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Resumo

RAÍZES CULTURAIS BRASILEIRAS: 
ENGINEERED PRINT INSPIRADO NA TRIBO KAYAPÓ

AUTOR: Álisson Lucero Fernandes
ORIENTADOR: Prof.ª Dr.ª Reinilda de Fátima Berguenmayer Minuzzi

Este estudo tem como propósito central desenvolver uma coleção de moda masculina, 
desde a criação das estampas, a confecção da peça piloto, até os ornamentos 
aplicados, na qual serão exploradas características da identidade indígena brasileira. 
Para que isso fosse possível utilizou-se a técnica do Engineered Print, juntamente 
com a aplicação de bordados, como base para o design de superfície, conferindo uma 
aparência tridimensional e decorativa ao tecido. Sob um caráter de sustentabilidade, o 
Engineered Print é uma técnica que incentiva a redução de resíduos, já que a estampa 
será impressa em áreas localizadas nos moldes, aplicada a camisetas feitas em 
estamparia por sublimação. Dessa forma, diminuem-se os desperdícios nas partes não 
utilizadas que serão descartadas no corte. Como referência visual foi utilizada a cultura 
da tribo Kayapó, localizada entre o sul do estado do Pará e norte do Mato Grosso, 
no Brasil, munida de atividades artísticas, como a pintura corporal e o grafismo, que 
foram exploradas nesta pesquisa. Através de imagens de apoio, buscou-se transpor os 
valores da cultura da tribo por meio de estampas aplicadas com a técnica do Engineered 
Print. O presente estudo tem base na metodologia de Bernard Löbach (2001), por se 
tratar de um método objetivo, que contempla todos os aspectos para o desenvolvimento 
deste projeto. Deste modo, a coleção proposta apresenta aspectos significativos e de 
representação da linguagem, associadas ao tema escolhido através das cores, texturas, 
estética, entre outros, resultando em seis peças e duas linhas na coleção.

Palavras-chave: Design de Superfície. Estamparia Têxtil. Grafismo Indígena.  
Engineered Print. Estética. Corporalidade.



AbstrAct

BRAZILIAN CULTURAL ROOTS: 
ENGINNERED PRINT INSPIRED BY THE KAYAPÓ TRIBE

AUTHOR: Àlisson Lucero Fernandes
SUPERVISOR: Prof.ª Dr.ª Reinilda de Fátima Berguenmayer Minuzzi 

The main purpose of this study is to develop a collection of men’s fashion, from the 
creation of the prints, the making of the pilot piece, to the ornaments applied, in which 
the characteristics of the Brazilian indigenous identity will be explored. For this to be 
possible, the Engineered Print technique, together with the application of embroidery, 
was used as the basis for a surface design, giving a three-dimensional and decorative 
appearance to the fabric. Under a sustainability character, Engineered Print is a 
technique that encourages the reduction of waste, since the print will be printed in 
areas located in the molds, applied to shirts made in stamping by sublimation. In this 
way, the waste is reduced in the unused parts that will be discarded in the cut. As 
a visual reference, the culture of the Kayapó tribe was used, located between the 
southern state of Pará and northern Mato Grosso, Brazil, with artistic activities such 
as body painting and graphics, which were explored in this research. Through support 
images, it was tried to transpose the values   of the culture of the tribe by means of 
applied prints with the technique of Engineered Print. The present study is based on 
the methodology of Bernard Löbach (2001), because it is an objective method, which 
contemplates all aspects for the development of this project. In this way, the proposed 
collection presents significant aspects and representation of the language, associated 
to the theme chosen through colors, textures, aesthetics, among others, resulting in six 
pieces and two lines in the collection.

Key-words: Surface design. Textile stamping. Indigenous graphics. Engineered Print. 
Aesthetics. Corporality.
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Capítulo 1

intRodução

A presente pesquisa aborda como tema referencial a tribo indígena Ka-
yapó, localizada entre o sul do Estado do Pará e norte do Mato Grosso no 
Brasil. Essa tribo é munida de atividades artísticas, como a pintura corporal 
e o grafismo, que serão tematizados neste estudo, sendo constituídos como 
uma forma de socialização e integração da comunidade Kayapó. Com ela se 
constroem os princípios básicos desta tribo, onde as mulheres são responsá-
veis por essa atividade, assim como qualquer outra atividade feminina rotinei-
ra dentro da comunidade (RODRIGUES, 2006).

Diante disso pode se associar o design de superfície à temática artísti-
ca utilizada neste estudo, tendo em vista que as qualidades estéticas da Tribo 
Kayapó estão associadas aos tratamentos de superfície dentro do contexto 
cultural pesquisado. 

 Como técnica de estamparia, o Engineered Print será aplicado nesta 
proposta como uma técnica que incentiva a redução de resíduos, já que a 
estampa só será impressa em áreas localizadas nos moldes. Dessa forma, 
diminui o desperdício de resíduos químicos de tinta nas partes não utilizadas 
que serão descartadas no corte. Com o auxílio de softwares para o desenvol-
vimento da estampa, ela fica localizada de forma precisa e, com a união dos 
moldes, as imagens se tornam contínuas mesmo interrompidas com a costura 
(LASCHUK; RÜTHSCHILLING, 2013).

Neste contexto, este estudo se propõe a criar uma coleção de estampas 
para uma coleção de moda masculina, onde a ideia principal é desenvolver 
desenhos manuais na estamparia desenvolvida, além de aplicações de orna-
mentos nas peças.

 Dessa forma, utilizando o Engineered Print como base para o design de 
superfície, serão sobrepostas sob o tecido as ornamentações, como o borda-
do de pedrarias, para conferir uma aparência tridimensional e mais decorativa 
ao tecido. Conforme lembra Udale (2015, p. 120), “o bordado contemporâneo 
é baseado em técnicas tradicionais”, o que ficará evidente neste trabalho, 
pois será a partir deste conceito que as ornamentações serão estudadas e 
desenvolvidas.
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 Exprime-se, assim, na coleção desenvolvida, uma identidade brasileira, 
onde a cultura do seu povo nativo será evidenciada a partir da criação de to-
dos os processos até a finalização das peças, fazendo com que este estudo 

seja estruturado de uma maneira orgânica e criativa.

1.1 OBJETIVOS 

O objetivo geral desta pesquisa é criar e desenvolver uma coleção de 
estampas para ser aplicada em uma coleção de moda masculina, com ênfase 
na técnica do Engineered Print e nas ornamentações manuais. 

Igualmente pretende-se:

• Compreender os processos de estamparia têxtil e ornamentações 
manuais como o bordado em pedrarias, para serem aplicados no pro-
duto final.
• Investigar o universo mítico indígena para entender a arte indígena 
e as pinturas corporais.
• Investigar e selecionar imagens e texturas relacionadas à estética 
utilizada no tema proposto, visando inspirações e referenciais para a 
criação em design de superfície têxtil.
• Desenvolver alternativas de estampas com a temática indígena.
• Selecionar os materiais que melhor se adequem para o desenvolvi-
mento da temática escolhida.
• Desenvolver produtos de moda masculina como suporte para as 
superfícies têxteis geradas.

1.2 JUSTIFICATIVA

A cultura indígena é uma exteriorização das raízes do Brasil. Por se tratar 
do povo nativo desta terra, os índios expressam uma particular competência no 
aspecto artístico e assim esta temática torna-se relevante ao exaltar a cultura 
brasileira. Nesse contexto, busca-se valorizar essa diversidade que respeita a 
natureza e se organiza de uma forma social e natural.

 A motivação para este projeto inicia-se a partir do trabalho de conclusão 
de curso (TCC) do autor, no curso de Tecnologia em Design de Moda, no qual a 
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pesquisa em design de superfície e as ornamentações manuais referenciaram 
novas possibilidades a serem estudadas e continuadas neste trabalho. A propos-
ta explora uma nova maneira de pensar nas formas, materiais e técnicas, de-
senvolvendo um design de superfície têxtil exclusivo, tornando-se uma coleção 
autêntica e com características artesanais.

A pesquisa e produções em legitimidade sociocultural está em ascensão 
na moda e, conforme destaca Rodrigues (2006), a relevância de exaltar as raízes 
indígenas torna-se mais visível diante de um mundo globalizado e efêmero que 
a cada dia busca por referências de tradições locais, que culminam em âncora 
simbólica e originalidade estética. O Brasil é um país dotado de originalidade 
com muitas raízes a serem exploradas neste contexto cultural, com isso, este 
estudo pretende buscar resultados que colaborem com o cenário da moda atual 
(RODRIGUES, 2006).

A pesquisa em questão tem o objetivo de contribuir, tanto com a instituição 
formadora, bem como, com a comunidade acadêmica e profissional, fortalecen-
do os laços com profissionais que queiram ampliar seus conhecimentos no que 
tange os processos de criação em design de superfície com ênfase têxtil. Procu-
ra-se assim contribuir para os processos de design de superfície têxtil voltados 
a moda, refletindo sobre novas percepções, possibilidades e processos que este 
campo legitima. É no encontro entre as novas maneiras de percepção, aliado 
às técnicas de produção, que emana a necessidade de estudar processos que 
propiciem a criação de produtos inovadores e que exaltem traços culturais de um 
povo que tanto tem a agregar, a tribo Kayapó.

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO

O presente estudo está dividido em quatro capítulos ordenados de ma-
neira sistemática para melhor desenvolvimento. O primeiro capítulo apresenta o 
desenvolvimento da ideia inicial deste trabalho, como a introdução, objetivos e 
justificativa com o intuito de informar brevemente o leitor do que se trata a mo-
nografia. 

 No segundo capítulo, contempla o desenvolvimento criativo deste estudo, 
como a inspiração artística que é a Tribo Kayapó, com suas ornamentações cor-
porais, pintura corporal e técnicas. Logo, as linguagens do vestuário para escla-
recer pontos fundamentais do produto desenvolvido na pesquisa.

Já no terceiro capítulo, é abordado o foco principal desta monografia, o 
design de superfície. Na pesquisa, são aprofundados tópicos como os métodos 
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e aplicações dessa área, como o Engineered Print, que, a todo o momento, é 
mencionado ao longo do texto. 

 Finalizando, o quarto capítulo, onde é desenvolvida a metodologia que 
é aplicada a este estudo, através de fases que constroem de maneira técnica 
e objetiva. Tornando-se o capítulo mais decisivo do projeto, pois une todos os 
conhecimentos apresentados ao longo do trabalho.  O capítulo é seguido pelas 
Considerações Finais e Referências da pesquisa.
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Capítulo 2

tRibo KAyApó

A inspiração artística para o desenvolvimento deste trabalho é a Tribo Kayapó, 
que está localizada ao sul do Estado do Pará e ao norte de Mato Grosso. De acor-
do com levantamento de 2010 da Fundação Nacional da Saúde (FUNASA), existem 
8.638 índios Kayapó nesta região, que são divididos em diversas tribos, mas compar-
tilham de uma mesma família línguistica identificada como Jê1.

A arte e cultura desta tribo são exploradas neste estudo, sempre respeitando 
os aspectos socioculturais, mitológicos, cosmológicos e ritualísticos do universo indí-
gena.

O povo em questão é o mais estudado de toda a Amazônia, devido a sua rique-
za cultural. Para fins de estudo, este trabalho terá foco na tribo Kayapó Xikrin, sobre 
a qual podemos encontrar uma vasta coleção de informações e referências bibliográ-
ficas. 

A Tribo Xikrin, também pode ser chamada de Mebengokré, autodenominação 
que significa “gente do buraco d’água”. A denominação é resultado da localização 
desta tribo, entre os rios Tocantins e Araguaia, local em que, segundo suas crenças, 
aconteceu a separação de grupos ancestrais. Além desta, existem outras denomina-
ções referentes a líderes ou posição geográfica da tribo (VIDAL, 1992), mas que não 
foram consideradas para fins deste estudo.

 Atualmente os Xikrins estão localizados em duas reservas indíginenas: Cateté 
e Trincheira Bacajá. Ambas as áreas ficam localizadas, as margens do rio Cateté no 
sul do Estado do Pará e são ricas em mogno e castanheiras. 

 A tribo constrói suas aldeias sempre perto dos rios. Os Xikrins ficam próximos 
a uma curva acentuada com praia e cachoeira rasa, denominada pelos índios como 
Pukatingró (VIDAL, 1992), constituindo uma organização social na qual a aldeia se 
admite uma praça central, com um círculo de casas ao redor. Ao entorno, encontra-
-se mata fechada e algumas roças circulares. A área central é responsabilidade dos 
homens e ali se discutem questões políticas, jurídicas e sociais, além de serem palco 
para os rituais praticados. As casas nos arredores são de responsabilidade das mu-
lheres, onde elas têm total poder para organizar suas tarefas diárias (VIDAL, 1992).

1 Disponível em: http://www.funasa.gov.br/site/busca/?q=kayap%C3%B3 acesso em 01 de 
setembro de 2017.
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 Um legado das mulheres desta tribo é morrerem na mesma casa em que nas-
ceram e viveram toda sua vida, mesmo sendo figuras importantes dentro do contexto 
de organização social, na qual participam desenvolvendo tarefas em conjunto. São 
responsáveis pela transmissão da cultura de sua tribo para seus filhos, destacando a 
pintura corporal (Figura 1) que exige muita técnica.

 As mulheres da tribo igualmente são responsáveis pela colheita, plantio e ali-
mentação. Também fazem parte da sua rotina as discussões coletivas e decisões que 
se relacionam com os casamentos do seu povo (VIDAL, 1992).

Figura 1: Pintura corporal de mãe para filha
 

Fonte: Nossa Pintura, página do Facebook em https://goo.gl/jefvFo

Fica evidente na Figura 1 que, culturalmente, essa tribo trabalha a 
perpetuação da cultura passada de mãe para filho, sendo que a cultura Ka-
yapó é uma das poucas que resiste com esta característica fielmente ao que 
foi passada por seus antepassados. 

2.1 ORNAMENTAÇÃO CORPORAL 

A representação corporal da Tribo Kayapó pode ser notada através de 
suas ornamentações e pinturas, nas quais se expõe todos os aspectos re-
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lacionados a mitologia, cosmologia e rituais do seu universo cultural. O cor-
po é o suporte de uma representação simbólica e estilística, a qual mostra 
uma linguagem que serve de ferramenta para discutir suas representações 
visuais.

Para o campo do design, o interessante desta representação corpo-
ral, não é o corpo em si, mas sua expressão visual. Pois através dos 
artefatos que o circundam podemos perceber as diferentes maneiras 
que o corpo humano pode ser pensado, retratado, configurado e 
constituído (RODRIGUES, 2006, p.36)

Torna-se interessante analisar que a ornamentação corporal indígena, 
no contexto contemporâneo e mesmo sofrendo a interferência contínua da 
globalização, ainda produz artefatos que expressam de forma nítida e fiel 
suas raízes e percepções. A corporalidade, não só na tribo Kayapó, mas na 
Amazônia em si, representa uma coletividade que relaciona o social e o cul-
tural, tornando as marcas e pinturas no corpo dos índios representações dos 
ideais coletivos que possuem a força de destacar as identidades sociais. 
Deste modo a resistência indígena se justifica e perpetua a cultura que é 
passada de mãe para filho, por todas as gerações (RODRIGUES, 2006).

O corpo culturalmente serve como um suporte físico, conectando o su-
jeito ao mundo e assim sendo a causa das mudanças das relações sociais. 
Além disso, serve também como uma base para as formas gráficas que ma-
nifestam a linguagem visual celebrada pelo indivíduo (Figura 2), não sendo 
apenas uma intervenção artística e decorativa, mas uma mensagem repleta 
de significados e construída através de rituais e outras ocasiões sociais 
(Figura 3).

A pintura corporal indígena ou decoração corporal concede ao indi-
víduo seu grau de dignidade humana, servindo para inserir o mesmo nas 
questões sociais e assimilar sua identidade pessoal enquanto ser grupal. 
Através desta comunicação os valores cultivados fazem com que o sujeito 
seja inserido em um meio social, como destaca Rodrigues (2006, p. 38), 
que trata a representação da imagem destes indivíduos, os índios, como “a 
segunda pele, a pele social”.
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Figura 2: Pintura corporal com jenipapo

Fonte: Catálogo Menire

O momento da pintura corporal do indivíduo, conforme a Figura 2, significa um 
rito de passagem para inserção no âmbito social.

Figura 3: Ornamentação corporal

Fonte: Catálogo Menire

Como ilustrado na Figura 3, a sombra do indío Kayapó com a sua decoração 
corporal, pode referir-se a qualquer ser humano, através da sombra, mas neste caso 
destaca o índio, caracterizado, o que insere sua figura e seus valores ao meio social.
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2.2 PINTURA CORPORAL E ORNAMENTAÇÕES

As pinturas corporais desenvolvidas pelos índios Kayapó Xikrin são atribuídas 
como sendo parte da natureza humana. Aplicada ao corpo, a pintura que expressa 
uma função social, pode ser realizada com jenipapo, mesmo no corpo de um recém-
-nascido, o que vai conferir o status de pessoa humana. Além disso, existem diferen-
ças entre as pinturas realizadas em adultos e crianças, isto acontece porque a quan-
tidade de estampas e motivos é limitada, de forma que para os adultos as pinturas 
obedecem a padrões mais rígidos. 

Na representação gráfica, existe uma grande variedade de formas abstratas 
que podem ou não ser acompanhadas de um motivo decorativo. Mesmo com ins-
pirações da natureza, como a fauna e a flora, os desenhos acabam sempre sendo 
geometrizados, nos quais linhas retas e ângulos se misturam com formas orgânicas, 
deixando assim a pintura Kayapó ainda mais original, como em nenhuma outra tribo 
(RODRIGUES, 2006; VIDAL, 1992).

A maioria dos aqui referenciados destaca que é relevante ressaltar a impor-
tância da pintura corporal como uma atividade natural da tribo, que atua como uma 
forma de integração, controle e socialização do sujeito, sendo na Tribo Kayapó Xikrin, 
a atividade de pintura exclusiva das mulheres, em ritual que acontece a cada oito dias, 
em média. 

A pintura, além de uma prova social, é um verdadeiro hábito como qualquer 
outro rotineiro fora de uma tribo, a exemplo de escovar os dentes e cozinhar. Todas 
as mulheres da tribo são pintoras, consideradas como um tributo característico da 
natureza feminina. 

 Uma sociedade das mulheres é formada na medida em que as mulheres Xikrin 
realizam sessões de pinturas coletivas. São elas que pintam os homens (Figura 4), 
jovens iniciados e seus maridos, culturalmente destinadas a pintar o pai ou o irmão se 
os mesmos estiverem viúvos. A pintura, dividida em partes diferentes do corpo, só é 
concedida ao indivíduo se ele estiver com saúde e com a pele limpa, sendo a pintura 
da cabeça a mais decorada pois é para onde concentram o maior número de símbo-
los e significados. O corpo recebe a pintura através das mãos com jenipapo e logo é 
riscado com o pente riscador.
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Figura 4: Budy Budy pintando Ekrã

 Fonte: Making-of filme Nossa Pintura

 
O simbolismo dos grafismos expostos na pele também serve como riqueza so-

cial da tribo, principalmente para as crianças. As mães dedicam horas do seu dia para 
arrumar seus filhos para que eles transitem bem adornados pela tribo (Figura 5). A 
pintura do bebê Xikrin é uma espécie de manifestação de carinho e interesse da mãe 
pelo seu primogênito, no qual o corpo da criança torna-se uma ferramenta de apren-
dizado para mães jovens, explorando esta atividade gráfica, possuindo total liberdade 
para a escolha do desenho que vão reproduzir em seus filhos. Os desenhos podem 
estabelecer uma certa sequência vertical da pintura facial até o corpo das crianças 
(RODRIGUES, 2006; VIDAL, 1992). 

Figura 5: Mãe pintando seu filho

Fonte: Making-of filme Nossa Pintura
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Mais que apenas uma pintura, uma obra de arte é evidenciada neste proces-
so, que traz em si uma cultura orientada, passada de mãe para filha. Este prazer esti-
mulado através da pintura, faz com que a técnica seja aperfeiçoada a cada geração. 
Outra maneira de expressar essa pintura é através de papéis. Isso fica claro em um 
trecho de Vidal (1992):  

Quando se pediu às mulheres que desenhassem no papel, percebe-se que 
a própria estampa que cobre toda a folha representa o corpo, como se o cor-
po só existisse por meio dela. No papel, porém, as mulheres estruturam as 
estampas de modo um pouco mais livre. No papel, percebe-se também que 
elas não visualizam de maneira uniforme, totalmente estereotipada, o que 
elas produzem. As variações, porém, são mínimas. Algumas se destacam 
como possuindo um domínio maior da técnica e outras apresentam um estilo 
próprio bem definido. Às vezes sintetizam um desenho ao máximo, reduzin-
do-o a sua expressão mais simples, aparecendo no papel apenas o mínimo 
considerado necessário para caracterizar uma pintura. Desta forma, o papel, 
longe de lhes parecer estranho, logo se tornou uma superfície ideal para as 
pinturas (VIDAL, 1992, p.147).

 Durante as pesquisas desenvolvidas para levantamento referencial sobre a Tri-
bo Kayapó foi possível descobrir a existência do documentário Nossa Pintura2 (2004), 
com autoria de Fábio Nascimento e Thiago Oliveira, no qual é possível observar a arte 
da pintura corporal transmitida de geração para geração (Figura 6), fazendo com que 
as mulheres Mebêngônkre-Kayapó detentoras deste conhecimento, reflitam sobre as 
diferenças entre índios e brancos.  Durante o documentário é notável a preocupação 
das mulheres em tornar a pintura perfeita. A experiência com as tintas de jenipapo e 
urucum também transmite a verdadeira intenção deste processo, que é perpetuar a 
tradição.

Figura 6: Mebengeite realizando pintura corporal em seu próprio corpo

Fonte: Making-of filme Nossa Pintura

2  Maiores informações sobre o filme podem ser encontradas na página oficial do Facebook: 
https://www.facebook.com/docnossapintura?fref=ts .
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Mas, se por um lado as mulheres Xikrin herdam culturalmente a missão de 
pintar os membros de sua tribo, os homens têm sua participação neste ritual acom-
panhando-as por quilômetros floresta adentro, em busca de árvores de jenipapo mais 
antigas, as quais possuem pigmentação com fixação mais forte, durando de seis a 
oito dias. O filme encontrado e analisado é um retrato que desvenda o universo coti-
diano desta fabricação de arte indígena no sul do Estado do Pará e que muito contri-
bui para este trabalho.

2.2.1 Técnicas indígenas

Materiais de adornos e formas de pintura configuram as bases técnicas de or-
namentação corporal dos Kayapós Xikrin. A maioria dos materiais é feita com estilete 
de nervura de folha de palmeira, podendo ser utilizada tanto na face como no corpo, 
além de papéis, conforme destacado na Figura 7.

Figura 7: Estiletes de nervura da folha da palmeira e pintura sobre papel.

Fonte: Catálogo Menire

 
As mulheres Xikrin possuem um rigoroso cuidado com o acabamento, o 

que faz a pintura facial ser realizada primeiro, logo após a corporal. Para as 
pinturas, é misturado suco de jenipapo com a tinta e carvão, que é geralmente 
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a mais usada para a pintura corporal. A paleta que serve como base para o 
estilete é a palma da mão, o que justifica porque a mão esquerda está sempre 
tingida, pois é com a mão direita que ela realiza a pintura. Fatores sociais es-
tabelecem regras para a pintura corporal e dependem da categoria do indiví-
duo para serem executados, como o casamento ou fim do luto (RODRIGUES, 
2006). 

 Aprofundando na compreensão dos aspectos da pintura corporal conse-
gue-se entender os códigos transmitidos através das cores e suas associações 
simbólicas com a parte do corpo em que é aplicada. Basicamente são usadas 
três cores para a realização da pintura: preto, vermelho e branco. A cor preta 
pode existir de duas maneiras: uma delas é a preparação do suco de jenipapo 
com carvão e água e a outra, mais simples, que tem menos durabilidade, é de 
apenas carvão e água. 

 Caracteristicamente a mistura do jenipapo com carvão tende a oxidar 
assim que aplicado na pele, por isso, é recomendado que seja evitado o banho 
nas primeiras horas da aplicação. Após a secagem, a pintura chega a durar em 
média 8 dias, sendo resistente a água, ao contrário da mistura mais simples de 
água e carvão que sai facilmente em contato com a água.

 A cor vermelha é extraída a partir das sementes do urucum, e só é pos-
sível após a exposição das sementes ao sol para que sequem. Logo após a 
secagem, elas são misturadas com água e óleo de palmeira e resultam em uma 
tinta bastante sensível a água, que sai facilmente no banho. Já a tintura branca 
vem através da mistura da argila com água e também é de fácil remoção. 

 A pintura com jenipapo é essencialmente informativa e está relacionada 
aos processos de socialização e o hábito de pintura com esse fruto está intrin-
secamente ligado à concepção de ser um Kayapó. Na língua Xinkrin a palavra 
que se refere à cor preta é a mesma utilizada para se referir à morte e a região 
da floresta que circunda a tribo, o que define a importância da expressão da 
pintura de jenipapo para a própria condição humana (RODRIGUES, 2006). 

 O autor destaca ainda que as estampas em jenipapo são extensas e 
numerosas e devem obedecer a regras estéticas, assim como simetria, linhas 
paralelas, finas e regulares, textura fechada e proporções harmônicas entre si. 
O carvão é utilizado para a pintura em momentos que exigem um curto período 
de fixação na pele e a pintura com urucum torna-se mais expressiva, sendo 
aplicada nas extremidades do corpo, como as mãos, a testa, a parte inferior 
das pernas e a face. Esta cor faz uma associação à agilidade e ao contato com 
o mundo de fora. 

Já a pintura com argila é utilizada apenas em situações que requerem 
uma decoração mais ligada a cerimoniais. Para os Kayapós o branco é cor 
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destinada para os fantasmas. Para dar aroma às tintas, são utilizadas nas mis-
turas, o óleo de coco de babaçu e resina de almêcega.

 Além de tintas, os índios Kayapó se destacam de outros povos indígenas 
em relação à arte plumária, no que se diz respeito à confecção e utilização 
destes materiais. Além de enfeites feitos de fibra natural, ossos e madeira, os 
índios utilizam as penas para adornos de cabeça, lábios, nariz, orelhas, pesco-
ço, peito, dorso, braços, pulsos e pernas. Geralmente, os objetos de plumária 
são utilizados para fins ritualísticos e também em questões mitológicas. 

As penas, segundo os índios, fazem uma ligação do mundo de cima com 
o mundo de baixo. Isto justifica a relevância dos pássaros e penas dentro da 
cultura indígena. De acordo com a lenda Kayapó, os pássaros têm acesso ao 
céu, e assim os tornam seres especiais dentro da visão cósmica de universo 
no contexto da tribo. O uso da plumária para os índios, proporciona ao homem 
poderes naturais e sobrenaturais que, segundo eles, podem conhecer os se-
gredos dos homens e dos espíritos (RODRIGUES, 2006). 

 Nos dias atuais, os objetos de arte plumária, que para os índios possuem 
um significado originalmente atrelado a funções místicas e ritualísticas, se en-
contram na sua maior parte em situações comerciais, tornando assim, uma 
apropriação cultural com pouco retorno a suas origens. 

 Tangendo o conceito da confecção dos ornamentos plumários, o proces-
so inicia com a caça aos pássaros, logo a dissecação, a secagem e o preparo 
das peles. Quanto ao suporte para as penas, é necessária a coleta de fibras 
como, por exemplo, o algodão, buriti e taquaras entre outras, e pode ser feita 
de duas maneiras: ou por amarração ou por colagem. Entre estas técnicas exis-
tem uma vasta variedade de tipos de amarração e colagem, e isso vai depender 
do tamanho e da natureza do suporte. 

 Referente aos adornos de cabeça chamados de Diademas, as penas 
concentram-se na parte frontal e aproximadamente de orelha a orelha. Esses 
adornos são subdivididos em formas e utilidades para diferentes ocasiões. Os 
adornos de cabeça são divididos em cinco categorias, conforme Figura 8, no 
painel de adornos de cabeça. Eles são os Diademas Horizontais (1), Diadema 
Vertical (2), Diadema Vertical Rotiforme (3), Diadema Rotiforme para Occipício 
ou Resplendor (4, 5, 6 e 7) e Toucado (8). Os adornos de orelha também são 
típicos da tribo Kayapó, como se pode observar na Figura 9. A arte plumária 
é delicadamente aplicada aos adornos de tronco, como mostra na Figura 10 e 
também nos adornos dos membros na Figura 11.
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Figura 8: Painel de adornos de cabeça

Fonte: RODRIGUES, 2006.

Na Figura 8, do painel de adornos de cabeça, observam-se as imagens 
de adornos de cabeça produzidos pelos índios com penas de pássaros nativos 
que transitam pela região das tribos.  

A Figura 9 apresenta imagens de acessórios de orelha utilizados pelos 
índios Kayapó. O uso destes fica caracterizado pela posição social a qual o 
índio se encontra. 

 Em relação aos adornos de tronco da Figura 10, pela revisada literatura 
podemos afirmar que servem como patuá, para que na crença Kayapó possam 
se proteger de possíveis situações místicas. 
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Figura 9: Painel de adornos de orelha

Fonte: RODRIGUES, 2006.

Figura 10: Painel de adornos do tronco

Fonte: RODRIGUES, 2006.

Neste contexto, podemos destacar e entender a arte plumária dos índios Ka-
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yapó, que também se aplica em adornos dos membros, como mostra a Figura 11, 
constituindo formas complementares em funções ritualísticas. Além disso, os adornos 
utilizados pelos índios são de relevância para complementar as pinturas corporais, o 
que faz necessário para a inclusão social a qual a cultura Kayapó está inserida. 

Figura 11: Painel de adornos dos membros

Fonte: RODRIGUES, 2006.

Vale destacar que o grafismo, miçangas e formas criadas pelos índios nos 
adornos, estão presentes como inspiração artística neste trabalho.
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Capítulo 3

design de supeRFície: métodos e apLicações

O Design de Superfície, termo do Inglês Surface Design, ainda é estudado por poucos 
pesquisadores em território brasileiro e no momento passa por uma ampliação, ao mesmo tem-
po em que se confirma como área de atuação profissional, também se destaca como área de 
conhecimento específico. De acordo com Evelise Anicet Rüthschilling, o Design de Superfície 
pode ser definido como: 

uma atividade criativa e técnica que se ocupa com a criação e desenvolvimento de 
qualidades estéticas, funcionas e estruturais, projetadas especificamente para consti-
tuição e/ou tratamentos de superfícies, adequadas ao contexto sociocultural e às dife-
rentes necessidades e processos produtivos (RÜTHSCHILLING, 2008, p.23). 

O aprimoramento ou alteração do tecido após sua fabricação, com estamparia ou outros 
tipos de tratamento de superfície, tornaria o objeto com uma função de significado, transmitindo 
características culturais e sociais que estão presentes no dia a dia e que acabam muitas vezes 
passando despercebidas. O design de superfície está associado a vários processos aplicáveis 
a determinados tecidos. A estamparia é a mais explorada, podendo ser xilográfica, cilíndrica, 
mono, manual ou digital, que resultam em cores e texturas obtidas através de pigmentos, coran-
tes e flocagem (UDALE, 2015).

 A manipulação da superfície também pode vir de bordados e ornamentações, que irão 
realçar a aparência ou integrar uma função à roupa. Neste trabalho, a estamparia servirá de 
base para ornamentações e bordados que irão expressar a identidade indígena brasileira (UDA-
LE, 2015).

3.1 BREVE HISTÓRICO DA ESTAMPARIA

A estamparia é uma das principais formas de transformar o tecido e deixá-lo atraente 
e tornar o produto desejável para possíveis usuário. É também uma forma de renovação 
permanente na cadeia têxtil, tornando assim, uma consecutiva inovação visual na moda. 
Durante muitos anos, questões socioculturais foram fatores que determinavam os motivos 
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das estamparias, assim como aspectos étnicos e de tradições. Do Século XIX à primeira 
metade do Século XX, as estampas se caracterizavam por serem graúdas e multicoloridas. 
Essas estampas eram aplicadas em tecidos ralos e algodão. Com isso, existiu certo precon-
ceito em relação a este colorido (CHATAIGNIER, 2012).

 A autora supracitada nos faz refletir sobre a influência do tempo, da tecnologia e da 
cultura para que novos tecidos pudessem ser desenvolvidos com inovações diferenciadas 
e diversas utilidades, já que a Idade Média era conhecida por ser a Idade das Trevas, con-
siderada como a Idade dos Tecidos, pois nessa época os tecidos começaram a ser desen-
volvidos na Europa, e ao mesmo tempo eram importados do Oriente. 

 Já a origem da palavra estamparia é inglesa – printwork - que significa trabalho pin-
tado. A ligação com a arte é muito objetiva e sincrônica. 

Há quem considere a estamparia como uma arte, até porque as tendências de 
moda muitas vezes apropriam-se de estilos, motivos e desenhos das artes plás-
ticas. Mesmo no início do Século XX, as artes e fatos históricos serviram de ilus-
tração para panos de diversos tipos, registrando dessa forma épocas, costumes e 
correntes artísticas (CHATAIGNIER, 2012). 

 
 Os estudos realizados nos revelam que a estamparia envolve muitas técnicas, se-

jam elas manuais, mecânicas ou digitais. Cada uma sugere um tipo de particularidade em 
seu processo e também em seus resultados. Alguns países como Índia, Inglaterra, Escó-
cia e França foram essenciais no processo evolutivo das técnicas de estamparia. Desde a 
revolução industrial, essas técnicas sofreram uma grande evolução, através da introdução 
de maquinário e investimentos tecnológicos, que impulsionaram o desenvolvimento destes 
processos têxteis produtivos, tornando assim produtos com qualidade e acabamento.

3.1.1 Processos e técnicas da estamparia

Entre os processos de estamparia, existem dois que são mais utilizadas no mercado 
da moda, a estamparia cilíndrica e a estamparia digital. Cada um deles exige um tipo de 
superfície para melhor adequação, com seus custos, vantagens e desvantagens. O design 
e os tecidos vão determinar quais serão as melhores técnicas a serem aplicadas (BRIGGS-
-GOODE, 2014).

 Ainda, na mesma ótica, sabe-se que a estamparia cilíndrica (Figura 12) se desen-
volveu na metade do Século XX e possibilitava a impressão de grandes padronagens. Esta 
técnica é considerada como a maior produção da estamparia têxtil atual. Isso se deve à 
agilidade que ela oferece, podendo estampar até 120 metros de tecido por minuto. Esse 
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processo de impressão rotativa em máquinas foi desenvolvido por Bell3 em 1783, com a 
aplicação de apenas uma cor. Logo, com o passar do tempo, foi desenvolvida a estamparia 
multicolorida através deste processo. Este método, por um lado, pode ser vantajoso por produzir 
grandes quantidades rapidamente, mas por outro lado não é benéfico para fabricantes de fast 
fashion e de criações com tiragens menores que 1.000 metros por estampa.

Figura 12: Processo de Estamparia por cilindros

Fonte: Estamparia Salete

A estamparia digital surgiu nos anos 70, sendo considerada uma técnica relativa-
mente nova na área. Pode-se considerar uma estamparia digital, todos os meios que trans-
firam as imagens geradas através de formas eletrônicas e digitais para o tecido, através de 
cabeçotes de impressão de jato de tinta. Esses cabeçotes inserem micro gotas de tinta no 
tecido, formando a estampa através de programas de desenhos no computador. Tendo o te-
cido a base para a aplicação da estamparia, que passa por uma prévia preparação química, 
desde a aplicação de espessantes que evitam o alastramento das cores, logo é necessária 
a aplicação de fixação de corantes. Após o processo de estamparia, o material passa por 
um processo de fixação e lavagem para finalização (LASCHUK; RÜTHSCHILLING, 2013; 
BRIGGS-GOODE, 2014).

Assim, compreende-se que, entre as vantagens da estamparia digital, destaca-se a 
reprodução das imagens de forma idêntica às originais, assim como mostra na Figura 13, 
onde, ao fundo, a imagem digital é aplicada na peça com total fidelidade de cores. Tudo isso 
é possível através de milhares de nuances de cores que podem ser aplicadas ao tecido. 
Esta técnica possibilita também, vantagens no que se refere à criatividade, podendo expres-

3   Thomas Bell, escocês que patenteou a primeira máquina de impressão de tecidos através 
do sistema de cilindros (BRIGGS-GOODE, 201). 
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sar melhor as imagens e padronagens desenvolvidas em formato digital. Este método pode 
ser aplicado em pequenas e grandes quantidades, não necessitando de armazenagem de 
quadros e gravações.

Figura 13: Representação da transposição da imagem para peça.

Fonte: Trend Council

Outra maneira de explorar a estamparia digital é através da estamparia por su-
blimação, na qual a imagem é impressa em um papel especial através de pigmentos 
sublimáticos. Normalmente o papel é impresso por gráficas offset, em quadricromia 
(CMKY)4, em indústrias de grande escala. Em processos menores, é utilizada a im-
pressão no papel específico, através de jato de tinta (BRIGGS-GOODE, 2014).

4  CMYK é um sistema de cores cuja sigla é formada pelas cores Cyan (Ciano), Magenta (Magenta), 
Yellow (Amarelo) e Black (Preto). O CMYK (também chamado de cor-pigmento) é um sistema muito utilizado 
na indústria gráfica. Fonte: <http//www.significados.com.br/cmyk/>.  Acesso em: 28 de setembro de 2015.
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3.1.2 Estamparia por sublimação

Como um viés da técnica digital surgiu a estamparia “indireta”, que mistura a 
tecnologia de jato de tinta com técnicas de sublimação para estampar padronagens 
com custo mais acessível. A estamparia digital por sublimação se utiliza da alta tem-
peratura para transferir corantes, impressos em um papel sublimático, para o tecido. 
O papel é impresso por uma impressora digital com o lado do corante em contato, 
sobre o tecido, e os dois passam juntos entre cilindros quentes de uma calandra que, 
através de pressão e calor, auxilia o processo de termo transferência da estampa para 
o material têxtil (PEZZOLO, 2007). 

Logo, este papel não pode ser reutilizado após a transferência para o tecido 
pois todos os corantes foram transferidos. O processo de sublimação garante que o 
corante penetre no tecido, em vez de ficar apenas em sua superfície, o que confere ao 
tecido um bom toque sem afetar sua capacidade absorção. A vantagem desta técnica 
de estamparia é que o processo é de baixo custo comparado a outros processos. De-
pois de estampado, o desenho é fixado pelo calor, dispensando assim os processos 
de acabamento. 

Devido às altas temperaturas a que é submetido, o tecido adequado para ser 
utilizado nesta técnica de estamparia é o 100% poliéster. Em bases naturais como 
100% algodão e 100% linho, por exemplo, não há fixação de cor, deixando um aspec-
to estonado devido a queimaduras provocadas nas fibras. Como as bases de poliéster 
possuem custo menor que as outras fibras, existem investimentos em tecnologias na 
estamparia por sublimação para desenvolver melhorias estéticas aos produtos. 

De uma maneira técnica, Briggs-Goode (2014, p. 27) explica a funcionalidade 
desta técnica: “A técnica da sublimação, transforma a tinta do papel, que é sólida, no 
estado gasoso e, depois, em sólido novamente ao ser transferida para o tecido” (Fi-
gura 14).

Figura 14: Processo de Sublimação

Fonte: Alfa Estamparia
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3.2 Engineered Print

Em um contexto de corporalidade relacionado à ornamentação corporal da tri-
bo Kayapó, onde as pinturas são reproduzidas desde a face até o corpo, é possível 
observar que as mesmas seguem uma continuidade muito semelhante ao processo 
do Engineered Print. Foi através desta comparação, que esta técnica foi escolhida 
como base para um processo de design de superfície. Pode-se analisar essa compa-
ração e semelhança através da Figura 15, onde se tem a imagem de um índio Kayapó 
ornamentado com pintura corporal e ao lado a imagem de um look da coleção Resort 
2014 de Clover Canyon.

Figura 15: Índio Kayapó e Look Coleção Resort de Clover Canyon, 2014.

Fonte: Catálogo Menire e Blog Fist2print blog, respectivamente.

 O Engineered Print é uma técnica de estamparia digital onde se desenvolve as 
estampas em áreas pré-determinadas em relação aos moldes da peça do vestuário. 
É importante ressaltar que o conceito deste formato é fazer com que as partes estam-
padas do molde sejam unidas pela costura, e que se estabeleça uma exata continui-
dade dos desenhos ao ter a peça costurada. Atualmente o Engineered Print tem se 
evidenciado em coleções de designers contemporâneos, entre eles Mary Katrantzou, 
Veronica Etro e Erdem Moralioglu. Este processo requer alguns pré-requisitos para o 
seu desenvolvimento, assim como citam Laschuk e Ruthschilling (2013):
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A criação do engineered print exige dos designers maior atenção em relação 
a informações de modelagem, visto que a estampa segue de molde para 
molde, formando uma só estampa no vestuário como um todo. Portanto, o 
processo deve ser encarado como uma engenharia, responsável pela cons-
trução da roupa, considerando regras básicas de modelagem e a anatomia 
do corpo humano e a sua relação com a estampa que será criada. (LAS-
CHUK; RUTHSCHILLING, 2013)

 
Desse modo, o processo de criação do Engineered Print, pode ser projetado de 

diversas formas: como através de pintura manual da estampa, digitalmente com a ve-
torização dos moldes e da criação das estampas ou também por meio da hibridização 
das formas relacionadas ao processo de modelagem em moulagem5. Em qualquer 
das técnicas escolhidas, cada uma delas contribuirá com suas próprias características 
para a elaboração deste método de estamparia, desde que a peça final obedeça a 
convenção de que a estampa esteja contínua sobre todo produto.

 A relação entre a estamparia e a modelagem torna-se a característica mais fiel 
do Engineered Print. 

Independente do processo que for utilizado para desenvolver um engineered 
print, o objetivo sempre será o de conseguir algum efeito estético diferen-
ciado, que não é encontrado na estamparia a metro, pois desta forma, o 
engineered print perde o seu propósito de estampa com desenhos contínuos 
que ultrapassam as “fronteiras” dos moldes (LASCHUK; RUTHSCHILLING, 
2013, p. 8).

 
 A partir da união do Engineered Print com a estamparia digital, muitos são 

os efeitos conseguidos para o desenvolvimento desta técnica. O delineamento da 
silhueta é um dos mais explorados neste contexto através da estamparia. Desta 
forma, consegue-se interagir com o delineamento corporal e usar esses efeitos para 
a diminuição da silhueta, aumento peitoral, valorização das pernas e quadris, tudo 
isso em interação com a mistura de cores, imagens e formas. Alguns destes efeitos 
podem ser vistos na Figura 16 da designer Mary Katrantzou, onde é explorado o 
efeito trompe-l’oeil marca registrada de Katrantzou, conhecido também como o efei-
to “engana olho”, com a inserção de imagens criando uma ilusão óptica (LASCHUK; 
RUTHSCHILLING, 2013).

5  A Moulage, conhecida também como draping em inglês, é uma técnica de 
modelagem tridimensional – em contraste com a modelagem plana tradicional, que 
trabalha em duas dimensões. O nome vem do francês moule, que significa forma, molde. 
Disponível em: http//www.renataperito.com/?p=781 Acesso em 27 de agosto de 2015.
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Figura 16: Vestido com efeito de ilusão ótica de Mary Katrantzou.

Fonte: Refinery29

 De acordo com a revisão de literatura, o Engineered Print assume uma ca-
racterística de sustentabilidade. Esta técnica pode reduzir o consumo de corantes e 
pigmentos utilizados pela impressão, já que é apenas a área do molde que precisa 
ser estampada. O restante do tecido acaba não sofrendo nenhuma aplicação e não há 
desperdício de resíduos químicos. Portanto, o Engineered Print é uma ferramenta ca-
paz de revolucionar o cenário fashion e de agregar valor aos aspectos criativos dentro 
da cadeia têxtil.

3.3 Ornamentações Têxteis

A ornamentação é uma maneira criativa de trabalhar a superfície do tecido. 
Desta forma, é possível conferir uma aparência mais tridimensional e decorativa ao 
produto. Entre os materiais mais comuns para a ornamentação, estão as lantejoulas, 
os espelhinhos, miçangas, conchas, pedras e contas, podendo ser usados para for-
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mar figuras e dar cor à peça. Em um contexto histórico, as contas e lantejoulas apli-
cadas nos vestidos das melindrosas da década de 1920, criando um efeito decorativo 
nos vestidos, o que realçava a sua percepção reflexiva pelos movimentos das danças 
da época. Na grande parte das culturas, a ornamentação está associada à identidade 
social e superstições. Acessórios como botões, medalhões e galões, demonstravam 
status social e poder, assim como objetos brilhantes que eram costurados nas roupas 
como moedas e espelhos para espantar o mau-olhado (UDALE, 2015).

 Assim, tem-se materiais como contas, canutilhos, lantejoulas e sementes, que 
podem adicionar textura e brilho ao tecido, deixando-o mais luxuoso e admirável. Es-
ses podem ser costurados individualmente, passando por uma agulha e logo ponto a 
ponto no tecido, tudo vai depender da proposta e ideia de quem está executando.

 Através da pesquisa realizada para o desenvolvimento deste estudo, foi encon-
trado o Instituto Menire6, uma instituição não governamental sem fins lucrativos, que 
incentiva o Projeto Menire, criado exclusivamente para mulheres Kayapó. O objetivo 
principal deste projeto é divulgar e estabelecer uma forma de renda sustentável para 
as mulheres que vivem na Floresta Amazônica. Estas são o símbolo da resistência e 
sobrevivência da cultura indígena, pois são responsáveis em transmitir a sua cultura 
de geração para geração e assim garantir a perpetuação da mesma. 

 Todo seu universo mítico está representado através de pinturas e adereços de 
miçangas, o qual se tornou uma ferramenta para ser explorada nas ornamentações 
têxteis deste trabalho. Através do catálogo online do projeto, que se encontra disponí-
vel7 na web, é possível compreender esta arte dinâmica e criativa que caracteriza esta 
tribo. 

Este material servirá de inspiração para o processo de desenvolvimento das 
ornamentações têxteis da coleção de vestuário feminina proposta por este estudo, 
sempre respeitando os seus direitos culturais e garantindo a sua autenticidade.  

A trama em miçangas (Figura 17), na maioria das vezes, é inspirada através de 
motivos naturais que rodeiam a tribo, como animais e plantas. 

Figura 17: Trama com miçangas de mulheres Kayapó.

Fonte: Catálogo Menire

6  Menire, significa mulher na língua Kayapó.
7  Disponível em: http://www.menire.org/produtos/ 
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A Figura 17 foi retirada do Catálogo Menire, como um exemplo de tramas que 
as mulheres Kayapó Xikrin desenvolvem na comunidade e que servem de forma de 
renda para a tribo. 

3.4 Linguagens do vestuário 

Segundo Vicentini e Castilho (2008) a linguagem do vestuário está associada 
a uma leitura semiótica, se tratando de um contexto sociocultural, no qual a partir de 
uma análise do perfil do usuário, é possível construir relações entre elementos do 
design e referências históricas, resultando em significados enquanto indivíduo social.

 Neste sentido, segundo os autores, entende-se a semiótica de duas maneiras: 
(i) no plano de conteúdo e no da expressão; (ii) no conteúdo associado ao plano de 
ideias. Neste último é possível analisar elementos semânticos relacionados a valores 
de uma época ou algum grupo social, o que diferencia do primeiro que sintetiza de que 
maneira essas ideias são concretizadas.

 Assim, Vicentini e Castilho (2008) também destacam que referenciando-se pela 
linguagem visual, é possível observar fatores que determinam uma expressão senso-
rial do fato de que a vestimenta carrega em si uma manifestação plástica, baseada 
em elementos como pontos, linhas, formas, volumes e composições entre outros, que 
leva a formação da semiótica chamada de formantes. Os formantes podem ser conhe-
cidos das seguintes formas: topológico, eidético, cromático e matérico.

 Em uma vestimenta, os formantes constroem uma relação de sentido. Quando 
em uso, interagem com o corpo do indivíduo, tornando-se essenciais para estabelecer 
uma relação mais precisa com as características sensoriais (VICENTINI; CASTILHO, 
2008).

 Assim, neste estudo, nota-se a intrínseca relação com a semiótica, através da 
aplicação de grafismos inspirados na estética indígena da tribo Kayapó, os quais re-
presentam os formantes associados ao Engineered Print, que perpassa por costuras 
e formam linhas contínuas, tornando assim as peças aqui desenvolvidas em cons-
truções únicas e exclusivas, munidas de toda informação relacionada ao tema aqui 
proposto e apresentado. 
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Capítulo 4

desenvoLvimento da pRoposta

Este estudo está metodologicamente baseado em Bernd Löbach (2001). Esta, 
foi uma escolha por se tratar de um método objetivo, que contempla muitos aspectos 
para a criação das peças propostas na pesquisa. O autor divide o processo em quatro 
fases para melhor entendimento, mas afirma que uma depende da outra. Além do au-
tor supracitado foram utilizados outros autores para complementar os procedimentos 
adotados em cada fase, como Baxter (2000) e Gomes Filho (2006).

 As quatro fases da metodologia de Löbach (2001) são: análise do problema, 
geração de alternativas, avaliação de alternativas e realização da solução do proble-
ma. Na fase inicial desta pesquisa (qualificação do projeto), foi desenvolvida a fase de 
análise do problema, até a definição do conceito. Em um segundo momento, para a 
defesa deste trabalho, foram desenvolvidas as fases de geração e avaliação de alter-
nativas e a realização da solução do problema.

No Quadro 1 estão apresentadas as quatro fases da metodologia empregada, 
juntamente com as tarefas a serem realizadas em cada fase. 

Quadro 1: Fases da metodologia de projeto e suas tarefas.
FASES TAREFAS

Fase 1: Análise do problema

Análise do problema de design;
Coleta de informações;
Análise do mercado;
Análise de público-alvo;
Análise da função;
Análise de materiais e processos de fabricação;
Definição do problema;
Conceito

Fase 2: Geração de alternativas
Produção esboços;
Pilotagem da estamparia;
Pilotagem dos bordados;

Fase 3: Avaliação das alternativas

Exame das soluções;
Escolha dos materiais e Cartela de cores
Escolha das melhores soluções;
A importância do novo produto para o usuário;

Fase 4: Fase de realização da solução do 
problema

Finalização das ilustrações e Ficha técnica;
Finalização das peças e bordados;

Fonte: Adaptado de Löbach (2001)
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Podemos observar no Quadro 1, em destaque na cor verde, estão 
as ações que foram desenvolvidas num primeiro momento. E as fases em 
destaque na cor amarela realizadas na sequência, onde se pode visualizar 
detalhadamente cada umas das fases e seus procedimentos.

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E PROJETUAIS 

Neste capítulo estão apresentadas as aplicações das análises das 
fases 1, 2, 3 e 4 propostas na metodologia.

4.1 FASE 1: Análise do problema

De acordo com Löbach (2001, p. 143), “a descoberta de um proble-
ma constitui o ponto de partida e motivação para o processo de design”. 
Desdobrar o problema de design nesta primeira fase foi essencial para que 
se pudesse desenvolver soluções nas fases posteriores. Conforme Löbach 
(2001, p.143), “todos os dados podem ser importantes para a base sobre a 
qual se construirá a solução”. A busca por informações é de extrema valia 
para a configuração de um projeto bem executado. Nesse contexto, serão 
realizadas as seguintes tarefas nessa fase: (1) coleta de informações, (2) 
análise do mercado, (3) análise do público-alvo, (4) análise da função, (5) 
análise de materiais e processos de fabricação, (6) definição do problema e 
(9) conceito. Diante disso, a análise desses fatores descritos será essencial 
para o desenvolvimento da coleção (LÖBACH, 2001). 

4.1.1 Análise de Mercado

Para esta fase foram analisadas três marcas que se identificam com 
o presente trabalho, que possuem em sua identidade inspirações nativas 
brasileiras ou que já apresentaram ao mercado coleções com referências 
das raízes brasileiras. De acordo com trabalho dessas marcas, foram obser-
vados itens como estamparia e ornamentações. 
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A ANA - Arte Nativa Aplicada - nasceu em 1976, com uma nova pro-
posta de design de estamparia, sua principal característica foi a identidade 
brasileira. Fundada por Maria Henriqueta Gomes, iniciou a marca com a 
produção de cangas para venda no atacado, sempre destacando a raiz na-
tiva brasileira. Logo a empresa começou a desenvolver tecidos de forração 
para decoração. De acordo com Elisa Gomes, filha de Maria Henriqueta em 
entrevista para o Livro Alma Brasileira de Ricardo Bueno (2014) , afirma que 
existia na marca um olhar para dentro do país, ressaltando que o trabalho 
na ANA não se detia em copiar, mas de valorizar e resgatar a cultura brasi-
leira. Além de Heriqueta, outros designers trabalharam para a ANA, sempre 
sob sua análise e aprovação (BUENO, 2014).

 Elisa Gomes ainda ressalta na mesma entrevista já citada, que o tra-
balho de pesquisa de sua mãe Henriqueta, se aproximava dos grafismos 
através de bibliografias e impressões: 

O material era pesquisado em livros e objetos. Em cima de uma ces-
taria observávamos os grafismos, e dali saía um tema. Acho muito 
importante frisar a importância do designer, porque o design na Arte 
Nativa era uma cadeia de criação. Havia a raiz indígena, no caso dos 
grafismos, mas também temas rupestres, flora... Houve estampas 
de tecelagem, sobre desenhos de tramas. Chegamos a desenvolver 
trabalhos com o Alex Vallauri, estampamos um padrão dele muito bo-
nito. E a figura do designer foi fundamental, porque a pesquisa podia 
ser feita, mas se não houvesse o profissional que fosse interpretar, 
recriar esse material pesquisado, para uma linguagem mais contem-
porânea, em muitos casos a coisa não teria acontecido (BUENO, 
2014, p. 13).

Maria Heriqueta Gomes, faleceu em 1991, mas Elisa já estava tra-
balhando com a mãe desde 1981. A perda de Henriqueta foi dificil para o 
andamento da marca pois tudo estava calcado a imagem e ideias dela, mas 
Elisa Gomes soube organizar e estruturar a empresa, continuando assim a 
produção de tecidos e outros artefados até 2001, quando resolveu seguir em 
outros projetos pessoais, deixando marcada uma trajetória importante para 
o design de estampas brasileiro (Figura 18). 
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Figura 18: Estampas da Arte Nativa Aplicada

Fonte: Fashion Forward

 Ronaldo Fraga é um dos estilistas brasileiros de destaque, formado pelo curso 
de estilismo da UFMG – Belo Horizonte, também é pós-graduado na Parson’s School 
de Nova York e Millenery pela Central San Martins School em Londres. Fraga é co-
nhecido internacionalmente por abordar temáticas da cultura brasileira e expressar 
cores e formas típicas. A marca Ronaldo Fraga existe desde 1997 e atualmente inte-
gra o elenco de designers do calendário de Moda Brasileira. Em uma de suas cole-
ções, o sertão nordestino se tornou inspiração para o desfile na São Paulo Fashion 
Week (SPFW 2014), como mostra a Figura 19.

Figura 19:  Ronaldo Fraga na SPFW 2014

Fonte: Desfile Ronaldo Fraga SPFW Inverno 2014
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Tufi Duek é uma marca brasileira com identidade própria, que oferece aos con-
sumidores um produto mais sofisticado e com sutileza nos detalhes. Criada em 2009 
a partir da divisão da marca Fórum, a Tufi Duek mantém suas características próprias, 
com a essência da qual foi originada: brasilidade, contemporaneidade, elegância e 
sensualidade. 

 A Coleção Primavera-Verão 2012 assinada pelo designer Eduardo Pombal, 
trouxe como inspiração a arte indígena. No desfile foi possível conferir um trabalho 
de texturas que remetia a cestaria indígena através do Jacquard, o grafismo surgiu 
na estamparia e nos recortes que ganhavam aplicações e acabamentos em vivos. A 
cartela de cores ficou neutra, associada a temática proposta, com os tons de palha, 
preto e branco permeados de cores vibrantes como o vermelho-urucum entre outras. 
A riqueza de ornamentações também foi destaque nesta coleção, com bordados em 
canutilhos transparentes como mostra na Figura 20.

Figura 20: Produção de Eduardo Pombal

 
Fonte: Desfile Eduardo Pombal Primavera Verão 2012

De acordo com as Figuras 18, 19 e 20 é possível determinar que existem dife-
renças nas marcas citadas a cima. Cada uma apresenta suas características fortes e 
originais, tanto na modelagem como nas estampas e ornamentações. 

A marca ANA, traz na sua essência as raízes brasileiras, através das estampas 
que a consolidaram como uma referência no design de superfície brasileiro. Já Ronal-
do Fraga e Tufi Duek apresentam coleções pontuais evidenciando a brasilidade, os 
bordados de Tufi Duek servem como parâmetros para as ornamentações manuais pre-
tendidas neste trabalho. Esta fusão de estilos e características são inspiradoras para o 
desenvolvimento da coleção realizada por este estudo na fase 2 da metodologia. 
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4.1.2 Análise do Público Alvo

 O público-alvo são homens independentes e responsáveis pelo seu próprio 
futuro que transitam nas áreas de comunicação, arquitetura, design e artes. Possuem 
uma forte personalidade, dificilmente se deixam ser influenciados por outras pessoas. 
Eles têm pulso firme, estão certos de suas escolhas e buscam por produtos bem aca-
bados e com um toque de contemporaneidade. Praticam esportes e possuem uma 
vida saudável. Sua religiosidade está ligada ao seu bem-estar; seu estado de espírito 
é tranquilo e trata todos os assuntos com plenitude e calma. Este público está à frente 
do seu tempo e busca, por inovações para montar o look ideal. 

Figura 21: Street Style

Fonte: Elaborado pelo autor

 
Como se percebe na Figura 21, a única regra é que o estilo seja evidente, tor-

nando assim esse público ideal para o desenvolvimento deste estudo. 
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4.1.3 Análise da função do produto

Para a análise das funções do produto foi elaborada a Figura 22 com uma ca-
miseta da marca Nomad Genderless8, pois o produto contém suas funções primárias, 
secundárias e terciárias.

Figura 22:  Camiseta da Marca Nomad Genderless

Fonte: Elaborado pelo autor

O produto supracitado apresenta uma forte relação com a função estética, por 
trazer características que se identificam com o escopo deste trabalho. Já a função 
simbólica é basicamente a estrutura visual deste trabalho, onde o grafismo indígena 
estará presente justificando o tema escolhido e agregando valor a estamparia e orna-
mentação.

4.1.4 Análise de materiais e processos de fabricação

Neste tópico é necessário escolher os produtos que farão parte do desenvolvi-
mento das peças pretendidas por este trabalho. Durante o Curso de Especialização 
em Design de Superfície da UFSM, teve-se a oportunidade de fazer alguns testes, 
como em tecidos e também em técnicas de estamparia assim como em ornamenta-
8 Tradução livre do inglês: Sem Gênero.

Função Primária
A praticidade de uma camiseta é sua função 
principal, pois deve ser produzida com malhas 
leves e de fácil lavagem.

Função Secundária
A vestibilidade deve ser fundamental por ser 
uma peça de uso contínuo e prática. A mode-
lagem pode ser regular, ampla ou slim fit.

Função Terciária
A estamparia e ornamentações serão os pon-
tos em evidência que, ao primeiro olhar, po-
derão impressionar o consumidor, tornando 
assim a peça atraente e comercial.
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ções manuais, assim como mostra na Figura 23. Após esses testes durante o Curso, 
a técnica de sublimação foi a escolhida para o desenvolvimento deste trabalho, pois 
não gera tantos desperdícios como em outras técnicas. 

Figura 23: Estudos e aplicações realizados no processo da pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor

Como já mencionado anteriormente, a criação das peças se iniciará pela estudo  
de estampas através da técnica do Engineered Print, e com o método de estamparia 
por sublimação.  Para isso, é necessária a escolha de uma boa malha 100% Poliéster, 
que tenha um bom caimento e que seja de aceitação do consumidor. 

Na Figura 24, é possível perceber alguns produtos já selecionados e as bases 
desejadas de malha que darão suporte as ornamentações de bordados manuais. 

Figura 24: Materiais para o Projeto

Fonte: Elaborado pelo Autor
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O processo de desenvolver todos os passos da estamparia, como os esboços, 
os desenhos, a pilotagem e, por fim, a estampa final e o bordado têm uma relação di-
reta às tribos indígenas. A ideia é que as peças passem por esse processo manual ca-
racterístico dos índios e que valorizem o produto aderindo ao conceito slow fashion9. 
Logo após a prototipagem, os materiais da Figura 24 serão consolidados e se neces-
sário, serão feitas inclusões para chegar ao resultado pretendido por este trabalho. 

Referente aos processos de fabricação, quatro deles serão essenciais para o 
decorrer da confecção da peça final, sejam eles a produção de esboços dos dese-
nhos, a confecção da modelagem, a estamparia e o bordado (Quadro 2).  

Quadro 2: Processos de fabricação 

Produção de esboços Desenhos manuais

Modelagem Plana 

Estamparia Estamparia / Sublimação – Engineered Print

Ornamentações Bordados em pedrarias manuais. 
 
Fonte: Elaborado pelo autor

O desenvolvimento dos desenhos finais das estampas será feito através da 
pintura em aquarela e após digitalizados para ajuste de cores em softwares. O obje-
tivo foi deixar a aparência da estampa com uma valorização do gestual e com carac-
terísticas artesanais.

4.1.5 Definição do problema

Após as análises feitas neste estudo, pode-se constatar que a Coleção precisa 
atender os requisitos abaixo mencionados no Quadro 3. 

 
9 https://www.slowdownfashion.com.br/single-post/2016/03/14/Ola
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Quadro 3: Requisitos do projeto 

 
Tecidos

A base para o desenvolvimento dos produtos aqui pretendidos são essencialmente 
relacionados à meia malha 100% Poliéster, que devem apresentar um toque 
macio e com caimento ideal.  

Modelagem Se torna indispensável que a modelagem atenda aos requisitos básicos de uma 
boa vestibilidade e conforto de acordo com a proposta. 

Estamparia A estamparia digital está associada à técnica do Engineered Print através da 
estamparia por sublimação para resultar em um produto com diferencial estético.

Bordados 
Os bordados devem contribuir para o produto com ornamentações sobre a 
estamparia, deixando assim o produto com características manuais e de acordo 
com o tema escolhido. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor.

 
Conforme o Quadro 3, é possível analisar que o produto deste estudo está de 

acordo com as informações captadas nas fases anteriores. 

4.1.7 Conceito

 De acordo com Baxter (2000), o conceito está associado a emoções e percep-
ções que irão justificar a atmosfera em que o trabalho está inserido. Com isso, foram 
desenvolvido três painéis: o estilo de vida do usuário pretendido, as expressões que o 
produto deve representar e o painel do tema escolhido. 

4.1.7.1 Público-alvo 

O público ao qual se direciona este trabalho ultrapassa livremente as barreiras 
das convenções sociais. O violão utilizado agora como utensílio de decoração, foi usado 
em sua adolescência para embalar seus melhores momentos com amigos, este homem 
está sempre ligado a fatos nostálgicos. Seus frequentes treinos em yoga reforçam a sua 
aparente tranquilidade.  Piercings e tatuagens revelam o seu lado artístico e contempo-
râneo. Sua casa é moderna e aconchegante, aprecia uma culinária oriental. 
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Figura 25:  Painel de Estilo de vida

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.

Como pode-se perceber na Figura 25, o painel de estilo de vida é contempo-
râneo e com estilo, este homem perpassa barreiras de precoceitos deixando-o livre 
para qualquer rótulos imposto pela sociedade, mas nunca deixando de ser um ícone 
fashion.

4.1.7.2 Expressão do produto

 O produto resultante deste trabalho deve expressar vários sentimentos, como a 
força que é uma característica do povo brasileiro. As tramas indígenas, são elementos 
que ressaltam esta cultura viva e dinâmica. Reconhecida mundialmente, os trabalhos 
manuais dos indígenas transmitem total liberdade de expressão, as tramas e os gra-
fismos não passam de uma técnica, mas neste caso elas possuem uma carga cultural 
importante que está representado neste painel (Figura 26). 
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Figura 26:  Painel de expressão do produto

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.

O trabalho hand made feito pelos índios traduz todo significado de brasilidade 
explorado por esta pesquisa, a tribo Kayapó é exemplo de perpetuação de valores 
culturais e artísticos.

4.1.7.3 Tema visual 

A brasilidade é a principal característica deste trabalho, aqui representada na 
Figura 27 através da cultura indígena Kayapó. Estes, que encantam por suas cores e 
beleza exuberante, a cultura indígena é explorada neste trabalho através do grafismo 
e suas cores.
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Figura 27: Painel de Tema Visual

Fonte: elaborado pelo autor, 2016.

A tribo Kayapó Xikrin, com seus grafismos e a cultura de pintar seus corpos 
com jenipapo e urucum, trazem para a coleção esta arte viva e dinâmica, que enalte-
cem a cultura deste País tropical. 

4.2 FASE 2: GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS

Na fase de geração de alternativas, fica evidente a temática proposta por meio 
de esboços e desenvolvimento de ideias relacionadas ao design de superfície. Assim 
como Löbach (2001, p.153) ressalta, deve-se, nesta fase, “executar esboços de ideias 
ou modelos tridimensionais de todos os detalhes das alternativas com combinações 
novas e prepará-las para a fase de avaliação”.
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4.2.1 Produção de esboços

Foram desenvolvidos dez propostas de camisetas com estampas para a ge-
ração das alternativas, contendo desenhos de formas extraídas do painel de tema 
visual. As peças foram desenvolvidas de forma manual com propósito de transcender 
esta característica artesanal indígena, assim como se pode observar nas Figuras 28, 
29 e 30.

Figura 28: Esboços – Grupo 1

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 29 – Esboços – Grupo 2

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 30: Esboços – Grupo 3

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Este processo de criação é derivado de uma experência de outros trabalhos 
desenvolvidos durante o curso de Especialização. Neles, a temática proposta por este 
estudo, foi explorada de maneira criativa e dinâmica, possibilitando um aproveitamen-
to satisfatório ao longo do processo de geração de alternativas para este trabalho.

4.2.2 Pilotagem da estamparia

A pilotagem da estamparia iniciou com o desenvolvimento de testes de cores, 
pois a Plotter utilizada para a impressão apenas reconhece como formato de cor a 
opção RGB (abreviação do sistema de cores aditivas e primárias: red, green e blue). 
Com isso foi possível ter uma cartela de cores disponível para o desenvolvimento do 
trabalho, como se observa na Figura 31.

Figura 31: Teste de cores RGB

Fonte: Elaborado pelo autor

A criação desta amostra de cores na Figura 31, colaborou de forma positiva 
para o desenvolvimento da pilotagem da estamparia, pois através deles, foi possível 
analisar qual a cor correta para o desenvolvimento da peça final.  

 Na sequência , foi utilizada a técnica da estamparia por sublimação para um se-
gundo teste, que consiste na aplicação do desenho através de impressão em um papel 
específico através de pigmentos sublimáticos, como pode ser visto na Figura 32.
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Figura 32: Impressão da estampa em papel sublimático

Fonte: Elaborado pelo autor

Logo, o papel é colocado sobre a superfície têxtil e levado à prensa térmica 
(Figura 33) que pode chegar à temperatura de 180º. Após alguns segundos, pode-se 
retirar o papel e o desenho estará aplicado sobre a superfície desejada como pode se 
observar nos processos 1, 2, 3 e 4 na Figura 32 (BRIGGS-GOOD, 2014).

Figura 33: Processo de prensa da peça

Fonte: Elaborado pelo autor

 
Neste segundo momento observaram-se algumas falhas de impressão das es-

tampas pilotos, isso ocorreu devido a sujeiras encontradas na prensa ou no próprio 
papel sublimático, como se observa na Figura 34.
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Figura 34: Falhas no processo de estampagem

Fonte: Elaborado pelo autor

Os resultados obtidos através da sublimação foram positivos e satisfa-
tórios, sendo possível estampar a malha com rapidez e agilidade. As medi-
das da prensa são o que limita o tamanho da estampa e, neste caso, suporta 
o desenho projetado de acordo com o produto. A sublimação também torna o 
custo mais acessível, e pode-se explorar uma grande gama de cores. 

4.2.3 Pilotagem dos bordados

 A pilotagem dos bordados foi desenvolvida em pequenas amostras, 
sendo que em alguns bordados foram utilizados outros materiais na mesma 
técnica. Com essas amostras foi possível estabelecer uma conexão maior 
entre o desenho do produto pretendido e a peça final. Os bordados escolhi-
dos como base para todos modelos foram o Torside, Tela, Trança e Rastro 
(Figura 35).
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Figura 35 -  Tipos de Bordados Usados

Fonte: Elaborado pelo autor

Neste contexto, os bordados enaltecem fatores como o de estética e significa-
do, deixando a superfície do tecido decorativa e atraente.

4.3 FASE 3: AVALIAÇÃO DAS ALTERNATIVAS

4.3.1 Análise das soluções

 Para o exame de soluções, foram analisados os dez esboços desenvolvidos 
para a coleção. Foi realizada uma exposição lado a lado das alternativas geradas, 
com o intuito de comparação entre elas. Escolheu-se seis peças que foram dese-
nhadas novamente e coloridas de acordo com a cartela de cores. As referidas peças 
apresentaram características importantes, como a inovação para o usuário e o custo 
benefício para a produção dessas peças, assim como mostra a Figura 36.
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Figura 36: Peças selecionadas

Fonte: Elaborado pelo autor

Durante o processo de seleção, observou-se que as opções selecionadas aten-
diam rigorosamente ao tema proposto por esse trabalho, podendo permear entre o 
Engineered Print e os bordados. As formas geométricas se relacionam intimamente 
com os grafismos indígenas, bem como a continuidade das formas que se assemelha 
a pintura corporal da tribo Kayapó. 
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4.3.2 Escolha dos materiais e cartela de cores

 Os materiais para o desenvolvimento deste estudo permaneceram os mes-
mos estipulados no item 4.1.4 deste capítulo, pois todos atenderam às expectativas 
já mencionadas. Em relação ao tecido de malha, a meia malha 100% poliéster, foi 
selecionada após a sua prototipagem, por se destacar na estrutura e caimento, tor-
nando, assim, o produto confortável e com vestibilidade. Conforme as pilotagens de 
estamparia executadas para este trabalho, pôde-se constatar que a estamparia por 
sublimação é a melhor técnica que se aplica para o produto final, tornando os custos 
mais acessíveis e suprindo a necessidade de tamanho dos desenhados projetados 
para as roupas. 

 De acordo com o painel de tema visual, a cartela de cores foi criada obede-
cendo as características dos elementos indígenas, pensado em um produto final com 
cores associadas ao tema proposto e à contemporaneidade. Buscou-se referências 
na arte da tribo Kayapó para desenvolver uma cartela híbrida, que permeasse entre a 
arte e o design, com uma unidade visual forte e vibrante, como visto na Figura 37.

Figura 37: Cartela de cores

Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme Renata Rubim “Se tudo tem superfície e cor, então tudo o que temos 
a fazer é aperfeiçoar o trato e afeiçoar o olhar sobre elas”10. Neste contexto é que a 
cartela de cores foi elaborada, valorizando a tribo Kayapó em todos seus aspectos 
artísticos e culturais.

10  RUBIM, Renata. Disponível em: <http://www.renatarubim.com.br/> Acesso: 05 de Outubro de 
2017.
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4.3.3 Seleção das Alternativas

 A partir do exame das soluções, onde os croquis foram coloridos de acordo 
com a cartela de cores, foram selecionadas quatro peças que melhor atendiam as ne-
cessidades específicas do estudo, como grafismo, cores e texturas que podem enalte-
cer o público pretendido, além das questões de estética e significado. Neste contexto, 
surge a Coleção de camisetas, que se divide em duas linhas, baseando-se na cultura 
Kayapó. A primeira Linha da Coleção (Figura 38) faz menção ao centro da aldeia da 
tribo, local onde acontecem as principais discussões referentes à comunidade. Os 
tons terrosos  e o verde das matas simbolizam a complexidade da sociedade Kayapó, 
sendo este o centro do universo e o lugar da socialização entre os indígenas.

Figura 38: Camisetas selecionadas para a Linha 1

Fonte: Elaborado pelo autor

O segundo enfoque da Coleção, a Linha 2,  relaciona-se à força expressa da 
pintura corporal indígena através do Urucum11, que tem conotações mais expressivas 
dentro do contexto social da tribo Kayapó. Além disso, aspectos ritualísticos da tribo, 
onde o branco predominantemente advém da mistura da argila com uma certa quan-
tidade de água, e que é utilizado nas pinturas corporais, em rituais em que se busca 
uma certa pureza de aspectos transcendentais do mundo social com o mundo sobre-
11  Urucum é o fruto do urucuzeiro ou urucueiro (Bixa orellana), arvoreta da família 
das bixáceas, nativa na América tropical, que chega a atingir altura de até seis metros. Apresenta 
grandes folhas de cor verde-claro e flores rosadas com muitos estames. Seus frutos são cápsulas 
armadas por espinhos maleáveis, que se tornam vermelhas quando ficam maduras. Então se abrem 
e revelam pequenas sementes dispostas em série, de 30 a 50 por fruto, envoltas em arilo também 
vermelho. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Urucu_(planta)> Acesso em 21 de junho de 2016.
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natural (RODRIGUES, 2006). O amarelo simboliza a energia e saúde que surgem 
como uma ligação aos adornos de colares e brincos confeccionados na tribo. Esses 
detalhes podem ser visualizados na Figura 39.

Figura 39: Camisetas selecionadas para a Linha 2

Fonte: Elaborado pelo autor

Já selecionadas, estas seis peças foram pilotadas para melhor entendimento 
do processo criativo, e logo apresentadas em modelos através de fotos.  

4.3.4 A importância do novo produto para o usuário

 O conforto aliado à estética é uma das principais características do produto de-
senvolvido por este estudo, pois, a roupa deve proporcionar ao usuário uma sensação 
de bem estar através do contato físico com a peça. Isto foi possível através da escolha 
da camisetas produzida em meia malha 100% Poliéster, que apresenta fatores de mo-
bilidade e textura agradável. 

 Este produto torna-se importante para o consumidor, pois atende as relações 
da análise do perfil do usuário, e que também é possível estabelecer referências entre 
elementos da arte indígena com significados que apresenta. Estes significados estão 
atrelados às funções práticas, estéticas e simbólicas. De acordo com Löbach (2001, 
p. 58), “o objetivo principal do desenvolvimento de produtos é criar as funções práticas 
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adequadas para que mediante seu uso possam satisfazer as necessidades físicas”. 
Neste contexto o produto atende a essas especificações por ser fácil a sua vestimenta 
e o movimento no uso deste. 

 Em relação as funções estéticas e simbólicas, a Coleção gerada  no estudo se 
torna importante para o usuário pois está munida de informações artísticas e culturais. 
As Leis de Gestalt12 também serviram para a coesão no que se diz respeito à harmo-
nia, equilíbrio e contraste visual, deixando o produto com uma linguagem comunica-
tiva mais clara.  De acordo com Gomes Filho (2006, p. 44), “o estilo é uma qualidade 
formal intrínseca do produto (ou seja, aquilo que provoca sua atração visual, chama 
atenção para si e torna desejável)”. Diante disso, o produto apresenta uma carga de 
linguagens que se manifestam através de cores, texturas e elementos, associados a 
um significado e o torna desejável para o consumidor. 

4.4 FASE 4: FASE DE REALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DO PROBLEMA

4.4.1 Finalização das Estampas e Ficha técnica

Na fase de realização da solução do problema, após a seleção das alternativas 
na fase anterior, parte-se para o desenvolvimento da Coleção. As estampas foram 
desenvolvidas e as peças prototipadas, com a preocupação do melhor acabamento. 
Nesta fase também foi escolhido o nome da Coleção que foi chamada de Nossa Raíz. 
Justificando a escolha, enaltecer a brasilidade da tribo Kayapó é fundamental para 
que se possa valorizar essa cultura rica em valores simbólicos e estéticos, apoian-
do-os na luta pelos seus direitos e preservação das suas terras. Posteriormente, três 
camisetas foram selecionadas para produção, empregando as melhores alternativas 
já selecionadas nas fases anteriores.

Após a escolha das melhores soluções, as seis estampas selecionadas foram 
desenvolvidas e aperfeiçoados, para o desenho final da coleção pretendida. Podem 
ser observada a partir da Figura 40 até a Figura 45, onde se encontra o projeto técnico 
do estudo.

12  Gestalt - https://conceito.de/gestalt acesso em 26 de nov de 2017.
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Figura 40: Coleção Nossa Raiz, Ficha técnica Camiseta Eco

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 41: Coleção Nossa Raiz, Ficha técnica Camiseta Raíz 

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura: 42: Coleção Nossa Raiz, Ficha técnica, Camiseta Terra Molhada

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 43: Coleção Nossa Raiz, Ficha técnica Camiseta Ancestral

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 44: Coleção Nossa Raiz, Ficha técnica Camiseta Energia Tribal

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 45: Coleção Nossa Raiz, Ficha técnica Camiseta Origens

Fonte: Elaborado pelo autor
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No decorrer do processo, foi desenvolvida a estampa para o Enginnered Print. 
Através de um processo manual onde se fotografou a modelagem para inseri-la no 
meio digital, em software vetorial, foi possível vetorizar os moldes das camisetas e 
deixá-los com as medidas reais como a modelagem plana. Com isso, foi possível de-
senvolver a estampa pretendida, como pode ser visto nas Figuras de  46 a 51. Após, o 
arquivo foi exportado para formato PDF (formato de arquivo portátil desenvolvido pela 
Adobe Systems) para não perder suas características e enviado para a impressão.

Figura 46: Estampa Camiseta Eco

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 47: Estampa Camiseta Raíz

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 48: Estampa Camiseta Terra Molhada

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 49: Estampa Camiseta Ancestral

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 50:  Estampa Camiseta Energia Tribal

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 51: Estampa Camiseta Origens

Fonte: Elaborado pelo autor

Após o término do desenvolvimento das estampas, três peças foram seleciona-
das e confeccionadas atendendo as principais características de bom acabamento e 
diferencial estético, como pode ser visto nas Figuras 52 a 54.
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Figura 52: Camiseta Ancestral Finalizada

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 53: Camiseta Raiz Finalizada

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 54: Camiseta Energia Tribal Finalizada

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao finalizar os produtos observou-se que o processo de desenvolvimento das 
peças pode ser efetuado em escala industrial, desde que obedeça a acabamentos 
delicados e primorosos, característicos de produção manual artesanal. Neste caso, o 
produto assume uma particularidade de ser produzido em pequenas quantidades, no 
qual o processo manual de produção de cada peça confere a mesma ares de exclusi-
vidade, satisfazendo um público consumidor a que a coleção se destina.
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Após a finalização do trabalho e durante a defesa da monografia, as peças pro-
duzidas foram expostas ao público expectador. Todo o circuíto foi montado pensando 
na temática desenvolvida durante o processo de criação das peças e teve, durante 
todo o ato, um peso simbólico a fim de ambientar o público na proposta executada, 
assim como podemos conferir no APÊNDICE 1. 



Capítulo 5

consideRações Finais

 O estudo desenvolvido por esta monografia mostrou que é possível criar e 
desenvolver uma coleção de estampas a serem aplicadas em camisetas masculinas, 
desde a sua concepção aos ornamentos aplicados. A Coleção desenvolvida é passí-
vel de produção, e atendeu as expectativas mencionadas no projeto. 

 O Engineered Print mostrou-se um processo que pode ser muito explorado, 
tanto em relação às técnicas empregadas quanto aos desenhos que podem ser de-
senvolvidos e aplicados nas peças. Através da estamparia por sublimação foi possível 
desenvolver esta técnica que incentiva a diminuição de resíduos químicos descarta-
dos pela indústria têxtil. Como pode-se notar, o design é um processo experimental de 
criação, possibilitando a obtenção de resultados satisfatórios. 

 No entanto, é fundamental observar que pequenas falhas podem acontecer 
durante o processo de sublimação, assim, o cuidado do operador de impressão e de 
prensa do produto é essencial para que a peça tenha qualidade. Durante a pilotagem 
de estamparia observou-se esses detalhes que logo foram corrigidos na peça final. 
Neste estudo, esses fatos influenciaram em um aspecto positivo, oportunizando a ex-
periência adquirida para próximos trabalhos. 

Através deste estudo, também foi constatado que o bordado se compôs de 
maneira excepcional junto à estamparia. O bordado agregou valor à peça, deixando-a 
com detalhes volumosos e com textura, contribuindo para a valorização da estampa-
ria, tornando-a mais evidente. Como resultado desse processo, é fundamental que 
o processo de ornamentação da peça seja manual e artesanal, para apresentar um 
acabamento final refinado, visto que se trata de características essenciais para as 
funções estéticas e simbólicas, as quais foram prioritárias neste estudo. 

A aplicação do bordado junto ao Engineered Print, teve um desempenho sa-
tisfatório, sendo considerado como resultado positivo das fases da metodologia, que 
foi essencial para o desenvolvimento deste projeto. A escolha das peças onde foram 
aplicadas as estampas também agregou características particulares ao trabalho, tor-
nando a  camiseta única e confortável ao usuário.

Todo o desenvolvimento proposto buscou fazer uma reflexão do uso comum 
do design de superfície, refletindo o uso apenas da estamparia em projetos têxteis, 
trazendo novos conceitos de aplicação de bordados e tornando o produto com carac-



terísticas artesanais, valorizando assim a estampa. Além disso, este estudo vem a 
servir como base para produções futuras, envolvendo novas técnicas de estamparia 
e bordados, seus usos concomitantes e boas práticas na redução de resíduos de pro-
dução das peças. 
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apêndice 1

Painel semântico e fichas técnicas.

Impressão no papel sublimático.

Exposição de peças finalizadas com ambientação.


