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RESUMO 

Monografia de Especialização em Design para Estamparia 
Curso de Especialização em Design para Estamparia 

Universidade Federal de Santa Maria 
 

ESTAMPAS PARA CAMISETAS EM PIXELART  

AUTOR: MICHELLE LANG BARATTO 
ORIENTADOR: ANDRÉ KRUSSER DALMAZZO 

Data e Local da Defesa: Santa Maria, 31 de maio de 2012. 
 

O presente trabalho aborda questões que permeiam o universo do design 

para estamparia, mais especificamente, a estamparia têxtil para vestuário. O objetivo 

do projeto é desenvolver um conjunto de estampas para camisetas utilizando como 

técnica de desenho e temática, a pixelart. O trabalho se divide em três fases: 

Informação, Criatividade e Expressão. Na primeira há coleta de informações que 

ajudarão a orientar as duas fases seguintes. No segundo momento, ocorre a análise 

das informações coletadas iniciando o processo de refletir e exercitar sobre 

possíveis caminhos para a solução do problema. Na terceira etapa ocorre a 

concretização das ideias selecionadas da fase anterior, apresentando por fim, os 

resultados. Esse estudo visou experimentar uma aplicação diferenciada de técnica 

de expressão visual pixelart, a qual faz parte do meu histórico profissional como 

ilustradora. Assim, a minha atuação no mercado de trabalho possibilitou transpor a 

linguagem da pixelart para a linguagem da estamparia, experimentando, dessa 

forma, outros olhares sobre a mesma. 
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ABSTRACT 

Specialization Monograph in Surface Design 
Specialization Course in Surface Design 

Universidade Federal de Santa Maria 
 

 

TITLE 

AUTHOR:  
SUPERVISOR:  

Date and Place of the Defense: Santa Maria, May 31, 2012. 
 

This work has its focus on issues that permeate the universe of surface 

design, more specifically, the printing textiles for clothing. The Project goal is the 

development of a set of prints for t-shirts using the pixelart as a design 

technique. The work is divided in three phases: Information, Creativity and 

Expression. On the first one it is made the gathering of information that will 

help to guide the next two steps. On the second phase, it is made the analysis of all 

collected information starting the process ofstudies and exercises on 

possible ways to solve the problem. In the third step it is made the embodimentof the 

previous selected ideas, presenting the results. This study aimed to try 

a different application of the visual technique pixelart, which is part of my professional 

background as an illustrator. This way, my activities in the market place allowed to 

transpose the pixelart  language into the language of printing, 

experiencing thus, other eyes on it. 

 

Key-words: surface design, t-shirt, pixelart. 
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Capítulo 1  

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho consiste no desenvolvimento de um conjunto de 

estampas para camisetas utilizando como linguagem de desenho a pixelart. Essa 

linguagem propõe um retorno aos primórdios dos jogos eletrônicos, resgatando uma 

técnica de desenho que foi ícone de uma geração a qual teve sua infância marcada 

pela popularização da tecnologia digital.  

A linguagem da pixelart é bastante reconhecida pelos consumidores de 

jogos eletrônicos, antigos e atuais, verificando seu potencial para ser explorada sob 

um novo olhar estético. A pixelart caracterizava-se principalmente pela manipulação 

digital de pixels para a obtenção de gráficos para jogos eletrônicos. Mas ainda é 

utilizada nos dias atuais, mesmo em menor escala, sendo vista com grande 

apreciação e nostalgia pelos fãs de jogos digitais. 

O pixel se tornou uma referência para aqueles que gostam de tecnologias 

no entretenimento e na comunicação, por consequência, a pixelart traduz muito 

desse universo digital. Através de análises de produtos similares foi identificado um 

nicho de consumidores que se caracterizam pelo gosto por jogos eletrônicos e 

tecnologias de comunicação em geral. 

Motivada pela minha trajetória profissional que permitiu trabalhar com 

pixelart desde 2004, desenhando gráficos para jogos eletrônicos, ilustrações, tanto 

para o meio digital quanto para impressos, surgiu o interesse de transpor essa 

técnica para a estamparia têxtil. Essa pesquisa então possibilitou esse processo, 

buscando resultados que instigassem reflexões, outra visão sobre as imagens 

digitais formadas ponto a ponto representadas na linguagem estética da serigrafia.  
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Assim, para fazer existir esse projeto, colocaram-se em prática 

conhecimentos adquiridos durante o curso de Pós-graduação em Design de 

Estamparia da UFSM adicionado à própria pesquisa individual. 

1.1. OBJETIVOS  

GERAL 

Desenvolver estampas para camisetas utilizando como referencial o estilo 

de ilustração pixelart. 

ESPECÍFICOS 

 Propor um novo olhar sobre a linguagem da pixelart abstraindo-a de seu caráter 

figurativo mostrando outra visão estética, mas sem perder sua essência.  

 Relacionar elementos de composição visual ao design de superfície para obter 

bons resultados. 

 Apresentar propostas de estampas possíveis de serem absorvidas pelo mercado 

consumidor atual. 

 Apresentar um tutorial sobre como desenhar com pixels.  

 Reunir e relacionar informações sobre estamparia, design e a linguagem visual 

da pixelart para promover o processo criativo de projetar as estampas.  
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1.2. LINHA DE AÇÃO 

A Linha de ação1 consiste em um processo de criação proposto pelo 

professor André Krusser Dalmazzo orientador dessa pesquisa. Nesse processo se 

entende que as etapas de criação não estão isoladas ou necessariamente seguem 

uma ordem linear. Propõe-se que cada fase do processo criativo possa ser revista 

ou retomada assim que houver necessidade. A Linha de ação divide-se em três 

fases: 

Informação: Nessa fase inicia-se a busca por referências visuais e 

textuais que irão basear o desenvolvimento do projeto. Aqui se tem uma visão do 

universo do problema, contextualização, delimitações e compreensão dos possíveis 

caminhos a percorrer para se chegar ao resultado final. 

Criatividade: Fase onde se abre passagem às mais diferentes 

possibilidades de soluções para o problema. É um período em que a intuição 

também se faz presente, podendo utilizar como ferramenta nesse processo o 

brainstorm2 - tempestade de ideias - que montará uma variedade de opções, da qual 

serão escolhidas as consideradas mais adequadas.  

Expressão: Fase em que há a experimentação e expressão gráfica das 

ideias, materializando assim, o pensamento criativo. Momento onde as soluções são 

colocadas em prática, avaliadas e repensadas. Aqui há maior enfoque técnico e 

verificação dos modos de materializar as ideias na forma gráfica ou como produto. 

 

    

Figura 1 - Linha de ação 

                                            

1 Linha de ação: processo de criação proposto em aula pelo professor André Krusser Dalmazzo no curso de Pós-Graduação 

em Design para Estamparia da Universidade Federal de Santa Maria durante o segundo semestre de 2010. 

2
 Brainstorm – tempestade cerebral ou tempestade de idéias. Termo utilizado para designar uma atividade 

comum dentro do processo criativo onde se pensa livremente a respeito do problema e ser resolvido.  
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Capítulo 2  

FASES DE INFORMAÇÃO 

Esta fase apresentará informações consideradas relevantes para o 

embasamento teórico dessa pesquisa. Encontram-se nesse capítulo informações 

sobre estamparia têxtil, design de superfície, camisetas e pixelart. Tal embasamento 

ajudará a alavancar o processo criativo e também dará suporte aos resultados 

prático desse trabalho. 

2.1.  UM POUCO DA HISTÓRIA DA ESTAMPARIA 

Estampar, no seu conceito básico, significa o ato de imprimir estampas 

sobre uma superfície seja ela qual for. Alguns estudiosos do assunto consideram 

que os desenhos registrados em cavernas desde o período Paleolítico da Pré-

história são indícios das primeiras impressões sobre uma superfície. Como exemplo, 

podemos citar os grafismos da Gruta de Pech-Merle e da abóboda de Altamira. 

 

Figura 2 - Gruta de Pech-Merle e da abóboda de Altamira. 

Antes mesmo de existir o tecido, o homem já estampava o próprio corpo com 

pigmentos minerais. Usavam-se os dedos ou palitos para cobrir a superfície da pele 
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com motivos que os diferenciavam entre suas classes sociais e ainda tinham cunho 

religioso.  

 

Figura 3 - Índia Kadiwéu (rio Nabileque) - foto da Coleção Boggiani/1892 

Segundo JOYCE (1993, p.11), roupas com estampas eram usadas por 

povos primitivos em meados de 3.000 a.C.. Registros históricos também apontam 

que cerca de mil anos mais tarde roupas decoradas com estampas foram 

amplamente usadas no Egito e no Peru, mas devido a falta de registro, os 

arqueólogos não conseguem estabelecer datas precisas sobre o surgimento dos 

antigos padrões têxteis.  

 

Figura 4 - Fragmento de tecido, Peru, IV e III a.C. Fonte: metmuseum.org 
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Figura 5 - Imagem 01) Tecido egípcio, início século XIV/ Imagem 02) Tecido egípcio, 304 a.C.– d.C. 
364/  Imagem 03) Tecido bizantino, século V e VI. . Fonte: metmuseum.org 

Já PEZZOLO (2007, p.184) cita que a atividade de estampar teve início na 

Índia e na Indonésia, chegando aos países do Mediterrâneo. A autora ainda coloca, 

com maior precisão, que os egípcios já dominavam a técnica nos séculos V a.C e IV 

a.C., utilizando corantes naturais. Nos séculos XV, os tecidos estampados foram 

levados da Índia para a Europa conquistando um grande mercado. No século XVII, 

os europeus ainda não dominavam a técnica que era utilizada nos tecidos indianos, 

sendo assim, esses ainda dominavam o mercado europeu e eram os preferidos das 

altas classes da Europa. 

 

 

Figura 6 -  Imagem 01) tecido indiano, segunda metade do século XVIII/ Imagem 02) tecido indiano, 
1640-50/ Imagem 03) tecido indonésio, século XVI. . Fonte: metmuseum.org 

No século XVI a Itália e outros países, como França e Inglaterra, utilizavam a 

madeira gravada em forma de carimbo para realizar a estampagem têxtil. No século 

VXIII, a Europa passou a utilizar o carimbo em metal e mais precisamente em 1785, 

o francês Thomas Bell patentiou o método mecanizado de estampagem em cilindro, 

que mostrou boa produtividade conquistando o mercado rapidamente.  
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Figura 7 - Carimbo em madeira, século XV e XVI . Fonte: metmuseum.org 

Dentro de uma abordagem voltada ao desenho das estampas, podemos 

destacar o Movimento Arts and Crafts na Inglaterra, segunda metade do século XIX. 

Inserido nesse movimento encontramos a figura de Willian Morris que teve grande 

importância na produção de estamparia.  

 

Figura 8 - Estampas de Willian Morris. Fonte: metmuseum.org 

 

Figura 9 - Estampas Africanas. Imagem 01) Data: século  XX, tribo Baule/ Imagem 02) Data: 1958 03) 
Data: século XX, tribo Baule . Fonte: metmuseum.org 
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Figura 10 - Tecidos russos. Imagem 01 e 02) Data: 1600–1799/ Imagem 03 e 04) Data: 1700 - 1899. 
Fonte: metmuseum.org 

Atualmente a estamparia têxtil faz parte de um nicho importante do design 

de superfície que aparece com ampla variedade de aplicações. Ela está presente 

em peças do vestuário, no mobiliário e em diversos outros artigos do cotidiano. 

2.2.  Estampas e camisetas 

A camiseta estampada serve como um meio de comunicação não somente 

expressando uma mensagem direta como também denuciando modos de consumo, 

gosto e interesses pessoais. Entre outras peças do vertuário, a camiseta permite 

vários tipos de manifestações que acabam por agregar valor a mesma. Ela pode 

funcionar como um painel sendo fonte de experiências visuais. 

A camiseta primeiramente foi desenhada para ser um item funcional, era 

usada por baixo de outras roupas e, assim como uma peça íntima, não era para ser 

vista. Sua origem é européia, relatos contam que durante a Primeira Guerra Mundial, 

enquantos os americanos passavam desconforto com seus uniformes de lã, os 

soldados europeus ganhavam mais agilidade com as camisetas de algodão 

utilizadas por baixo da vestimenta. Verificando as vantagens proporcionadas pela 

peça de algodão, o exército norte americano também adotou-a sob os uniformes na 

Segunda Guerra. Nesse período, o conceito de camiseta ficou mais próximo ao que 

temos nos dias atuais quando os soldados, para identificar melhor seus grupos, 

passaram a marcar suas camisetas com símbolos utilizando estêncil e spray 

automotivo.  
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Nas décadas seguintes a camiseta foi ganhando popularidade através de 

ícones do cinema e do rock’n roll. Deixando de ser apenas branca, ganhou 

conotação política expressando ideais, identificando grupos e tendências da 

sociedade em suas estampas. Hoje a camiseta continua tendo propósito ideológico 

mantendo sua popularidade e se mostrando um bom suporte para manisfestações 

criativas. 

 

 

Figura 11 - Ícones do cinema e da música popularizando o uso das camisetas. Marlon Brando, James 

Dean, Bob Dylan e John Lennon. . Fontes: starspage.net, lyricspond.com, 

hqrock.files.wordpress.com, 2011/11/rolling-stones-nos-anos-80.jpg 

 

Além da clássica estampa localizada na frente da camiseta existem 

muitas formas de trabalhar a estampa, segue pesquisa de variações de 

posicionamento da estampa na camiseta. 

 

Figura 12 - Cavalera. Fonte: cavalera.com.br 
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Figura 13 - Lee. Fonte: lee.com.br 

 

 Figura 14 - Topshop. Fonte: topshop.com  

 

Figura 15 - Urban Outfitters. Fonte: urbanoutfitters.co.uk 
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Figura 16 - Threadless. Fonte: threadless.com 

2.3. IMPRESSÃO A QUADRO 

 

Nas paredes das cavernas de Tibrran, Gargas e Maltruieso, nos Pirineos, 

existem 200 impressões de mãos em ocre e preto de magnésia, que representam os 

primeiros indícios de impressão com estêncil, já que estão realizados de forma 

negativa, onde foi soprado com um canudo de osso oco ao redor das mãos 

apoiados nas paredes. Assim, alguns autores apontam que essas pinturas seriam as 

precursoras da impressão a quadro. Mas analisando a técnica sob um ponto de vista 

mais semelhante ao que temos atualmente, podemos dizer que foi no Oriente, 

século VIII, que esse processo surgiu.  

O princípio da impressão a quadro consiste num processo de impressão 

plana que aceita vários materiais como suporte: papel, tecido, madeira, metal, vidro, 
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plástico e couro. Esse método proporciona um número razoável de tiragens exigindo 

um rigor técnico na aplicação de seus materiais. 

Apesar da atenção exigida pela técnica, ela não se caracteriza como 

complexa. Para a sua execução necessita-se basicamente de uma tela de serigrafia, 

rodo, tintas, solventes, uma matriz de aplicação que pode ser de papel, onde se 

encontrará o motivo a ser impresso, e por fim, um suporte que receberá a 

impressão. 

A impressão sobre o tecido realiza-se com o mesmo estendido sobre uma 

ampla mesa que possua aderência e acolchoamento. A tela serigráfica é 

posicionada sobre o tecido e nela adiciona-se a pasta da cor desejada que deve ser 

espalhada e pressionada com um rodo. 

Hoje as imagens são gravadas nas telas utilizando a técnica de 

fotogravura. Esse método se realiza em uma sala que tenha luz amarela ou 

vermelha devido à sensibilidade dos produtos utilizados para a revelação da tela 

serigráfica: emulsão fotográfica mais sensibilizador. Após ter sido aplicado uma 

camada fina de solução reveladora, a tela deve secar, o motivo (cada cor do 

desenho deve ser previamente separada e estar na cor preta que vedará a 

passagem de luz no momento da revelação) a ser estampado deve ser colocado 

sobre a superfície da tela e ambos devem ser expostos a uma luz sensível - 

lâmpada fluorescente. O tempo de exposição dura em média três minutos. Depois se 

submete a tela a um jato de água limpa e o motivo vai aparecendo. Esse processo 

permite bastante definição do desenho conferindo qualidade no resultado final. 

2.4. FUNDAMENTOS DO DESIGN DE SUPERFÍCIE 

RÜTHSCHILLING (2008, p.61) destaca que é na composição visual onde 

se encontra o maior controle do projetista. A concepção da arte (desenho), ou seja, 

a criação dos elementos visuais e a maneira com se arranjam sobre o fundo, define 

o sucesso do trabalho. 

No ambiente do design de superfície existem algumas questões 

relacionadas aos elementos de linguagem visual que são pertinentes dessa área. 

Esses fatores são utilizados com variados propósitos, com mais ou menos ênfase, e 
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ajudam na composição do projeto. Destacam-se aqui conceitos abordados por 

Evelise Anicet Ruthschilling em seu livro Design de superfície (2008). São eles: 

Figura ou motivo: é o elemento que se encontra em primeiro plano e 

define a temática da composição. São as formas que predominam e se repetem 

podendo apresentar variação de tamanho, posição, cor e etc. 

Elementos de preenchimento: podem ser definidos como a linguagem 

de expressão utilizada na representação dos elementos que compõe a estampa: 

fundo, motivos. Ele aparece em forma de textura, grafismos, etc. 

Elementos de ritmo: são elementos com maior destaque visual que 

fazem a composição adquirir movimento. O ritmo pode ser indicado pelo uso de 

cores, formas, posicionamento e outros aspectos que promovem um entrelaçamento 

visual. 

Módulos: é a menor unidade da estampa. Dentro dele encontram-se 

todos os elementos que formam o desenho. 

Considerações sobre encaixe entre os módulos: são características 

que podem ajudar na composição de uma estampa. Tais características estão 

presentes na relação em que um módulo estabelece com seus vizinhos. São elas: 

continuidade e contiguidade. 

A continuidade garante um efeito de propagação dos elementos sem que 

haja interrupções visuais. Já a contiguidade refere-se à relação entre um módulo e 

seus “vizinhos” no momento em que ele se repete. Atingem-se bons resultados 

quando o olho perde de vista a unidade modular e percebe outros elementos, formas 

e ritmos. 

2.5. CONSIDERAÇÕES SOBRE LINGUAGEM VISUAL 

Há inúmeras maneiras de interpretar a linguagem visual. Diversamente da 

linguagem falada ou escrita, cujas regras gramaticais são mais ou menos 

estabelecidas, a linguagem visual não tem nenhuma lei evidente. (WONG, 

1998, p. 41) 

 

A linguagem visual pode ser usada como referência para a expressão 

visual. O resultado obtido varia conforme a ênfase dada aos elementos que a 
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compõe. Abaixo foram citados alguns conceitos considerados importantes para esse 

trabalho. 

O ponto não possui comprimento, nem altura. Na comunicação visual é o 

elemento mais simples, mas tem forte poder de atração visual sobre o olho. Ele 

indica um lugar no espaço e quando multiplicados tendem a se ligarem dirigindo o 

olhar. Quando se movimentam formam uma linha, quando se multiplicam podem 

formar um plano. 

A linha por sua vez possui comprimento, mas não possui altura. Elas 

podem ser retas ou curvas, contínuas ou tracejadas. Ela pode se manifestar leve e 

incerta, mas pode também ser rígida e precisa. Assim, a linha é um elemento com 

bastante mobilidade e de considerável importância para a linguagem visual. 

A forma e formato, segundo WONG (1997, p.139) são dois conceitos 

frequentemente usados como sinônimos, porem seus significados não são iguais. O 

autor segue explicando que formato se refere a uma área definida por um contorno, 

já a forma, apresenta alguma característica de profundidade e volume, fatores 

presentes nas figuras tridimensionais.  Entre outras classificações, destacamos aqui 

que as formas podem ser abstratas ou figurativas. 

O formato é um dos elementos que ajudam a definir uma forma, junto com 

tamanho, textura e cor, por exemplo. Assim, Wong conclui que uma forma pode ter 

vários formatos. O formato ainda pode ser geométrico ou orgânico e é o segundo 

elemento visual, o primeiro é a cor, identificado pela percepção humana.  

Já Munari e Dondis, não fazem referência à distinção entre forma e 

formato. Ambos expõem como formas básicas, que seriam formatos geométricos 

segundo Wong, o círculo, quadrado, triângulo equilátero. Cada forma básica tem 

características específicas. “Ao quadrado se associam enfado, honestidade, retidão 

e esmero; ao triângulo, ação, conflito, tensão; ao círculo, infinitude, calidez, 

proteção”. (DONDIS, 1997, p.58) 

A escala ou tamanho é um elemento visual que se define a partir de um 

referencial. Podemos dizer se um determinado formato é grande ou pequeno 

quando o comparamos a outro por exemplo. 

O plano possui as dimensões de altura e largura. Ele pode ser entendido 

como uma linha que se fecha.  

O volume atua através de convenções gráficas que simulam distorções 

óticas fazendo os objetos representados adquirirem altura, largura e profundidade.  
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A textura é modo de sensibilizar uma superfície. Ela se forma pela 

multiplicidade de elementos semelhantes caracterizando-se por uma uniformidade 

visual. As texturas podem ser táteis ou visuais. A textura visual é exclusivamente 

bidimensional, apesar de despertar a sensação tátil. A textura tátil se caracteriza por, 

além de ser percebida visualmente, é percebida pelo toque.   

Estruturas: Definido por Munari como construções geradas pela 

repetição de formas iguais ou semelhantes, de duas ou três demissões, que mantém 

estreito contato entre si. Estruturas complexas podem ser formadas a partir dos 

elementos básicos.  

 Simetria e assimetria: a simetria é a repetição de um mesmo elemento 

em torno de um eixo que pode ser horizontal, diagonal, vertical ou inclinado. A 

simetria tende a equilibrar a composição distribuindo forças e pesos de forma 

regular. A assimetria é a ausência de simetria. De um modo geral, as composições 

assimétricas são mais difíceis de equilibrar visualmente. Em qualquer eixo de 

referência que se adote, horizontal, diagonal ou vertical, os elementos da 

composição são ou estão dispostos desigualmente.  

2.5.1. Prespectiva 

A perspectiva tem a finalidade de representar num plano bidimensional 

objetos tridimensionais. O desenho em perspectiva é composto por três dimensões 

primárias: largura, altura e profundidade, indicados em um sistema de eixos 

dimensionais. Para representar essas três dimensões usam-se direções verticais, 

horizontais e transversais. Para cada direção podemos indicar um plano, e com a 

combinação desses, construir representações de objetos tridimensionais. 

Dentre vários tipos de perspectivas destaca-se para este trabalho a 

perspectiva isométrica, muito utilizada nas ilustrações feitas no estilo pixelart.  Nesse 

sistema de representação tridimensional o objeto esta situados entre três eixos que 

formam entre si ângulos de 120° e se traçada uma linha horizontal no encontro 

desses três eixos temos a largura e profundidade inclinadas em ângulo de 30°, 

sendo que nos desenhos em pixelart, esse ângulo se modifica para 

aproximadamente 26,6°. 
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Figura 17 - Diferença do desenho isométrico tradicional para o desenho isométrico em pixelart. 

2.5.2. Cor 

Segundo JOYCE (1993, p.18) um dos principais fatores para o sucesso 

de um projeto de estamparia é a escolha das cores e suas combinações. A autora 

completa afirmando que a falta de cuidado no momento da decisão da paleta de 

cores pode colocar em risco a qualidade do projeto 

De acordo com JONES (2005, p.112) pesquisas realizadas pela indústria 

têxtil, pelo setor de fios, confecções e varejistas, indicam que a primeira reação do 

consumidor é causada pela cor. O autor também cita que as pessoas reagem 

intuitivamente, emocionalmente e até fisicamente às cores, dizendo, para exemplo 

disso, que os azuis e verdes diminuem a pressão sanguínea e o branco pode dar a 

sensação de frio. Na mesma diretriz, FARINA (1975, p. 112) coloca que os tons de 

cinza indicam discrição e os violetas pode causar sensação de tristeza. Mas o autor 

afirma também que esses conceitos variam conforme o meio em que as pessoas 

vivem, e assim fica difícil estabelecer com exatidão um índice do uso definido das 

cores. O verde, por exemplo, pode ter um efeito calmante para alguém que vive 

numa metrópole, mas será percebido de maneira diferente por uma pessoa que vive 

no meio rural. Da mesma forma a cor muda de sentido de uma cultura para a outra. 
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A cor pode exprimir uma atmosfera, descrever uma realidade ou codificar 

uma informação. Palavras como “sombrio”, “pardo” e “brilhante” trazem à 

mente um clima de cores e uma paleta de relações. Os designers usam as 

cores para fazer que alguma coisa se destaque e outras desapareçam. 

(LUPTON, PHILIPS, 2008 p.71) 

 

Existem ainda outros fatores que influenciam na percepção da cor além 

da pigmentação da superfície em si. A luminosidade do ambiente e a influência de 

outras cores ao redor, por exemplo, podem alterar aquilo que o olho vê. 

O físico inglês Isaac Newton, em 1666, identificou as cores do espectro, 

separando a luz branca ao passar ela por um prisma iniciando, assim, os estudos 

nessa área. Chamam-se as sete cores prismáticas: vermelho, laranja, amarelo, 

verde, azul, índigo e violeta. Ele criou também o círculo de cores de seis raios - o 

azul e o índigo foram unidos.  

Esse disco cromático até hoje é muito útil para o design. As cores que 

estão próximas umas das outras são análogas. O uso em conjunto delas conduz a 

uma harmonia cromática, de mesma temperatura e com um mínimo de contraste, 

pois cada cor tem um elemento em comum com as outras na sua sequência.  

Por sua vez, uso de cores que se encontram opostas no círculo 

(complementares) produzem um contraste maior.  

 

 

 

 

Figura 18 - Círculo cromático, cores análogas e cores complementares. Gráficos desenhados pela 
autora baseados na referência bibliográfica de LUPTON, Ellen; PHILLIPS, Jennifer. 
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2.5.2.1. A cor na moda 

Para cada ano e cada estação são ditadas tendências de cores que 

estarão presentes em diversos produtos. Existem profissionais que trabalham 

especificamente no estudo de cores, são os especialistas em prognóstico de cores.  

Conforme explica JONES (2005, p.118) as companhias de pigmentos não 

podem arcar com erros que custam caro, e devem estar prontas para suprir a 

demanda por uma cor até dois anos antes da temporada de venda no varejo. Os 

especialistas em prognóstico de cor para a indústria da moda coletam informações 

de todas as partes do mundo sobre os números de venda e as mudanças de 

interesse do mercado em relação às cores.  

Os principais sistemas de cores têxteis são o Sistema Pantone e Scotdic. 

Assim, para esse trabalho, optou-se por uma paleta de cores inspiradas nas 

tendências para primavera/verão 2012 sugeridas pela empresa Pantone. Abaixo 

seguem imagens do catálogo. 

 

 

Figura 19 - Catálogo Pantone, tendêcia de cores para moda feminina primavera 2012. Fonte: 

pantone.com 
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Figura 20 -  Figura 21 - Catálogo Pantone, tendêcia de cores para moda masculina primavera 2012. 

Fonte:  pantone.com 

 

Levando em consideração que as propostas de estampas para camisetas no estilo 

pixelart são para ambos os sexos, optou-se que a maioria das cores escolhidas para 

essa pesquisa estivesse presente nas duas paletas sugeridas pela Pantone.  
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Definindo a paleta de cores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessa paleta as cores foram selecionas para três categorias. Cores com 

adição de preto, cores com adição de branco e cores puras, apresentadas nessa 

ordem. Estabeleceu-se para esse trabalho o uso de no máximo três cores nas artes-

finais. Assim cada proposta apresentará no máximo sete cores, onde quatro poderão 

derivar do somatório das cores presentes na paleta. 

Abaixo seguem testes de somatório de cores em serigrafia. Os testes 

foram realizados com o propósito de verificar quais cores apresentam as melhores 

combinações e melhores resultados, não somente de soma como também de 

contraste. Para os testes adotou o critério de combinar um tom escuro, um tom 

pastel e uma cor pura.  
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Figura 22 - Estudos de somatório de cores. Foto da autora. 
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2.6. PIXELART  

A palavra pixel deriva de uma contração do termo da língua inglesa 

“picture element”, é o menor componente de uma imagem em uma tela. Com 

exceção de antigas máquinas com hardware especializado em vetores, os 

computadores em geral, criam suas imagens a partir de conjuntos massivos de 

pixels, os bitmaps (mapas de bits). Por mais moderno que seja o sistema, o conceito 

de formação da imagem, ponto a ponto, continua o mesmo. 

Os pixels podem ter formato quadrado ou retangular, (mas nunca os dois 

formatos dentro de uma mesma imagem) isso é controlado pelo tipo de hardware em 

que a imagem está sendo exibida. Na formação da imagem, cada pixel, ou grupo 

deles, possui uma cor específica constituída pelo sistema cromático RGB.  

A quantidade de pixels em uma imagem varia de acordo com a resolução 

estipulada pela mídia que ela se encontra. Resolução se refere ao número de pixels, 

ou pontos, por polegadas (DPI). Quanto maior o número de pixels, maior a 

resolução, assim, melhor é a qualidade da imagem. Para uma imagem utilizada na 

internet, por exemplo, adota-se a resolução de 72 DPI que corresponde a 

capacidade de pixel por polegadas que os monitores suportam. A resolução para 

uma imagem a ser impressa, é ideal em 300 DPI, pois essa é, de um modo geral, a 

capacidade de resolução de impressoras jato de tinta, laser e off-set. 

O termo pixelart foi usado pela primeira vez por Goldberg e Flegal em 

1982 em pesquisas do grupo Xerox Palo Alto Research Center na Califórnia. A 

expressão denominava uma conversão de imagens escanerizadas combinadas a 

aplicativos gráficos da época. Mas o conceito da técnica é ainda mais antigo, datado 

cerca de 10 anos antes, em 1972, por Richard Shoup em seu programa de 

computador SuperPaint System, também da empresa Xerox PARC. Hoje, o termo 

pixelart faz referência a um estilo de ilustração digital que manipula pixel por pixel 

imagens de baixa resolução. 

É difícil discorrer sobre pixelart sem citar o que levou ao seu surgimento. 

Foi com o aparecimento dos jogos eletrônicos no final da década de 70 que nasceu 

a necessidade da técnica. Os primeiros jogos foram produzidos em máquinas 

simples e primitivas se comparados aos dias atuais. Os processadores eram lentos, 

a capacidade de armazenamento de dados era pouca, e as ferramentas de 

desenvolvimento de gráficos não existiam. Os computadores eram aparelhos 
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caríssimos e muitas vezes um mesmo equipamento era compartilhado por todos os 

programadores da empresa.  Assim, as limitações tecnológicas fizeram com que os 

gráficos tivessem que ser representados com poucos pixels. Os desenhos eram 

usualmente rascunhados a lápis em papel quadriculado e depois laboriosamente 

transcritos para a linguagem de máquina através de coordenadas. 

Com a popularização dos jogos eletrônicos nos anos 80, as empresas 

então começaram a investir em tecnologia favorecendo o desenvolvimento dos 

gráficos. Em 1982, 16 cores ao mesmo tempo na tela era considerado algo 

impressionante pelos designers que estavam acostumados a desenhar com apenas 

4 cores simultâneas.  

 

 

Figura  23 - Tela dos Jogos Pac-Man (1982- Atari), River Raid (1982 –Atari), Mario Bros (1983 - Atari) 

Donkey Kong (1982- Nintendo). Fonte: gamesdbase.com 

 

Mas foi em 1985 que surgiram tecnologias valiosas para os 

desenvolvedores de jogos. Chips de memória utilizados pra estocar as imagens 

gráficas agora eram 2.000 vezes maiores do que seus predecessores de 1978. O 
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novo limite de cores simultâneas na tela era agora de 64 cores. Em 1988 esse 

número passou para 128 e depois para 256. A armazenagem de dados aumentou 

consideravelmente desde três anos antes, e a resolução geral das telas tornou-se o 

dobro do tamanho utilizado em 1980. 

No ano de 1996 quase não havia mais limites tecnológicos para os 

designers que trabalhavam com pixelart. O maquinário possuía grande capacidade 

de processamento podendo reproduzir gráficos bastante elaborados. O grande 

desafio tornou-se então, criar jogos que realmente fizessem valer a grande evolução 

proporcionada por duas décadas de avanços tecnológicos. A imagem abaixo 

consegue ilustrar a evolução dos gráficos dos jogos eletrônicos em termos de 

avanço no número de cores e resolução de tela, passando do pixelart para o 3D. 

 

 

Figura 24 - Figura evolução personagem Mario Bros jogo Nintendo. Fonte: KENT, Steven L. 

 

Pixelart é como um artesanato digital. A técnica consiste em formar 

imagens posicionando pixel por pixel. Não é uma técnica simples, não é rápida, e 

pode perder sua característica quando a dimensão dos elementos representados for 

muito grande. É um trabalho tedioso e não existem muitas maneiras de agilizar o 

processo. A maioria das tentativas de acelerar o trabalho através de imagens 

geradas automaticamente pelo computador trazem resultados não atrativos. O 

processo acaba precisando de tantos retoques que pode não valer a pena. 
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Quando a técnica surgiu, havia mais desculpas para explicar resultados 

limitados. As ferramentas primitivas tornavam a execução da tarefa muito difícil. Não 

havia computadores pessoais ou pacotes de programas de desenhos com opções 

específicas. Era comum não saber se resultado visual seria satisfatório ou se as 

animações funcionariam bem sem antes completar todo o trabalho de programação. 

Desenhar em pixelart requer ferramentas e processos corretos. Nem 

todos os programas de computador possuem características equivalentes. O Adobe 

Photoshop, por exemplo, precisa ser reconfigurado para atender as necessidades do 

método. E, apesar do foco do aplicativo ser edição de imagens, é a ferramenta atual 

mais popular entre designers que trabalham com o estilo. Existem outros programas 

como o MS Paint e o Adobe Fireworks. Em qualquer um deles a ferramenta básica 

para desenhar é o lápis. Desenhar com pixelart significa trabalhar com imagens em 

baixa resolução e formatos pequenos, exigindo habilidade para transcrever 

sinteticamente os elementos que se deseja representar. Abaixo seguem exemplos 

de trabalhos em pixelart. 

 

 

 

 

Figura 25 - Exemplos de trabalhos da autora em pixelart. Fonte: pixeltemple.com 
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Figura 26 -  Exemplos de trabalhos da autora em pixelart. Fonte: pixeltemple.com 

 

 

Figura 27 - Exemplos de trabalhos da autora em pixelart. Fonte: pixeltemple.com 
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2.7. CONSIDERAÇÕES SOBRE PÚBLICO CONSUMIDOR E 
TENDÊNCIAS  

2.7.1. Cultura dos Gamers 

No início dos anos 80 os jogos de videogame se tornaram um fenômeno 

na cultura pop do ocidente e no oriente, saindo das telas para brinquedos, roupas, 

desenhos animados, música e etc. Hoje esse impacto se tornou um bloco maior na 

estrutura de nossa cultura, com exposições de arte, museus, shows de televisão, 

filmes, quadrinhos e até mesmo bandas de rock usando aparelhos antigos de 

videogame como se fossem seus instrumentos. 

 

Figura 28– Imagens da feira de jogos eletrônicoa BGS (Brasil Game Show). Fonte: 

brasilgameshow.com.br 

Historicamente, o termo "gamer" ou "gameplayer" geralmente se referia a 

alguém que jogava jogos tradicionais como os de tabuleiro, por exemplo. Entretanto, 

mais recentemente, o termo tem sido utilizado fazendo referência aos jogadores de 

jogos eletrônicos. Essas pessoas dedicam a maior parte do seu tempo livre a essa 
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prática, não apenas sentado em casa à frente de uma tela, mas também, 

frequentando lugares e fazendo parte de grupos, reais ou virtuais, que discutem o 

passado e futuro dos vídeos games.  

Abaixo, imagens do cabeçalho do site e fotos do evento Video Game Live, 

evento que trata principalmente de música de jogos de vídeo game. Um exemplo 

que mostra como os jogos digitais atuam em diversos segmentos do mercado. 

Destaque para a marca do evento que faz referência ao Jogo Space Invaders, e aos 

pixels. 

 

 

Figura 29 - Fotos do evento Video Game Live. Fonte: videogameslive.com.br 



 29 

2.7.2. Avaliação do mercado atual: pesquisa de produtos 
similares. 

Observando o mercado consumidor, através de uma pesquisa de 

produtos similares, observou-se que o pixel tem servido de inspiração para vários 

designers de superfície.  

Apesar da tendência 3D na mídia, que trabalha com gráficos poligonais 

permeados de efeitos, o pixel virou um ícone do mundo digital. Reconhecido por 

aqueles que viveram a sua infância nos anos 80, período em que os jogos 

eletrônicos surgiram com grande força, e pelos atuais grupos aficionados em 

tecnologia intitulados popularmente como os nerds e geeks. 

Assim, o pixel surge com potencial para ser explorado esteticamente na 

procura por interpretações que tragam resultados atraentes para esse nicho do 

mercado consumidor. 

Para evidenciar as informações acima colocadas, fez-se uma busca por 

produtos similares ao que se pretende desenvolver nesse trabalho.  

 

OESTÚDIO 

Dia 15 lançamos a Coleção Laboteliê, nossa crença de unir o artesanal ao 

tecnológico. De confundir o que é feitos pelas imprevisíveis mãos humanas 

à mecânica da máquina. Para tal, a fluidez natural dos tecidos se mistura ao 

corte preciso do laser, e a textura sintética do látex se mistura a estética 

orgânica da pele. Tudo com modelagens amplas e toques de alfaiataria, 

característica que são inerentes a nossa marca. 

(oestudiocostura.blogspot.com/) 
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Na imagem abaixo a marca Oestúdio com a coleção Laboteliê. 

 

Figura 30 - Oestúdio/ Coleção verão 2012. Fonte: fashionbubbles.com 

PREEN 

Nessa coleção a marca norte-americana Preen misturou elementos 

florais, cores delicadas com estampas digitais pixeladas colocando dois pontos que 

parecem divergir - o natural e o tecnológico. 

 

Figura 31- Preen/ coleção 2012 verão /SPFW - Fonte: http://ffw.com.br  
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RODART 

A marca Rodarte também fez uso de imagens pixeladas misturando 

girassóis (no primeiro vestido temos os girassóis de Van Gogh) compondo estampas 

que complementam um figurino inspirado no Filme A Bela Adormecida de Walt 

Disney. 

 

Figura 32 - Rodarte/coleção primavera 2012 /Nova York. Fonte: portaisdamoda.com.br 

KUNIHIKO MORINAGA 

A coleção abaixo é a que chegou mais próximo do pixelart. A coleção se 

chama 8 bits. Estampas inspiradas em um trabalho de imagens pixeladas, recortes 

que lembram os serrilhados presentes nas imagens em que os pixels estão 

evidenciados. Durante o desfile tocou músicas dos jogos clássicos de vídeo game. 

 

Figura 33 - Kunihiko Morinaga: coleção outono/inverno 2011/ 2012 Tóquio - Fonte: 

plushblush.updateordie.com 
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Capítulo 3  

FASES DE CRIATIVIDADE 

Neste capítulo buscou-se descrever os momentos de criativos principais, 

já que processo criativo é permeado de subjetividade e fica difícil explicitá-los 

integralmente. Realizaram-se atividades que buscaram conceitos, imagens, e por 

fim, esboços de ideias.  Essas atividades ajudaram a visualizar e organizar o 

pensamento criativo. 

3.1. BUSCANDO CONCEITOS 

Definir conceitos também pode ser entendido como procurar por ideias 

que possam apontar caminhos dentro do processo criativo. Para isso, realizou-se 

uma atividade que consiste em anotar as palavras-chaves que vinham a mente 

durante a busca de soluções para problemas específicos. Essa atividade é 

popularmente conhecida no meio profissional do design como brainstorm, do inglês, 

tempestade cerebral. Assim, baseando-se no universo da pixelart, definimos os 

seguintes conceitos: 
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3.2. BUSCANDO REFERÊNCIAS VISUAIS 

Partindo dos conceitos acima definidos passou-se para a busca de 

referências visuais. Montou-se assim um painel semântico que constitui mais uma 

ferramenta para auxiliar no processo criativo. 

 

Figura 34 - Painel Semântico 
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3.2.1. Referências visuais na arte 

 

Figura 35 - Josef Albers. Fonte: barbarakrakowgallery.com 

 

 

Figura 36 - Yurralde. Fonte: yturralde.org 

 

 

Figura 37 - Escher. Fonte: mcescher.com 
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3.3. BUSCANDO IDEIAS 

Após buscar conceitos e referências visuais realizou-se um exercício de 

colagem manual com o objetivo de procurar formas e composições que possam 

geral resultados. 

A intenção é desfazer o convencional, pois o pixelart é normalmente figurativo 

devido à natureza dos jogos digitais. Optou-se assim, seguindo conceitos definidos 

anteriormente, trabalhar com o geométrico, tridimensional, estrutura, fragmentado, 

flutuante, plataformas, movimento, entre outros, montando, através de colagem, 

composições que de alguma forma refletissem tais ideias.  

Assim, foram desenhadas no estilo pixelart, em um programa de edição de 

imagem, as formas geométricas básicas nas suas respectivas representações 

tridimensionais, em versões somente contorno e somente preenchimento. 

 

  

 

 

Figura - Cubo em pixelart. Ilustração da autora. 

Terminado os desenhos, deu-se início ao exercício baseado em atividades 

feitas nas aulas do Curso de Pós-graduação em Design para Estamparia da UFSM. 

A proposta consiste em imprimir os desenhos repedidas vezes, recortá-los e através 

da colagem buscar composições que pudessem servir de referência para módulos 

de estampa. Os desenhos também foram impressos em papel vegetal viabilizando 

trabalhar com sobreposições de formas.  
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Figura 38 - Exemplos de elementos derivados do exercício de composição. 
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Acredita-se que sempre haverá algo de geométrico, não orgânico, 

fragmentado em tudo aquilo que faz referência ao que é digital. O pixel ainda segue 

na nossa cultura como um ícone do mundo digitalizado - apesar do realismo 

tridimensional que hoje estão presentes não só nos jogos de videogame, mas nas 

interfaces de software e também no cinema.  

Assim, selecionadas as composições mais significativas, iniciou-se o 

trabalho de busca por estampas que expressassem as ideias definidas nesse 

capítulo. 
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Capítulo 4  

FASES DE EXPRESSÃO 

Nesse capítulo, se inicia o processo de expressão visual das ideias 

definidas durante a fase de criatividade. Exteriorizar pensamentos colocando-os em 

ordem e prática. Nessa fase não significa que a criatividade não esteja presente, que 

a expressão visual esteja desvinculada do processo criativo, não há como 

categorizar e colocar limites entre uma fase e outra. Nesse trabalho usou-se a ordem 

informação, criatividade e expressão para facilitar o entendimento do processo de 

pesquisa. 

4.1. DESENVOLVIMENTO DAS ESTAMPAS 

A linguagem da pixelart se detém a fazer referências diretas a jogos de 

videogame na maioria das vezes. É uma relação bastante óbvia e de difícil 

desconexão já que a técnica de desenhar com pixels surgiu exclusivamente como 

uma necessidade dos jogos eletrônicos. Mas para esse trabalho, se procurou 

soluções menos figurativas e carregadas de elementos, focando na composição com 

características abstratas e geométricas. 

Após o exercício de criatividade realizado com colagem manual, foi feita uma 

seleção das composições consideradas com maior potencial para a geração de 

módulos. Em seguida, a busca por resultados retorna para o meio digital, usando 

como referencia as composições escolhidas. 

Para este trabalho não se estabeleceu se as estampas seriam corridas ou 

localizadas. Algumas vezes procurou-se resultados onde o módulo funcionasse tanto 

sozinho como em repetição, outras, se chegou a resultados onde o desenho se 

multiplica apenas linearmente ou sustenta a proposta sozinho.  
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Iniciou-se primeiramente estudos em tons de cinza dando ênfase as formas, 

distribuição de elementos, conexão entre eles, possíveis posicionamento de cores, 

prevendo contrastes, claros e escuros, efeitos de luz e sombra.  

4.1.1. ESTAMPA 01 

 

 

 

Figura 39 - Referência visual da estampa 01 

 

Nesta composição com formas similares - cubos isométricos - buscou-se dar 

destaque às combinações obtidas com as faces que compõem o cubo, obtendo-se 

assim, uma figura ambígua, com caracterísicas de percepção dupla. Além disso, 

observa-se planos e outras formas que aparecem pela combinação rotacionada ou 

rebatida do motivo principal.  
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Evolução do desenho 

 

 

Figura 40 - Processo de criação da estampa 01 

 

 

Figura 41 - Processo de criação da estampa 01 
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Desenho final 

 

Figura 42 - Estampa 01: módulo e sua repetição 

 

A estampa 01 apresentou uma clara evolução de um desenho que, 

primeiramente se deteve a transcrever o referencial visual, para uma segunda 

proposta que adicionou novos elementos e estabeleceu um novo olhar sobre a 

composição. Os planos adicionados fizeram surgir outras formas tornando o módulo 

mais complexo. No resultado final, adicionou-se mais uma vez novos elementos 

alterando a mensagem visual da composição. Buscou-se um pouco da característica 

lúdica da pixelart. Os elementos agora interagem entre si. Gerou-se caminhos 

curiosos de formas que se transpassam, planos que geram plataformas e figuras de 

dupla percepção. Foi também alterada a escala do desenho, deixando os pixels 

maiores e mais evidentes. 

 

Conceitos do brainstorm: estruturas, movimento, plataformas, pixelado e encaixes. 
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Proposta de aplicação da estampa 01  

 

 

Figura 43 - Proposta de aplicação da estampa 01 

 

 

 

Figura 44 - Proposta de aplicação da estampa 01 
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4.1.2. ESTAMPA 02 

 

Figura 45 - Referência visual da estampa 02 

Nesse referencial temos em destaque a sobreposição de formas. A 

transparência adiciona leveza à composição, assim como, o “respiro” entre as 

formas (imagem da esquerda) faz com que os elementos pareçam flutuar.   

 

Evolução do desenho 

 

 

Figura 46 - Processo de criação de estampa 02 
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Desenho final  

 

Figura 47 - Estampa 02: módulo e sua repetição 

 

Nessa proposta, ao contrário da primeira, houve uma simplificação do 

primeiro desenho para o segundo. Reduziu-se o número de cores significativamente 

o que ocasionou mudanças na solução dos elementos da composição. Mas o 

formato do módulo se manteve o mesmo. Alterou-se também a escala no momento 

da impressão para deixar os pixels em maior evidência. 

O conceito principal dessa proposta foi trabalhar a ideia de estruturas, 

transparência e ambiguidade na percepção de volumes e planos.    

 

Conceitos do brainstorm: estruturas, flutuantes, plataformas, pixelado e fragmentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

Proposta de aplicação da estampa 02  

 

 

Figura 48 - Proposta de aplicação da estampa 02 

 

 

Figura 49 - Proposta de aplicação da estampa 02 
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4.1.3. ESTAMPA 03 e 04 

 

 

Figura 50 - Referência visual da estampa 03 e 04 

 

 

Figura 51 - Formato do módulo da estampa 03 e 04 

 

 Nesse estudo, a busca por uma solução passou por tantas etapas que se 

distanciou muito do referencial selecionado do exercício com colagem. Destacou-se 

então uma referência visual de um momento posterior. A partir dessa “abriu-se uma 

janela” em formato de losango, e se procurou conjunto de elementos que pudessem 

gerar um módulo para uma estampa corrida. Esse processo foi utilizado para o 

desenvolvimento das estampas 03 e 04. 
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Estampa 03 

 

Figura 52 - Estampa 03: módulo e sua repetição 

 

Nessa proposta, o principal conceito trabalhado do brainstorm foi o de 

estrutura. O uso do formato geométrico losango gerou uma rede com diagonais 

marcantes. Os planos preenchidos com pixels intercalados produziu um efeito de 

textura. A intercalação de pixels é uma solução bastante usada nos gráficos de 

jogos mais antigos quando os equipamentos suportavam poucas cores. Essa 

possibilidade tem o efeito de suavizar uma determinada cor, ou de somar uma a 

outra, gerando diferentes tonalidades. 

Conceitos do brainstorm: estruturas, tridimensionalidade, plataformas, 

redes e geométrico. 
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Figura 53 -  Proposta de aplicação da estampa 03 

 

Estampa 04 

 

Figura 54 - Estampa 03: módulo e sua repetição 
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Figura 55 - Proposta de aplicação da estampa 04 

 

Na estampa 04 aplicou-se o mesmo formato de módulo da estampa 03, o 

losango, assim, há também a presença de diagonais apesar dessas estarem menos 

evidentes do que na proposta anterior, devido a presença de elementos que 

estabelecem linhas verticais.   

Conceitos do brainstorm: estruturas, tridimensionalidade, plataformas, 

redes e geométrico. 
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4.1.4. ESTAMPA 05 

 

Figura 56 - Referência visual da estampa 05 

 

Figura 57 - Estampa 05 

 

Nessa proposta trabalharam-se os elementos dentro de uma rede 

hexagonal. A regularidade da composição é quebrada pela gradação da posição de 

formatos similares e pela subtração de algumas células que formam a rede.  

Conceitos do brainstorm: fragmentado, geométrico, movimento. 
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Figura 58 - Proposta de aplicação da estampa 05 

 

Figura 59 - Proposta de aplicação da estampa 05 
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4.1.5. Estampa 06 

 

Figura 60 - Referência visual para a estampa 06 

 

Figura 61 - Módulo da estampa 06 
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Para esta proposta procurou-se organizar os elementos com a intensão 

de estabelecer um formato mais orgânico para a estampa, contrapondo com o 

geometrismo da linguagem da pixelart.  Outro fator experimentado foi a intercalação 

de pixels em busca de variedade de cores e tons.   

Conceitos do brainstorm: fragmentado e tridimensional. 

 

Figura 62 -  Proposta de aplicação da estampa 06 

 

 

 

Figura 63 - Proposta de aplicação da estampa 06 
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4.2. RESULTADOS FINAIS 

As estampas foram aplicadas em meia-malha utilizando a impressão a 

quadro manual como técnica para transpor as imagens. Para cada estampa foram 

realizadas quatro bandeiras de cor. As cores de fundo das bandeiras foram 

escolhidas tentando seguir a paleta de cores proposta nesse trabalho. 

4.2.1. Estampa 01 

 

Figura 64 - Bandeiras de cor da estampa 01 
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Figura 65 - Aplicação em camiseta da estampa 01 / Frente 

 

 

Figura 66 - Aplicação em camiseta da estampa 01 / Costas 

 Nessa estampa o módulo se repete algumas vezes passado de frente para as 

costas do produto. Foram utilizadas 3 cores, sendo que existem um somatório que 

gera uma quarta cor. 
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4.2.2. Estampa 02 

 

Figura 67 - Bandeiras de cor da estampa 02 
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Figura 68 - Aplicação em camiseta da estampa 01 / Frente 

 

 

 

Figura 69 - Aplicação em camiseta da estampa 01 / Costas 

Essa estampa também foi trabalhada na frente e nas costas da camiseta. 

O resultado obtido com a soma das cores foi bem satisfatório conferindo a 

característica de transparência que foi estudada no layout. 
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4.2.3. Estampa 03 

 

Figura 70 - Bandeiras de cor da estampa 03 
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Figura 71 - Tecido a metro da estampa 03 

   

Para experimentar uma aplicação em outro tipo de fundo que não fosse o 

branco, escolheu-se esse conjunto de cores. Aplicar a estampa em fundo escuro 

apresentou bastante dificuldade de ordem técnica. A estampa corrida possui um 

efeito visual bem diferenciado da estampa aplicada localmente. Cobrir toda área com 

um padrão torna a superfície mais carregada de elementos visuais confundindo o 

olhar ao perder-se a noção de inicio e fim. Acredito que para uma melhor previsão 

do resultado final, as bandeiras de cor deveriam ser trabalhadas de outra forma, não 

só com a aplicação de um módulo e sim, ele repetido, mesmo que em uma área 

menor. Proposta em duas cores sem opção de somatório de cor. 
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4.2.4. Estampa 04 

 

Figura 72 - Bandeiras de cor da estampa 04 
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Figura 73 - Tecido a metro de estampa 04 

 

Procurando também experimentar outra aplicação em um fundo com cor, 

optou-se por essa composição cromática. Observando esteticamente o resultado 

impresso em tecido percebeu-se que o peso dos elementos se alterou. Seja pela 

densidade da tinta serigráfica ou pela absorção do tecido que fez as formas se 

expandirem um pouco. Essa proposta foi projetada em duas cores sendo gerada 

uma terceira pelo somatório das outras duas.  
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4.2.5. Estampa 05 

 

Figura 74 - Bandeiras de cor da estampa 05 



 63 

 

Figura 75 - Aplicação em camiseta da estampa 05 / Frente 

 

Nessa proposta temos a aplicação em uma cor, sendo trabalhada a 

intercalação de pixels que gerou uma variação de tom. Temos assim uma solução 

para o efeito de luz e sombra da forma tridimensional.  
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4.2.6. Estampa 06 

 

Figura 76 - Bandeiras de cor da Estampa 06 
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Figura 77 - Aplicação em camiseta da estampa 06 / Frente 

 Mais que na proposta anterior, para essa estampa localizada, trabalhou-

se com ênfase no estudo de cores e tons gerados pela intercalação de pixels, além 

das variações cromáticas geradas pelo somatório.  
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Capítulo 5  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento das estampas para camisetas utilizando como 

linguagem visual a pixerart, possibilitou a aplicação prática de conhecimentos 

adquiridos durante o curso de Pós-graduação em Design para Estamparia da UFSM.  

A linguagem da pixelart mostrou resultados satisfatórios, sendo possível 

trabalha-la de forma menos figurativa, desconectada da alusão aos jogos eletrônicos 

antigos, mas mantendo características próprias do estilo como, por exemplo, o 

“pixelamento” das formas.  

Nesse trabalho, as cores tiveram papel fundamental para chegar a 

resultados satisfatórios. A visibilidade e compreensão das formas dependeram muito 

do comportamento desse elemento no momento da impressão em serigrafia. 

Percebeu-se a diferença entre o projeto no meio digital, ou até mesmo impresso em 

papel, e a linguagem da serigrafia em tecido. As mudanças de suporte, tipo de tinta, 

por exemplo, geram resultados que muitas vezes são difíceis de prever. Assim como 

o fazer manualmente altera também o projeto inicial. A serigrafia manual tem uma 

linguagem própria, com características de textura, definição do desenho e encaixe 

de cores e módulos.  

Vivenciar o processo de desenvolvimento de estampas para camisetas na 

sua totalidade (pesquisar, criar e produzir) proporcionou uma imersão no universo da 

estamparia resultando em uma experiência acadêmica individual de grande valia. 

Percebeu-se também que há muito para se explorar na linguagem visual da pixelart. 

Como sugestão para trabalhos futuros, existe a possibilidade de pesquisar com 

maior ênfase os resultados cromáticos obtidos na impressão a quadro utilizando, 

além do somatório de cores, o processo de intercalação de pontos.   
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