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RESUMO 
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ELEMENTOS DA ARQUITETURA DO PELOURINHO COMO REFERENCIAL NA 

CRIAÇÃO DE ESTAMPAS PARA VESTIDOS                                                              

AUTOR: PABLO LUÍS DOS SANTOS PORTELA 
ORIENTADOR: PROFA. MIRIAN MARTINS FINGER 
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A arquitetura, em seu sentido amplo da palavra, sugere investigações na 
estrutura estética e formal dos elementos que a compõem, a partir da variedade de 
situações em que está inserida. As diferentes leituras que se podem obter com 
essas informações estão presentes em áreas distintas do conhecimento, inclusive no 
âmbito do design e da moda. Tratando-se do design, especialmente o design de 
superfície têxtil por ter uma relação direta com esta pesquisa, o seguinte projeto de 
monografia visa propor a criação de estampas tendo como referencial os elementos 
da arquitetura do Pelourinho, da cidade de Salvador, BA, para serem aplicados em 
vestidos.Para fundamentar os conceitos foram usados autores como Renata Rubim, 
Evelise Anicet Ruthschilling, a Fundação Cultural do Estado da Bahia, Rafael 
Cardoso, Gilda Chataignier, Dinah Bueno Pezzolo. Na metodologia foi aplicada o 
relato de processo que aborda os aspectos relevantes que contribuiram na coleta de 
dados. E os resultados alcançados expoem o grau de satisfação e a importância de 
uma pesquisa acadêmica, com o foco no design têxtil, para o contexto 
mercadológico.    
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ELEMENTS OF THE ARCHITECTURE OF THE PELOURINHO AS A REFERENCE IN THE 

CREATION OF PATTERNS OF DRESSES                                                               

AUTHOR: PABLO LUÍS DOS SANTOS PORTELA 
ADVISOR: MIRIAN MARTINS FINGER 

Date and Defense Location: Santa Maria, December 7, 2011. 
 

The architecture, in its broad sense of the word, suggests research in the 
aesthetic and formal structure of the elements that compose it, from the variety of 
situations in which it operates. The different readings that can be obtained with this 
information are present in different areas of knowledge, including in the design and 
fashion. In the case of design, especially the textile surface design to have a direct 
relation to this reseach the following draft monograph is to propose the creation of 
prints as reference elements of the architecture of Pelourinho, in Salvador, Bahia, for 
dresses. To be applied to support the concepts were used as Renata Rubim authors, 
Evelise Ruthschilling Anicet, the Cultural Foundation of the State of Bahia, Rafael 
Cardoso, Gilda Chataignier, Dinah Bueno Pezzolo. The methodology was applied to 
account for process that addresses the relevant aspects that contributed in data 
collection. And the results expose the degree of satisfaction and importance of 
academic research, with a focus on textile design to the marketing context. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O aprendizado adquirido através da linguagem entre as áreas do 

conhecimento em que a arte concentra-se e difunde-se, como na Arquitetura, no 

Design, na Moda,  motiva o interesse em saber como ocorre esta relação. Pode não 

parecer visível, inicialmente, a comunicação e interação entre elas, mas é de suma 

importância apreciar a essência artística e os resultados que podem ser obtidos a 

partir desta união, transformando muitas vezes, conceitos em produtos. 

Ao adentrar no contexto comercial é indispensável entender para quem o 

produto será destinado, isto é, o público-alvo, e o segmento que almeja trabalhar. É 

para este público que toda a pesquisa de mercado terá um direcionamento, 

procurando atender seus desejos e satisfazer suas necessidades. 

No intuito de utilizar os elementos que compõem a arquitetura do Pelourinho, 

da cidade de Salvador, BA e resgatar características estéticas ali presentes, o 

seguinte projeto visa criar estampas para vestidos explorando este referencial. 

A arquitetura possibilita visualizá-la e interpretá-la diariamente de maneira 

vasta, podendo extrair ao máximo seus detalhes, suas composições, seus 

elementos principais, pois os estilos artísticos nela empregados são compreendidos 

em conjunto ou individualmente. É aplicada no âmbito do design contribuindo com 

propriedades relevantes que nelas são consideradas os aspectos técnicos, 

espaciais, estéticos, formais, estruturais, diferenciando-as nos projetos e nas 

superfícies que serão trabalhadas. 

No design de superfície têxtil, que é o foco desta pesquisa, a arquitetura se 

apresenta como uma ferramenta que irá destacar o referencial histórico escolhido, 

unindo seus elementos no contexto da moda, através dos vestidos, em uma 

linguagem contemporânea. 

O objetivo geral desta monografia é desenvolver estampas para vestidos, 

tendo como referência criativa os elementos da arquitetura do Pelourinho. E os 

objetivos específicos são: (i) Registrar imagens da arquitetura do bairro do 

Pelourinho; (ii) Definir o estilo arquitetônico do Pelourinho; (iii) Selecionar elementos 

da arquitetura do Pelourinho; (iv) Investigar os princípios formais e estéticos do 



 

 

2 

desenho de estamparia; (v) Criar estampas visando desenhos para vestidos a partir 

do material pesquisado. 

O reconhecimento histórico de um lugar ou construção arquitetônica é 

interpretado de inúmeros modos por cada observador, através de seu repertório 

cultural, da sensibilidade do olhar, da curiosidade em investigar, das experiências 

adquiridas. Acontece da forma semelhante com a leitura de desenhos impressos em 

uma superfície têxtil.  

A silimaridade existente entre um edifício bem planejado e um desenho de 

uma estampa bem feita e aplicada em um tecido, ocasiona de maneira favorável 

situações convergentes que de início parecem inviáveis, mas suas essências estão 

entrelaçadas em várias vertentes. 

A escolha pela área da arquitetura é apenas um estudo formal, e do design de 

superfície têxtil neste projeto, ocorreu através das possibilidades de combinações e 

criações que se pode obter a partir delas, fazendo uso do mesmo referencial 

principal sem perder as particularidades de cada área. A investigação do tema desta 

pesquisa, que é o Pelourinho, deu-se pelos seguintes fatores abaixo.  

Primeiro, as boas lembranças em ter passado alguns fins de semana da 

minha infância e adolescência na antiga casa de tia Wilmene Monteiro, localizada na 

Ladeira do Carmo, em que brincava de salada de frutas até altas horas da 

madrugada com ela, as primas Andréa e Jane, e ríamos-se bastante com os 

programas e filmes de humor; ter jogado bola com alguns colegas nas escadarias da 

igreja do Passo e brincado de apertar a campainha dos vizinhos e depois sair 

correndo nas Ruas do Carmo e do Passo; pelas visitas que fazia nas casas de tia 

Tânia Bispo e da madrinha Virgília Pereira, sendo que hoje apenas uma delas reside 

no mesmo lugar, próximo ao bairro.  

Em segundo, é um ponto turístico instigante para se realizar uma pesquisa 

aprofundada no campo do design, que centraliza um conjunto arquitetônico do estilo 

barroco português, em sua maior parcela, está localizado no Centro Histórico de 

Salvador, a principal cidade do Estado da Bahia e a primeira capital do Brasil.  

E em terceiro, pela diversidade de elementos arquitetônicos principais e 

figurativos distruibuídos no local, o deslumbramento das igrejas, museus e 

monumentos, a disposição das ladeiras, ruelas, casarões e sobrados, as cores e 

texturas das construções, a distribuição, forma e textura do piso, apresentam uma 
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abundância visual com detalhes que podem ser explorados em segmentos distintos, 

como no design de superfície. 

A contribuição deste estudo, além do foco da criação das estampas, consiste 

em valorizar referências da cidade baiana, como o Pelourinho que é um patrimônio 

histótico cultural, fortalecendo nas possibilidades de criação de padronagens e da 

identidade de moda local. 

A delimitação da área temática desta monografia de conclusão de curso visa 

desenvolver estampas para vestidos a partir dos elementos da arquitetura do 

Pelourinho que compõem o registro histórico do bairro.  

A organização das informações da seguinte monografia está dividida em 

cinco capítulos. O Capítulo 1, aborda conceitos sobre o referencial teórico, isto é, a 

arquitetura e o design de superfície têxtil. 

No Capítulo 2, é explanado o referencial histórico, ou seja, o contexto do 

Pelourinho e as características da sua arquitetura. 

O Capítulo 3, é considerado a história do produto, o vestido, até à atualidade, 

através das análises diacrônica e sincrônica.     

No Capítulo 4, assinala os processos de execução da pesquisa, apresenta a 

definição que envolve a problemática desta investigação, mostra-se o passo a passo 

do processo criativo. 

O Capítulo 5, relata os resultados finais com as bandeiras de cores e 

aplicações das estampas. 

Nas Considerações Finais, retoma a relevância desta proposta, do grau de 

satisfação dos resultados, da profissão do designer de superfície.  

 



 

  

CAPÍTULO 1 - A LINGUAGEM DA ARQUITETURA E A LINGUAGEM 

DO DESIGN DE SUPERFÍCIE TÊXTIL 

 

 

1.1. A arte de arquitetar 

 

A arquitetura é a base artística da construção histórica ou contemporânea de 

cidades e nações. A estrutura de seus projetos procura atender ao público em geral 

de uma sociedade, seja em ruas, avenidas, ambientes residenciais, departamentos 

comerciais. Sua inserção reflete diretamente no planejamento de vida das pessoas. 

 

Enquanto arte, a arquitetura é mais do que a satisfação de exigências 
puramente funcionais de um programa construtivo. Fundamentalmente, as 
manifestações físicas da arquitetura acomodam a atividade humana. 
Todavia, o arranjo e a organização das formas e espaços também 
determinam a maneira como a arquitetura pode promover iniciativas, trazer 
respostas e comunicar significado. (CHING, 1998, p.ix) 
 
 

O autor continua com suas contribuições nos parágrafos abaixo e acrescenta 

que existe um conjunto de condições na qual a arquitetura está inserida para 

conceber, projetar, realizar, construir uma obra, visando seu caráter funcional, que 

pode ter reflexo nas atmosferas social, política e econômica. Esse conjunto de 

condições são o problema e a solução, em que a ação das criações da arquitetura 

constitui-se num processo de resolução de problemas ou de projeto. 

Ao iniciar qualquer processo de projeto é essencial reconhecer o problema e 

ter a decisão de se encontrar uma solução para ela. Isto no projeto é a concretização 

de uma proposta, seja bidimensional ou tridimensional. Um projetista documenta 

todas as possíveis questões encontradas do problema definindo-as como 

informações relevantes, que serão assimiladas e analisadas posteriormente. Essa é 

a fase primordial do processo projetivo, uma vez que, a essência de uma solução 

está relacionada à maneira como o problema será visto, conceituado e interpretado. 
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1.1.1. Elementos fundamentais que compõem um projeto arquitetônico 

 

Para conceber um projeto arquitetônico é relevante considerar fatores 

determinantes de cunho espacial, estético, formal, funcional, técnico, que contribuem 

para a coerência da interpretação de uma obra e dos elementos que os compõem. 

Para esta pesquisa foram escolhidos seis componentes necessários que devem 

conter em uma construção, que são: unidade, plano, equilíbrio, contraste, direções 

vertical e horizontal, proporções e escala. O autor Gomes Filho (2003) em seu livro 

“Gestalt do Objeto: sistema de leitura visual da forma” os define de forma particular, 

pois são usados em áreas que têm semelhanças de conteúdos em seus estudos, 

como exemplos, desenho industrial, arquitetura, moda, artes plásticas, e outras. 

Segue abaixo as significações deles. 

1. Unidade: pode ser consubstanciada num único elemento, que se encerra em 

si mesmo, ou como parte de um todo. Ainda, numa conceituação mais ampla, 

pode ser entendida como o conjunto de mais de um elemento, configurando o 

“todo” propriamente dito, ou seja, o próprio objeto. As unidades formais, que 

configuram um todo, são percebidas, geralmente, através de relações entre 

os elementos (ou subunidades) que as constituem. Uma ou mais unidades 

formais podem ser segregadas ou percebidas dentro de um todo por meio de 

diversos elementos como: ponto, linhas, planos, volumes, cores, sombras, 

brilhos, texturas e outros, isolados ou combinados entre si. (p.29) 

2. Plano: é definido como uma sucessão de linhas. Em geometria, um plano, por 

definição, tem somente duas dimensões: comprimento e largura. No espaço, 

porém, não é possível expressar um plano sem espessura, tem de existir 

como algo material. A diferença entre um sólido e um plano é então muito 

relativa, dependendo do contexto visual observado. Outro conceito conhecido 

no dia-a-dia profissional e muito usual é o de plano enquanto superfície como, 

por exemplo: superfícies de fachadas de edifícios, de tetos e paredes, de 

pisos de campos e quadras desportivas, de ruas e estradas, e assim por 

diante. (p.44) 

3. Equilíbrio: é o estado no qual as forças, agindo sobre um corpo, se 

compensam mutuamente. Ele é conseguido, na sua maneira mais simples, 

por meio de duas forças de igual resistência que puxam em direções opostas. 



 

 

6 

Esta definição física é aplicável também ao equilíbrio visual. O sentido da 

visão experimenta equilíbrio quando as forças fisiológicas correspondentes no 

sistema nervoso se distribuem de tal modo que se compensam mutuamente. 

O equilíbrio, tanto físico como visual, é o estado de distribuição no qual toda a 

ação chegou a uma pausa. (p.57) 

4. Contraste: a importância e o significado do contraste começa no nível básico 

da visão através da presença ou ausência da luz. É a força que torna visível 

as estratégias da composição visual. É de todas as técnicas a mais 

importante para o controle visual de uma mensagem bi ou tridimensional. É 

também um processo de articulação visual e uma força vital para a criação de 

um todo coerente. Em todas as artes, o contraste é uma poderosa ferramenta 

de expressão, o meio para intensificar o significado e, portanto, para 

simplificar a comunicação. O contraste, como estratégia visual para aguçar o 

significado, não só excita e atrai a atenção do observador, como também é 

capaz de dramatizar esse significado para fazê-lo mais importante e mais 

dinâmico. O contraste pode ser utilizado, no nível básico de construção e 

decodificação do objeto, com todos os elementos básicos: linhas, tonalidades, 

cores, direções, contornos, movimentos e, sobretudo, com a proporção e a 

escala. Todas essas forças são valiosas na ordenação dos input e output 

visuais, realçando a importância crucial do contraste para o controle do 

significado e da organização visual da forma do objeto. (p.62-63) 

5. Direção vertical e horizontal: as direções horizontais representam o mundo 

concreto de ação do homem, que é, portanto, um plano horizontal 

atravessado por um eixo vertical. A forma vertical se adapta ao eixo 

dominante do espaço, e todos os elementos do padrão se observam na 

relação adequada. Um objeto de certo tamanho, forma ou cor, visualmente 

terá mais peso, quando colocado mais alto. Portanto, o equilíbrio na direção 

vertical não pode ser conseguido colocando-se objetos iguais em diferentes 

alturas. Isto significa, por exemplo, que, se quisermos que duas metades 

sejam percebidas visualmente idênticas, se deve fazer a metade superior 

mais curta. De modo geral, as formas horizontais passam a sensação de 

maior solidez e de maior estabilidade sobre um plano em que se assentam, 

enquanto que, com as verticais, acontece o contrário, ou seja, as formas 
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verticais passam a sensação de leveza e menos estabilidade, tendendo a se 

levantar do solo, a se elevar. (p. 66) 

6. Proporção e escala: os elementos ou unidades formais definem-se uns em 

relação aos outros. Um elemento é grande ou pequeno, claro ou escuro, 

pesado ou leve, frio ou quente, etc., sempre comparativamente a outro 

elemento próximo ao campo visual ou nas partes que configuram um objeto. 

Essa relação chama-se escala e é um meio para reproduzir realisticamente as 

relações existentes entre os objetos, sejam elas dimensionais, tonais, 

térmicas ou outras. Em resumo, a escala sempre vai estabelecer uma certa 

proporção entre os referidos elementos ou categorias -  escala natural, 

reduzida ou ampliada, por exemplo: 1:1, 1:10, 10:1, nesse caso, dimensional. 

(p.72) 

 

Estes caracteres supracitados contribuem na execução de uma obra bem 

planejada, em que ao ser utilizado suas definições e estudos pelo projetista, este 

terá grandes chances de obter êxito em seus resultados. As referências utilizadas no 

processo de criação dos projetos arquitetônicos são vastas e dependerão das 

propostas dos clientes, que podem se apropriar, como exemplo, de ícones, símbolos 

marcantes de uma época, um estilo artístico que interage em uma linguagem e 

conceito contemporâneos ou futuristas, que estarão presentes de forma contínua ou 

simplesmente decorativa em seus recintos e ambientes externos. 

 

1.2. Design têxtil 

 

A palavra design é conhecida atualmente com mais frequência e visibilidade 

na sociedade, entretanto a sua significação, compreensão, reconhecimento de 

utilidade, grau de relevância e influência, é um tanto desconhecido ou pouco 

difundido. Qual é a definição de design então? A contribuição de Rafael Cardoso 

inicia esta discussão. 

 

A origem mais remota da palavra está no latim designare, verbo que 
abrange ambos os sentidos, o de designar e o de desenhar. Percebe-se 
que, do ponto de vista etimológico, o termo já contém nas suas origens uma 
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ambiguidade, uma tensão dinâmica, entre um aspecto abstrato de 
conceber/projetar/atribuir e outro concreto de registrar/configurar/formar. A 
maioria das definições concorda que o design opera a junção desses dois 
níveis, atribuindo forma material a conceitos intelectuais. Trata-se portanto 
de uma atividade que gera projetos, no sentido de planos, esboços ou 
modelos (CARDOSO, 2004, p.14). 
 
 

Os projetos que serão gerados a partir da aplicação dos estudos do design 

apresentam opções amplas a serem trabalhadas, envolvendo segmentos distintos, 

como exemplos, o design têxtil, design de moda, design de interiores, design gráfico, 

design de papéis, design cerâmico, e outras superficies que se associam neste 

contexto. 

Os questionamentos acerca do design, e de qualquer termo derivado dele, 

geram curiosidades em todos que, direta ou indiretamente, pesquisam, desenvolvem 

projetos ou exercem atividades na área, de forma manual, semi ou industrialmente, 

seja pelos fatores estéticos, funcionais, técnicos, tecnológicos. Tomando como 

exemplo o design de superfície têxtil, o enfoque desta pesquisa, as informações a 

respeito estão cada vez mais se expandindo, e é essencial conhecer, dominar e 

aplicar os princípios fundamentais que regem este promissor campo profissional. 

 

Design de Superfície é uma atividade criativa e técnica que se ocupa com a 
criação e desenvolvimento de qualidades estéticas, funcionais e estruturais, 
projetadas especificamente para constituição e/ou tratamentos de 
superfícies, adequadas ao contexto sócio-cultural e às diferentes 
necessidades e processos produtivos. (RUTHSCHILLING, 2008). 

 

O conceito da autora para o design de superfície é pertinente devido à 

abrangência em que é colocada esta informação, envolvendo não apenas uma 

análise criativa, mas a junção desta com a técnica e dos fatores que os envolvem. 

Isto mostra que, para se construir qualquer projeto para uma determinada superfície, 

é indispensável que o designer interprete bem o briefing de cada proposta, 

esmiuçando as possibilidades a serem exploradas, associando-o com os meios de 

produção disponíveis, fazendo uso das ferramentas e técnicas adequadas no 

processo de criação. 

Ampliando esta reflexão, Rubim (2010) esclarece que no Brasil o termo 

design de superfície não era conhecido, até a introdução do termo através dela, na 

década de 80. Nos Estados Unidos é traduzido para Surface Design, que define 
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como sendo o projeto elaborado por um designer, incluindo o tratamento e a cor 

usados em uma superfície, seja em escala industrial ou não.  

Por ser recente no Brasl, as bibliografias a respeito dos estudos e pesquisas 

direcionadas ao design de superfície ainda são poucas, o que demonstra a 

investigação contínua nesta área que tem muito a contribuir e a se descobrir. As 

informações do design, especificamente ao têxtil, transmitem mensagens, 

apresentam comunicações em diversas linguagens, que se bem usadas e 

combinadas com suas estéticas e cores, proporcionam coerência, harmonia, 

equilíbrio visual, como ocorre no planejamento de uma estampa. 

Na cadeia produtiva de uma indústria têxtil, a estamparia é o ramo que 

pertence ao setor de beneficiamentos e aqui será abordada por ter uma relação 

direta com o presente projeto de monografia. O registro histórico sobre o seu 

surgimento, de acordo com Chataignier (2006, p.82)  “o começo da estamparia – 

registrada nas artes visuais e alguns documentos – pode ser localizada no final da 

Idade Média (Século XV), na qual a palavra moda formou-se como um novo 

conceito, querendo significar, aquilo que é repetido e aquilo que depois muda”. A 

moda e a estamparia, segundo a autora, caminham juntas desde o período 

mencionado e continuarão percorrendo nesta atmosfera industrial e social. 

A finalidade da estamparia conforme Chataignier (2006) é proporcionar mais 

atração para o tecido aproximando cada vez mais a atenção do usuário, é 

apresentar novidades na área da moda e adquirir novos espaços no âmbito 

mercadológico. A necessidade do homem  em se comunicar uns com os outros 

fazendo uso dos desenhos coloridos, representando ideias, símbolos, significados, 

fez com que essa linguagem não-verbal antecedesse o embelezamento nos tecidos, 

como afirma a autora adiante. 

 

Muito antes de surgirem os tecidos, os homens já pintavam seus corpos 
com pigmentos minerais – este foi o primeiro adorno pessoal. Além de 
realçar a beleza, essa pintura servia para distinguir a classe social e lhes 
assegurava proteção mágica. Para executá-las valiam-se dos dedos, de 
palitos ou de espátulas. Do corpo, a pintura passou para o couro e, depois, 
para os tecidos (PEZZOLO, 2007, p.183).  

 

As primeiras estampas criadas pelo homem tinham como objetivos colorir e 

decorar o ambiente em que viviam. Segundo Chataignier (2006) os indianos e os 



 

 

10 

chineses foram os povos que iniciaram com a arte de enfeitar o tecido, fazendo uso 

dos traços coloridos de maneira excepcional. 

A mesma autora traz em seu livro Fio a fio reflexões pertinentes sobre o 

conceito e a origem da palavra estamparia. 

 

Estampar ou imprimir designa de maneira genérica diferentes 
procedimentos que têm como finalidade produzir desenhos coloridos – e 
também brancos ou monocromáticos – na superfície de um tecido, como se 
fosse uma pintura localizada que se repete ao longo da metragem da peça 
e aplicada no seu lado conhecido como lado direito. Essas figuras podem 
ou não possuir contornos, variantes que estão intimamente ligadas aos 
modismos e tendências de cada época. 
A palavra é inglesa, mais exatamente printwork, ou seja, trabalho pintado. A 
arte de decorar um tecido, qualquer que seja a sua natureza ou qualidade, 
por meio de um motivo único ou desenhos variados, que podem ou não ser 
repetidos chegando mesmo à possibilidade de criar telas grandes como um 
quadro, nas quais exista uma espécie de cena com enredo. Consta que 
essa arte foi anterior à pintura realizada em outros materiais e é 
antiquíssima (CHATAIGNIER, 2006, p.82). 
 
 

Os tecidos estampados são decorados com assuntos diversos que são 

escolhidos pelas empresas que realizam o pedido para as indústrias têxteis, que em 

sua maior parcela possui um setor direcionado, ou desenvolvem os projetos com os 

profissionais especializados na área, como é o caso dos designers têxteis, e depois 

são encaminhados para a indústria realizar as impressões. As referências para os 

desenhos são vastas. Acompanham, geralmente, as tendências de cada estação, 

considerando as propostas das coleções que ora resgata um padrão clássico, um 

estilo representativo de uma década, uma imagem marcante, ora é apresentada uma 

nova ideia através do uso de técninas e recursos manuais ou digitais. 

Os desenhos impressos nos tecidos estampados são classificados por 

motivos ou padrões clássicos. Entende-se por motivo, o foco escolhido em um 

referencial no qual o desenho estará inserido. Chataignier (2006, p.86-91) o nomeia 

como  “famílias e/ou motivos de estampados, e são eles: florais, geométricos, 

históricos e/ou comemorativos, étnicos, artísticos, listrados”. Ampliando esta reflexão 

pode-se ter outra contribuição de Pezzolo (2007, p.201-204) que reúne os desenhos 

em temas básicos como “florais, geométricos, animais, abstratos e figurativos”. Cada 

um destes motivos citados pelas autoras contém uma série de elementos a serem 

explorados no design têxtil e aumenta mais as possibilidades de como serão 

dispostas por meio do uso das cores. 
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Por padrão clássico, segundo Pezzolo (2007) é todo o padrão que tem uma 

história e foi criado há séculos, que possui vida e ainda é usado no universo da 

moda. São eles: listras, cashemere, xadrez (que inclui as madras, o príncipe-de-

gales, pied-de-poule, vichy e tartans), tweeds, olho-de-perdiz, risca-de-giz, espinha-

de-peixe, poás.   

A utilização destes padrões clássicos é particular, procurando respeitar o seu 

histórico, e em alguns deles, as técnicas de tecelagem que dão origem aos 

desenhos no processo de formação dos tecidos. 

 

1.2.1. Elementos fundamentais que compõem desenhos para superfícies têxteis 

 

Ao elaborar um projeto para determinada superfície, como, em papel, tecido, 

cerâmica e outros materiais, o designer de superfície utiliza o Universo como fonte 

de inspiração e dentro dele se apropria de referências diversas que contempla um 

foco que o direciona para iniciar suas pesquisas, desenvolver seu processo criativo e 

concretizar seus trabalhos.  

Os conhecimentos que se aplica são baseados em elementos, ferramentas, 

estudos específicos que se bem dispostos, estruturados, proporcionam leituras 

visuais harmônicas e coerentes nas superfíceis dos produtos, tornando-os 

diferenciados em relação aos outros existentes no mercado. 

Considerando a criação de desenhos para superfícies têxteis foram 

escolhidos nesta pesquisa seis elementos de composição essenciais que serão 

definidos de acordo com Gomes Filho (2003), que contribui com propriedade neste 

aspecto. São eles:  

1. Forma: pode ser definida como a figura ou a imagem visível do conteúdo. A 

forma nos informa sobre a natureza da aparência externa do objeto. Tudo que 

se vê possui forma. A percepção da forma é o resultado de uma interação 

entre o objeto físico e o meio de luz agindo como transmissor de informação, 

e as condições e as imagens que prevalecem no sistema nervoso do 

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

Para se perceber uma forma, é necessário que existam variações, ou seja, 

diferenças no campo visual. As diferenças acontecem por variações de 
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estímulos visuais, em função dos contrastes, que podem ser de diferentes 

tipos, dos elementos que configuram um determinado objeto ou coisa. (p.41) 

2. Linha: é definida como uma sucessão de pontos. Quando dois pontos estão 

tão próximos entre si, que não podem reconhecer-se individualmente, 

aumenta a sensação de direcionamento, e a cadeia de pontos se converte em 

outro elemento visual distinto: a linha. A linha pode definir-se também como 

um ponto em movimento. A linha conforma, contorna e delimita objetos e 

coisas de modo geral. (p.43) 

3. Harmonia: diz respeito à disposição formal bem organizada no todo ou entre 

as partes de um todo. Na harmonia, predominam os fatores de equilíbrio, de 

ordem e de regularidade visual inscritos no objeto ou na composição 

possibilitando, geralmente, uma leitura simples e clara. A harmonia é, em 

síntese, o resultado de uma perfeita articulação visual na integração e 

coerência formal das unidades ou partes daquilo que é apresentado, daquilo 

que é visto. (p.51) 

4. Simetria: é um equilíbrio axial que pode acontecer em um, ou mais de um 

eixo, nas posições: horizontal, vertical, diagonal ou inclinada. É uma 

configuração que dá origem a formulações visuais iguais, ou seja, as 

unidades de um lado são idênticas às do outro lado. Ou ainda, dentro de um 

certo relativismo, pode-se considerar também como equilíbrio simétrico lados 

opostos que, sem serem exatamente iguais, guardem uma forte semelhança. 

Agrupamentos simetricamente organizados tendem a ser percebidos mais 

facilmente do que agrupamentos assimétricos. Sua utilização pode resultar 

em algo enfadonho, sem graça e estático. Nesse caso, deve-se jogar com 

outros conceitos formais de equilíbrio, para tornar a composição ou objeto 

mais interessante. (p.59) 

5. Cor: é a parte mais emotiva do processo visual. Possui uma grande força e 

pode ser empregada para expressar e reforçar a informação visual. É uma 

força poderosa do ponto de vista sensorial. As cores, dependendo de como 

se organizam, podem fazer algo recuar ou avançar, de acordo com o contexto 

em que atuam. O próprio volume do objeto pode ser alterado pelo uso da cor. 

A cor pode ser um elemento de peso, uma composição, por exemplo, pode 

ser equilibrada ou desequilibrada, dentro de um espaço bidimensional, pelo 
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jogo das cores que nele atuem. O uso proposital, por exemplo, do claro-

escuro e de cores quentes-frias pode fazer com que os objetos pareçam mais 

leves ou mais pesados, mais amenos ou mais agressivos. A cor não só tem 

um significado universalmente compartilhado através das experiência, como 

também tem um valor independente informativo, através dos significados que 

se lhe adicionam simbolicamente. A cor pode ser explorada para diversas 

finalidades funcionais, psicológicas, simbólicas, mercadológicas, 

cromoterápicas e outras. (p.65) 

6. Coerência: o conceito de coerência se caracteriza por uma organização 

visual do objeto em que o resultado formal se apresenta absolutamente 

integrado e harmonioso em relação ao seu todo. Expressa sobretudo 

compatibilidade de estilo e linguagem formal uniforme e consoante, em 

qualquer objeto ou tipo de manifestação visual. (p.82) 

 

Os elementos citados acima são fundamentais em um projeto de design têxtil, 

entre outras superfícies, e dão suporte na estética, conceito, função dos produtos de 

acordo com as propostas em que o designer os utiliza em suas criações.  
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CAPÍTULO 2 - PELOURINHO: BERÇO DA CULTURA AFRO-BAIANA 

 

 

Os acontecimentos do passado ficam registrados na memória das pessoas 

que vivenciaram situações, contribuíram de algum modo para um determinado fim, 

conheceram e se interessaram por assuntos afins através de referências, 

bibliografias, meios digitais. 

 

Toda versão histórica é uma construção e portanto nenhuma delas é 
definitiva. A história não é tanto um conjunto de fatos mas um processo 
contínuo de interpretar e repensar velhos e novos relatos, constatação esta 
que leva a uma indagação de fundamental importância para a história do 
design: repensar o passado para quê? 
Cabe questionar a velha máxima de que quem não conhece a história está 
condenado a repeti-la. Se a história não é um conjunto de fatos, mas um 
processo de construção, em que sentido seria possível repeti-la? A resposta 
reside na conclusão inescapável de que, embora tratando do passado, toda 
versão histórica é escrita no presente. (CARDOSO, 2004, p.11). 
 
 

Conforme as palavras do autor acima é fundamental para um profissional da 

área do design ter o conhecimento sobre o contexto histórico no qual o projeto esteja 

relacionado, no intuito de evitar a repetição das situações indesejadas ou os erros 

detectados de determinado período, prosseguindo na construção do pensamento 

dos fatos em uma linguagem contemporânea. 

 Desse modo, esta pesquisa tem como objeto de estudo elementos da 

arquitetura do Pelourinho, em Salvador, que contém uma estética marcante no que 

diz respeito a sua história e contempla uma miscelânea em seu repertório entre 

conquistas versus humilhações, construção versus desconstrução, vida versus 

morte, interagindo numa atmosfera afro-baiana de cores, sentimentos e vibrações.    

 

2.1. Histórico do Pelourinho 

 

Pelourinho, bairro situado entre o Terreiro de Jesus e o Carmo, no Centro 

Histórico de Salvador, possui sua história iniciada no mesmo período da fundação da 

capital baiana, em 1549, pelo Governador Geral do Brasil, Tomé de Souza, por 

determinação do rei de Portugal Dom João III. Foi entregue da Coroa Portuguesa 
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para o governador um regimento de ordem para construir uma cidade-fortaleza que 

comportasse um forte e grande povoamento, com muros em seu redor e quatro 

portas com baluartes que teriam esculpidas as armas da cidade em seus frontões. 

 

A porta de Santa Catarina, assim denominada sem que se saiba a razão, 
em homenagem talvez à rainha D. Catarina, esposa de D. João III e irmão 
de Carlos V, o poderoso imperador da Alemanha, localizava-se segundo a 
opinião dominante entre os historiadores baianos, no início da Rua da 
Misericórdia, logo após a praça onde haviam sido edificadas a Casa dos 
Governadores e a da Câmara [...]. (OLIVEIRA, 1994 apud FUNDAÇÃO 
CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA, 1994, p.19). 
 
 

Esta porta foi transferida para o local onde atualmente é o Largo do 

Pelourinho, sendo denominada como Portas do Carmo. 

A etimologia do termo “pelourinho” segundo o dicionário Aurélio Buarque de 

Holanda Ferreira (2010, p.1533) afirma ser o vocábulo derivado do francês pilori 

definindo-o como “coluna de pedra ou madeira em praça ou lugar público, e junto da 

qual se expunham e castigavam criminosos”. 

A figura 1 demonstra o que seria um pelourinho, podendo ser ou não, o 

utilizado na cidade de Salvador, pois nas referências consultadas não aparecia esta 

imagem ou outra semelhante. 

 

 

Figura 1 – Escravo no Pelourinho sendo açoitado. Gravura de Debret, 1835. Fonte: Nova História. 
 
 

A etimologia do vocábulo para o inglês medieval e francês arcaico, em 
ambos os casos denominado pilori que provavelmente viria do termo latino 
para a palavra pilar, pila. Pilori é definido como “uma estrutura de madeira 
em um poste com buracos para a cabeça e mãos no qual aqueles ofensores 
da lei eram presos e expostos ao escárnio público, como punição.” 
(AMERICAN HERITAGE DICTIONARY, 1994 apud FUNDAÇÃO 
CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA, 1994, p. 7) 
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Trazido de Portugal por Tomé de Souza, o pelourinho foi erguido em 1549, na 

Praça do Palácio, em frente à Praça da Câmara, atual Praça Municipal, como 

símbolo do seu poder de justiça. Ele foi utilizado na Bahia para infligir castigos aos 

negros, escravos em sua maioria, fidalgos, plebeus, cavaleiros e peões. Mudado 

várias vezes de lugar, o pelourinho em 1602 foi transferido para o Largo do Terreiro 

de Jesus de acordo com as ordens do Governador Geral Diogo Botelho. Em 1727, 

os jesuítas conseguiram deslocá-lo para o Largo de São Bento, atual Praça Castro 

Alves, devido aos gritos dos suplicantes que perturbavam os atos religiosos em sua 

igreja Catedral Basílica Maior. Em 1807, foi mudado para a Praça José de Alencar, 

conhecida hoje como Largo do Pelourinho e próxima da outra parte da cidade 

chamada de Portas do Carmo. Após vinte e oito anos, em 7 de setembro de 1835, o 

pelourinho foi suprimido por Decreto da Câmara Municipal que atendeu, nessa 

mesma data, o requerimento da Patriótica Sociedade Dois de Julho. (Ibid., 1994). 

A área que compreende o Pelourinho é um conjunto arquitetônico de estilo 

barroco colonial, constituída por monumentos da arquitetura religiosa e civil, igrejas, 

conventos, casarões e sobrados que eram habitados, até o começo do século XX, 

pelos senhores de engenho, desembargadores, negociantes, médicos, professores 

da Escola de Medicina da Universidade Federal da Bahia, representando a zona 

residencial da classe alta de Salvador nos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX. (Ibid., 1994). 

Os moradores ricos mudaram-se para outras partes da cidade e com isso, as 

vendas ou aluguéis dos prédios que tinham no bairro. Essa retirada da elite baiana 

provavelmente aconteceu devido aos novos perfis comportamentais, novas 

exigências em busca de melhorias na qualidade de vida, pela preferência em 

residirem em bairros com pouco movimento e com uma quantidade menor de 

moradores, distanciando-os do centro da cidade. Desse modo, a nova elite era 

composta basicamente por comerciantes e banqueiros, incluindo alguns imigrantes 

estrangeiros italianos e árabes. (Ibid., 1994). 

O conceito do Pelourinho baseia-se em shopping a céu aberto, sendo 

transformado em um lugar de consumo, comércio e lazer, atraindo para a região, um 

número considerável de ateliês, lojas, acervos, bares, restaurantes, hotéis. É 

reconhecido como espaço cultural afro-baiano, tendo o privilégio de ser palco para 

atividades envolvendo as artes em geral, como exemplos, a dança, a música, a 



 

 

17 

pintura, a leitura, o cinema, a fotografia, o vídeo, o teatro, para os residentes, 

transeuntes e visitantes. (Ibid., 1994). 

Em 1984, a Organização Educacional Científica e Cultural – UNESCO 

declarou o Pelourinho como monumento histórico e a mais importante coleção de 

arquitetura barroca colonial nas Américas, que se encontrava em estado grave de 

degradação. A manutenção e conservação do patrimônio, pelos governantes da 

cidade, não eram eficientes. Começavam, mas não davam prosseguimento no 

trabalho. O que ocasionou um local de abandono, perigo, insegurança, focos de 

criminalidade, prostituição e marginalidade nas vielas, que arriscavam a vida dos 

moradores e visitantes. O diretor do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da 

Bahia (IPAC), Vivaldo da Costa Lima (1994, apud FUNDAÇÃO CULTURAL DO 

ESTADO DA BAHIA, 1994) contribuiu com lamentos: “Havia se tornado um local que 

se visitava com medo”. Aproximadamente, em 1991, ocorriam desabamentos de 

trinta prédios a cada ano. Porém, neste mesmo ano, iniciava-se um processo de 

revitalização no local, o que pode ser considerado como um milagre histórico. (Ibid., 

1994). 

O governador do estado da época, Antônio Carlos Magalhães, conhecido 

popularmente como ACM, ao observar o estado caótico do Pelourinho decidiu 

reerguê-lo rapidamente, ainda no seu mandato. Convicto do que queria, o 

governador (1994 apud Fundação Cultural do Estado da Bahia, 1994) disse: “Amei o 

Pelourinho desde que fui prefeito de Salvador e em meus primeiros dois governos fiz 

alguma coisa, mas não consegui obter apoio privado e internacional. Afinal, decidi 

alocar fundos do próprio Estado. É a mais importante arquitetura barroca do mundo 

e eu queria devolvê-la à cidade”. (Ibid., 1994). 

Trabalho fácil, não foi. Impossível, também não. Com ajuda de profissionais, 

empresas, instituições, ACM cumpriu com suas palavras com firmeza e 

determinação. Todo o cuidado era pouco na execução das tarefas, pois mesmo em 

estado de degradação, os prédios eram superlotados e descuidados, e muitos deles 

subdivididos abrigando centenas de famílias, o que comprometia toda a estrutura 

física. Os riscos de incêndio foi outro fator de preocupação devido à quantidade de 

fiações elétricas clandestinas. (Ibid., 1994). 

Esperançoso com as construções, Costa Lima (1994 apud Fundação Cultural 

do Estado da Bahia, 1994) diz: “nossa missão era recuperar as casas e devolvê-las 
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à vida econômica e global da cidade sem desfigurar seu caráter. A prioridade maior 

era preservar nossa história – o estímulo ao turismo, um feliz subproduto”. 

Os casarões voltaram com suas fachadas originais, os solares receberam 

pisos e telhados coloniais, as molduras das portas e janelas foram ressaltadas e as 

colunas formavam esquinas das casas, alguns casarões mostravam na parte 

superior de suas janelas o formato de arco ou de ogiva e o colorido das vidraças que 

se harmonizavam com a vibração das cores dos sobrados, solares, casarões. (Ibid., 

1994). 

Descobertas importantes foram feitas pelos trabalhadores ao rasparem as 

pintura e argamassa seculares: não havia vestígios de ouro, mas achavam tetos 

deslumbrantes em madeira, pintados e ladrilhos de porcelanas azuis e brancos. Os 

pesquisadores investigaram em documentos para descobrirem como eram as casas 

e usaram testes químicos para encontrarem as cores originais do azul, amarelo, 

rosa, laranja, salmão e da infinidade de semitons Costa Lima (1994 apud Fundação 

Cultural do Estado da Bahia, 1994) complementa: “Descobrimos que as tintas foram 

importadas da Europa – devem ter sido pigmentos disponíveis àquela época”. 

Após a revitalização do Pelourinho, a cidade baiana e o próprio local tiveram 

resultados positivos: a cidade de Salvador passou do oitavo para o segundo lugar de 

maior atração turística do Brasil; os museus e igrejas atraem turistas com as 

coleções de arte sacra; o estímulo da cultura local dos artistas, músicos, dançarinos 

que se apresentam nos palcos da herança africana e na essência boêmia da área; a 

arquitetura barroca colonial restaurada e admirada; a criação de um batalhão militar 

proporcionando segurança a todos contra a violência. (Ibid., 1994). 

Os governos posteriores de ACM continuaram, ainda que lento, com a 

preservação do “Pelô”, assim conhecido carinhosamente pelos baianos, procurando 

manter sua importância, história e visibilidade cultural da cidade de Salvador para o 

Brasil e para o Mundo.  

A delimitação do Pelourinho pode ser acompanhada na figura 2. 
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Figura 2 – Mapa do Pelourinho. Fonte: SEDHAM (2007), PMS (2007), CONDER (2006). Elaboração: 
Geógrafa Liliane Santos de Souza, 2011. 
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2.2. Arquitetura do Pelourinho 

 

A estética do conjunto arquitetônico do Pelourinho, analisada a partir da 

pesquisa de campo e do registro fotográfico, possui características que destacam os 

elementos nele envolvidos, como podem ser acompanhados a seguir nos tópicos, de 

acordo com a contribuição de Ávila (1980) no vocabulário dos termos abordados, e 

nas imagens registradas pelo próprio autor (Figuras 3 a 7). 

 

Edifícios residenciais  

 Distribuição  

a. Estão lado a lado na superfície plana e nas ladeiras, encontram-se em 

perspectiva. 

b. Grande parte apresenta-se com um andar e um subsolo, sendo nos demais 

com dois ou três andares e térreo.  

 

 Fachada  

a. Cada edifício contém uma cor formando no conjunto o colorido das 

construções.  

b. No primeiro andar superior contém sacadas isolada e corrida com gradil. Em 

algumas residências contém arabescos acima das janelas e óculos acima da 

porta e abaixo das janelas. 

c. O beiral tem o modelo de cimalha. 

 

 Janela  

a. Apresenta-se lado a lado proporcionando uma continuidade visual, em forma 

de arco ou retangular, de guilhotina, gelosia, porta-sacada. 

b. É unânime a presença da cantaria na cor branca.  

 

 Porta  

a. Modelo de calha, em sua maioria, acompanhada da cantaria na cor branca.  

b. Algumas delas contêm gradil detalhado semicircular na parte superior. 
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Figura 3 - Edifícios do Pelourinho. 

 

Edifícios comerciais, instituições públicas e privadas 

 Distribuição  

a. Estão lado a lado na superfície plana. 

b. No início das ladeiras ocupam o espaço central que liga uma rua a outra e no 

meio encontram-se em perspectiva. 

c. Têm prédios direcionados apenas onde há o comércio e outros localizados no 

térreo das residências.  

d. Em alguns pontos específicos existe a venda de produtos em áreas livres com 

lojas menores dispostas lado a lado e uma em frente da outra. 

 

 Fachada  

a. Cada edifício contém uma cor formando no conjunto o colorido das 

construções.  

b. Algumas lojas de roupas, além de terem a vitrina, adquirem clientes através 

das baianas de acarajé que recepcionam os visitantes.  

c. Nas lojas de artesanato vendem quadros artísticos, lembranças, artigos de 

couro, expõem os produtos dentro e fora do local ocupando, às vezes, a 

calçada.  
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d. Os restaurantes geralmente ocupam o espaço externo para interagir o público 

com o contexto do local.  

e. Hotéis, pousadas, fundações, museus, instituições, ateliês, bares se apropiam 

do espaço a seu favor na exposição de produtos e serviços.  

 

 Janela 

a. As janelas estão presentes na maoiria dos departamentos que possuem 

andar e possuem as mesmas especificações das residências. 

 

 Porta  

a. São um pouco maiores, em algumas lojas, e seguem as mesmas 

especificações das residências. 

 

 

Figura 4 - Edifícios comerciais, instituições públicas e privadas do Pelourinho. 
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Igrejas 

 Distribuição  

a. Estão situadas entorno dos largos e próximas uma das outras, em maior 

parte. 

 

 Fachada  

a. Cada uma com suas particularidades no frontispício de acordo com seus 

contextos e influências históricas, apresentando como semelhanças a 

presença do frontão, o beiral com o modelo de cimalha. 

 

 Janela 

a. Geralmente são nos modelos retangulares ou em gilhotina, apresentado-as 

lado a lado com a presença da cantaria. 

 

 Porta 

a. Modelo unânime é a porta de almofadas na cor verde musgo. 

 

 

Figura 5 – Igrejas do Pelourinho. 
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Luminárias 

 Distribuição 

a. Estão localizadas nas paredes dos prédios, em parcela maior, nos largos. 

 

 Iluminação 

a. Intensidade média a forte. 

 

 

Figura 6 – Luminárias do Pelourinho. 

 

Ruas e ladeiras 

 Distribuição 

a. Onde há o trajeto de veículos o espaço é mais largo, sendo estreito nos 

demais. 

b. As entradas e passagens dão acesso a outros bairros. 

c. É constante a presença de vendedores ambulantes que circulam pelo local.  

d. Alguns restaurantes e hotéis utilizam a rua para colocar as mesas, cadeiras e 

sombreiros para seus clientes, nos locais que não tem a circulação de 

veículos. 
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 Piso 

a. O modelo da pavimentação é o lajeado. 

 

 

Figura 7 - Ruas e ladeiras do Pelourinho. 

                                         

A descrição das características acima aponta os elementos estruturais 

contidos na arquitetura do referencial desta pesquisa, objetivando interpretá-la para 

transpor esta leitura no conteúdo das estampas. 

Em uma breve reflexão no quesito referências, Campelo (2011) ao analisar o 

Brasil como um excelente terreno a ser investigado para as criações das estampas, 

em sua última palestra proferida no 1º Ciclo de Estudos e Práticas em Design de 

Superfície, na Universidade Federal de Santa Maria, pergunta-se: “Por que o 

empresário brasileiro valoriza mais os produtos e serviços oferecidos de outro país e 

os estrangeiros valorizam as ofertas do Brasil, uma vez que a qualificação 

profissional, os estudos na área do design estão em crescente ascensão nacional?”  
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CAPÍTULO 3 - CONTEXTO HISTÓRICO E ATUAL DO VESTIDO 

ESTAMPADO NO BRASIL 

 

 

A escala evolutiva de um determinado produto, desde o seu início até em 

épocas recentes, pode ser analisada as possíveis transformações ocorridas neste 

período, considerando aspectos como a forma, a função, a estética, os processos 

produtivos, que os envolve no contexto mercadológico. 

Com essa linha de pensamento o produto escolhido nesta pesquisa como 

suporte das estampas é o vestido, por ser uma peça do vestuário feminino usado 

com freqüência na cidade de Salvador, BA, durante os doze meses do ano, seja em 

atividades realizadas durante o dia ou em eventos noturnos. É um produto que 

transmite conforto, mobilidade, praticidade, bem estar, leveza, jovialidade, valoriza 

as curvas da mulher quando apresenta harmonia entre a modelagem, o tecido 

escolhido e o projeto do design têxtil. 

 

3.1. Análise diacrônica do vestido estampado brasileiro no decorrer da história 

 

Nesta etapa, considerou-se a cronologia do vestido estampado no Brasil e 

dentre o material pesquisado o que mais se aproximou dessa analogia foram às 

contribuições do artista gráfico Alceu Penna (1915–1980).  

O reconhecimento mundial do seu trabalho como desenhista permeou 

segmentos distintos, obtendo um destaque especial, desde o final da década de 

1930 até meados da década de 60, na revista O Cuzeiro (1928-1875), exemplo da 

capa da primeira edição na figura 8, com a seção “As Garotas”, conhecidas 

popularmente como “As Garotas de Alceu”.  
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Figura 8 – Capa da primeira edição da Revista O Cruzeiro em 1928. Fonte: Memória Viva, 2011. 

 

Como afirma Netto (apud 1998 Bonadio; Guimarães, 2010) elas eram a “[...] 

expressão da vida moderna, [...] irrequietas e endiabradas”. Transmitiam 

sensualidade e ludicidade, sendo vestidas de acordo com a vida social do Rio de 

Janeiro, envolvidas numa atmosfera de praias, bailes, cinemas, conforme figura 9. 

Foram 26 anos nas páginas da revista que Alceu deixou marcas no imaginário de 

moças e rapazes, tanto pela fantasia da juventude quanto pelas sugestões de moda 

e beleza feminina da época (BONADIO; GUIMARÃES, 2010, p. 2,3). 

 

 

Figura 9 – Ilustrações de Alceu Penna. Fonte: Abril.com, 2011.  

 

Seu objetivo era a consolidação de imagens que difundissem o Brasil quanto 

identidade nacional. Usou como estratégias duas produções culturais do país, o 
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samba e o carnaval, através das emissoras de rádio e revistas, sendo O Cruzeiro 

como o principal veículo de comunicação. (BONADIO; GUIMARÃES, 2010, p. 3). 

Seus croquis demonstram essa interpretação (Figura 10). 

 

 

Figura 10 – Croquis de Alceu Penna. Fonte: Moda Brasil, 2011.  

 

Criou figurinos para Carmem Miranda com sua roupa de baiana estilizada e 

seus turbantes, envolvendo-a com o som do samba, que de imediato até hoje, tem 

uma forte representação da identidade nacional brasileira. (BONADIO; 

GUIMARÃES, 2010, p. 8). Um exemplo disto na figura 11. 
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Figura 11 – À esquerda, Carmem Miranda vestindo um figurino provavelmente criado por Alceu 
Penna na cena do filme Entre a loura e a morena (The gang´s all here, 1943). 

À direita, croqui com recorte em losango, cerca de 1940, de Alceu Penna.  Fonte: Scielo Brasil, 2011.  

 

Na estamparia, na década de 60, contemplou a indústria têxtil Rhodia com 

seus projetos de design em vestidos, como podem ser vistos na figura 12. 

 

 

Figura 12 – Projetos de design têxtil, em vestidos, de Alceu Penna para um evento da indústria têxtil 
Rhodia, na década de 60. Fonte: Patrícia Koslinski, 2011. 

 

Alceu Penna, com o seu propósito de implantar uma identidade nacional 

brasileira, utilizou-se do figurino, da moda, da comunicação, do design, da arte, criou 

situações no imaginário do espectador da época, através do seu estilo gráfico. 

http://www.patriciakoslinski.com/
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Possibilitou interpretações do seu trabalho para posteriores gerações, e 

proporcionou a continuação da investigação, valorizando as referências do próprio 

país, esta grandeza chamada Brasil.  

 

3.2. Análise sincrônica do vestido estampado brasileiro no mercado 

 

Para esta análise de cunho atual foram consideradas duas marcas baianas 

que apresentam propostas conceituais no âmbito do design têxtil e da moda, 

confeccionam vestidos estampados no mix de produtos, com o desenvolvimento de 

estampas exclusivas, identificam a cultura baiana no contexto mercadológico. 

A primeira é a grife Didara, inaugurada em 1986, que de acordo com o site da 

empresa, Didara (2011) significa “bom, na linguagem africana em iorubá”, da artista 

plástica e designer de superfície Goya Lopes, cujo trabalho está enraizado em suas 

pesquisas com o foco na cultura afro-brasileira, unindo temas, explorando elementos 

entre a África e a Bahia.  A figura 13 mostra vestidos apresentados no desfile da 

marca no Fashion Rio 2011. 

 

 

Figura 13 – Vestidos estampados de Goya Lopes apresentados no Fashion Rio 2011. Fonte: Hiper 
Fashion, 2011.  
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A segunda, é a marca da designer de moda Luciana Galeão, cuja empresa 

possui o mesmo nome. Como afirma Galeão (2011) a grife foi fundada em 2003 

quando a estilista começou o desenvolvimento e aprimoramento da técnica de 

aplicar o mosaico em suas criações. Os projetos das estampas exploram a 

geometria das formas, atuando num estilo atemporal. As suas inspirações principais 

são livros de arte, a arquitetura e suas origens, transpondo-as numa linguagem 

contemporânea. Algumas de suas criações podem ser vistas na figura 14. 

 

 

Figura 14 – Vestidos estampados de Luciana Galeão. Fonte: Luciana Galeão, 2011.  

   

Serão apresentadas na sequência das figuras 15 a 21, imagens de produtos 

que tiveram estampas baseadas na arquitetura do Pelourinho, pois foram poucos os 

registros encontrados de vestidos estampados que fizeram uso do mesmo 

referencial.  
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Figura 15 – Vestido com estampa do Pelourinho da marca Megadose, verão 2012. Fonte: Megadose, 
2011. 

 

 

Figura 16– Vestido com estampa do Pelourinho da marca Blue Man. Fonte: Moda Brasil, 2011. 

 

 

Figura 17 – Bermuda com estampa do Pelourinho da marca Totem Praia, verão 2005. Fonte: Totem 
Praia, 2011. 
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Figura 18 – Bolsa eco-bag com estampa do Pelourinho da grife Prada, em 2010. Fonte: Licia Fábio, 
2011. 

  

  

Figura 19 – Estampa Centro Histórico de Salvador do designer gráfico Bruno Dellani. Fonte: Bruno 
Dellani, 2011. 

 

 

Figura 20 – Sandálias Havaianas com estampa do Pelourinho da grife Farm Rio. Fonte: 
Havaianomaníacos, 2011. 
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Figura 21 – Estampa Pelourinho baseado na obra do artista Caribé. Fonte: JRJ Tecidos, 2011. 

 

Estes produtos demonstram que outras superfícies podem ser aplicadas, 

além do tecido, a partir da mesma referência escolhida nesta pesquisa, sendo 

particular o modo como será concebido o projeto da estampa, os recursos que serão 

usados como ferramentas e a interpretação estética do local pelo profissional. 
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CAPÍTULO 4 - PROCESSO CRIATIVO: INTERAÇÃO ENTRE 

LINGUAGENS 

 

 

Constituem-se nesta etapa do trabalho o resgate da fundamentação teórica, 

que ao serem analisados os elementos e as configurações dos desenhos 

empregados, darão suporte no desenvolvimento do processo de criação. 

Será abordado inicialmente, visando uma melhor compreensão deste estudo, 

o processo de execução e a definição do problema da pesquisa, e em seguida, o 

desenrolar de todos os elementos e passos envolvidos. 

 

4.1. Processos de execução da pesquisa 

 

A reunião de informações para se desenvolver um produto ou serviço 

baseado nos fundamentos e estudos do design, direciona o profissional a fazer uso 

de um método que melhor se adeque ao objetivo das propostas do seu projeto ou do 

seu cliente, analisando os aspectos gerais, específicos e mercadológicos, 

enxergando os possíveis erros para transformá-los em acertos.  

Algumas regras na construção de um projeto devem ser consideradas, no 

intuito de obter resultados favoráveis e satisfatórios. Nesse sentido, Baxter (1998, 

p.5) sugere regras básicas para o projeto sistemático. São elas: 

1) Estabeleça metas para o desenvolvimento de novos produtos. Elas devem ser 

claras, concisas, específicas e verificáveis; 

2) Acompanhe o processo de geração de um novo produto durante várias etapas, 

comparando aquilo que foi realizado com as metas estabelecidas. Elimine o 

produto tão logo tenha evidências de que o mesmo não está se desenvolvendo 

no caminho certo; 

3) Seja criativo. Gere muitas idéias para que possa selecionar a melhor. Não se 

intimide sem apresentar idéias que possam ser consideradas inviáveis numa 

etapa posterior. 
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Esta contribuição sugerida pelo autor é para ser obtida na etapa inicial de um 

projeto. O progresso desta pesquisa utilizou-se, na obtenção da coleta de dados, de 

etapas e ferramentas como serão explanadas a seguir. 

 

a. Pesquisa bibliográfica: Foram consultados para o embasamento teórico livros 

que englobam conhecimentos sobre símbolos, arquitetura, Pelourinho, cidade 

de Salvador, moda, história da arte, estamparia, design, design de superfície. 

 

b. Pesquisa de campo: Realizou-se, in loco, caminhadas no trajeto do bairro do 

Pelourinho para identificar e analisar o estilo arquitetônico, os elementos 

plásticos principais e os detalhes característicos ali presentes. 

 

c. Registro fotográfico: A captação de imagens ocorreu durante a pesquisa de 

campo com o auxílio de três máquinas digitais, em março de 2011. Foram 

fotografas no Pelourinho o interior e exterior das igrejas, residências, 

estabelecimentos comerciais e educacionais, o piso, texturas das paredes, as 

cores dos casarões e sobrados, os detalhes e acabamentos das paredes, 

janelas, portas, gradis, os elementos figurativos e compositivos do conjunto 

arquitetônico. No total foram registradas mil e duzentas fotos e destas foram 

escolhidos três motivos para a criação do design das estampas deste estudo. 

 

d. Instituições que colaboraram na pesquisa: Algumas instituições contribuíram 

com materiais específicos sobre o Pelourinho e a cidade de Salvador, que 

foram fundamentais na formação desta monografia. São elas: Biblioteca 

Pública do Estado da Bahia no setor Documentação Baiana; Centro Cultural 

Solar Ferrão; Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia – IPAC; 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional da sede em Salvador – 

IPHAN; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio 

Ambiente – SEDHAM; Faculdade de Arquitetura e a Escola de Belas Artes da 

Universidade Federal da Bahia - UFBA.  

 

e. Análise da coleta de dados: Com o auxílio da pesquisa bibliográfica, de 

campo e das instituições, foi verificado que a maior parcela das informações 
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adquiridas apresentou um consenso no que diz respeito ao histórico, conjunto 

arquitetônico, a essência e delimitação do bairro do Pelourinho, situado no 

Centro Histórico de Salvador. 

 

No percurso para a realização do registro fotográfico obteve-se uma sensação 

de abandono das estruturas e elementos da arquitetura em alguns trechos do bairro, 

como na Rua do Passo, e a ausência de segurança na maioria dos pontos de maior 

circulação, principalmente à noite. Entretanto, alguns casarões, sobrados, igrejas, 

estabelecimentos comerciais, estavam sendo reformados e pintados, o que mostra, 

ainda que mínima, a iniciativa das autoridades locais em se preocuparem com a 

preservação de um patrimônio histórico ímpar que é o “Pelô”.     

 

4.2. Definição do problema 

 

Ao adentrar no âmbito mercadológico, é indispensável considerar itens 

relevantes que permeiam o universo empresarial e que auxiliarão de forma mais 

acertada no desenvolvimento de um produto. Dentre eles, serão apresentados 

alguns tópicos a seguir que darão subsídios na proposta das estampas desta 

pesquisa. 

 

- Proposta do projeto: Criação do design têxtil a partir de elementos simbólicos da 

arquitetura do Pelourinho com aplicação em vestidos. 

- Tema da coleção: Pelourinho: tesouro afro-baiano. 

- Segmento do produto: Design têxtil aplicado em vestidos. 

- Público-alvo: Mulheres que gostam de usar vestidos estampados com desenhos 

que remetam aos elementos arquitetônicos do Pelourinho, através de uma 

linguagem gestual e contemporânea. 

- Paleta de cores: A cromaticidade da arquitetura do Pelourinho foi transferida para 

a cartela de cores da coleção (Figura 22). 
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Figura 22 - Cartela de cores da coleção. 

 

Após a visualização da definição do problema, os próximos passos 

demonstrarão o desenvolvimento das estampas, de maneira detalhada, para que 

cada procedimento seja bem compreendido, e terão como base o referencial desta 

monografia, os elementos da arquitetura do Pelourinho, através da captação de 

imagens feitas durante a pesquisa de campo. 

 

4.3. Experimentações 

 

Os testes iniciais não estavam definidos como iam ser interpretados e 

explorados os elementos arquitetônicos, pois as ideias eram muitas e ao colocá-las 

em prática houve indecisões de quais técnicas seriam utilizadas. Por ser natural da 

capital baiana, visitado e convivido no Pelourinho, parecia óbvio transpor aqueles 

elementos da arquitetura para o papel utilizando apenas o lápis como ferramenta. 

Sendo que, desta maneira, a configuração e linguagem dos desenhos seriam 

próximos dos produtos vendidos entorno do bairro que utilizam do mesmo 

referencial, o que ocasionaria uma leitura visual de senso comum. Mas, não se 

pretendia obter esta mesma apresentação dos desenhos como nos demais produtos 

existentes, e sim uma representação que identificasse alguma atividade cultural que 
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fosse característico com o local, desenvolvido no Estado da Bahia ou na Região 

Nordeste.   

Os primeiros esboços foram elaborados em papel sulfite, com o lápis 2B, 

explorados em diferentes tamanhos e impressos no processo da xerografia. Em 

seguida, trabalhados manualmente com caneta nanquim, lápis 6B, lápis de cor, giz 

de cera, massa PVA misturada com corante líquido, recortes, colagens, e aplicados 

em pranchas nos tamanhos A3 e A2. Considerou-se nesse momento para serem 

estudados duas construções simbólicas do local, o Largo Terreiro de Jesus e o 

Largo do Pelô. E usou-se como complemento a ideia da frase e a caracterização da 

Fita da Lembrança do Senhor do Bonfim da Bahia, que é um suvenir típico de 

Salvador (Figura 23). A frase da fita, reescrita manualmente, foi adaptada de acordo 

com o elemento da arquitetura escolhido e o local em que está situado. O seu 

símbolo da cruz e a cor intensa permaneceram, sendo redimensionados o tamanho 

e a variação no preenchimento. 

 

 

Figura 23 - Fitas da Lembrança do Senhor do Bonfim da Bahia. 

 

Escolheu-se do Largo Terreiro de Jesus dois elementos, o chafariz e a 

luminária. O chafariz (Figura 24) por apresentar um estética detalhada não foi bem 

aproveitado aqui por causa do desenho que foi bastante sintetizado, o que provocou 

a perda de características relevantes. Os testes foram realizados para se ter uma 

ideia de como iam ficar quando combinados com as fitas que proporcionaram 

movimento, mesmo apresentando a demarcação, o exagero na dimensão, em 

algumas pranchas, como seguem nas figuras 25 e 26. 
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Figura 24 – Chafariz do Largo Terreiro de Jesus. 

 

   

Figura 25 - Experimentos nas pranchas a partir do chafariz do Largo Terreiro de Jesus. 
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Figura 26 - Experimentos nas pranchas a partir do chafariz do Largo Terreiro de Jesus. 

 

A luminária (Figura 27), também resumido o seu desenho comparando com a 

imagem original, foram melhor solucionadas em relação ao chafariz, quando uniu-se 

com as cores, fitas, movimento, tamanho e organização delas nas pranchas (Figuras 

28 e 29). 
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Figura 27 - Luminária do Largo Terreiro de Jesus. 

 

   

Figura 28 - Experimentos nas pranchas a partir da luminária do Largo Terreiro de Jesus. 
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Figura 29 - Experimentos nas pranchas a partir da luminária do Largo Terreiro de Jesus. 

 

Os elementos trabalhados do Largo do Pelourinho foram edifícios dispostos 

na ladeira em perspectiva (Figura 30) e a Fundação Casa de Jorge Amado. As 

casas ficaram com traços rígidos, geométricos, não apresentando os detalhes e 

linhas curvas das portas, janelas, telhados, que foram pintados, recortados. O auxílio 

das fitas proporcionou certo movimento, mas não o suficiente e continuou rígido as 

composições. Seguem as demonstrações nas figuras 31 e 32.   
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Figura 30 - Edifícios na ladeira do Largo do Pelourinho. 

 

    

Figura 31 - Experimentos nas pranchas a partir dos edifícios na ladeira do Largo do Pelourinho. 
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Figura 32 - Experimentos nas pranchas a partir dos edifícios na ladeira do Largo do Pelourinho. 
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Na Fundação Casa de Jorge Amado foi usada a sua fachada (Figura 33). A 

montagem do desenhos recortados e pintados chegou próxima do referencial, 

mesmo com o uso da fita, porém ficou geometrizado. As propostas seguem nas 

figuras 34 e 35  e uma delas fez-se uma composição em xadrez. 

 

 

Figura 33 - Fachada da Fundação Casa de Jorge Amado. 

 

 

Figura 34 - Experimento na prancha a partir da fachada da Fundação Casa de Jorge Amado.     
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Figura 35 - Experimentos nas pranchas a partir da fachada da Fundação Casa de Jorge Amado. 

 

O intuito em fazer estas pranchas era para analisá-las e retirar delas os 

elementos e conjugá-los com a representação das fitas, que supostamente iam ser 

criados os módulos e rapports. Foi interessante o uso deste processo, mas a maior 

parcela dos resultados nas pranchas não foram estimulantes para que desse 

continuidade  devido a rigidez dos desenhos e certa descaracterização dos 

elementos arquitetônicos escolhidos. Esta técnica foi abandonada e adotou-se a 

linguagem da gravura como prosseguimento do método. 

 

4.4. Desenhos projetados a partir da linguagem da gravura  

 

Ao repensar em algumas soluções que melhor resolvessem os 

questionamentos mencionados no item acima, a gravura foi à escolhida. Isto ocorreu 

devido ao resgate da leitura visual de um trabalho realizado na disciplina Design de 

Superfície com a docente Lusa Aquistapasse, em 2010, que fez uma associação 

direta com a proposta do projeto a ser desenvolvida com o estilo dos desenhos da 
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literatura de cordel, que remete a uma cultura característica da Região Nordeste. 

Tinha-se o conhecimento desta linguagem, mas não a forma como era desenvolvida. 

Como matriz escolheu-se o linóleo, que é uma placa de borracha, ao invés da 

madeira como é normalmente utilizado neste processo de registro. O contato inicial 

com o linóleo foi desafiador pelo fato de desconhecê-lo, porém gratificante e 

emocionante em acompanhar o nascimento dos desenhos a partir de cada entalhe. 

Os erros e acertos no ato de gravar ocorreram, dia após dia, experimentando-o e 

adquirindo intimidade ao manuseá-lo. A passagem do desenho no papel para a 

borracha aconteceu com o uso do giz branco e caneta esferográfica azul, e na 

realização da escavação foram usadas as goivas, que são ferramentas apropriadas 

para esta finalidade. 

Nas imagens a seguir será apresentado o passo a passo da construção dos 

desenhos, a partir da técnica do linoleogravura, que irão compor a maioria dos 

estudos das estampas desta pesquisa.  Os locais do Pelourinho, cujos elementos 

arquitetônicos serão explorados com este processo são o Largo do Pelourinho e a 

Igreja de São Francisco. Para cada um deles será relatado um breve histórico antes 

da apresentação dos esboços e o primeiro é o Largo do Pelourinho (Figura 36). 

 

Largo do Pelourinho  

 

 

Figura 36 - Painel Semântico do Largo do Pelourinho. 
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A história enraizada como símbolo de justiça da época, o Largo do Pelourinho 

foi o último local a ser colocado a coluna de pedra com argolas de bronze, na qual 

eram castigados, ao público, os escravos e criminosos, cujo nome  teve o decreto do 

governador Tomé de Souza, desde 1549 (DOREA, 2006).  

Passados os anos de sofrimento e sendo totalmente reformado a estrutura e 

o conceito, o Largo do “Pelô”, forma carinhosa de falar pelos baianos, é o palco de 

atrações de naturezas diversas, principalmente de cunho artístico e cultural. Em sua 

volta estão os antigos casarões e sobrados residenciais e comerciais, a Igreja do 

Rosário dos Pretos, a Fundação Casa de Jorge Amado, a Praça do Reggae, o 

barracão de apresentações de dança da instituição Sesc, baianas de acarajé, 

trançadeiras, vendedores ambulantes e turistas.  

No Largo do Pelourinho foram usadas para a criação das estampas duas 

referências. A primeira, de acordo com a figura 37,  são edifícios dispostos na ladeira 

em perspectiva do Largo do Pelourinho .  

 

 

Figura 37 – Edifícios na ladeira do Largo do Pelourinho e seu desenho manual. 
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Passado para o linóleo, este desenho foi desmembrado em duas partes e 

partir deles criou-se criando mais quatro possibilidades, como seguem na sequência 

das figuras 38 a 42. 

 

 

Figura 38 - Desenhos originais no linóleo e suas impressões no papel dos edifícios do Largo do 
Pelourinho. 

 

 

Figura 39 – Primeiro desdobramento dos desenhos no linóleo e suas impressões no papel dos 
edifícios do Largo do Pelourinho. 
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Figura 40 - Segundo desdobramento dos desenhos no linóleo e suas impressões no papel dos 
edifícios do Largo do Pelourinho. 

 

 

Figura 41 - Terceiro desdobramento dos desenhos no linóleo e suas impressões no papel dos 
edifícios do Largo do Pelourinho. 
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Figura 42 - Quarto desdobramento dos desenhos no linóleo e suas impressões no papel dos edifícios  
do Largo do Pelourinho. 

 

As impressões no papel foram digitalizadas e trabalhadas no software gráfico 

de edição da imagem, no intuito de obter as formas positiva e negativa para ampliar  

as possibilidades combinatórias entre os desenhos, e mantendo o mesmo traço 

caracterísitico dos registros feitos no linóleo, conforme figura 43. 

 

A forma é geralmente apreendida como ocupando espaço, mas também 
pode ser vista como um espaço vazio circundado por espaço ocupado. 
Quando é percebida como ocupando um espaço, nós a chamamos forma 
“positiva”. Quando é percebida como um espaço vazio circundado por 
espaço ocupado,  nós a chamamos forma “negativa”. Em desenho branco-
e-preto, tendemos a considerar o preto como ocupado e o branco como não 
ocupado. Assim, uma forma preta é reconhecida como positiva e uma 
branca como negativa. Porém tais atribuições não são sempre verdadeiras. 
Em especial quando as formas se interpenetram ou se intersecionam, o que 
é positivo e o que é negativo não é mais facilmente distinguível. A forma, 
seja ela positiva ou negativa, é em geral entendida como o “formato”, que se 
encontra sobre um “fundo”. Aqui, “fundo” denota a área que circunda a 
forma ou o “formato”. Em casos ambíguos, a relação figura-fundo pode ser 
reversível. (WONG, 1998, p. 47). 
 

 

Esta mesma analogia será concebida em todos os próximos esboços.  
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Figura 43 – Formas positivas e negativas dos desenhos dos edifícios do Largo do Pelourinho, após 
projetados no linóleo, que foram trabalhados no software gráfico de edição da imagem. 
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A segunda referência é a fachada da Fundação Casa de Jorge Amado (Figura 

44), que segue a mesma sequência da apresentação dos desenhos da primeira. 

 

 

 

Figura 44 – Fachada da Fundação Casa de Jorge Amado e seu desenho manual. 

 

Este desenho foi passado para o linóleo e a partir dele foram feitos quatro 

outros, como seguem na sequência das figuras 45 a 49. 
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Figura 45 -  Desenho original no linóleo e sua impressão no papel da fachada da Fundação Casa de 
Jorge Amado. 

 

 

Figura 46 – Primeiro desdobramento do desenho no linóleo e sua impressão no papel da fachada da 
Fundação Casa de Jorge Amado. 
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Figura 47 – Segundo desdobramento do desenho no linóleo e sua impressão no papel da fachada da 
Fundação Casa de Jorge Amado. 

 

 

Figura 48 – Terceiro desdobramento do desenho no linóleo e sua impressão no papel da fachada da 
Fundação Casa de Jorge Amado. 
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Figura 49 – Quarto desdobramento do desenho no linóleo e sua impressão no papel da fachada da 
Fundação Casa de Jorge Amado. 

 

Os desenhos da Fundação, após o registro no linóleo, foram trabalhados no 

software gráfico de edição da imagem, conforme figura 50. 

 

 

Figura 50 – Formas positivas e negativas dos desenhos da fachada da Fundação Casa de Jorge 
Amado, após projetados no linóleo, que foram trabalhados no software gráfico de edição da imagem. 
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A segunda referência a ser apresentada é a Igreja de São Francisco (Figura 

51).  

 

Igreja e Convento de São Francisco 

 

 

Figura 51 - Painel Semântico da Igreja de São Francisco. 

 

O terceiro bispo do Brasil, D.Antônio Barreiro, havia comprado de Antônio 

Fernandez uma pequena casa coberta de palha, no dia 8 de Abril de 1587, junto da 

pequena capela dedicada a São Francisco de Assis que se erguia ao lado. Após 

realizado a compra, o bispo doou a casinha aos frades Melchior, Francisco de São 

Boaventura e Francisco da Ilha, com uma outra casa próxima e um terreno ao lado. 

Dessa forma, originou-se a atual Igreja e Convento de São Francisco. Suas ricas 

obras em talha dourada e em azulejaria do século XVII destaca a igreja como a 

igreja do ouro que contém um rico acervo para visitantes e pesquisadores e situa-se 

em frente ao Largo do Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho (DOREA, 2006). 

Foram exploradas da Igreja de São Francisco duas referências também para 

a criação das estampas. A primeira é a sua fachada, como podem ser vistos na 
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sequência das figuras 52 a 57, que seguem a mesma metodologia de apresentação 

do Largo do Pelourinho. 

 

 

Figura 52 - Fachada da Igreja de São Francisco e seu desenho manual. 

 

 

Figura 53 – Desenho original no linóleo e sua impressão em papel da  fachada da Igreja de São 
Francisco. 
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Figura 54 – Primeiro desdobramento do desenho no linóleo e sua impressão no papel da  fachada da 
Igreja de São Francisco. 

 

 

Figura 55 – Segundo desdobramento do desenho no linóleo e sua impressão no papel da  fachada 
da Igreja de São Francisco. 
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Figura 56 – Teceiro desdobramento do desenho no linóleo e sua impressão no papel da  fachada da 
Igreja de São Francisco. 

 

 

Figura 57 – Quarto desdobramento do desenho no linóleo e sua impressão no papel da  fachada da 
Igreja de São Francisco. 
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Os desenhos foram explorados também no software gráfico de edição da 

imagem como mostra a figura 58. 

 

 

Figura 58 – Formas positivas e negativas dos desenhos da fachada da Igreja de São Francisco, após 
projetados no linóleo, que foram trabalhados no software gráfico de edição da imagem. 

 

A segunda referência da igreja é o seu o teto coberto de ouro, de acordo com 

a sequência das figuras 59 a 64. 

 

 

Figura 59 – Teto da Igreja de São Francisco e seu desenho manual. 
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Figura 60 - Desenho original no linóleo e sua impressão em papel do teto da Igreja de São Francisco. 

 

 

Figura 61 - Primeiro desdobramento do desenho no linóleo e sua impressão no papel do teto da 
Igreja de São Francisco. 
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Figura 62 - Segundo desdobramento do desenho no linóleo e sua impressão no papel do teto da 
Igreja de São Francisco. 

 

 

Figura 63 - Terceiro desdobramento do desenho no linóleo e sua impressão no papel do teto da 
Igreja de São Francisco. 
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Figura 64 - Quarto desdobramento do desenho no linóleo e sua impressão no papel do teto da Igreja 
de São Francisco. 

 

Os trabalhos executados no software gráfico de edição da imagem 

encontram-se na figura 65. 

 

 

Figura 65 - Formas positivas e negativas dos desenhos do teto da Igreja de São Francisco, após 
projetados no linóleo, que foram trabalhados no software gráfico de edição da imagem. 
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Os desenhos obtidos para a construção nos estudos dos módulos, dos 

rapports e nas aplicações das estampas, foram decorrentes dos processos de 

criação das experimentações nas pranchas e com o uso do linóleo, como podem ser 

acompanhados a seguir. 

 

4.5. Estudos desenvolvidos  

 

As imagens desta etapa referem-se as propostas das estampas a partir dos 

desenhos escolhidos que foram decorrentes dos processos de criação das 

experimentações nas pranchas e com o uso do linóleo. Criou-se no total doze 

estudos que serão explanados adiante.  

Aproveitou-se, primeiramente, os experimentos de duas pranchas da figura 29 

que tiveram como elemento arquitetônico a luminária do Largo Terreiro de Jesus. 

Escolheu-se este elemento devido à sua luminosidade baixa à noite no Largo do 

Terreiro, como em praticamente todo o bairro, que proporciona um clima boemio, 

aconchegante, para todos que frequentam no período noturno as opções de lazer 

disponíveis no local. 

As pranchas foram fotografadas, transferidas para o computador e os 

desenhos foram refeitos no software gráfico de edição vetorial. A partir disto, criou-

se quatro estudos dos módulos e rapports, de acordo com a sequência das figuras 

66 a 69, que proporcionam movimento, esquilíbrio, com a variação dos tamanhos 

das luminárias, na distribuição das fitas e combinação das cores.  
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Figura 66 – Proposta 1 – módulo: 12cm x 34cm e rapport: 24cm x 68cm. 
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Figura 67 - Proposta 2 – módulo: 12cm x 14cm e rapport: 24cm x 28cm.  
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Figura 68 - Proposta 3 – módulo: 10,5cm x 10,5cm e rapport: 21cm x 42cm. 
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    Figura 69 - Proposta 4 – módulo: 10,5cm x 10,5cm e rapport: 42cm x 52,5cm. 
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Os estudos sequenciais usou-se dos desenhos feitos a partir da linguagem da 

gravura. Depois que trabalhados no linóleo, no software gráfico de edição da 

imagem, escolheu-se alguns deles para fazerem parte da composição. Os módulos 

e rapports foram compostos no software gráfico de edição vetorial.  

O segundo elemento da arquitetura escolhido são os edifícios situados na 

ladeira do Largo do Pelourinho e desenvolveu-se quatro estudos. Na figura 70, 

encontram-se no módulo três prédios, em branco, preto e cinza, organizados um 

acima e próximo do outro, que ao ser repetido proporciona movimento.  

A figura 71, o módulo foi repetido três vezes em tamanhos proporcionais 

dentro dele mesmo, criando a gradação do desenho em perspectiva com tamanhos 

diferentes, após a aplicação do rebatimento.  

Na figura 72, a organização espacial das casas foi a horizontal, 

proporcionando a continuidade do módulo também no sentido vertical, através do 

encaixe lateral e o dinamismo que ocorreu com a distribuição das casas coloridas.  

Compreende-se na figura 73, a organização lateral, central e dimensional das 

casas combinadas no módulo, com os desenhos em preto sobre fundo marrom, e 

quando rebatidos apresenta a perspectiva, a relação do positivo e negativo.   
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Figura 70 – Proposta 5 – módulo: 7cm x 14cm e rapport: 21cm x 14cm. 
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Figura 71 - Proposta 6 – módulo: 10,5cm x 10,5cm e rapport: 21cm x 21cm. 
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Figura 72 – Proposta 7 – módulo: 14cm x 7cm e rapport: 28cm x 28cm. 
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Figura 73 - Proposta 8 – módulo: 10,5cm x 10,5cm e rapport: 21cm x 31,5cm. 
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O terceiro elemento é a fachada da Fundação Casa de Jorge Amado, também 

localizado no Largo do Pelourinho. A partir dele foram criados dois estudos.  

No primeiro,  figura 74, a distribuição em tamanhos variados dos desenhos 

possibilita no rapport, movimento, coerência na leitura visual, contraste entre a 

relação positivo-negativo com o uso do preto e branco. 

O segundo estudo, os desenhos coloridos com tamanhos diferentes e 

proporcionais, ordenados no sentido vertical do módulo, apresenta uma proposta de 

listrado, de acordo com a figura 75. 
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Figura 74 - Proposta 9 – módulo: 10,5cm x 10,5cm e rapport: 21cm x 21cm. 
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Figura 75 - Proposta 10 – módulo: 10,5cm x 10,5cm e rapport: 21cm x 31,5cm. 
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O quarto elemento arquitetônico é a fachada da Igreja de São Francisco que 

tem como complemento o seu teto e foram desenvolvidos dois estudos. 

O primeiro, a figura 76, o desenho do teto na cor amarela representa o ouro 

da igreja. A maneira da sua ordenação atuou como plano de fundo para os 

desenhos em branco da fachada. 

No segundo, os desenhos em branco do teto foram sobrepostos e também 

atuaram como plano de fundo para os desenhos da fachada, que reforçou-se o 

realce através das cores em tons rosados. O lilás que representa a cor do tecido e a 

organização dos dois desenhos escolhidos integraram-se na proposta de forma 

equilibrada, como segue na figura 77. 
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Figura 76 - Proposta 11 – módulo: 10,5cm x 10,5cm e rapport: 21cm x 21cm. 
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Figura 77 - Proposta 12 – módulo: 14cm x 7cm e rapport: 28cm x 28cm. 
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A realização destes estudos possibilitou o aumento da compreensão técnica 

da linguagem do design de superfície adquirido em sala de aula. A seguir, serão 

apresentadas as propostas escolhidas que foram impressas nos tecidos e 

resultaram nos vestidos estampados, o produto final desta pesquisa. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

83 

CAPÍTULO 5 - RESULTADOS FINAIS 

 

 

Esta etapa consiste na apresentação das bandeiras de cores das estampas, 

que contêm quatro opções em cada uma, e suas respectivas aplicações, a partir de 

seis estudos selecionados dos doze desenvolvidos no item anterior. A maioria das 

alternativas das cores foram impressas nos tecidos através do processo de 

estamparia a quadros, no Pólo de Design Têxtil da UFSM.  

O suporte escolhido para a impressão das estampas foi a malha PV, 

composição 100% algodão, devido ao seu uso constante na cidade de Salvador 

durante os doze meses do ano, das possibilidades de modelos de vestidos que 

podem ser obtidos a partir dele, além de seu conforto e caimento.  

Os tamanhos dos módulos foram 28,5cm x 28,5cm, 19,5cm x 30,5cm, 28,5c x 

39cm e das malhas foram 1,20m x 1,60, 1,20m x 1,50, 1,20 x 1,00m. A intenção que 

se pretendia com estas dimensões era em destacar e valorizar todos os elementos 

contidos neles, de maneira equilibrada, dinâmica, harmônica visualmente, sem 

marcar as estampas nos vestidos.  

Nomeou-se cada estampa como Pelô, fazendo jus a sua relevância nesta 

investigação e seguidas com suas respectivas numerações. Para melhor apresentá-

las nos vestidos escolheu-se modelos negras, por representarem a cultura afro, a 

essência da raça da população baiana, a identidade de todos que vivem, convivem e 

sobrevivem no Pelourinho. 

As bandeiras de cores da Estampa Pelô 01 referem-se a proposta 1 (Figura 

66) e o seu módulo adaptou-se ao modo de impressão. Foram impressas 

diretamente na malha e ocasionou a soma de cores da tinta com o fundo (Figura 78). 

Em algumas houve o destaque de um desenho em relação ao outro devido à cor 

empregada, porém, não deixou de ter o equilíbrio visual.  
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Figura 78 - Bandeiras de cores da Estampa Pelô 01. 

 

A aplicação da estampa no modelo do vestido frente única, todas as cores e 

desenhos receberam igual destaque (Figura 79). 
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Figura 79 - Aplicação da Estampa Pelô 01 no vestido frente única. 
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A luminária se fez presente novamente na Estampa Pelô 02 e desta vez 

baseou-se na proposta 3 (Figura 68). As bandeiras de cores foram criadas no 

software gráfico de edição vetorial (Figura 80). O colorido dos desenhos sobre o 

fundo de outra cor proporcionaram vida, movimento, o que se repete no modelo 

tomara que caia do vestido na figura 81.  

 

 

Figura 80 - Bandeiras de cores da Estampa Pelô 02. 
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Figura 81 - Aplicação da Estampa Pelô 02 no vestido tomara que caia. 
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Tendo como base a proposta 5 (Figura 70) a soma de cores nas bandeiras da 

Estampa Pelô 03 (Figura 82) teve mais ênfase nos tecidos de fundo vermelho e azul, 

em que a luminosidade da cor da tinta reduziu-se em alguns desenhos, entretanto, a 

harmonia visual e os detalhes adquiridos no linóleo não foram perdidos.  

Movimento, dinamismo, coerência, ocorreram também com a organização das 

casas coloridas no módulo, compondo o barrado do vestido com modelo de um 

ombro só, conforme figura 83. 

 

 

Figura 82 - Bandeiras de cores da Estampa Pelô 03. 

 



 

 

89 

 

Figura 83 - Aplicação da Estampa Pelô 03 no vestido de um ombro só. 



 

 

90 

A organização no sentido horizontal dos edifícios da Estampa Pelô 04 refere-

se à proposta 7 (Figura 72). Apresentou-se nas bandeiras de cores o equilíbrio visual 

com escolha dos desenhos e intesidade das cores impressa nas malhas, mesmo 

com a ocorrência da soma de cores (Figura 84). 

No vestido, que apresenta dois modelos em sua estrutura, tomara que caia e 

frente única, houve a soma de cores do amarelo e laranja sobre o fundo azul da 

malha, originando as cores ouro velho e ferrugem que contrastaram 

harmoniosamente com o branco (Figura 85). 

 

 

Figura 84 - Bandeiras de cores da Estampa Pelô 04. 
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Figura 85 - Aplicação da Estampa Pelô 04 no vestido tomara que caia e frente única. 
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As alternativas de cores nas bandeiras da Estampa Pelô 05 (Figura 86), são 

referentes a proposta 9 (Figura 74), destacam bem os desenhos e seus detalhes, 

mesmo somadas com as cores das malhas. 

A aplicação da estampa no vestido com modelo frente única, realçou os 

desenhos que foram impressos em preto sobre o fundo branco e valorizou as 

características obtidas no processo de entalhe do linóleo, conforme a figura 87. 

 

 

Figura 86 - Bandeiras de cores da Estampa Pelô 05. 
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Figura 87 - Aplicação da Estampa Pelô 05 no vestido frente única. 
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Baseado na proposta 11 (Figura 76), os desenhos das bandeiras de cores da 

Estampa Pelô 06 (Figura 88) foram somados quando impressos, principalmente à do 

fundo marrom, cuja cor da representação da igreja mostrou pouco contraste na 

sobreposição da cor da  figura do seu teto, mas manteve-se equilibrada visualmente. 

No modelo do vestido tomara que caia, o amarelo que retrata o ouro do teto 

da igreja foi somado ao fundo marrom do tecido, ocasionando a cor ouro velho, que 

contribuiu ainda mais no realce em branco dos desenhos da igreja, de acordo com a 

figura 89. 

 

 

Figura 88 - Bandeiras de cores da Estampa Pelô 06. 
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Figura 89 - Aplicação da Estampa Pelô 06 no vestido tomara que caia. 
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O manuseio com o linóleo no processo de criação foi fundamental para que 

as características adquiridas com a linguagem da gravura proporcionassem uma 

identidade distinta de trabalho profissional ao ser transmitida para a superfície têxtil. 

Nos momentos da sua escavação foi possível detectar alguns erros quando 

realizados os testes de impressão no papel e a atenção foi o mínimo que se 

esperava para que todo o procedimento obtivesse êxito.  

Ocorreu de forma semelhante com as impressões feitas na malha, pelo 

processo de estamparia a quadros, desde a escolha da tela até a sua secagem após 

ser usada. A escolha por este método de aplicação das estampas se deu para ser 

adquirido o conhecimento da técnica e os resultados nos vestidos, mostraram-se 

instigantes, vibrantes, favoráveis.  

O desenvolvimento no processo criativo, os tamanhos dos módulos, rapports 

e das bandeiras de cores utilizados, os sistemas de repetição empregados, o 

processo de impressão e o suporte escolhido para a aplicação das estampas, se 

adequaram de forma positiva nos estudos desta pesquisa. Uma vez que, no design 

têxtil estas e outras variantes serão interpretadas, definidas, executadas, de acordo 

com o briefing de cada projeto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A contextualização entre os conhecimentos empregados do design, da 

arquitetura, da arte, está presente com mais freqüência na propagação dos projetos 

acadêmicos e profissionais. Mesmo com as particularidades de cada área, elas se 

interagem de forma acertada com diversos assuntos, disciplinas, que contribuem 

para que seja sólida a compreensão do referencial que se pretende investigar.   

Visualiza-se a partir do crescimento da pesquisa “Elementos da arquitetura do 

Pelourinho como referencial na criação de estampas para vestidos” um vasto campo 

a ser explorado nos projetos de design têxtil, bem como em outras superfícies, 

fazendo uso da gravura como a linguagem principal na criação dos desenhos, que 

propõe gestualidade, coerência na leitura visual e um estilo particular no traço após 

o entalhe no linóleo. As possibilidades para serem projetadas com os elementos da 

arquitetura que aqui foram desenvolvidos são bastante amplas.  

Os resultados finais foram satisfatórios devido à positiva interação entre a 

linguagem da arquitetura e da estamparia, ao cumprimento dos objetivos teóricos e 

práticos, da valorização e conscientização em se conservar um patrimônio 

arquitetônico cultural como o Pelourinho, que é pouco difundido, tem muito a 

oferecer e a ser explorado plasticamente no universo do design têxtil.   

As experiências e maturidade obtidas no decorrer desta pesquisa foram e 

serão válidas no progresso pessoal e profissional que contemplam não apenas o fim 

desta etapa, mas o início de minuciosas investigações para os posteriores 

resultados. 

Os avanços tecnológicos apresentam-se cada vez mais vanguardistas, 

proporcionando ao designer de superfície uma infinidade de recursos e ferramentas 

que poderão ser utilizados nos processo de criação de seus projetos especializados, 

contribuindo na divulgação do exercício da profissão para a sociedade brasileira, 

pois uma parcela mínima da população conhece sobre a existência de tal ofício. 
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