica de Renato de Fusco e Giulio Carlo Argan, são 

de fundamental importância para o desenvolvimento de uma coleção de estampas 

para cúpulas de luminária voltada à temática do imaginário onírico. Complementar 

ao apanhado conceitual e visual deste capítulo, torna-se essencial o capítulo 

seguinte referente ao design de superfície e a técnica da serigrafia a fim de melhor 

utilizar princípios de estamparia e impressão na aplicação estimada por esta 

pesquisa. 
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Capítulo 3  

DESIGN DE SUPERFÍCIE E SERIGRAFIA 

Neste capítulo, são apresentadas as principais funções do design de 

superfície como também os procedimentos que foram utilizados para compor a parte 

prática da pesquisa. No decorrer desta breve explanação, encontra-se as 

considerações sobre o uso da técnica da serigrafia como método de impressão. 

Com o uso dessa técnica manual, encontra-se atribuições únicas agregadas ao 

estudo, assim como as características que a técnica complementou no produto 

finalizado. 

3.1. Sobre o Design de Superfície 

Design de superfície consiste na criação de imagens ou padrões aplicados a 

uma variade de produtos, criados de forma a serem repetidas ou centralizada em 

diversos suportes. Evelise Anicet Rüthschilling, um dos principais nomes no estudo 

em design de superfície no Brasil, delimita de maneira preicsa os atributos do 

campo:  

Design de Superfície é uma atividade criativa e técnica que se ocupa com a 
criação e desenvolvimento de qualidade estéticas, funcionais e estruturais, 
projetadas especificamente para contituição e/ou tratamentos de 
superfícies, adequadas ao contexto sociocultural e ás diferentes 
necessidades e processos produtivos (RÜTHSCHILLING, 2008). 

A palavra superfície para o design determina, assim, o objeto em que se 

aplicará a estampa, entendendo-o como um elemento de composição junto a 

estampa gerada. São estabelecidas informações visuais ou táteis que podem ou não 

garantir funcionalidade e ornamentação visual com vários suportes de aplicação e 

métodos de impressão. Atualmente, a área do design de superficie pode ser divida 

conforme do Quadro 1 (página seguinte) (MINUZZI, 2007). 
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Quadro 1 - Áreas do Design de Superfície. 

APLICAÇÃO DESCRIÇÃO FORMA DE PRODUÇÃO 

Papel 
Envolve estampas para papeis de parede, 
papeis de embrulho, embalagens, produtos 
descartáveis e materias para escritório.  

Impressão digital, serigrafia, e 
flexografia. 

Têxtil 

Compreende todos os tipos de tecidos, é onde 
o a área de design de superfície possui maior 
aplicação e uma diversidade de técnicas. 
Sendo elas: 

Para cada diversidade de 
aplicação listada, destacam-se as 
devidas formas de impressão 
também citadas abaixo: 

a) Estamparia: a impressão de estampas 
sobre tecidos, e o designer tem a 
responsabilidade  da criação dos desenhos 
adequados para cada processo de 
estampagem. 

a) Impressão digital, sublimação e 
serigrafia. 

b) Tecelagem: é a técnica de entrelaçar fios 
para obter diferentes padronagens  em um 
tecido. 

b) Tear manual e tear mecãnico. 

c) Jacquard: técnica própria da tecelagem, 
que origina padrões complexos e de 
texturas táteis. 

c) Tecelagem de jersey duplo 
(teares de cala). 

d) Malharia: tricô feito por máquinas 
industriais mecânicas e/ou 
computadorizadas. 

d) Malharia de trama e malharia 
de urdume. 

e) Tapeçaria: técnicas   artesanais e 
industriais de criação de tapetes e 
carpetes. 

e) Tecelagem e  tufagem. 

Cerâmica Revestimentos cerâmicos para parede e pisos. 
Impressão digital, sublimação e 
serigrafia. 

Materiais Sintéticos Para revestimentos variados. 
Impressão Ultravioleta, impressão 
digital e serigrafia.  

Outros Materiais 
Existe uma variedade de materiais ou suporte 
à disposição do designer de superfície, como 
suportes e interfaces virtuais. 

Projetores virtuais. 

Fonte: RÜTHSCHILLING, 2008. 

Em termos gerais, para a criação de uma padronagem para design de 

superfície, o módulo é um dos integrantes fundamentais, pois é o desenho-base ou 

a unidade da composição que inclui o motivo que dá sentido visual à estampa. 

Consequentemente, uma superfície estampada se forma da repetição e encaixe 

deste módulo. Na terminologia da área em abordagem, temos “motivo” como as 

formas de maior importância dentro da estampa, os elementos que ficam em 

primeiro plano e ressaltam facilmente na estampa (RUBIM, 2013).  
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Um dos recursos do design de superfície, o qual interessa esta pesquisa, é o 

rapport, técnica que consiste em organizar dentro de um módulo os motivos de 

forma que o complemento de um lado seja completado pelo oposto, para que, 

quando posicionado lado a lado, os módulos se encaixem a formar motivos inteiros. 

Figura 7 – Exemplo de Rapport e aplicação têxtil em serigrafia. Experimento produzido em 2017, na 
disciplina de Estampagem do Curso de Especialização em Design de Superfície (PGDS/UFSM). 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

A técnica do rapport também pode ser feita tanto manualmente como com a 

utilização de softwares gráficos apropriados. E, para esta estampa tomar forma, é 

necessário o emprego do sistema de repetição, seja em módulo ou rapport. Esse 

sistema é a lógica adotada para a repetição, existindo formas de alinhamento que 

são geradas por translação (deslocamento do módulo em sua direção original), 

rotação (deslocamento radial do módulo ao redor de um ponto) e reflexão ( 

espelhamento do módulo por inversões horizontais e verticais) (CAMPELO)– vide 

exemplificação na figura 7. 

Figura 8 – Criando a lógica da estampa – translação, rotação e reflexão, respectivamente. 
Experimento produzido em 2017, na disciplina Desenho de Superfície do Curso de Especialização em 
Design de Superfície (PGDS/UFSM).  

 

Fonte: AUTORA, 2017. 
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Ressalta-se que, nos propósitos do presente estudo, a forma de estampagem 

tem ênfase na estamparia aplicação têxtil aplicado em cúpulas de luminária (tal 

escolha é esmiuçada no quarto capítulo referente à produção das cúpulas para 

luminária). Discorrendo de maneira mais detalhada sobre os modos de impressão na 

estamparia têxtil, complementar ao exposto no quadro 1 (página 38), existem três 

processos mais difundidos em se tratando da impressão para estamparia: impressão 

digital, a sublimação e a serigrafia.  

A técnica da sublimação é um processo de transferência em que o projeto de 

estampa é impressa em um papel próprio para o método, com pigmento corante 

sublimático. A impressão no tecido é feita através de uma prensa térmica fazendo 

com que a pressão e o calor do maquinário passe a tinta para o tecido. Devido às 

altas temperaturas atingidas, o tecido geralmente é de composição sintética em 

poliéster. 

A impressão digital é um método no qual a imagem gerada a partir da entrada 

de dados digitais (arquivo/estampa) é enviada através de um computador para uma 

máquina plotter. As tintas variam de acordo com o suporte desejado, podendo ser 

algodão, nylon, lã e seda. É técnica mais utilizada no setor têxtil em grande escala.  

A serigrafia como é uma das técnicas mais antigas de estampagem e possui 

seu processo manual (por meio de telas planas) ou mecanizado (por meio de tela 

cilíndricas). A estampa produzida com a serigrafia tem um aspecto único em virtude 

das camadas de tinta e separação de cores comuns do processo (KINSEY, 1982). 

Devido aos propósitos desta investigação, a seção seguinte a serigrafia em maior 

detalhamento. 

3.2. Sobre a Técnica Serigráfica 

A técnica escolhida para o desenvolvimento desta pesquisa foi a da serigrafia 

manual devido a sua utilização no período de graduação e, também, por seu caráter 

manual que agrega a estética do produto. A serigrafia palavra que vem de “Sericum” 

que em latim significa seda, e “graphia” palavra grega de conceito 

desenhar/escrever/gravar, é uma técnica de impressão que teve sua origem em 

estampas e gravuras da dinastia egípcia, por volta de 960 e 1.279 d.C. (com o 

Stencil), mas só no séc XIX foi aprimorada e melhor comercializada. (FERREIRA, 

2015). 
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A tinta manuseada transpassa os micróporos da tela gravada com um rodo ou 

puxador. O desenho é garantido pela vedação de algumas áreas na tela com uma 

matriz, sendo possível com papel, giz de cera ou emulsão de componente 

fotossensível. Por sua vez, a tela serigráfica manual é composta por um nylon e 

deve ser esticada em um bastidor de aço, alumínio ou madeira (BANN, 2012) . 

Figura 9 – Impressão serigráfica em papel para o desenvolvimento deste estudo.  

 

Fonte: AUTORA, 2017.  

A matriz ou stencil é o projeto já vazado onde a tinta é forçada pelo rodo a 

atravessar e formar a impressão na superfície desejada. Há considerável variedade 

de tipos de tinta serigráfica conforme a aplicação desejada. Tais especificidades 

podem ser conferidas no quadro abaixo. 

Quadro 2 - Detalhamento de tintas serigráficas. 

TINTA SERIGRÁFICA USO 

Sintética 
Com base em solventes água raz, essas tintas são compradas em latas separadas 
em componentes primários para derivação cromática. Costumam ser utilizadas sobre 
papéis, madeira e chapas metálicas. 

Vinílica 
Com base no solvente thinner, os componentes vinílicos são vendidos em latas 
como a tinta sintética. Comum para impressões em suportes de plástico, adesivos e 
embalagens industriais. 

Para Algodão 
São tintas frequentemente usadas para a estamparia têxtil, de secagem rápida, 
permitindo ampla variedade de pigmentos a serem aderidos em uma base 
aglutinante neutra (clear). 

Fonte: GRIECO, 1970. 
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Dentro das possibilidades químicas referentes aos pigmentos serigráficos, 

encontram-se efeitos opacos, brilhantes ou  em relevo. Com o interesse pelo suporte 

têxtil na produção de estampas para cúpulas de luminárias, a tinta utilizada foi 

própria para esta superfície, em procedimento de impressão que adota pigmentos 

solúveis em água aderidos à base aglutinante neutra.  

A serigrafia manual, marcada pela artesania técnica da gravura, tem um 

aspecto final que se difere dos processos mecanizados, ocasionando, em certos 

momentos, peculiaridades de impressão ou encaixe. Essa peculiaridade do fazer 

manual mais comuns da serigrafia artesanal, podem vir a somar valor ao produto de 

aplicação, caso seja bem explorada. Considera-se, aqui, tal valor agregado quanto à 

seriação e singularidade na construção das peças com empenho manual do 

designer-autor, diferente de outros processos de impressão caracterizados pelo 

automatismo maquínico. Diante disso, a pesquisa em discussão almeja o 

reconhecimento dentro do design de superfície ao se aliar à complexidade e à 

riqueza da linguagem da serigrafia em perspectiva artesanal, uma vez que o 

encontro direto com os meios de se produzir as estampas agrega um valor 

pessoal/afetivo na realização de cada produto, complementando a temática onírica, 

de interesse envolvente, íntimo e emocional.  

A seguir, no capítulo sobre a produção das luminárias, são traçadas 

importantes análises e comparações de produtos existentes que fundamentam a 

construção da coleção para cúpulas de luminárias. Consiste, então, no último 

apanhado monográfico no qual tem como resultado os produtos resultantes da 

pesquisa em design de superfície. 



  

Capítulo 4  

COLEÇÃO O ONÍRICO PROJETADO 

Por meio de adaptações particulares de algumas etapas metodológicas de 

desenvolvimento de produto proposto pelo pensador e designer alemão Gui 

Bonsiepe, autor do emblemático livro Metodologia Experimental: Desenho Industrial 

(1984), o processo de criação das cúpulas para luminárias em discussão foi guiado 

pelas fases da problematização, análise e geração de alternativas. 

Dessa maneira, este capítulo está organizado em subseções a fim de mostrar 

o desenvolvimento da pesquisa em design de superfície na ordem que segue. Em 

primeiro lugar, na fase da problematização (subseção 4.1), são traçadas as linhas de 

criação pretendidas com o projeto, com a apresentação das situações oportunas 

para o desenvolvimento das estampas, considerando fatores influentes e marcantes 

na cultura visual.  

Nisso, pela etapa metodológica que compreende as análises do contexto 

produtivo (subseção 4.2), tem-se o estágio de onde é feito um parecer geral das 

características dos produtos e processos já existentes – no caso desta pesquisa, a 

análise foi direcionada à composição de luminárias e variedade de estampas em 

cúpulas desses artigos do cotidiano. O momento de análise contextual e produtiva 

se faz pelo levantamento do estado da arte (o que existe hoje no mercado e 

produção em design de maneira geral), onde devem ser conferidas as funções, 

características, análise funcional, materiais, estrutura, morfológica, ergonômica – os 

quais culminarão na definição do produto realizado (subseção 4.3). 

Por fim, na última fase, denominada processo criativo (subseção 4.4), foram 

geradas possíveis soluções visuais do problema, apresentando painéis referenciais, 

paleta de cores, esboços, ensaios de repetição e variação cromática que constroem 

as tomadas de decisões. Ao todo, são apresentadas quatro estampas para cúpulas 

de luminária intituladas Olhar de Nuvem (subseção 4.4.1), Face do Sonho (subseção 
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4.4.2), Abstrações Oníricas (subseção 4.4.3) e Telúrica (subseção 4.4.4). Segue 

abaixo, portanto, o detalhamento das divisões mencionadas. 

4.1. Problematização 

Como tornar o imaginário onírico vinculado ao design de superfície para 

luminárias um conteúdo singular à vida cotidiana das pessoas? 

Um dos fatores essenciais do objeto de estudo motivador para a criação de 

estampas é o caráter humano e amplamente vivenciado – o mundo dos sonhos. 

Prezando um público-alvo voltado ao segmento juvenil, sem distinção de gêneros, e 

com o planejamento da identificação do público estimado com a estampa final, 

buscou-se um caminho dentro do design de superfície direcionado a lares e 

dormitórios, uma vez que os possíveis mundos dos sonhos são comumente 

vivenciados durante o sono.  

Uma das formas de alcançar o objetivo do pesquisa consiste em criar 

soluções que funcionem de maneira universal e englobem os elementos visuais 

escolhidos como referencias no que diz respeito aos sonhos na coletividade. Com o 

interesse por essa universalidade, foram empregadas imagens de artistas 

mundialmente conhecidos pelo seu repertório onírico, além da considerações 

conceituais tanto para os termos imaginário quanto sonho. 

4.2. Análises 

As análises metodológicas constituem uma importante etapa no 

desenvolvimento da pesquisa, pois dão embasamento estratégico para a projeção 

no desenho industrial (BONSIEPE, 1984). Pelos modelos de luminária foram 

analisadas as informações sobre os atributos desse produto para melhor decidir as 

formas de estampagem final. Com a análise estrutural, foram estudadas a 

composição do artigo estimado a este estudo, dando ênfase às cúpulas.  Apresenta-

se, também, a análise sincrônica, em que se reconhece a gama de cúpulas para 

luminária em comparação entre critérios comuns do produto. As formas de 

estampagem e uso de materiais para a execução desta proposta concluem a etapa 

das análises projetuais para dar fundamento à definição de materiais, estética e 

produto (presente na subseção 4.3). 
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4.2.1. Modelos de Luminária 

Em termos gerais, luminária tem como função a de distribuir, filtrar ou 

modificar a luz emitida por uma lâmpada de iluminação. Tem também como 

finalidade a de proteger as instalações do sistema de iluminação das intempéries e 

outros danos físicos em usuários (choque, vibrações, poeiras), permitindo facilidade 

de uso, manutenção das fontes de luz e dos demais dispositivos auxiliares (reatores, 

transformadores, filtros, difusores, etc.).  A luminária pode ser um objeto que controla 

a intensidade de uma fonte luminosa em vista do conforto visual.  

Quando usada no ângulo reto de visão em ambientes cotidianos, a luminária 

é envolvida por uma cúpula ou por direcionadores dos feixes luminosos, que contém 

a luz por completo ou de maneira translúcida. Tais atributos estruturais são motivo 

para uma infinidade de soluções estéticas em design, além de muitas aplicações em 

ambientes, conforme a necessidade de iluminação. Verificou-se para esta pesquisa 

que existem oito modelos de luminárias mais frequentes: a plafon, a pendente, o 

lustre, spot, luminária de mesa, luminária de chão, o abajur e a arandela. Todos os 

tipos estão exemplificados no Quadro 3.  

Quadro 3 - Tipos de Luminárias. 

 

Fonte: LUMILANDIA, 2017 

O plafon palavra de origem francesa (plafond – teto) é uma espécie de 

luminária que é instalada geralmente bem próxima ao teto, servindo como peça 
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central em ambientes. O estilo pendente é uma peça que fica pendurada por fios 

elétricos que são fixados ao teto, usado mais também como objeto decorativo, além 

da funcionalidade. O lustre é conhecido pelo caráter decorativo e possui o mesmo 

tratamento da luminária pendente, mas, geralmente, é considerado o centro de 

interesse do ambiente onde é instalado. Já o spot (palavra inglesa que significa 

“local”) é uma forma de iluminação com natureza mais funcional pelo fato de ser uma 

peça direcionável e capaz de dar foco a um lugar específico no ambiente instalado. 

As luminárias de mesa e chão possuem o mesmo sistema, tendo a base 

como suporte para manterem-se em pé. Sua distinção está no tamanho, referindo a 

de mesa para leitura e a de chão para iluminação em certa área. O abajur (palavra 

portuguesa com origem etimológica francesa - abat-jour, que significa “abaixar a luz” 

ou “quebra-luz”) é a peça mais conhecida no universo das luminárias, utilizada tanto 

em ambientes residenciais quanto comerciais, uso comum na decoração e também 

iluminação. No caso das arandelas, modelo usado estritamente na parede, produz 

diferentes efeitos de luz dependendo do material de sua composição. O modelo de 

mesa foi o escolhido por acompanhar de fato o ambiente dos sonhos (quarto/cama). 

4.2.2. Análise Estrutural 

Mediante uma demonstrações dos elementos da luminária, entendendo os 

fundamentos de suas partes, torna-se possível compreender melhor o que se 

entende por cúpulas de luminária.  As luminárias para recinto fechados mais comuns 

são divididas em três elementos estruturais básicos: a base, a coluna e a cúpula.  

A base tem por função a de fornecer estabilidade à luminária, como também 

suporte para a composição elétrica, ligada a coluna que é a sustentação da cúpula. 

A cúpula é uma espécie de cobertura que auxilia na proteção da lâmpada e é a parte 

responsável por criar efeitos de luz, além de ser elemento para a aplicação de 

elementos decorativos. A cúpula costuma ser a parte da luminária com maior 

atribuição e variação estética, além de funcional. 

Desta maneira, a cúpula é um objeto multifuncional que agrega elegância e 

funcionalidade a decoração. Apresenta formato geralmente semelhante a segmento 

de um cone ou do cilindro, esse aspecto formal da cúpula interfere no seu uso, pois 

quando é mais fechada em cima e aberta em sua parte inferior, não prejudica tanto 
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os olhos sendo ideal para a leitura, já as cilíndricas tem suas extremidades iguais 

proporcionando boa iluminação (Quadro 4). A cúpula pode ser construída por 

diferentes materiais, como acrílico, vidro, inox, tecido e silicone. 

Quadro 4 - Levantamento de Cúpulas para Luminárias no Mercado Atual  

 

Fonte: TOKSTOK, 2017. 

4.2.3. Análise Sincrônica 

A fim de alcançar maior consciência a respeito das formas de aplicação de 

estampas em cúpulas de luminária, vê-se a importância de uma análise do estado 

da arte do produto no mercado. Foram verificados modelos de luminárias com 

cúpulas estampas com diferencial estético e atribuídos ao público-alvo estimado por 

esta proposta (segmento juvenil), foram analisados modelos pertencentes a este 

segmento de mercado.  

Nesta análise sincrônica, foram elencados, portanto, sete modelos de 

estampas em luminárias que estiveram em avaliação de acordo com tema, tipo de 

estampa (corrida ou localizada), elementos compositivos e cor. Mediante este 

levantamento, foi possível perceber o campo fértil de criação, possuindo grande 

procura e interesse por variedade. Tais dados foram organizadas conforme se 

apresenta o Quadro 5 (iniciado nesta página com sua continuação na página 

seguinte), nas seguintes classificações: tema, tipo de estampa, elementos e cor.  
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Quadro 5 - Análise de Mercado das Luminárias Classificadas ao Público Jovem. 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 
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Conforme os modelos analisados, temos uma incidência de cúpulas simples, 

quando possuem estampas.  Há, também, o uso de estampagem contínua em 

composições simples de elementos  figurativos ou geométricos. As cúpulas são 

frequentemente feitas de tecido, armação de metal e impressão digital, com 

acabamento simples. Por fim, quanto às cores, são utilizadas cores que transmitem 

um ar mais jovial. 

4.3. Definição de Materiais, Estética e Produto 

Com base nas análises feitas foi possível definir os principais detalhes quanto 

à estrutura e modelo da coleção de luminárias. A coleção que dá corpo a este 

trabalho é, então, composta por quatro peças finais, utilizando como referência 

visual quatro artistas da Pintura Metafísica e/ou Surrealismo. O modelo de mesa foi 

o escolhido por acompanhar de fato o ambiente dos sonhos (quarto/cama) e por ser 

o último objeto a ser desligado antes de dormir, além de apresentar mais utilidade ao 

público juvenil. Assim, as estampas serão aplicadas em um produto dedicado à 

projeção de luzes, leitura em dormitórios, acompanhar o sono de usuários, além de 

decoração de quarto. Quanto ao estilo da cúpula de luminária, determinou-se o 

formato cilíndrico para dar destaque ao que realmente importa neste estudo – o 

design de superfície. O formato de cúpula cilíndrica favorece projetos de estampa 

para luminárias sem posicionamentos únicos, visto que é possível a leitura visual da 

estampa aplicada sobre em diferentes lados da luminária. 

Nestas determinações, a estampagem serigráfica corrida foi estabelecida 

como forma de repetição principal, devido a suas possibilidades de arranjo e 

complexidade bem como por visar um melhor alcance no caráter fantasioso e 

ilusório que o tema do imaginário onírico pode abarcar. Para melhor esclarecimento, 

como mencionado no terceiro capítulo deste documento, o design de superfície pode 

ser realizado por meio de uma pesquisa estética e histórica, como é o caso deste 

estudo, no qual buscou pinçar elementos visuais de interesse em nas obras 

artísticas da Pintura Metafísica e Surrealismo. Prima-se pela criação de desenhos 

que possam sugerir noções de imaginário onírico, através do estudo referencial e 

formal – no sentido da composição, repetição, ritmo, entrelaçamento, espessuras de 

linha, cor, etc. 
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A título de complementação, vale ressaltar que, dentro da linguagem da 

estamparia, existem as maneiras de estampagem localizada e corrida. A estampa 

localizada é um tipo de módulo no qual se apresenta imagens únicas sem repetição 

evidente na aplicação desejada. Já na estampa corrida, o módulo torna-se um 

rapport para a repetição dos motivos. Ou seja, uma mesma imagem compõe uma 

rede pela superfície da aplicação. Um exemplo desta variação está na imagem 

abaixo (figura 10). 

Figura 10 –  estampa localizada (a) e padrão de estampa corrida (b). Projeto para superfície têxtil no 
Curso de Pós-graduação em Design de Superfície (PGDS/UFSM).  

 
Fonte: AUTORA, 2017. 

A forma de projeção das estampas foi ancorada por esboços manuais e 

posterior composição de rapports em softwares gráficos adequados à estamparia. 

No entanto, os projetos passarão do digital ao analógico no momento em que serão 

impressos manualmente. O momento da projeção digital também é uma etapa de 

concepção cromática. De acordo com experimentos visuais anteriores às 

concepções finais das estampas e com a análise dos produtos  presente no 

mercado, optou-se pela utilização de duas cores em cada estampa, sendo o fundo 

do suporte uma terceira cor a interagir na composição. 

Sendo assim, há um caminho no processo criativo da coleção que começa 

por esboços manuais, passa pela projeção digital e culmina na estampagem em 

serigrafia. Por já ter um conhecimento aprimorado enquanto graduada em serigrafia 

e por ser uma técnica de produção imagética com reprodutibilidade manual, a 
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serigrafia foi determinada como forma de impressão da coleção que dá corpo ao 

presente estudo devido a sua expressividade e à característica marcante de 

apresentar variações de estampagem somente possíveis com o manuseio de telas, 

tintas e suportes. A manualidade da serigrafia aqui é um diferencial por atribuir um 

caráter afetivo e individualizado às peças, devidos ao empenho de estampagem. O 

material a ser incluído nas cúpulas são, portanto, resultado de um esmero técnico 

diferente do outras formas mecanizadas de reprodução. 

Com o método de impressão escolhido surgiram três superfícies a serem 

avaliadas para  a composição da luminária, o tecido, o papel e a chapa de PS 

(poliestireno – polímero de estireno). Todos foram testados junto a serigrafia a fim de 

observar qual melhor se adequaria com melhores resultados. No tecido, com a 

utilização de tinta para algodão à base d’água, a impressão é simples e de fácil 

secagem (uso de soprador).  

Já na superfície do papel, os projetos necessitariam da aplicação de tinta 

sintética a base de solvente água raz. Sua gravação é mais trabalhosa devido à 

limpeza do material e secagem lenta. Mesmo que a tinta sintética pudesse ser usada 

em qualquer gramatura e cor de papel, a fragilidade do material não garantiria boa 

estrutura às cúpulas cilíndricas determinadas. 

Na chapa de PS, o método se parece muito com a do papel, ainda que a tinta 

adequada seja a vinílica (substância de caráter mais forte da serigrafia). A mesma 

necessita do uso de thinner para a impressão e limpeza. Seu tempo de secagem é 

um pouco mais rápida que a tinta sintética, mas, ainda sim, depende de seu tempo 

de secagem natural. 

Diante das experimentações, o suporte escolhido foi o tecido, pois apresenta 

melhor maleabilidade, proporcionando melhor moldagem à armação da cúpula 

cilíndrica para luminárias como também sua tinta ser menos nociva, fácil secagem e 

eficiência na repetição de rapports. Considerando tais recursos, o tecido será o 

algodão com o uso de bicromia com a tinta serigráfica para a superfície do algodão, 

composta por uma base transparente denominada clear e seus pigmentos de cores. 

Esta tinta serigráfica é a base d’água, possui fácil processo de limpeza, e uma vez 

seca no suporte apresenta excelente durabilidade.  

 Estabelecido a técnica da serigrafia na superfície têxtil, o estudo refere-se a 

quatro estampas corridas para cúpulas cilíndricas de luminárias, estampas 
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desenvolvidas através do rapport e da divisão de duas cores por composição.   

Como tratado anteriormente, os referenciais visuais são obras de artistas 

pertencentes às tendências da Pintura Metafísica e do Surrealismo. Todas as obras 

escolhidas estão presentes e detalhadas no segundo capítulo Concepções e 

Imagens do Onírico, tratando-se das pinturas Senhorita Centauro de Alberto Savinio, 

Paris Através da Janela por Marc Chagall, Carnaval de Alerquim de Joan Miró e O 

Pintor e o Tempo de Andre Masson.  

A partir dessas definições, foram determinados títulos autorais para cada uma 

das quatro soluções em design de superfície. Pela leitura formal dos referenciais, 

são adotados atributos visuais e conceituais para cada projeto que tocam a temática 

dos sonhos em sentido amplificado. Tais detalhes podem ser conferidos no quadro a 

seguir.  

Quadro 6 - Detalhamento da Coleção de Estampas 

Título da Estampa Obra e Artista Movimento Artístico Elementos Oníricos 

Olhar de Nuvem 
Senhorita Centauro de Alberto 

Savinio 
Pintura Metafísica 

Criaturas fantásticas, 
atmosfera lúdica, 

mistério. 

Faces do Sonho 
Paris Através da Janela por 

Marc Chagall 
Surrealismo 

Devaneio, 
entrelaçamento, rostos 

múltiplos. 

Abstrações Oníricas 
Carnaval de Alerquim de Joan 

Miró 
Surrealismo 

Fluidez de formas, 
grafismo infantil, 

nostalgia. 

Telúrica 
O Pintor e o Tempo de Andre 

Masson 

Pintura Metafísica / 

Surrealismo 

Natureza, sono, cuidado, 

organicidade. 

Fonte: AUTORA, 2017. 

4.4. Processo Criativo 

Com a criação dos esboços iniciais, surgiram composições de estampas para 

as quatro intenções de produção. Dessas composições, uma foi escolhida para 

aprimoramento até alcançar a estética que englobasse as características do 

referencial e de noções sobre imaginário onírico. A construção das estampas partiu 

principalmente da variação entre figura e fundo, de diferentes espessuras de linhas e 

principalmente da procura por elementos que representassem um imaginário onírico 

singular perante a coletividade. Segue abaixo o processo e os resultados finais das 

estampas da coleção. 
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4.4.1. Olhar de Nuvem 

A estampa Olhar de Nuvem teve como referência a obra Senhorita Centauro 

de Alberto Savinio (apresentada na página 29, capítulo 2). Foi construída a partir de 

uma análise formal da obra, em vista dos principais aspectos oníricos da 

composição. Os influentes elementos de destaque retirados foram a nuvem com 

olho, o rosto e o formato de corpo da figura central que lembra nuvens com as 

formas orgânicas do fundo. Os elementos foram redesenhados sobre a perspectiva 

do design de superfície e agrupadas de maneira fantasiosa, desenvolvendo o ritmo 

da repetição visual com ajuda das cores direcionadas ao público juvenil.   

A obra, de realidade fantasiosa, proporcionou à estampa Olhar de Nuvem 

uma expressão complexa, contendo os componententes necessários para a 

identificação das referências, junto dos principais fatores do design de superfície, 

como os motivos, a construção de rapports e de uma composição com ritmo e 

repetição.     

Figura 11 – Referências visuais, cores e desenhos para Olhar de Nuvem.  

 
Fonte: AUTORA, 2017. 
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Figura 12 – Estudo de alternativas para Olhar de Nuvem. 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

 

Na criação dessas composições, foram selecionados dos desenhos iniciais, 

elementos de ligação para a formação de diferentes espessuras de linha, no intuito 

de criar um melhor arranjo formal de estamparia. A terceira alternativa gerada, 

devido ao movimento e melhor arranjo, passou por aprimoramentos conclusivos para 

alcançar a estética esperada. Assim sendo, seguem nas próximas páginas a 

estampa Olhar de Nuvem com amostras da composição final, rapport, bandeiras de 

cor, exemplar em material serigráfico e a simulação final do produto. 
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Figura 13 – Olhar de Nuvem, estampa principal. 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

 

Figura 14 – Rapport de Olhar de Nuvem. 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 
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Figura 15 – Amostra de Olhar de Nuvem em escala real e material serigráfico.  

 

Fonte: AUTORA, 2017. 
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Figura 16 – Variação Cromática para Olhar de Nuvem. 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 
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Figura 17 – Simulações em cúpulas de luminária para Olhar de Nuvem. 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 
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4.4.2. Faces do Sonho 

Faces do Sonho foi o nome dado à estampa referente à obra Paris Através da 

Janela de Marc Chagall (página 32, capítulo 2), por serem os rostos as figurações de 

maior destaque na criação do projeto em design de superfície. A obra de Chagall 

aparenta narrar uma história com ocorrências simultâneas e leitura não-linear – 

características preservadas no desenho da estampa. Com uma mistura de faces e 

linhas, a estampa Faces de Sonho  forma um arranjo carregado de informações que 

se entrelaçam entre linhas, áreas e cores, em uma miscelânea que mistura figura e 

fundo.  

Na elaboração da estampa, buscou-se um teor de imaginário onírico com o 

ilusionismo formal e a disposição figurativa que permite sensações de profundidade. 

Por meio de esboços que ora transpuseram, ora interpretaram as figuras de Chagall, 

foi possível uma melhor disposição compositiva e ar surreal.       

Figura 18 - Referências visuais, cores e desenhos para Faces do Sonho. 

 

Fonte: AUTORA 2017. 
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Figura 19 – Estudo de alternativas para Olhar de Nuvem. 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

 
Diante das possibilidades encontradas a partir dos esboços, o terceiro arranjo 

acima apresentado foi o escolhido por conter uma composição que engloba os 

componentes principais (as faces) de maneira imaginativa e dinâmica. A paleta de 

cores vivas e vibrantes se juntam ao emaranhado de formas e figuras alcançando o 

caráter jovial idealizado. A sequência que define as variações da estampa Faces do 

Sonho segue nas páginas seguintes. 
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Figura 20 – Faces do Sonho, estampa principal. 

 

Fonte:  AUTORA, 2017. 

 

Figura 21 – Rapport de Faces do Sonho. 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 
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Figura 22– Amostra de Faces do Sonho em escala real e material serigráfico.  

 

Fonte: AUTORA, 2017. 
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Figura 23 – Variação Cromática para Faces do Sonho. 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 
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Figura 24 – Simulações em cúpulas de luminária para Faces do Sonho. 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 
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4.4.3. Abstrações Oníricas 

Em Abstrações Oníricas, a composição se fez a partir da principal 

característica das obras de Joan Miró: os signos e formas livres. Sendo a obra 

Carnaval de Alerquim (página 33, capítulo 2) a referencial visual para a estampa, a 

escolha dos elementos retirados de sua composição ficou nos que representassem 

maior liberdade criativa e imaginativa.  

Com a escolha dos componentes que possuem certa semelhança com 

objetos existentes, os arranjos formaram-se pela ideia de possuir um fundo único por 

onde as formas pudessem dançar soltas dentro no decorrer da estampa. Essa 

característica se alia à atmosfera onírica de Juan Miró. De modo geral, tanto as 

cores quanto os esboços iniciais traçados são determinantes. Por meio deles, com o 

uso de sofwares gráficos, alternativas de repetição foram geradas como 

experimentação para se determinar a solução visual de maior interesse. 

Figura 25 - Referências visuais, cores e desenhos para Abstrações Oníricas. 

 

Fonte: AUTORA, 2017.  
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Figura 26 – Estudo de alternativas para Abstrações Oníricas. 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

 

Depois da construção das alternativas, a repetição de melhor solução visual 

foi escolhida para aperfeiçoamento e aplicação da bicromia. A composição adotada 

consiste na melhor representação alcançada no que se refere ao estilo de signos 

livres criado por Miró. A paleta alia-se à composição de maneira que, a um só 

tempo, tenha singularidade e coesão com as demais peças da coleção. Para melhor 

detalhamento, vide a estampa finalizada com seu rapport, as aplicações de bicromia 

e as simulações digitais desenvolvidas. 
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Figura 27 – Abstrações Oníricas, estampa principal. 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

 

Figura 28 – Rapport de Abstrações Oníricas. 

 

Fonte: AUTORA, 2017.
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Figura 29 – Amostra de Abstrações Oníricas em escala real e material serigráfico. 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 
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Figura 30 – Variação cromática para Abstrações Oníricas. 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 
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Figura 31 – Simulações em cúpulas de luminária para Abstrações Oníricas. 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 
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4.4.4. Telúrica 

A quarta e última estampa que compõe a coleção é a Telúrica, nome dado 

devido à natureza terrena e floral da composição, em referência à obra O Pintor e o 

Tempo de André Masson (página 34, capítulo 2). Vale remarcar que a poética do 

artista esteve imbuída de imagens da natureza e metamorfose da vida. Os 

componentes da obra pinçados para a criação da estampa denotam a transformação 

humana em germinação. A utilização de espirais foi outra das soluções encontradas, 

enriquecendo o aspecto onírico da composição com figuras comuns na 

representação do sonho em sociedade. 

A paleta cromática de Telúrica carrega consigo a jovialidade e favorece o jogo 

de figura e fundo presente nas obras de Masson. Os componentes elencados da 

obra possuem certa ligação formal, tornando proveitosa interpretações e ordenação 

rítmica. São elementos para elaboração gráfica de suma importância para estampas 

em serigrafia reduzida a duas cores e direcionadas a imagens do onírico. 

Figura 32 – Referências visuais, cores e desenhos para Telúrica. 

 

Fonte: AUTORA, 2017.  



70 

 

Figura 33 – Estudo de alternativas para Telúrica. 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

Com a criação de alternativas, a projeção escolhida foi a que apresentou uma 

atmosfera orgânica de integração entre natureza e afetividade. Telúrica busca 

representar a metamorfose da vida com suas linhas derivantes em sugestão de 

movimento. O valor afetivo figurado pela estampa também encontra o interesse 

artesanal da serigrafia manual, indicando um produto de apreço pela aproximação 

humana. Tais aspirações podem ser conferidas nas páginas que seguem com o 

detalhamento da estampa em discussão.   
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Figura 34 – Telúrica, estampa principal. 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

 

Figura 35 - Rapport de Telúrica. 

 

Fonte: AUTORA, 2017.
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Figura 36 – Amostra de Telúrica em escala real e material serigráfico. 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 
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Figura 37 – Variação Cromática para Telúrica. 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 
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Figura 38 – Simulações em cúpulas de luminária para Telúrica. 

 

Fonte: AUTORA, 2017.  
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Resultados e Discursões  

Ao final do processo de pesquisa e criação, tendo concluídas todas as etapas 

do desenvolvimento de um projeto, obteve-se como resultado uma linha de 

estampas para cúpulas de luminárias, composta por quatro peças finais: Olhar de 

Nuvem, Faces do Sonho, Abstrações Oníricas e Telúrica. Todas desenvolvidas para 

um único modelo de luminária de mesa e atendendo aos requisitos estabelecidos.  

Destes requisitos, os que foram principalmente atingidos dizem respeito à 

utilização de um tema de caráter universal, a estampa ter destino a um produto 

pertencente ao público jovem, o uso de uma técnica manual (serigrafia) agregando 

singularidade e valor estético à peça final, as estampas possuem arranjos que 

englobam movimento, ritmo de maneira imaginativa e dinâmica. Diante da pesquisa 

finalizada, com os resultados obtidos é possível observar nas peças uma unicidade, 

a união de características de mesma natureza que deixam claro fazer parte da 

mesma coleção O Onírico Projetado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo em design de superfície partiu da ideia de estender um interesse 

iniciado na graduação no curso de artes visuais em abordagem de pesquisa 

continuada, a nível de especialização latu sensu, trazendo o tema do imaginário 

onírico perante à coletividade. Foram criados quatro projetos de estampa que, de 

maneira particular, expressam ao referencial adotado o propósito  central do estudo, 

que foi tornar o imaginário onírico vinculado ao design de superfície um conteúdo 

singular à coletividade. O produto escolhido para aplicação das estampas foi em 

cúpulas em tecido para luminárias, com utilização da técnica manual da serigrafia. A 

pesquisa aqui apresentada em formato acadêmico buscou, assim, evidenciar as 

soluções formais e construídas no decorrer do curso de especialização em design de 

superfície. 

O tema adotado de vida cotidiana veio com o propósito de tratar um conteúdo 

de caráter comum e usual, no ensejo de lançar padrões de superfície em luminárias 

que carregam possibilidades de um imaginário comum e coletivo relato aos sonhos.  

Com o emprego de referenciais visuais da Pintura Metafísica e Surrealismo 

(caracterizados por tratarem do tema) foram escolhidos quatro artistas relacionados 

a estes movimentos para o desenvolvimento da coleção, que possibilitou um estudo 

complexo e imaginoso, ampliando o repertório imagético sobre o tema.   

Para o reconhecimento conceitual e formal dos termos imaginário e onírico o 

segundo capítulo foi oportuno para garantir discernimento estrutural ao documento 

monográfico. Com o levantamento antropológico e filosófico do tema foi possível 

entender a complexidade do imaginário onírico em diversos momentos da história e 

cultura, tornado mais fácil a sua adoção em padrões para luminárias. A 

compreensão quanto ao conteúdo tratado durante esta pesquisa teve importantes 

aprimoramentos diante a visão no período de graduação, tais como a exploração de 

artistas pouco investigado, e hoje trazido como grande referência visual.  

A compreensão do campo de design de superfície se fez durante as disciplinas 

do curso de especialização no qual submeto o presente estudo a compor o acervo 
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de pesquisas acadêmicas da Universidade Federal de Santa Maria. Tais 

conhecimentos formaram a principal base para a execução desta monografia. As 

instruções sobre os fundamentos do design de superfície foram caracterizados no 

terceiro capítulo, e, com certeza, servem não somente à elaboração desta proposta, 

como também à carreira profissional.  

As considerações quanto técnica da serigrafia foram traçadas junto ao capítulo 

de design de superfície, técnica esta que já mantinha contato anteriormente. De 

modo complementar, o design de superfície proporcionou conhecimentos inéditos 

sobre a técnica e um novo olhar sobre o método, onde a ideia de trazer a 

manualidade vem para acrescentar valor estético e possibilitar um produto singular. 

No decorrer do curso e no desenvolvimento deste trabalho, foi possível aprimorar a 

técnica de impressão na superfície têxtil, utilizando o método do rapport em estampa 

corrida, processo desconhecido antes do curso. Esta forma de produção seriada foi 

de crucial importância ao desenvolvimento de estampas que “projetam sonhos”. 

A tratar da metodologia, os procedimentos escolhidos para a execução dos 

produtos finais passaram por uma série de análises, sendo parte fundamental para 

avaliação das possibilidades e geração de soluções estéticas/visuais. Junto à 

metodologia, foram selecionadas os principais elementos projetuais – como material, 

modelo e tipo de estampa – tornando o processo mais organizado e completo.  

Esta aproximação metodológica em design de superfície, que é diferente de outras 

formas de criação visual, possibilitou um contato, até então, inexplorado enquanto 

pesquisadora. 

Vale frisar que, diante de todo aprendizado durante o curso e o 

desenvolvimento da presente pesquisa, as estampas realizadas para a finalização 

dessa formação acadêmica, passaram por aprimoramentos e ampla exploração 

visual. A busca por características que exibissem o teor do imaginário onírico, 

encontrou-se através de formas e conceitos retirados das obras de artistas da 

Pintura Metafísica e Surrealismo, como objetos imaginados, os arquétipos 

encontrados, ligação de linhas de diferentes gramaturas. De suma, as composições 

criadas buscaram uma boa conexão com o produto (luminária). As cores escolhidas, 

juntamente com os elementos estruturais, alcançaram o aspecto esperado, 

estimando uma coesão estética de construção e ligação entre as peças. 
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Como demonstrado, o produto de suporte para as estampas foram cúpulas de 

luminária para dormitórios em decorrência de aproximações conceituais entre tema e 

uso. Diante disso, um estudo de modelos para luminárias foi crucial para que a 

estampa fosse a protagonista dos projetos, explorando ritmos de repetição em 

rapport. A produção dos produtos resultou em conhecimentos na área de fabricação, 

como elaboração e processos seriados, e, de certa forma, foi uma introdução ao 

mercado de trabalho e ao conhecimento técnico vinculado à universidade. Com a 

criação de um produto que alia o design de superfície, arte, filosofia e cultura, a 

pesquisa buscou resgatar a importância da construção de um produto em que o 

usuário também seja apreciador,  identificando-se com as peças além de aderi-las a 

seu universo individual. Trata-se de um produto carregado de valor não apenas 

funcional, mas estético. 

No decorrer da investigação, as possibilidades que o tema do imaginário 

onírico abrange se evidenciaram em relação ao campo do design de superfície. 

Análises que ampliaram entendimentos sobre o tema e sobre a própria área de 

estamparia, ajudando na construção dos ideais, na consagração de um trabalho 

acadêmico e principalmente para execução de todo aprendizado conquistado 

durante o curso, que será levado para a vida. Em suma, as qualidades reveladas 

durante o processo total de produção, contribuem em mais possibilidades 

intelectuais, técnicas e criativas, ressaltando atribuições que misturam arte, 

pensamento, projeção e design de superfície.  Novos horizontes podem ser traçados 

assim como em um desenho sobre a imaginação dos sonhos. 
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