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Esta pesquisa tem como finalidade realizar um projeto de design para estamparia 
em papel, onde este exerce a função de cúpula para luminária, tendo como 
referencial criativo os elementos que fazem parte de uma das maiores 
manifestações do folclore brasileiro, a Festa Junina; além de evidenciar a cultura 
popular do Brasil. O desenvolvimento deste projeto inicia-se com uma metodologia 
de pesquisa de abordagem qualitativa, através de uma investigação e compreensão 
dos dados que envolvem a temática desta proposta. Posteriormente utiliza-se uma 
metodologia projetual fundamentada em Gui Bonsiepe, auxiliando na formação do 
novo produto, por meio de análises e possibilitando a melhor solução para a 
finalização deste projeto. Em seguida realiza-se a confecção de módulos que são 
analisados e selecionados, resultando na execução dos protótipos das cúpulas em 
papel para luminárias em dimensões reais e com os materiais de produção final.  
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The aim of this research is to develop a design project to paper printworks where, the 
paper will function as lamp shades and, with the creative referential the elements 
from the major Brazilian folkloric festivals: the Festa Junina and, besides that making 
evident the Brazilian popular culture. The development of this project begins with a 
research methodology of a qualitative approach through the investigation and the 
insight of the data that cover the proposed subject. Afterwards, we use a project 
methodology based in Gui Bonsiepe, and so helping in the formation of the new 
product through out several analysis and making it possible to find the best solution 
for the conclusion of this project. The, it is prepared in modules which are analyses 
and selected, resulting in the confection of the lamp paper shades prototypes in real 
size and with the materials for the final production.  
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INTRODUÇÃO 

 
 

Durante os últimos anos os produtos fabricados no Brasil têm se tornado objeto 

de desejo no exterior, devido aos valores que são agregados ao design nacional. As 

grandes empresas brasileiras parecem já ter se conscientizado da necessidade da 

relação efetiva entre designer e indústria, além dos benefícios que este profissional 

pode trazer para o setor industrial, diante da enorme concorrência e competitividade 

que hoje existe no mercado mundial. Segundo Denis (2000, p.192) “O design é 

considerado elemento estratégico, capaz de agregar valor à produção industrial 

nacional”. Apesar deste fato, ainda existe um alto desconhecimento, por parte das 

micro e pequenas empresas, em relação à importância do profissional designer na 

indústria, pois estas continuam habituadas a valorizar e copiar produtos 

estrangeiros, considerando-os ideais para o consumo. Esta admiração pela cultura 

de outros países faz com que haja uma alienação da real potencialidade, por parte 

destas pequenas empresas, em criar sua própria identidade através do resgate das 

raízes brasileiras, pois, tanto a cultura popular, quanto o folclore nacional, são 

extremamente ricos de elementos que podem perfeitamente serem transferidos para 

a linguagem do design. 

As influências e as heranças que o Brasil acabou adquirindo dos países que 

imigraram e povoaram esta terra deram início à formação da cultura popular, e o 

conjunto destas diferentes tradições, lendas e crenças, originaram o folclore 

brasileiro que tem como objetivo divulgar os costumes dos antepassados. 

A Festa Junina é uma das mais lembradas festas populares religiosas e faz 

parte do folclore. Durante o mês de junho ela é comemorada em todo o Brasil, desde 

o período colonial, com comidas típicas, fogos de artifício, fogueiras, bandeirinhas 

coloridas e danças de quadrilha, nos dias consagrados a Santo Antônio, São João e 

São Pedro. 

Esta festa já serviu de referência para o pintor Alfredo Volpi, que no início da 

década de 50, sob o impacto visual da Festa Junina de Mogi das Cruzes, começou a 

pintar bandeirinhas. Estas, apesar de serem consideradas um motivo popular, 

acabaram tornando-se apenas signos em suas obras. Fúlvio Pennacchi foi outro 

artista que pintou quadros com temas populares, onde eventualmente, entre outros 

elementos, aparecem bandeirinhas de São João. Neste caso, o artista as utilizou 
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com o próprio significado de seu contexto original e não apenas como uma forma 

geométrica.  

Muito antes de haver esta preocupação em dar ênfase às origens populares, 

vários artistas, consciente ou inconscientemente, realizaram trabalhos 

representando com originalidade a grande miscigenação cultural e racial do povo 

brasileiro. A busca constante da valorização da cultura brasileira vem de encontro a 

esta pesquisa que pretende, através da criação de um design de estamparia em 

papelaria, evidenciar a Festa Junina, típica deste folclore, e que é tradicionalmente 

comemorada em todo o Brasil. 

 

Objetivo Geral 

 
Esta pesquisa tem como objetivo fundamental realizar um projeto de design 

para estamparia em papel para cúpulas de luminárias, valorizando a cultura nacional 

brasileira, através do referencial criativo que envolve a grande densidade cromática 

e simbólica dos elementos que compõem a Festa Junina.  

 

Objetivos Específicos 

 

- Projetar estampas em papel, tendo como referencial os elementos que 

envolvem a Festa Junina como as bandeirinhas, a fogueira, os balões, os 

fogos, entre outros, promovendo a cultura brasileira;  

- Proporcionar ao usuário um produto que contenha elementos que fazem 

parte do folclore brasileiro, fazendo com que ele se identifique com o 

mesmo; 

- Projetar uma luminária que possa ser construída tanto em escala industrial 

como artesanal, contendo em sua estrutura uma cúpula de papel 

adequada para o projeto em questão; 

- Evidenciar a importância do design brasileiro como elemento diferenciador 

e competitivo para as indústrias nacionais, através do resgate de valores 

da nossa cultura popular, sendo esta aplicada no design de estamparia em 

papelaria. 
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Esta monografia está estruturada em quatro capítulos. O primeiro descreve 

todo o universo temático que envolve a Festa Junina. O segundo capítulo aborda 

aspectos sobre o design, seu significado e origem, bem como as suas aplicações na 

estamparia em papelaria. Este mesmo capítulo também descreve sobre a luminária 

e os efeitos que ela pode causar em um ambiente. Já o terceiro capítulo evidencia 

todas as etapas para chegar ao resultado final deste projeto, começando com uma 

metodologia de pesquisa realizada através de uma abordagem qualitativa e 

posteriormente partindo para uma metodologia projetual, onde são realizadas várias 

análises do produto em questão, auxiliando na criação da nova proposta e evitando 

possíveis cópias de produtos similares já existentes no mercado. O quarto capítulo 

descreve todo o processo criativo, desde a seleção de materiais para a confecção 

dos módulos até a avaliação e seleção dos mesmos, além da realização dos 

protótipos. Em seguida são apresentadas as considerações finais sobre o resultado 

do produto proposto neste projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. A FESTA JUNINA, SEUS COSTUMES E CRENÇAS  

 

1.1 Origem das Festas Juninas 

 

Festejar o mês de junho é uma tradição que antecede o nascimento de Cristo.  

Conforme Carneiro (1982), esta é a época do ano em que acontece o solstício de 

verão no hemisfério norte (dia mais longo do ano) e que diversos povos antigos 

iniciam a colheita. Neste mesmo período, também são realizados rituais de 

invocação de fertilidade para ajudar no crescimento das plantas e para trazer chuva 

e fartura para a colheita, pois as alterações climáticas desta época são vistas como 

sinais dos Deuses.  

Os rituais de fertilidade permanecem através dos tempos e assim como 

acontece com diversas comemorações religiosas que tomam emprestado datas 

ligadas a rituais pagãos, a partir do século VI a Igreja Católica resolve associar 

esses rituais ao dia 24 de junho, data em que é comemorado o nascimento de São 

João e que ocorre também as celebrações pelo solstício.  

O ciclo que vai desde o nascimento de Jesus Cristo, até a sua paixão e morte, 

é considerado o mais importante do calendário das festas católicas. As 

comemorações de São João também fazem parte de um ciclo festivo religioso ao 

qual denominamos de Festa Junina e que reverencia, além deste, outros santos 

como: Santo Antônio (13 de junho) e São Pedro (29 de junho). A Igreja Católica 

comemora tradicionalmente as datas dos santos no dia de sua morte, o que não 

acontece neste caso com São João, que tem seu dia celebrado na data de seu 

nascimento. 

A figura de São João está representada na forma de menino com cabelos 

encaracolados, carregando um carneiro no colo, o qual simboliza Jesus Cristo. Este 

santo também é responsável pelo batismo através da imersão na água. Santo 

Antônio é representado como um homem de meia-idade, que traz consigo o menino 

Jesus nos braços, além de ser considerado santo casamenteiro. São Pedro aparece 

como uma pessoa idosa que tem na mão as chaves do céu e também é responsável 

pela proteção das viúvas.  
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Figura 1 – São João, Santo Antônio e São Pedro  

 

 

Durante o mês de junho, os devotos a estes santos expressam sua fé e 

demonstram a sua devoção através de danças de quadrilha, fogueiras, comidas 

típicas e vários outros elementos que fazem parte dos festejos juninos. 

 

 

1.2 A Festa Junina no Brasil 

 

A tradição de comemorar o dia de São João foi trazida para o Brasil pelos 

portugueses, que na época da colonização incorporaram a festa aos costumes dos 

povos indígenas e negros. No século IV esta festa começou a ser chamada de 

“Joanina” pelos países europeus católicos, em homenagem a São João e, quando 

esta chegou ao Brasil, em 1583, o nome foi modificado para Junina.  

Ao longo dos anos a Festa Junina passou por diversas adaptações e novos 

elementos foram incluídos nas comemorações, variando de acordo com cada região 

do país. Hoje em dia, ela é realizada em todo o território brasileiro com a tradicional 

fogueira, animadas danças de quadrilha, casamento na roça, comidas e bebidas 

típicas de cada localidade, além de mastros e bandeirinhas coloridas, queima de 

fogos de artifício, simpatias para prever o futuro, pau-de-sebo e o lançamento de 

balões, que devem levar pedidos de graças para os santos juninos. A festa de São 
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João é comemorada durante a noite que antecede o dia de seu nascimento e 

representa uma das manifestações culturais mais expressivas em todo o país.  

A influência brasileira nas tradições juninas pode ser encontrada principalmente 

na culinária, como o milho e a mandioca, que são de origem indígena, além de 

costumes como o forró, o tambor-de-crioula e o boi-bumbá. Embora a festa tenha 

passado por algumas modificações, com o passar do tempo foram conservados 

alguns costumes europeus durante as comemorações, como a dança de fitas, que é 

originária de Portugal e da Espanha, além da quadrilha, que é de origem francesa e 

possui passos inspirados nas danças da nobreza européia. 

Apesar de apresentarem muitos elementos em comum, algumas regiões 

brasileiras possuem suas particularidades em relação às tradições juninas. No Rio 

Grande do Sul os participantes comemoram a festa usando o vestuário típico da 

região, como a bombacha, e dançam sob o ritmo do vanerão. Já no interior de São 

Paulo são realizadas quermesses, mantendo a tradição da festa, além de danças de 

quadrilha em torno das fogueiras. 

No Nordeste os festejos juninos são considerados, historicamente, o evento 

mais importante e atrativo da região e em algumas localidades o dia de São João 

costuma ser feriado. Os principais ritmos usados nas danças de quadrilha do 

nordeste são o forró, o baião e o xaxado. Existe também uma tradição onde os 

festeiros visitam em grupos todas as casas em que é oferecida a eles uma mesa 

farta de comidas e bebidas típicas das festas juninas. Os festeiros acreditam que 

essa é um modo de integração entre as pessoas da cidade. 

Atualmente, as maiores Festas Juninas do Brasil são comemoradas nas 

cidades de Caruaru, em Pernambuco, e Campina Grande, na Paraíba. Caruaru 

retém o título de maior São João do Brasil em relação à Campina Grande, devido à 

grande infra-estrutura preparada para o evento. No centro de Caruaru foi criada a 

“Vila do Forró”, uma cidade cinematográfica com casas simples e coloridas, igrejinha 

e “forrós pé-de-serra”, com a finalidade de receber os turistas. Para a construção da 

mesma, foi realizada uma pesquisa em relação à arquitetura dos povoados da zona 

rural da região de Caruaru, reproduzindo o cenário característico da roça durante a 

festa. O “Trem do Forró” também é uma das grandes atrações que parte de Recife, 

passando por várias cidades, onde as pessoas entram e se integram à festa que 

acontece dentro do trem, até chegar à cidade de Caruaru. Outra atração muito 

popular da festa é a “Caminhada do Forró”, uma verdadeira procissão dançante que 
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tem como objetivo final a degustação do chamado “Maior Cuscuz do Mundo”, 

oferecido gratuitamente para as pessoas no final do percurso. O desfile Junino que 

acontece na noite da véspera de São João também é um dos grandes momentos 

esperados pela festa. Ele é composto por dez mil figurantes, promovendo uma 

mostra de todos os personagens folclóricos, através de carros alegóricos que 

reproduzem cenas do cotidiano nordestino, mostrando a riqueza da cultura popular 

da região. No São João de Caruaru encontra-se também a “Maior Fogueira do 

Mundo”, com mais de dezessete metros de altura, sendo necessárias pelo menos 

quarenta e oito horas para sua queima. 

A cidade de Campina Grande também recebe todos os anos milhares de 

pessoas durante os festejos juninos. Para este evento foi construído um 

“Forródromo”, onde são feitas as apresentações de quadrilhas, bandas e desfiles de 

jegues, além do tradicional “forró pé-de-serra”.  

 

1.2.1 A fogueira de São João 

 

A fogueira é o maior símbolo das comemorações juninas para os católicos. 

Segundo a tradição desta religião, Santa Isabel, no dia 24 de junho, ascende uma 

grande fogueira para anunciar a Nossa Senhora o nascimento de seu filho São João 

Batista, erguendo um mastro com uma boneca sobre o mesmo, para informar o fato 

ocorrido. 

Segundo Carneiro (1982), durante a Festa Junina, o fogo possui vários 

significados associados à proteção, purificação e união para todas as pessoas que 

se encontram à sua volta. A estrutura da fogueira varia de acordo com o santo 

homenageado: quadrada para Santo Antônio, piramidal para São Pedro e cônica 

para São João. Quanto mais alta ela for, maior é o prestígio de quem a armou. Com 

relação à madeira utilizada, só não é permitida a queima do cedro, da imbaúba ou 

das ramas da videira, por elas possuírem uma relação muito próxima com a 

passagem de Jesus Cristo na Terra. 

O ato de pular sobre a fogueira, acesa logo que o sol se põe, geralmente pelo 

dono da festa ou da casa onde estão sendo comemorados os festejos juninos, 

também é uma das tradições desta festa. Ao final da mesma, os participantes pisam 

nas brasas da fogueira para demonstrarem a sua devoção aos santos juninos. 
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Figura 2 – A maior fogueira do mundo em Caruaru/PE 

 

 

1.2.2 A lenda das bombas de São João 

 

A lenda conta que, antes de São João nascer, um anjo aparece para São 

Zacarias e anuncia que ele seria pai. Após receber a notícia, Zacarias perde a voz e 

somente a recupera no dia do nascimento de seu filho, quando profere que ele se 

chamaria João Batista. Para comemorar este acontecimento, é realizada uma 

grande manifestação, que origina a tradição da queima de fogos de artifício durante 

os festejos juninos.  

 

1.2.3 Os balões de São João 

 

Segundo os devotos, os balões servem para levar os seus pedidos para São 

João, mas caso o balão queime, os pedidos não são atendidos. Os balões 

geralmente são fabricados com papel de seda, goma, estopa, querosene, aros de 

metal e abanos, além de possuírem as mais variadas formas como: balão de seis, 

oito, dez ou mais gomos, tipo charuto, zepelim, cebola, cruz, almofada, pião, etc. 
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Figura 3 – Balões de São João 

 

 

1.2.4 Comidas e bebidas 

 

 Segundo Carneiro (1982), alguns produtos cultivados pelos povos indígenas 

como milho, jenipapo, amendoim, batata-doce e mandioca, constituem o cardápio 

básico das Festas Juninas. Também são acrescentados produtos regionais como o 

pinhão sulino, o leite de coco, o bolo de fubá e a castanha-do-pará. O milho 

geralmente é assado ou cozido, mas também pode ser feita canjica, pamonha e 

pipoca. Do amendoim é feito o pé-de-moleque, ou simplesmente torrado, e do 

jenipapo é feito o licor. O bolo de São João, também chamado de bolo de Carimã, é 

bastante típico, principalmente nos bairros rurais. 

A mistura de tradições faz com que os imigrantes europeus introduzam o vinho 

quente nos costumes juninos, mas a bebida mais tradicional da festa é o quentão, 

feito à base de cachaça e gengibre. Durante os festejos juninos, as comidas e as 

bebidas são geralmente aquelas preferidas pelo povo e variam de acordo com cada 

região.  
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Figura 4 – Comidas típicas da Festa Junina 

 

 

1.2.5 Jogos e simpatias 

 

Os jogos e as simpatias são uma atração tradicional nas Festas Juninas. 

Existem dois tipos de jogos: os de terreiro e os de barraca. Os jogos de terreiro são 

realizados ao ar livre, como a corrida de sacos, de três pés, do saci, do ovo na 

colher e de funis, além do pau-de-sebo. Já os jogos de barraca são realizados, como 

o próprio nome diz, dentro de barracas, e são os seguintes: acertar o alvo, jogo das 

argolas, pescaria, tiro ao alvo, toca do coelho, entre outros. 

As simpatias, sortes e orações para São João são muitas e geralmente são 

feitas na véspera do dia do santo, durante a madrugada. A maioria tem por 

finalidade prever o futuro e saber com qual pretendente a pessoa irá se casar. As 

simpatias mais comuns são: enterrar uma faca virgem na bananeira, colocar um 

copo de água junto ao calor da fogueira, fazer uma disputa, onde um galo decidirá 

qual pessoa irá casar primeiro, dentre outras. 
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1.2.6 O mastro 

 

Assim como os demais elementos das Festas Juninas que estão diretamente 

relacionados com a época da colheita, o mastro também é considerado símbolo da 

fecundação vegetal. Ele deve ter mais ou menos cinco a seis metros de altura, e, no 

seu topo, encontra-se a bandeira do santo padroeiro da festa, simbolizando a sua 

presença durante a festividade. A crença popular é de que o mastro pode significar 

muita prosperidade ou morte, dependendo do lado para onde virar a bandeira. 

A preparação do mastro é parte essencial das festas em homenagem aos 

santos juninos e este recebe um tratamento especial, desde o momento da escolha 

da madeira. O tronco da árvore deve ser o mais reto possível e cortado em uma 

sexta-feira de lua minguante por três pessoas que, antes de derrubá-lo, devem rezar 

o Pai-Nosso. Todos os homens que participam da festa querem carregar o tronco 

até o seu levantamento e as mulheres levam a bandeira que será colocada em seu 

topo. 

A preparação do mastro não inclui necessariamente a pintura. Quando ele é 

pintado, em geral, adquire uma só cor no Norte do Brasil e duas cores no Sul, onde 

o azul e o vermelho são as cores mais usadas. Geralmente evita-se colocar pregos 

no mastro e é o promotor da festa quem determina o local onde este será elevado. O 

mastro é erguido antes da fogueira começar a queimar e são feitas preces, pedidos 

e simpatias aos santos, no mesmo momento em que este é levantado. 

 

1.2.7 A dança de quadrilha 

 

A dança de quadrilha surge no final do século XVIII na França e tem suas 

raízes nas antigas contradanças inglesas. Nesta época, a quadrilha perde suas 

características rurais de origem e passa a ser considerada uma dança nobre, 

estando sempre presente nas comemorações dos palácios franceses, espalhando-

se por toda a Europa.  

A quadrilha é inserida no Brasil através da Corte Real portuguesa durante a 

Regência no século XIX e faz muito sucesso nos salões da aristocracia brasileira. 

Com o passar dos anos, essa dança típica da nobreza acaba sendo adotada pelo 

povo, que modifica suas evoluções básicas e introduz outras, alterando inclusive a 

música e seus comandos. Apesar das modificações, a dança de quadrilha consegue 
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conservar as suas funções sócio-culturais e, atualmente, ela é bastante comum 

durante a Festa Junina ou em comemorações festivas no meio rural. Esta dança de 

caráter popular simboliza o grande baile que é realizado após a representação 

teatral do casamento caipira e geralmente é iniciada pelo noivo e pela noiva, além 

de servir de homenagem aos santos juninos como forma de agradecimento às boas 

colheitas na roça. 

Conforme Carneiro (1982), a quadrilha é dançada de modo singular em 

diversas regiões do Brasil, adaptando-se outras danças regionais a mesma, de 

acordo com cada localidade. O número de pares de casais é feito de acordo com o 

espaço disponível para a dança, e os instrumentos mais comuns que acompanham 

a quadrilha são: a sanfona, a viola, o violão, o triângulo e a zabumba. A quadrilha 

também é comandada por um marcador, pessoa que dirige as evoluções da dança, 

misturando palavras afrancesadas com outras portuguesas e as pessoas geralmente 

usam trajes caipiras durante a dança. 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Dança de quadrilha 
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1.2.8 Casamento caipira ou matuto 

 

Este casamento mostra de maneira teatral a instituição do matrimônio, bem 

como as relações pré-nupciais e suas conseqüências. Apesar de existir algumas 

variações de uma região para outra, a razão pela qual o casamento caipira se realiza 

durante a Festa Junina é praticamente a mesma em todo o país. A noiva fica grávida 

antes do casamento e seus pais obrigam o noivo a se casar com ela, mas este tenta 

fugir e o pai pede a interferência do delegado e de seus ajudantes para impedir a 

fuga do mesmo. Depois do casamento realizado, este é comemorado com a dança 

de quadrilha. 

 

1.2.9 Trajes usados na dança de quadrilha 

 

No fim do século XIX as damas que dançam a quadrilha usam vestidos longos, 

sem muita roda, com gola alta e cintura marcada. Nos pés, botinas de salto 

abotoadas do lado. Os cavalheiros vestem paletó até o joelho, com três botões, 

colete, calças estreitas, camisa de colarinho duro, gravata de laço e botinas. 

Atualmente, homens e mulheres do campo usam suas melhores roupas 

durante as Festas Juninas. Nos centros urbanos, há uma interpretação do vestuário 

caipira ou sertanejo, baseada no hábito de confeccionar roupas femininas com 

tecido de chita florido e masculinas com tecidos de algodão listrados e xadrezes. 

Os trajes mais comuns para os cavalheiros são: camisa de estampa xadrez, 

com imitação de remendos na calça e na camisa, chapéu de palha, lenço colorido no 

pescoço e botas de cano. As damas geralmente usam vestidos com estampas florais 

de cores fortes, com babados e rendas, mangas bufantes e laçarotes no cabelo ou 

chapéu de palha. Assim, as roupas usadas para dançar a quadrilha variam conforme 

as características culturais de cada região do país. 

A mistura dos diferentes costumes regionais do Brasil faz com que muitas 

vezes a figura do caipira seja interpretada de maneira caricata em relação à sua 

vestimenta, devido à falta de conhecimento de sua cultura.  

 

A vida simples do nosso caipira, também chamado de matuto, possui 
belíssimas tradições que através de gerações vão sendo cultuadas, 
embora as pessoas da cidade não dêem o devido valor ou tenham a 
preocupação em preservá-las.  
(Fonte: http://www.portaldoarchote.com/festas_juninas.htm) 
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Figura 6 – Trajes caipiras usados na dança de quadrilha 

 

 

 

 

Figura 7 – Bandeirinhas de São João 
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1.2.10 As bandeirinhas de São João 

 

Com relação às bandeirinhas de São João (Figura 7), não foram encontrados 

registros que falem sobre o verdadeiro significado das mesmas; sabe-se apenas que 

elas são feitas geralmente de papel, de forma simples e geométrica, servindo como 

elemento decorativo e transformando-se em um dos maiores ícones da festa. 

Fazendas, ruas e sítios são enfeitados com bandeirinhas coloridas para a grande 

festa da véspera do dia de São João. Elas podem conter os símbolos litúrgicos de 

cada santo; o de Santo Antônio é a flor do lírio ou um coração, o de São João é uma 

concha ou uma cruz e o de São Pedro é uma chave ou peixe.  
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2. O DESIGN E SUAS APLICAÇÕES NA ESTAMPARIA EM 

PAPELARIA 

 

2.1 Design: significado e origem 

 

“Design” é uma palavra da língua inglesa que significa projetar, de maneira bi 

ou tridimensional, objetos ou meios de comunicação diversos para o uso humano. 

Essa atividade deu origem ao profissional designer, que deve levar em consideração 

diversos fatores durante o desenvolvimento de um projeto, como a forma, a função, 

a ergonomia e os meios de produção adequados, bem como proporcionar uma 

melhora na qualidade do produto, utilizando recursos tecnológicos e materiais 

ecologicamente corretos, reduzindo os custos da produção, além de considerar o 

aspecto estético do produto a ser fabricado. O designer também deve exercer seu 

papel social, enfatizando sua própria cultura e realidade histórica, no intuito de 

resgatá-la e divulgá-la. Segundo Lobach:  

 

(...) espera-se que o designer industrial produza soluções novas para 
produtos industriais. O designer industrial pode ser considerado como 
produtor de idéias, recolhendo informações e utilizando-as na solução de 
problemas que lhe são apresentados (LOBACH, 2001, p. 139). 

 

Durante a metade do século XVIII ocorre a Revolução Industrial na Europa, 

especialmente na Inglaterra, dando origem ao design, pois a produção em série para 

o consumo em massa faz com que surja um novo profissional, capacitado apenas 

para projetar o produto, sem precisar executá-lo.  

 

O trabalho do designer pode ter surgido organicamente do processo 
produtivo e da divisão de tarefas, mas sua consagração como profissional 
viria não do lado da produção, mas do consumo. Foi o reconhecimento 
proporcionado pelo consumidor moderno que projetou o designer para a 
linha de frente das considerações industriais. (DENIS, 2000, p.66) 
 

 

Em meados do século XIX surge na Inglaterra o movimento “Artes e Ofícios”, 

que busca reafirmar a importância do design e do artesanato em todas as artes, pois 

a industrialização continua em prol da quantidade e não da qualidade dos produtos. 

Este movimento social e estético é formado por artistas, arquitetos, designers e 
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escritores que defendem a idéia de projetar objetos com qualidade estética e 

funcional, além de serem economicamente acessíveis para todas as camadas 

sociais.  

O movimento é liderado pelo arquiteto e pintor William Morris, e um dos 

maiores influenciadores das “Artes e Ofícios” é o crítico de arte John Ruskin, que 

acredita no fim da hierarquia das artes, reavivando o artesanato. 

Apesar de ter durado relativamente pouco tempo, o movimento “Artes e Ofícios” 

é considerado uma das raízes do Modernismo no design gráfico, no desenho 

indústrial e na arquitetura, além de ter influenciado o movimento francês “Art 

Nouveau”, estilo essencilamente decorativo que se caracteriza pelas formas 

orgânicas e assimétricas da natureza, pelos motivos florais, pela valorização da linha 

de contorno e pelo uso de cores vivas. Esse decorativismo orgânico é uma resposta 

à rigidez da produção em série daquela época.  

Em 1917 inicia-se o movimento “De Stjil” que enfatiza a bidimensionalidade, as 

linhas retas e as cores primárias. Junto a este movimento nasce o “Constrtutivismo” 

e o “Funcionalismo” que mais tarde acabam influenciando o surgimento da Bauhaus.  

Entretanto, em 1919, através da escola Bauhaus fundada por Walter Gropius 

em Weimar, na Alemanha, inicia-se o desenvolvimento de um conceito de design 

propriamente dito. Esta é considerada uma das primeiras escolas de design do 

mundo e seu objetivo principal é unir arte, artesanato e tecnologia, além de produzir 

objetos economicamente acessíveis e altamente funcionais para as diferentes 

classes sociais. A máquina é valorizada, e a produção industrial e o desenho de 

produtos têm lugar de destaque. Acredita-se, também, que tudo deve ser criado por 

meio de princípios racionais, ao invés de padrões herdados do passado. 

A escola é influenciada pelas idéias socialistas vigentes e passa por fases 

bastante distintas, sob três diretores: Gropius, Hannes Meyer e Mies van der Rohe, 

em três diferentes cidades: Weimar, Dessau e Berlim. Contudo, a Bauhaus tem 

impacto fundamental no desenvolvimento das artes e da arquitetura do ocidente 

europeu, e também dos Estados Unidos, para onde se encaminham muitos artistas 

exilados pelo regime nazista. 

No início da década de 1960 é implantado no Brasil o ensino formal do design, 

com a fundação da Escola Superior de Desenho Industrial no Rio de Janeiro. Apesar 

deste fato, o Brasil ainda importa produtos originários de outros países, 

principalmente os italianos, como demonstração de modernidade, status e cultura. 
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Essa “dependência” em relação ao design estrangeiro é, aos poucos, modificada e, 

atualmente, a estética dos produtos brasileiros está conquistando o mundo, pois 

estes possuem um caráter sensual, divergente e único, além de um estilo próprio. O 

sucesso alcançado pelo produto brasileiro no exterior é resultado do investimento 

das grandes empresas no profissional designer e este tem resgatado as nossas 

origens culturais, promovendo desta maneira o design “Made in Brazil” para o 

mercado mundial.   

 

 

2.2 O Design de estamparia em papelaria 

 

A estamparia é considerada um dos segmentos do design e consiste na criação 

de um determinado desenho ou motivo, que posteriormente é impresso sobre uma 

superfície têxtil, cerâmica ou papel, dentre outros suportes.  

Os padrões de estamparia são inicialmente desenhados sobre o papel e este 

desde a sua origem, recebe desenhos decorativos. No início do século XX, o 

movimento Art Nouveau moderniza o design editorial, a tipografia e o design de 

marcas comerciais; além de se destacar pelo desenvolvimento dos cartazes 

modernos. Segundo Pevsner (1995), o frontispício de Arthur H. Mackmurdo para seu 

livro sobre as igrejas urbanas de Wren, publicado em 1883, é considerado o primeiro 

exemplo do estilo Art Nouveau. Em 1895, Eckmann desenha a decoração de 

diversas páginas da revista alemã de arte e literatura moderna denominada Pan, 

lançada por Meier-Graefe. 

Durante o movimento Artes e Ofícios, Willian Morris desenvolve estampas para 

papéis de parede. Seus primeiros desenhos são ondeantes, leves e estilizados, 

devido à influência do Journal de Cole, e da Grammar of Ornament de Owen Jones.  

Atualmente no Brasil, o artista plástico Nido Campolongo consegue agregar 

novas funções ao papel, que vai desde a sua aplicação como tecido, ou até mesmo 

como revestimento para piso. O estilista Jum Nakao também dá outro enfoque para 

este material, através da criação de roupas conceituais, que são altamente 

elaboradas e inspiradas nos trajes do final do século XIX, durante o “São Paulo 

Fashion Week” em 2004. O artista plástico Domingos Tótora também realiza um 

trabalho com papel kraft reciclado, dando seguimento à vertente brasileira no design 

em papelaria. 
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Figura 8 – Roupa conceitual feita em papel vegetal pelo estilista Jum Nakao 

 

 

2.2.1 Origens do papel 

 

A palavra papel tem origem no termo latino papyrus, que vem do grego papuros 

e significa junco. A invenção do papel é atribuída a Tsai-Lun, na China em 105 d.C. 

durante o governo do Imperador He. Nessa época, a fabricação do papel é feita de 

maneira simplificada, pois os fios de seda que não servem para a fiação são 

amolecidos em água, posteriormente evaporada. Em seguida forma-se uma pasta 

de seda moldada sobre uma tela de bambu, secada sobre uma parede aquecida, 

finalizando o processo. 

O papel é introduzido no Japão no ano 610 e desenvolve-se um tipo, que era 

feito à mão, chamado Washi. Este é muito utilizado nas artes plásticas, na 

arquitetura e na fabricação de roupas. 
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No antigo Egito o papiro e o pergaminho são utilizados como suporte para a 

escrita. O papiro é uma grande erva, cujas folhas são prensadas de modo a ficarem 

cruzadas, originando uma folha delgada, sobre a qual se pode escrever com 

facilidade. Ao contrário do papiro, ambos os lados do pergaminho podem ser 

utilizados, pois este é feito de pele de animal preparada com alume e também 

destinado à escrita.  

Aos poucos, o papel torna-se popular no ocidente, principalmente quando surge 

a técnica de reprodução bidimensional de imagens na Europa. Durante o século XII 

o papel é fabricado na Itália e na Alemanha, tendo sua produção iniciada em 

Munique em 1312. No século XV, com o surgimento da imprensa, a produção de 

papel aumenta, devido à grande procura por este material. Em 1797, é inventada a 

primeira máquina para a fabricação de papel, por Nicholas Lois Robert e em 1809, 

John Dickinson cria a primeira máquina cilíndrica para a produção deste material. 

Atualmente existem diferentes tipos de papel e estes vêm sendo explorados de 

diversas maneiras como jornais, livros, revistas, embalagens, papelaria em geral, 

objetos de decoração, cúpulas de luminárias, etc. Geralmente o papel serve como 

meio de comunicação e é muito utilizado pelos designers gráficos, além de ser um 

material de fácil fabricação e reciclagem. 

 

2.2.2 Fabricação atual do papel 

 

O papel é composto por pastas originárias das fibras vegetais e de algodão, 

podendo ser fabricado manualmente, ou com o auxílio de máquinas. Existem 

diferentes tipos de pasta e é a composição delas que estabelece as diferenças entre 

um papel e outro. 

Ribeiro (1998) considera que o método de fabricação atual do papel ainda é o 

mesmo usado nos princípios da produção, mas com tecnologia avançada. A madeira 

descascada é cortada em pedaços que são cozidos sob pressão e aditivados por 

produtos químicos para soltar a fibra. Posteriormente este produto é prensado e 

transformado em celulose. Por sua vez, esta é diluída em água e recebe um tipo de 

cola para unir as fibras do papel. A pasta resultante é colocada numa esteira de 

malha metálica fina e a vibração lateral dessa esteira escoa a água, dando ao papel 

o sentido da fibra. Depois de passar por rolos aspiradores e por uma prensa 

recoberta de feltro, a folha de papel passa por um cilindro e por outra prensa com 
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feltro. Em seguida, a folha é envolta em cilindros aquecidos para a secagem e, por 

fim, o papel é enrolado em bobinas e levemente umedecido, para não se tornar 

quebradiço. A colagem influi diretamente na qualidade e no custo do papel, pois a 

quantidade de cola determina a firmeza do mesmo e o grau de absorção da tinta 

durante a impressão. Com relação à superfície, o papel pode ser áspero, liso, macio 

ou acetinado, prensado, etc. 

A fabricação do papel percorre um longo caminho desde a sua invenção e 

embora alguns papéis ainda sejam produzidos manualmente, a maioria é fabricada 

em grandes máquinas, que produzem uma folha contínua de papel chamada folha. 

 

2.2.3 Técnicas de impressão em papel 

 

No processo de estamparia para papel deve-se levar em consideração o tipo de 

suporte a ser usado e o método de impressão mais adequado ao mesmo. Existem 

várias técnicas para impressão em papel, numa evolução que vai do processo mais 

artesanal, ao mais moderno, pois a necessidade de reprodução de textos e imagens 

passa a exigir um método de impressão que proporcione um número maior de 

cópias.  

No século II d.C. os chineses inventam a arte de gravar em blocos de madeira, 

denominada xilogravura. A técnica xilográfica consiste em uma matriz de madeira, 

entalhada em relevo para cada cor. Os sulcos sobre a superfície produzem linhas 

brancas sobre um fundo escuro, gerando imagens invertidas na impressão. No 

Japão, utiliza-se esta técnica em gravuras sofisticadas e ornamentais, já no 

Ocidente, a xilogravura surge no final da Idade Média, através das iluminuras. Nesta 

época, predomina o estilo gótico com grafismos lineares em preto e branco, 

geralmente ilustrando cenas bíblicas. Com o passar do tempo, os traços simples são 

substituídos por outros mais ornamentais, gerando uma perda da qualidade das 

cópias em relação ao desenho original. 

A gravura em metal surge no século XV com a prática da ourivesaria, suprindo 

a deficiência gráfica da xilogravura. Neste processo, as linhas são entalhadas no 

metal por meio de ácidos e ao contrário da técnica xilográfica, são os sulcos que 

recebem a tinta e não os relevos da matriz. Durante a impressão, coloca-se a chapa 

de metal na prensa e sobre ela um papel úmido. A prensa faz com que a tinta passe 

para o papel uma imagem idêntica à imagem da chapa, porém invertida, resultando 
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em linhas pretas. A gravura em metal é muito utilizada até o início do século XVIII, 

reproduzindo famosas obras de arte e retratos de personalidades da época. 

A serigrafia, por sua vez, também surge no Oriente e em 1680 ela é utilizada no 

Japão para decorar roupas cerimoniais, paredes, tetos e cerâmicas, a partir de 

matrizes vazadas em papel – estêncil. O processo serigráfico é simples e a imagem 

resulta da compressão da tinta pastosa com uma espátula de borracha, através de 

um estêncil na tela. Durante a Primeira Guerra Mundial, a serigrafia é empregada na 

produção de bandeiras, estandartes e distintivos. A partir desta época ela passa a 

ser usada em escala industrial para a produção de tecidos estampados e em 1925 

surge a primeira máquina serigráfica, permitindo impressões rápidas. A vantagem da 

serigrafia está na sua versatilidade, permitindo a impressão sobre vários tipos de 

superfície como: papéis, tecido, vidro, metal, plástico, madeira, entre outros. Este é 

um sistema muito usado para imprimir principalmente sobre papel e tecido. 

Outra técnica de impressão é a litografia, inventada pelo tipógrafo alemão Alois 

Senefelder (1771- 1834) em 1798, apesar da gravura em pedra já ser conhecida 

desde o século XIV. Neste processo a matriz é uma pedra porosa, de origem 

calcária e com granulação fina e absorvente. Sobre esta o artista realiza seu 

trabalho com materiais gordurosos (lápis, bastão, pasta etc.) que permitem 

diferentes texturas, graus de luminosidade e demais recursos gráficos. A imagem 

desenhada é fixada na pedra, mediante a ação de ácidos e da goma laca. No 

momento da impressão, a parte que contêm a imagem rejeita a solução aquosa e a 

área que não possui o desenho, absorve esta solução. A litografia torna-se um 

processo mais rápido que a xilogravura para a reprodução de imagens, sendo 

bastante usado na impressão de ilustrações pra jornais e livros. A litografia também 

permite traços mais soltos, desenhados ou pincelados livremente, texturas 

aveludadas, além de contrastes intensos em preto e branco. 

No início do século XX, surge a máquina offset, sendo esta uma técnica de 

impressão derivada da litografia. No offset a pedra lisa é substituída por uma chapa 

de impressão metálica, flexível e fina, projetada para envolver um cilindro de 

impressão. Esta chapa é preparada por processo fotográfico e coberta por um 

fotopolímero – camada plástica sensível e exposta à luz ultravioleta – de alta 

intensidade. Em seguida ela é processada por reveladores químicos que retiram a 

camada onde não há imagem. Assim, as áreas que imprimem apresentam a 

superfície gordurosa e as que não imprimem, mantêm-se úmidas. Esse processo 
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onde o tratamento químico faz com que a área da imagem rejeite a solução aquosa, 

aceitando a tinta, assemelha-se à litografia. 

A rotogravura também é um processo de impressão, baseado numa chapa 

cilíndrica, gravada em baixo relevo. A gravação da matriz é controlada 

eletronicamente, dispensando tratamento químico, tornando o processo mais 

simples. Neste método o cilindro gravado roda em uma banheira com tinta líquida. 

Um cilindro de pressão mantém o suporte (papel) em contato com a superfície 

gravada do cilindro, obtendo-se a transferência da tinta da chapa para o papel. De 

acordo com Ribeiro (1998), a vantagem da rotogravura é a matriz, que suporta 

tiragens superiores em relação aos demais métodos de impressão.  

Outro tipo de impressão é a flexografia que utiliza chapas de borracha ou 

plástico, macias e flexíveis, em relevo. A flexibilidade é uma das vantagens deste 

método de impressão, pois permite que a tinta liquida seja transferida sobre qualquer 

tipo de suporte com diferentes graus de textura. Conforme Ribeiro (1998), a 

flexografia é usada principalmente para a impressão de papéis de presente, caixas 

de papelão, papel celofane e metalizado, entre outros. A flexografia também é 

considerada de baixo custo, mantendo a qualidade na impressão. Em materiais 

flexíveis como o papel, indica-se o sistema satélite na impressão flexográfica, pela 

facilidade em manter o registro de impressão, proporcionando uma melhor 

qualidade. 

A impressão digital é o tipo mais utilizado atualmente para a estamparia em 

papelaria, além de ser considerado de baixo custo, alta produtividade, qualidade e 

flexibilidade, pois o padrão é escaneado pelo computador e imediatamente impresso 

no papel ou tecido. As cores podem ser facilmente mudadas através de softwares, 

possibilitando a criação de inúmeras variantes e o resultado é observado de 

imediato. As estampadoras digitais trabalham segundo a tecnologia do jato de tinta, 

permitindo uma alta definição do desenho no suporte onde este é impresso. 
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2.3 A Festa Junina representada através do design 

 

A temática da Festa Junina serve como referencia para designers na criação de 

móveis e objetos. Em 2003, a coleção “São João”, desenvolvida pela designer 

gaúcha Heloisa Crocco, coordenadora do Laboratório Piracema de Design, é 

composta por canecas, almofadas, luminárias e jogos americanos, recebendo 

menção honrosa na categoria mobiliário do prêmio mais importante de design 

brasileiro: Prêmio Museu da Casa Brasileira. A coleção reflete sobre a maior festa 

popular do Brasil, depois do carnaval. O baquinho de madeira, também desenvolvido 

pela designer, possui os pés com a forma das bandeirinhas de São João. O objetivo 

das peças criadas é a valorização da cultura e das tradições populares brasileiras.  

O designer carioca Ivan Rezende recebe prêmio do Museu da Casa Brasileira 

em 2004, na categoria de objetos industrializados com design inovador, através da 

criação da linha Bandeirola para o mobiliário. O conjunto de mesa com bancos, feito 

em peroba do campo, remete à simplicidade das bandeirinhas de São João. A peça 

é premiada pela capacidade de síntese, o rigor formal e a versatilidade, permitindo 

diversas alternativas de composição.  

 

 

       
 

Figura 9 – Peças da coleção São João, desenvolvidas pela designer Heloisa Crocco 
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Figura 10 – Conjunto de mesa com bancos da linha Bandeirola, criada pelo designer Ivan Rezende 

 

 

2.4 A luminária e seus efeitos 

 

A luz é considerada de grande importância para o homem, pois representa 

segurança, beleza e funcionalidade, além de criar, modelar e organizar espaços. 

Artificial ou natural, a luz está presente em quase todas as ações que o ser humano 

desenvolve durante o dia. Na Pré-história ele descobre o fogo, elemento de grande 

importância, sendo considerado como a primeira luz artificial que possibilita aos 

antepassados enxergar durante a noite. 

No século XIX Thomas Alva Edson (1847 – 1931) cria a primeira lâmpada 

comercial, composta por uma corrente elétrica que passa por uma resistência ou 

filamento, aquecendo até ficar em brasa, ou seja, em estado de incandescência. 

Desde o surgimento da energia elétrica, os efeitos da luz começam a ser estudados 

e muitos progressos são feitos nesse campo. 

A iluminação artificial é um dos elementos estruturadores do espaço e pode 

provocar sensações no usuário, criando ambientes descontraídos, formais, 

aconchegantes ou dramáticos. Este tipo de iluminação deve ser utilizado não 

apenas para auxiliar o usuário durante a execução de suas atividades, mas também 

deve estar diretamente integrado ao ambiente em que se encontra. Conforme Silva 

(2002, p.5) “a luz e seu uso dependem de conhecimento técnico, bom gosto e 

sensibilidade de cada pessoa”. 
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A luminária é um tipo de iluminação artificial que consiste em um objeto 

destinado a iluminar de acordo com a sua função. Existem hoje no mercado diversos 

tipos de luminárias que vão desde as mais sofisticadas, até os modelos mais 

simplificados. A estrutura varia, pois devem ser levados em consideração o ambiente 

e a decoração em que a luminária será inserida. 

Atualmente existem vários tipos de lâmpadas, cada uma com utilização 

específica, criando efeitos diferenciados. A iluminação direta caracteriza-se quando 

a luz incide diretamente sobre uma superfície e este tipo de iluminação é obtida 

através da utilização de spots, lustres com refletores e pendentes, plafons e 

luminárias de mesa. Já a iluminação indireta caracteriza-se quando o fluxo luminoso 

é projetado em paredes e teto, para depois atingir o plano a ser iluminado. Este tipo 

de iluminação é o que possui menor rendimento dentre todos os demais existentes, 

porém é o que produz maior uniformidade de aclaramento no ambiente, produzindo 

um efeito bastante agradável. A iluminação indireta é obtida através da utilização de 

spots voltados para o teto ou paredes, abajures, alguns lustres e luminárias de chão, 

que produzam este efeito. Outro tipo de iluminação é a difusora, que é obtida com o 

uso de tubos fluorescentes e com globos que encerram lâmpadas incandescentes. 

Desta forma, esta é considerada uma boa opção para a utilização da luz, além de 

aumentar a uniformidade de aclaramento do ambiente. Este tipo de iluminação é 

bastante recomendado para atividades que requerem atenção prolongada sobre 

objetos e seus detalhes, portanto é bastante utilizado em escritórios, salas de aula e 

demais ambientes do gênero. 

É possível combinar dois ou mais tipos de iluminação, dependendo do local e 

do efeito desejado. Assim, é preciso considerar não só aspectos de ordem prática ou 

utilitária, mas também a própria arquitetura do ambiente. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Metodologia de pesquisa 

 

3.1.1 Abordagem de ação investigatória 

 

Esta foi uma pesquisa de abordagem qualitativa, pois se realizou uma 

investigação de maneira diversificada e dinâmica, não permitindo o uso de métodos 

estatísticos. A partir desta investigação foi feita uma análise e descrição de dados 

referentes aos elementos simbólicos e estéticos que envolvem um dos eventos 

sócio-culturais mais conhecidos do Brasil: a Festa Junina. 

 

3.1.2 Levantamento de dados 

 

Área Temática 

 

Utilização de elementos simbólicos da Festa Junina como referencial para a 

criação de design de estamparia em papel para aplicação em cúpulas de luminárias. 

 

Categorias 

 
1. Festa Junina 

2. Design de estamparia em papelaria 

3. Luminárias em papel 

 

1. Festa Junina 

 

Considerada uma das manifestações mais significativas do calendário folclórico 

brasileiro, a Festa Junina é comemorada em todo o país desde o século XVI, 

durante o mês de junho, com fogueiras, danças e bebidas típicas de cada região, 

para homenagear São João, Santo Antônio e São Pedro. O estudo relacionado aos 

costumes e crenças desta festa serviu como referencial para o processo criativo 

deste projeto. 
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2. Design de estamparia em papelaria 

 

O design de estamparia em papelaria consiste na criação de estampas a partir 

de módulos que sejam adequados para um projeto específico. Estes podem ser 

realizados por meio de uma pesquisa estética, neste caso, dos elementos que 

envolvem a Festa Junina, através de estudos de composição, cor, textura, etc. 

Realizou-se também um breve estudo sobre a estamparia em papel, sua origem, 

técnicas de impressão, e sua inserção no contexto do design nos dias atuais. 

 

3. A luminária e seus efeitos 

 

A luminária é um aparelho de iluminação artificial composto por duas partes 

principais: o receptáculo que contêm a fonte luminosa (lâmpada) e os refletores que 

servem para modificar a distribuição espacial do fluxo luminoso produzido pela 

mesma fonte. Nesta pesquisa foram analisadas luminárias que existem hoje no 

mercado contendo cúpulas de diversos materiais, além das funções que este objeto 

pode exercer, servindo como referência durante a construção do produto proposto 

para este projeto. 

 

3.1.2.1 Pesquisa bibliográfica 

 

A pesquisa bibliográfica foi realizada através de livros relacionados à cultura 

popular, ao design de estamparia e sobre o papel e suas aplicações. Também foram 

consultados sites da internet, revistas, jornais e documentários que continham 

informações relacionadas à temática desta pesquisa. 

 

3.1.2.2 Pesquisa de campo 

 

A pesquisa de campo objetivou uma maior aproximação com o universo 

temático desta pesquisa, ou seja, a Festa Junina. Durante o mês de junho de 2005 

visitou-se a Escola Franciscana São Francisco de Paulo na cidade de Santa Maria 

(RS), por esta possuir uma boa representação deste evento, proporcionando uma 

fonte de imagens que caracterizam esta festa, através de registro fotográfico e da 

observação participante. Além disso, foram consultadas páginas da internet, livros, 
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revistas, jornais e documentários que continham imagens da Festa Junina em 

diversas regiões do Brasil, servindo como base para a pesquisa estética. Também 

foram pesquisados e analisados diversos tipos de papéis para impressão gráfica 

digital que melhor se adaptassem a esta proposta.  

 

    

 

Figura 11 – Trajes típicos da Festa Junina da Escola Franciscana São Francisco de Paulo  

 

 

 

 

Figura 12 – Decoração da Festa Junina da Escola Franciscana São Francisco de Paulo 
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3.1.2.3 Pesquisa de laboratório 

 

A partir dos dados coletados na pesquisa bibliográfica e de campo, foram 

realizados estudos de forma, cor e composição através da técnica da colagem, 

utilizando diversos materiais como retalhos, fitas, fuxico, papel colorido, tramas de 

palha e de papel. Estes materiais também foram digitalizados e transformados em 

módulos de repetição, pertinentes ao objetivo desta pesquisa. 

Além disso, foram feitos testes com diversos papéis que proporcionassem 

transparência e resistência ao calor da lâmpada, sem que houvesse interferência na 

leitura visual da estampa. 

 

3.2 Metodologia projetual 

 

A metodologia projetual de Gui Bonsiepe (1984) foi utilizada para a realização 

deste projeto, pois esta auxilia e amplia as possibilidades de resultados positivos 

durante a construção do produto, através de etapas específicas que serão discutidas 

a seguir. 

 

3.2.1 Problematização 

 

Consiste na criação de estampas para papel, onde este exercerá a função de 

cúpula para luminária de mesa decorativa, tendo como referência visual os 

elementos simbólicos que envolvem a Festa Junina, evidenciando a cultura popular 

brasileira. 

 

3.2.2 Análise 

 

A análise tem como objetivo adquirir todas as informações possíveis sobre o 

produto relacionado a este projeto, para posteriormente entrar na fase da criação 

propriamente dita, através da geração de alternativas, evitando-se assim possíveis 

cópias ou erros em relação ao novo produto que será fabricado. 

 Neste caso serão analisadas luminárias de mesa contendo cúpulas 

estampadas com motivos e materiais variados, de acordo com a problematização 

inicial. 
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3.2.2.1 Lista de verificação 

 

É um conjunto de informações sobre o produto em questão, que devem ser 

consideradas a fim de detectar deficiências ou carências que podem ser superadas 

no mesmo. Neste caso foram avaliados: 

 

- o uso de materiais resistentes como tecido, papel, vidro, acrílico, plástico, etc, 

para o revestimento da cúpula da luminária; 

- o uso de materiais resistentes como ferro, madeira, etc, para a estrutura da 

luminária; 

- a transparência ou opacidade do material a ser utilizado na cúpula; 

- o tipo de ambiente em que a luminária será colocada (casa, escritório, etc.); 

- o efeito que a luz irá causar no ambiente; 

- a intensidade e a direção da luz; 

- o tamanho da luminária; 

- o tipo de luminária (de chão, de mesa, suspensa, etc.); 

- o custo de fabricação; 

- a cor conforme o tema e a função; 

- a forma (quadrada, redonda, triangular) em relação à temática; 

- a possibilidade da fabricação simples e em série; 

- a praticidade em relação à limpeza, gasto de energia e facilidade de 

transporte; 

- o público-alvo; 

- a quantidade, tamanho, cor e tipo de lâmpada a ser utilizada, além do 

consumo de energia da mesma; 

- a associação de materiais diferentes em um mesmo produto; 

- a estabilidade da estrutura; 

- a interatividade entre o produto e o usuário; 

- as qualidades táteis dos materiais a serem utilizados. 
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3.2.2.2 Análise do produto em relação ao uso 

 

A luminária tem como principal característica iluminar o ambiente de acordo 

com a sua função que pode ser tanto decorativa, quanto para leitura ou para algum 

trabalho específico. De acordo com a funcionalidade existem vários tipos de 

luminárias como para escritório, de mesa, de chão, de teto ou de embutir na parede.  

Considerando-se luminárias do tipo de mesa, notou-se que estas servem para 

iluminar uma área limitada, onde se encontra inserida. Neste caso, a iluminação é 

menos intensa, visto, também, que é decorativa, podendo ser utilizada uma lâmpada 

de menor voltagem (fria ou quente). A interatividade entre este objeto e o usuário 

deve ser prática, tanto com relação à limpeza quanto à instalação. Os materiais 

devem ser resistentes ao calor da lâmpada, principalmente na cúpula, 

proporcionando segurança ao usuário. 

 

3.2.2.3 Análise diacrônica 

 

Consiste no desenvolvimento histórico do produto, permitindo analisar suas 

evoluções e características permanentes, no transcurso do tempo. Neste caso, 

foram analisadas luminárias de mesa de diversos materiais, fazendo-se uma 

retomada dos modelos existentes desde o início do século XX até os dias atuais. Do 

universo de luminárias encontradas nesta etapa, foram escolhidas as consideradas 

mais significativas de cada década, conforme a descrição a seguir. 
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Figura 13 – Luminária Libélula, para a Tiffany Studios 

Ano: 1910 

Designer: Clara Driscoll 

Características: Luminária característica do estilo Art Nouveau (início do século XX). Este movimento 

teve influência tanto na arquitetura, quanto nas artes decorativas e se caracterizou pelas formas 

sinuosas e orgânicas inspiradas na natureza, além de possuir uma preocupação maior em relação à 

estética dos objetos, em detrimento da funcionalidade dos mesmos. 

 

 
Figura 14 – Luminária MT9/ME1, para a Bauhaus 

Ano: 1924 

Designer: Wilhelm Wagenfeld 

Características: A luminária de mesa possui um caráter geométrico e simplificado na sua 

estrutura, característico da Bauhaus. Esta foi uma das primeiras escolas de design do mundo 

e funcionou na Alemanha entre 1919 e 1933, além de ser considerada uma das maiores e 

mais importantes expressões do estilo Modernista no design e na arquitetura da década de 

20. A Bauhaus tinha como objetivo unir artes, artesanato e tecnologia, primar pela 

funcionalidade, custo reduzido e direcionar para a produção em massa os seus produtos. 
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Figura 15 – Luminária Anglepoise, para a Herbert Terry & Sons 

Ano: 1932 

Designer: George Carwardine 

Características: Esta luminária de mesa é uma peça articulada que possibilita um movimento 

flexível da mesma, pois foi baseada no princípio da tensão constante dos membros humanos, 

onde as molas atuam de maneira semelhante aos músculos. O designer teve uma maior 

preocupação em relação à funcionalidade e a ergonomia da luminária, ao invés da 

ornamentação estética do objeto. 

 

 
Figura 16 – Luminária Jumo, para a Jumo Brevete 

Ano: 1945 

Designer: Desconhecido 

Características: Luminária de mesa típica do streamlining dos anos 40; possui uma estrutura 

aerodinâmica com acabamento suave e formas arredondadas. A intenção era fazer com que 

os produtos do dia-a-dia se tornassem mais elegantes e atrativos para o consumidor, criando 

uma maior preocupação em relação à estética ao invés da funcionalidade dos objetos.  
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Figura 17 – Luminária PH4-3, para a Louis Poulsen 

Ano: 1957 

Designer: Poul Henningsen  

Características: Esta luminária foi o resultado de dez anos de estudo científico realizado pelo 

designer Poul Henningsen a fim de produzir uma luz com efeito suave, através da técnica de 

três sombras. O designer começou a fazer experiências com a luz a partir dos 18 anos de 

idade, sempre buscando um efeito harmônico em relação à mesma, criando uma das maiores 

soluções de iluminação jamais feitas. 

 

 
Figura 18 – Luminária Eclisse, para a Artemide 

Ano: 1965 

Designer : Vico Magistretti 

Características : Este abajur possui luz ajustável e seu nome Eclisse significa “eclipse” em 

italiano, referindo-se ao modo como a luz é revelada progressivamente ao girar. Também é 

considerada uma combinação entre inovação técnica com a pureza da forma, pois Magistretti 

acreditava que tanto a funcionalidade quanto a beleza estética eram fundamentais para a 

criação de um produto de qualidade.  
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Figura 19 – Luminária Tizio, para a Artemide 

Ano: 1972 

Designer: Richard Sapper 

Características: Nos anos 70, as lâmpadas alógenas eram usadas basicamente nos faróis 

dos carros. O Designer Richard Sapper, nascido na Alemanha, criou esta luminária articulável 

de mesa, que foi o resultado da soma entre uma pequena lâmpada alógena, um 

transformador capaz de reduzir drasticamente a voltagem (conduzida então por hastes 

metálicas) com um design elegante. 

 

 

Figura 20 – Luminária Shogun, para a Artemide 

Ano: 1985 

Designer: Mario Botta  

Características: Luminária de mesa com estrutura de caráter geométrico realçado pelas listras 

pretas e brancas. O trabalho de Botta pode ser descrito como Neo-Hight-Tech, onde a 

tecnologia se afirma à estética, através da notável sofisticação de seus objetos aliada ao 

aspecto racional do Pós-Modernismo.  
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Figura 21 – Luminária Uauá 

Ano: 1995 

Designer : Fabio Falanghe e Giorgio Giorgi  

Características : Luminária de mesa com estrutura em tubo de alumínio polido, com detalhes 

em madeira. A cúpula é seccionada com filme de policarbonato natural e serigrafada com 

detalhes da Igreja da Pampulha de Belo Horizonte. A serigrafia neste caso permite a emissão 

de duas intensidades de luz, pelo contraste das cores. 

 

 

 

3.2.2.4 Análise sincrônica 

 

Nesta fase foram selecionadas luminárias de mesa encontradas atualmente no 

mercado brasileiro com cúpulas de diversos materiais e estampas. A partir delas 

foram feitas análises relacionadas à sua estrutura, funcionalidade e morfologia, 

objetivando uma diferenciação do produto proposto por este projeto, em relação aos 

demais já existentes.  

A escolha pelo mercado nacional e não local (Santa Maria – RS), se deu pela 

maior diversificação de marcas e modelos. As imagens das luminárias desta análise 

foram retiradas de meios de comunicação (jornais, revistas, sites da internet) e 

representam o que há de mais atual no mercado brasileiro. 
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Figura 22 – Abajur da designer Flávia Del Pra, com cúpula estampada pela estilista Adriana Barra 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Luminária Bangkok, para a ToK&StoK 
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Figura 24 – Luminária Butterflower, da T&S Design, para a ToK&StoK 

 

 

3.2.2.5 Análise estrutural 

 

Esta análise consiste na identificação dos componentes que fazem parte da 

estrutura do produto em questão, ou seja, o tipo de material utilizado para a 

fabricação do mesmo, além dos princípios de montagem e tipologia de união de 

elementos que o compõe. 

 

 

 

 

Cúpula cilíndrica em tecido estampado. 

Base em cerâmica estampada, em forma 

de gota, que sustenta a estrutura da 

luminária. Todas as estampas da peça 

foram serigrafadas. 
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Cúpula em papel artesanal de fibras 

vegetais, com desenho serigrafado. A 

base é em madeira maciça (cedro). O 

formato geral da peça é retangular. 

 

 

 

 

 

Cúpula cilíndrica em plástico 

polipropileno, com aplicação da estampa 

em silk-screen e glitter. A base também 

é em plástico polipropileno e possui 

haste em tubo PVC pintado, e sua forma 

lembra um quadrado, com os quatro 

lados arredondados. 

 

 

Tabela 1 – Análise estrutural das luminárias 

 

 

 

3.2.2.6 Análise funcional 

 

De acordo com Bonsiepe (1984, p. 39) “Esta análise serve para verificar as 

funções relacionadas quanto à utilização do produto, além das características 

ergonômicas do mesmo”. 

As três luminárias analisadas possuem as mesmas características funcionais, 

ou seja, além de iluminarem o ambiente, são decorativas e práticas. Ambas 

apresentam cúpulas estampadas que proporcionam um efeito de luz singular, 

juntamente com o material com que foram confeccionadas. 
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3.2.2.7 Análise morfológica 

 

A análise morfológica está relacionada ao aspecto externo do produto, ou seja, 

sua composição formal, que inclui acabamento cromático, temática, linhas, texturas, 

movimento, ritmo, equilíbrio, etc. Nesta análise enfatizou-se o desenho das cúpulas 

das luminárias. 

 

 

 

 

Na cúpula a estampa possui temática floral, 

representada de maneira figurativa, orgânica e 

densa. Predominância de cores quentes, com 

pequenos contrastes em tons de verde e azul, 

além do branco de fundo. Na base, a estampa é 

inspirada em motivos orientais e geométricos, 

com cor de fundo bege e desenhos em vermelho 

e verde.  

 

 

 

 

Cúpula com estampa localizada de temática 

floral, representando folhas e flores de maneira 

abstrata. Os elementos visuais desta estampa 

estão dispostos de maneira espaçada na 

composição. Predominância de cores sóbrias em 

tons de verde e vermelho. 

 

 

 

 

Cúpula com estampa de borboletas estilizadas, 

em três cores (rosa, bege e azul), contrastando 

com o fundo branco, dispostas de maneira 

irregular, proporcionando movimento ao 

desenho.  

 

Tabela 2 – Análise morfológica das luminárias 
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3.2.3 Definição do Problema 

 

Através da análise do uso do produto em questão, constatou-se que o mesmo 

deve, principalmente, iluminar de acordo com sua função específica, além de 

interagir com o usuário de maneira prática e possuir materiais resistentes e seguros. 

Com a análise diacrônica verificou-se que foram criados diversos tipos de 

luminárias, refletindo o momento histórico de cada período. Entretanto, foram 

encontradas poucas cúpulas de luminárias contendo estampas que identificassem 

uma cultura específica e não apenas a época em que a luminária foi projetada. 

Houve um decréscimo da inserção de estampas nas cúpulas até a década de 1990, 

quando houve uma retomada das mesmas. 

As luminárias encontradas atualmente são confeccionadas com materiais, 

temáticas e técnicas de impressão diversificadas. Verificou-se a falta de elementos 

que representem um aspecto cultural brasileiro específico, relacionados às 

estampas.  

O problema foi definido com maior precisão após a verificação dos dados 

acima, servindo para orientar durante o processo projetual em relação às metas a 

serem atingidas. A luminária de mesa com cúpula de papel foi escolhida para a 

realização deste projeto, devido à relação existente entre ela e os balões das Festas 

Juninas, pois ambos são feitos de papel e emitem luz. O tipo de papel escolhido 

para a impressão das estampas digitais foi o backlite, pois este se adapta ao calor 

da lâmpada e é a tecnologia mais avançada encontrada na cidade de Santa Maria 

(RS) para esta finalidade. Além disto, a temática do projeto em questão, a Festa 

Junina, agrega valor cultural ao produto, expondo o design nacional a outros países. 

Quanto à estrutura da luminária, optou-se por um modelo simplificado, que não 

interferisse na leitura visual das estampas. 
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Figura 25 – Estrutura das luminárias deste projeto 
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4. PROCESSO CRIATIVO E ANÁLISE FINAL DA SOLUÇÃO 

 

 

4.1 Criação e geração de alternativas 

 

Dentre todas as características presentes na Festa Junina, optou-se pelas 

bandeirinhas e pelos elementos que compõem os trajes caipiras, para a criação das 

estampas das cúpulas, pois estes são bastante significativos e ricos em subsídios, 

sendo transferidos para a linguagem da estamparia. 

O processo de criação das estampas iniciou-se com uma análise de imagens 

relacionadas às vestes juninas. A partir destas elaborou-se uma cartela de cores 

(Figura 26) e posteriormente foram coletados materiais referentes a estes trajes 

como: fitas coloridas, estampas xadrezes, tramas de papel, retalhos de chita, fuxico, 

rendas, palha e botões (Figura 27). 

 

 

         

 

Figura 26 – Trajes caipiras da Festa Junina 
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Figura 27 – Cartela de cores 

 

 
 

Figura 28 – Materiais coletados para o processo criativo 
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Através destes materiais selecionados foram realizadas colagens para a 

construção das composições, que partiram da forma básica das bandeirinhas, 

formando o próprio módulo da estampa localizada. Os estudos compositivos 

procuraram evidenciar formas geométricas por meio de planos e linhas, mantendo 

sempre o formato da bandeirinha e o aspecto característico das vestes juninas. 

 

 

 

Figura 29 – Composições trabalhadas em forma de bandeirinhas 
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Figura 30 – Composições trabalhadas em forma de bandeirinhas 



 48 

Em seguida, estes módulos foram selecionados, digitalizados e retrabalhados 

em softwares, através de ajustes cromáticos, redimensionamentos e rebatimentos. 

Estes rebatimentos procuraram formar estampas corridas (Figura 32), porém, o 

desenho acabou ficando com tamanho reduzido em relação à estrutura das 

luminárias, optando-se então pela estampa localizada.  

 

 

 

Figura 31 – Módulos selecionados 
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Figura 32 – Módulos selecionados 
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Figura 33 – Estudos de estampas corridas utilizando os módulos selecionados 
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Após a definição dos módulos, foram selecionadas duas composições para 

estudos de bandeiras de cor. As variações e as combinações cromáticas de cada 

um destes módulos foram realizadas através de softwares, utilizando a cartela de 

cores estabelecida anteriormente. A cor original dos tecidos e das fitas foi mantida, 

alterando somente a cor de fundo das composições e proporcionando deste modo 

uma unidade entre as mesmas. O uso de cores fortes e vibrantes nas bandeiras de 

cor das Estampas 1 e 2, expressa todo o sentimento de alegria e animação que 

envolve a Festa Junina. 

 

 

 

Figura 34 – Bandeiras de cor da Estampa 1 
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Figura 35 – Bandeiras de cor da Estampa 2 
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4.2 Realização do projeto e análise dos protótipos 

 

O estudo resultou em oito estampas localizadas para papel, onde este exerce a 

função de cúpula para luminária. Os protótipos foram construídos em dimensões 

reais, utilizando os materiais que serão empregados no processo de fabricação do 

produto final. Para a confecção da estrutura das luminárias utilizou-se o ferro e para 

as cúpulas o papel backlite. É importante ressaltar que estes materiais são 

resistentes, adaptando-se a proposta deste projeto. O modelo do protótipo é 

bastante simplificado, evidenciando a estampa da cúpula, conforme os tópicos 

tratados anteriormente nesta pesquisa. 

De acordo com os módulos das estampas localizadas projetadas, avaliou-se 

que as mesmas se adaptam à estrutura das luminárias, pois possuem uma forma 

geométrica que se encaixa perfeitamente à mesma.  

O processo de estampagem foi realizado em uma gráfica da cidade de Santa 

Maria (RS), através de uma impressora digital a laser.  

A analise dos protótipos é apresentada a seguir para que haja um melhor 

entendimento do resultado final desta pesquisa. 
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Figura 36 – Protótipo da Estampa 1 
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4.2.1 Estampa 1 

Estampa local e assimétrica, evidenciando a linearidade através das fitas e dos 

fuxicos. A fita colocada no sentido vertical no canto direito da composição, remete a 

forma do mastro, que simboliza a fecundação vegetal durante a Festa Junina. O 

losango evidencia o formato do balão de São João e a disposição dos fuxicos na 

parte inferior da estampa enfatiza a forma básica das bandeirinhas. Todos os 

elementos aplicados na composição dão idéia de textura e reverenciam as vestes 

caipiras utilizadas durante a festa. O uso de fitas, fuxicos e do tecido xadrez na 

estampa, proporciona um aspecto tridimensional na mesma, além de possuir caráter 

geométrico e contraste entre as cores dos elementos compositivos. 
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Figura 37 – Protótipo da Estampa 2 
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4.2.2 Estampa 2 

Esta peça possui estampa local de aspecto assimétrico e geométrico, 

explorando a linearidade através de fitas, rendas e fuxicos. Estes elementos, 

juntamente com o tecido de chita que se encontra na base da bandeirinha, 

evidenciam a textura, a tridimensionalidade e as vestes juninas de caráter feminino. 

O laçarote vermelho inserido no canto direito da composição serve apenas como 

elemento decorativo. Há o predomínio de cores quentes, contrastando com 

pequenos tons de azul e verde. Apesar da riqueza de cores encontradas nesta 

estampa, a sua composição formal é simplificada. 
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Figura 38 – Protótipo da Estampa 3 
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4.2.3 Estampa 3 

A assimetria desta estampa local é delimitada através de planos de caráter 

geométrico formados pelo tecido xadrez, que é bastante característico das vestes 

juninas masculinas e pelo tecido de chita, pelas fitas e o laçarote, que fazem parte 

dos trajes típicos femininos, usados durante a dança de quadrilha. A textura e o 

aspecto tridimensional da estampa são evidenciados através dos elementos que 

formam a composição.  A linearidade também é enfatizada pela disposição das fitas, 

mantendo sempre a forma geométrica peculiar da bandeirinha de São João. Os tons 

originais dos tecidos e das fitas aplicados na estampa foram mantidos, 

proporcionando contraste entre as cores dos elementos da composição. 
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Figura 39 – Protótipo da Estampa 4 
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4.2.4 Estampa 4 

Esta estampa local é composta por diferentes tipos de xadrezes, representados 

através de fitas e tecidos com tonalidades e tamanhos diversificados. A forma do 

losango é bastante evidente na composição e remete à figura do balão da Festa 

Junina. A aplicação das fitas enfatiza a linearidade e delimita planos. A textura e o 

aspecto tridimensional da estampa são caracterizados através dos elementos 

compositivos que fazem parte da mesma. O formato geométrico tradicional da 

bandeirinha de São João é enfatizado pelo uso da cor de fundo vermelha na 

composição, contrastando com os demais componentes da estampa.  
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Figura 40 – Protótipo da Estampa 5 
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4.2.5 Estampa 5 

A assimetria desta estampa local é delimitada através da fita aplicada no 

sentido vertical no lado direito da composição. Esta possui um caráter geométrico 

simplificado e utiliza dois tipos de xadrezes de diferentes tonalidades e tamanhos. O 

laçarote rosa inserido no centro da estampa serve apenas como elemento 

decorativo, além de enfatizar a representação das vestes caipiras da Festa Junina 

na composição. A textura e a tridimensionalidade são ressaltadas através dos 

elementos que fazem parte desta estampa. A cor lilás evidencia a forma tradicional 

das bandeirinhas, além de contrastar com as demais cores que compõem esta 

estampa. 
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Figura 41 – Protótipo da Estampa 6 
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4.2.6 Estampa 6 

Estampa localizada de caráter simétrico e geométrico. A maioria dos elementos 

representados nesta composição estão dispostos no mesmo sentido, enfatizando a 

horizontalidade e a linearidade através das fitas, da renda e do tecido de chita na 

parte superior da estampa. O laçarote de estampa xadrez verde, localizado no 

centro da composição, serve apenas como elemento decorativo. A textura e a 

tridimensionalidade estão representadas através dos elementos que formam esta 

composição. A cor vermelha de fundo delimita a forma geométrica da bandeirinha de 

São João, além de contrastar com as demais cores que fazem parte desta estampa. 

Todos os elementos compositivos enfatizam o vestuário típico da Festa Junina. 
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Figura 42 – Protótipo da Estampa 7 
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4.2.7 Estampa 7 

Esta estampa local de caráter geométrico e assimétrico é composta por 

elementos que remetem aos trajes caipiras, utilizados durante a dança de quadrilha 

nos festejos juninos. Os laçarotes vermelhos e a figura do botão servem apenas 

como elementos decorativos na composição. O aspecto linear é explorado através 

das fitas e da disposição dos fuxicos. A cor laranja delimita a forma básica da 

bandeirinha e contrasta principalmente com os tons de azul que também 

predominam na composição. A textura e a tridimensionalidade são evidenciadas por 

meio dos elementos compositivos desta estampa e o tecido xadrez aplicado nesta 

composição forma diferentes planos que são delimitados através das fitas. 
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Figura 43 – Protótipo da Estampa 8 
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4.2.8 Estampa 8 

A estampa local desta peça é composta por elementos em forma de losango, 

que remetem à figura dos balões de São João. O botão e o laçarote amarelo 

aplicados sobre os mesmos são apenas decorativos. A composição possui caráter 

assimétrico e linear através das fitas e sianinhas, que delimitam o formato da 

bandeirinha. O tom de azul é predominante, contrastando com o branco, o vermelho 

e o amarelo da composição. O aspecto da textura e da tridimensionalidade desta 

estampa está representado por meio de fitas, tecido xadrez, jeans, entre outros 

elementos que formam essa composição.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este projeto de design de estamparia partiu da idéia de dar continuidade à 

valorização do design brasileiro, evidenciando a cultura popular do país, através de 

um simples suporte como o papel. A escolha da temática da Festa Junina vem de 

encontro ao propósito deste projeto, pois esta é considerada a segunda maior festa 

popular do Brasil, sendo comemorada em todo o país durante o mês de junho.  

A aplicação de aspectos referentes ao folclore brasileiro no design, evidencia 

uma conscientização do profissional designer em agregar valor ao produto nacional, 

através de elementos que fazem parte da sua origem cultural. O design é 

considerado fator estratégico em relação à grande competitividade do mercado 

mundial atual, pois este proporciona benefícios não somente estéticos, mas 

utilitários e funcionais aos produtos, atendendo a um publico cada vez mais 

exigente. O design também é um importante meio de divulgação e promoção de 

produtos brasileiros no exterior.  

Para o desenvolvimento deste projeto utilizou-se uma metodologia de pesquisa 

que proporcionou um maior entendimento e aproximação dos elementos referentes à 

Festa Junina. Já a aplicação da metodologia projetual constituiu-se numa importante 

ferramenta para a orientação e organização do trabalho, estimulando a criatividade e 

viabilizando as chances para a obtenção de sucesso em relação ao novo produto 

proposto. Quanto à bibliografia sobre design de estamparia para papelaria, não foi 

encontrada nenhuma publicação específica, havendo uma carência de materiais 

sobre esse assunto. 

O processo criativo foi realizado com total liberdade de escolha de técnicas e 

materiais para a confecção dos módulos. A riqueza de elementos simbólicos e 

cromáticos que envolvem a Festa Junina proporcionou subsídios para a construção 

das estampas. O processo de estampagem foi realizado de modo simplificado, por 

meio da impressão digital. Este método de impressão pode ser encontrado em 

algumas gráficas da cidade de Santa Maria (RS), tornando viável a realização do 

projeto nesta localidade. Também foram pesquisados diversos tipos de papéis e 

materiais para a construção das estruturas das luminárias, que melhor se 

adaptassem a este trabalho. 
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O tema proposto por este projeto é bastante extenso, podendo ter uma 

continuidade, pois a Festa Junina possui muitos aspectos que podem ser explorados 

e aplicados de maneira diferenciada, divulgando a cultura brasileira através do 

design. 
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