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“Aí se percebia, tatuado, um esqueleto, ruína de esqueleto: crânio, costelas, 

braços, espinha; medonha cicatriz, no pulso, havia comido a parte inferior da 

carcaça. Desejando livrar-se do estigma, o pobre caustificara inutilmente a 

pele; sofrera dores horríveis e apenas eliminara pedaços da lúgubre figura. Não 

conseguiria iludir-se, voltar a ser pessoa comum. Os restos da infame 

tatuagem, a marca da ferida, iriam persegui-lo sempre; a fatiota desbotada 

conservava o sinal da tinta. Era-me impossível desviar os olhos da 

representação lúgubre.” 

Graciliano Ramos 
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RESUMO 

 

Monografia de Especialização 

Especialização em Design para Estamparia 

Universidade Federal de Santa Maria 

 

A PIN-UP NO CONTEXTO DA TATUAGEM ABORDADA COMO METÁFORA E 

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA PARA ESTAMPARIA DE LUVAS FEMININAS 

 

AUTORA: TÂMISA TROMMER 

ORIENTADOR: PROF. DR. CARLOS GUSTAVO M. HOELZEL 

Data e Local da Defesa: Santa Maria, 10 de dezembro de 2009. 

 

Neste trabalho, apresenta-se o resultado da pesquisa de criação de estampas 

localizadas para luvas femininas tendo como temática a tatuagem e as pin-ups. As 

estampas criadas são localizadas, em maioria de tons quentes e de desenho 

sensual, valorizando o corpo da mulher e propondo um novo uso da tatuagem. A 

técnica escolhida para estampagem foi a sublimação que, pesquisada paralelamente 

com as temáticas, se mostrou importante no processo criativo, pois a partir das 

experimentações foi possível definir o tecido a ser utilizado, o molde e como 

deveriam ser as cores. Como metodologia projetual, escolheu-se a de Bruno Munari, 

do livro “Das coisas nascem coisas”, por se considerar mais condizente com a 

pesquisa, já que possibilita verificações no processo além de uma certa liberdade. 

As sete estampas finais foram baseadas nas temáticas já citadas, com interpretação 

pessoal de desenho, criando um padrão próprio. O molde da luva foi elaborado para 

ser simples, mas funcional e, ao mesmo tempo, que valorizasse as estampas. 

 

Palavras-chave: Estamparia têxtil, Pin-up, Tatuagem, Mulher, Luva. 
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ABSTRACT 

 

Monograph 

Especialization Course in Textile Design 

Federal University of Santa Maria 

 

PIN-UPS IN THE TATTOO CONTEXT AS A METAPHORE AND GRAPHIC 

REPRESENTATION TO WOMEN’S GLOVES PRINTING 

 

AUTHOR: TÂMISA TROMMER 

ADVISOR: PROF. DR. CARLOS GUSTAVO M. HOELZEL 

Date and Place of Presentation: December 10th, 2009, in Santa Maria - RS 

 

In this report are presented the results of the research for the creation of stamps in 

women's gloves with designs built on tattoo and pin-ups. The stamps are local, with 

hot colors and a sensual drawing, valuing the woman’s body and proposing a new 

use of tattooing. The printing technique used was Sublimation, searched parallely 

with the thematic, and it showed importance in the creative process, because from 

the experimentation, was possible to define the fabric, the mold and how the colors 

should be. As projectual methodology was chosen Bruno Munari's book, "Das coisas 

nascem coisas", in consideration to be befitting with the research, it allows process 

checking besides a certain freedom. The final seven stamps were based on the 

themes cited above, with a personal design interpretation, creating a singular pattern. 

The glove's sewing pattern was elaborated to be simple but functional, and at the 

same time validating the stamps. 

 

 

 

Key-words: Pattern Textile, Pin-up, Tattoo, Woman, Glove.  
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INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO 

A definição da temática deste trabalho partiu da necessidade de novas 

alternativas para o uso da tatuagem, tornando-a removível. 

Dentro da linguagem da mesma, escolheu-se a temática pin-up1 

destinada a criação das estampas para o público feminino. Visando ao corpo da 

mulher, e pensando qual seria o suporte para essa “segunda-pele tatuada e 

removível” escolheram-se as luvas, fazendo com que se tenha um produto refinado 

tanto na sua forma quanto em seu desenho interno. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Há muito tempo os padrões do corpo se tornaram algo perturbador e 

inquietante. Imaginar que todos nascem com praticamente os mesmos contornos e 

perceber que seguirão da mesma forma, ao longo da vida, parece uma ideia um 

tanto quanto monótona. 

Aquela busca do “eu” em destaque do coletivo se perde quando se pensa 

nas limitações corporais. Analisando essas circunstâncias, não fica tão complicado 

de entender por que a body modification2, e, em especial, a tatuagem, se originou há 

                                            
1 PIN: Alfinete; UP: Acima. Ilustrações e Mulheres perfeitas e da metade do século XX que foram 

importantes na Segunda Guerra Mundial.  
2 BODY: Corpo; MODIFICATION: Modificação. Modificações corporais que podem ser desde a 

pintura do cabelo até mesmo implantes de metal e silicone no corpo. 
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tantos séculos. Mesmo assim, essas técnicas de redefinir o corpo levam consigo 

cargas de empecilhos, as quais não podem ser esquecidas. 

Pensando em todos os prós e contras das possibilidades de modificar o 

corpo, nota-se que dentro de todos há a vontade de restabelecer as suas áreas 

conflitantes, sejam elas os padrões gerais ou áreas específicas contendo manchas, 

cicatrizes assim como formação diferente do comum. Também existem os poréns do 

tempo em que gravar em si uma imagem num momento especial é aceitável na 

época, mas, com o passar dos dias, aquelas razões arriscam se tornar vagos 

pensamentos. 

Sendo assim, nada mais plausível que transportar essa imagem que seria 

gravada na epiderme para o plano têxtil, criando uma “segunda-pele”, já que essa 

superfície estampada origina variadas alternativas e confere liberdade de a pessoa 

se vestir daquelas tatuagens quando achar conveniente. Usar um revestimento 

removível para reconfigurar zonas corporais é totalmente aceitável para um tempo 

em que há o culto do corpo perfeito. Hoje não basta ter a “aparência de”, mas 

precisa ser essa aparência e, para tê-la, muitas vezes, são exigidas inclusive 

transformações físicas radicais. 

Observar mais profundamente dentro da tatuagem algo que faça pensar 

em perfeição corpórea é a temática pin-up. Apresentam-se nessas mulheres-fantasia 

aquela beleza que se busca, poder e sensualidade que, muitas vezes, se quer 

representar e nada mais proveitoso que utilizar tecidos para compor sob a pele essa 

feminilidade desejada. 

Ao pensar nesse estilo marcante de representação feminina, percebe-se 

que a mulher perfeita é envolvida pela real, ou seja, é uma temática voltada para o 

corpo feminino. Por isso o suporte escolhido é a luva, objeto refinado que por 

séculos tornou a mulher mais elegante e segura de si. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

Elaborar estampas com temática inspirada na grafia pin-up no contexto da 

tatuagem aplicada a luvas femininas. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 Inovar o uso da tatuagem possibilitando ser removível;  

 Propor uma nova maneira de estampar luvas femininas, que geralmente são 

rendadas ou lisas e confeccionadas para ocasiões predeterminadas; 

 Estudar a história dos referenciais tatuagem, pin-up e luva para elaborar o 

trabalho de estamparia; 

 Analisar a estética da tatuagem, assim como da pin-up, para que se tenha em 

mente os padrões e características das mesmas; 

 Explorar o conceito de “segunda-pele” para, a partir dele, originar desenhos 

destinados para as luvas que as tornem peças para uso feminino, mantendo o 

caráter de camuflagem. 

1.4 METODOLOGIA 

Deve-se pensar em metodologia como um guia, uma receita de culinária 

que facilita e esclarece cada passo que se deve seguir. Tem-se que, se a 

necessidade é a mãe das invenções e dela surgem as soluções, então, que este 

resultado venha para melhorar a qualidade de vida de quem dele precisa. O luxo 

aqui não entra em questão, é um mero adereço e só serve para causar falsas 

impressões, ou, como diria o próprio Bruno Munari (2008, p.5), autor da metodologia 

deste trabalho, “Para que servem as torneiras de ouro se delas sai uma água 

contaminada?” 

Sendo assim, a pesquisa deve se ater ao que realmente merece atenção, 

deixando de fora primeiramente os enfeites para focar as funções que a criação 

deve exercer para ser útil e resolver a nossa necessidade. Portanto, a seguir, ver-se-

ão os passos metodológicos nos quais se baseou esta pesquisa: 

a. Problema: O problema do design resulta de uma necessidade3 de que 

se cria algo para o outro. Sendo assim deve-se definir o problema para a partir dele 

procurar uma solução. 

                                            
3 MUNARI, 2008, p. 29-30. 
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b. Definição do Problema: Etapa em que se pensa em todos os fatores 

que devem ser considerados e que se precisa procurar pelas resoluções mais 

plausíveis, conhecendo assim melhor o problema e tomando consciência do que e 

como se está buscando. 

c. Ideia: Nesse momento, inicia-se a busca para resolver o problema, já 

sabendo se quer algo permanente ou provisório, sofisticado ou econômico e assim 

por diante.  

d. Componentes do Problema: Nessa fase, subdividem-se as questões 

encontradas na definição do problema para que, resolvendo cada etapa, se encontre 

o desfecho maior de todos os questionamentos. 

e. Coleta de dados: Serve para pesquisar o que já foi produzido e de que 

maneira, evitando repetições e conhecendo o que precisa de ênfase. 

f. Análise dos dados: É necessária para ver o que, da coleta, irá 

contribuir para uma pesquisa melhor desenvolvida. 

g. Criatividade: Como dito pelo próprio Munari, a criatividade substitui a 

Ideia e, após a análise, é o momento em que se agrupam todas as informações 

positivas e negativas para avaliar qual a melhor maneira de construir o que se quer 

evitando erros. 

h. Materiais e Tecnologia: Aqui se pesquisam os materiais e as 

tecnologias que estão à disposição para a realização do trabalho a fim de lhe dar 

uma solução que possua o melhor resultado dentre os possíveis. 

i. Experimentação: Depois de todas as etapas anteriores, pode-se testar 

o que realmente serve e de que maneira. 

j. Modelo: Ao término das experimentações e avaliações, parte-se para a 

construção visual, estabelecendo tamanhos, cores, desenhos e o que mais se 

considerar essencial. 

k. Verificação: Aqui se verifica se a proposta de modelo, feita 

anteriormente, permite melhorias e já se pensa no protótipo. 

l. Desenho de Construção: Esse é o momento de fazer o protótipo e as 

artes finais. Depois de toda a experiência, ver-se-á que ensinamentos se teve, 

conhecendo como funciona o objeto criado e percebendo se ainda existe algum 

possível ajuste. 

m. Solução: Eis o ponto final, em que se tem a melhor resposta para o 

problema dentre todas as que estavam disponíveis.  
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Relatando mais precisamente sobre esta monografia, num primeiro 

momento, a atenção voltou-se para a pesquisa teórica, estudando a história dos 

elementos principais do projeto que são a luva, a tatuagem e a pin-up. 

Ao saber como abordar os temas, iniciou-se a elaboração das estampas. 

Nessa etapa, explorou-se que materiais eram aptos e como o desenho funcionaria 

em conjunto com o tecido. 

Acertada a parte de experimentações do trabalho, partiu-se para a 

finalização dos produtos, fazendo os últimos ajustes nas estampas, para que, após 

todos os testes, se tivessenha os objetos finais com carga conceitual e visual. 

1.5 CATEGORIAS DE INVESTIGAÇÃO 

Tatuagem – Linguagem visual de modificação corporal, foi utilizada como 

referência para criação das estampas como uma camuflagem diferenciada para a 

epiderme. 

Pin-ups – Ilustrações e mulheres consideradas deusas perfeitas dos anos 

40 e 50. Foram usadas dentro do trabalho na estamparia com características da 

tatuagem. São coloridas e de tratamento visual gráfico, cobrindo da melhor forma a 

superfície a ser estampada enfatizando a feminilidade e a perfeição corporal. 

Luva – É a superfície que melhor se encaixa na proposta para estampas 

femininas pela sua leveza e delicadeza. 

Tecido – Devido a necessidade que se percebeu de explorar vários 

tecidos para se encontrar a alternativa mais condizente, nesta monografia temos um 

panorama investigativo do tecido e de suas reações ao calor e a transferência da 

tinta sublimática do papel para o poliéster, processo esse importante para o 

entendimento do funcionamento da própria estampa e fundamental para a 

finalização da pesquisa. 
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Capítulo 2 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Ao longo dessa pesquisa, foi-se familiarizando com linguagens e 

percebendo aquilo que caracterizava cada uma das categorias a serem 

investigadas, para melhor entendimento dos passos seguintes. 

Observando a cultura da tatuagem, assim como da Pin-up, estudando a 

sua história e se inteirando de suas modificações ao longo dos séculos, é que se 

pôde pensar em como trabalhar com esses temas sem perder a sua essência. 

Todas as curvas, olhares e charme corporal da mulher dita Pin-up foram levados 

como guias, respeitando suas linhas e as reconhecendo ao mesmo tempo, para que, 

no momento de representar o “ser pin-up”, já se tivesse consciência no traço. 

Somente com essa amplitude da visão, foi possível realizar estampas que não 

necessariamente representassem as ideias em linhas claras e bem polidas, mas 

que, no ato de vestir a peça, essa imagem pudesse compor sua própria atmosfera. 

Se criou, assim, uma segunda-pele que se apodera da corpórea, a 

consome e, com cores e linhas, compõe sob a mesma não somente uma nova 

“armadura” (sentido de proteção), mas um outro olhar valorizando essa área coberta. 

Perde-se a dor, se esquece a permanência, a primeira pele está livre de enganos e 

arrependimentos. É uma tatuagem removível, de ricos, minuciosos detalhes e 

expressões. Mas não são somente tatuagens, elas estampam a carne, se conectam 

e organizam, não pertencem a qualquer tempo de falsas decisões. 

Assim as estampas formaram um conjunto de linhas precisas, coloridos 

suaves, trazendo, na sua carga visual, todo o conteúdo usado como base na 

pesquisa. 
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2.1 TATUAGEM 

Como se pode perceber, o ato de alterar o corpo hoje se encontra em 

contínua expansão, seja pintar o cabelo ou fazer escarificações na pele. Mas não é 

de agora que essas modificações surgiram, tendo elas como ponto de partida a 

tatuagem.  

Ainda são questionáveis as verdadeiras raízes da tatuagem. O que se 

pode imaginar é que ela surgiu em vários pontos do mundo quase que 

simultaneamente e, à medida que as tribos migravam para outros lugares, havia 

uma troca de culturas entre os povos viajantes. A Múmia mais antiga do mundo foi 

encontrada em 1991, na Itália e data de 5.300 a.C.. (…) Tinha tatuagens 

acompanhando toda a espinha dorsal, além de uma cruz numa das coxas e 

desenhos tribais por toda a perna.4 

 

Figura 1 . “A jovem filha dos Pictos”, pintura por Jacques Lê Moyne de Morgues. 

Fonte: ARAUJO (2005, p.15). 

 

O introdutor dessa maneira de decorar o corpo pelos quatro cantos do 

mundo foi o capitão inglês James Cook (1728-79), o primeiro ocidental a ouvir falar 

na palavra “tatau”, depois escrito em seus diários como tattow. A palavra “tatau” tem 

                                            
4 RODRIGUES, 200-, http://www.portaltattoo.com/tatuagem/historia/. 
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sua origem do som produzido pelo instrumento criado para inserir a tinta dentro da 

pele. Naquela época, como agulhas eram usados ossos finos lixados ou dentes de 

tubarão e porco que eram batidos com um martelo de madeira para elaborar o 

desenho no corpo. 

Desde que se iniciou, a tatuagem passou por vários processos de 

entendimento, aperfeiçoamento e utilização. No Egito Antigo, pontos foram 

marcados na barriga da múmia Amunet indicando que ela poderia ter muitos filhos 

em vida. Em algumas tribos, como os Pictos, o corpo todo era decorado, a fim de 

lhes dar força e poder. Os Maoris5 tatuavam toda a face, gravando ali seu mapa 

ancestral, nome e dados de onde nasceu. Já os nativos havaianos tatuavam a 

língua em sinal de luto, maneira essa para impor um silêncio absoluto, até que a 

ferida se curasse.6 

Mas nem todas as formas de desenhar no corpo eram por consequências 

religiosas, ritualísticas, de crenças espirituais ou emocionais. Conforme o passar do 

tempo, a tatuagem, em outros povos, passou a ser entendida e usada de muitas 

maneiras como questões de hierarquia, sobrevivência e poder.7 Nos presídios e 

cadeias, servia como veículo de informação, pois mostrava quais tipos de crimes o 

detento havia cometido. Já na Segunda Guerra Mundial, os nazistas foram escritos 

com seu tipo sanguíneo no braço, caso necessitassem de salvamento, mas como 

perderam a guerra, essas informações bastaram para encontrar e punir os que 

estavam ao lado de Hitler. 

O século XX abre as portas para a tatuagem, que deixa de ser 

considerada uma maneira agressiva de expressão para ser a primeira técnica de 

modificação corporal que é assimilada a sociedade e incorporada na moda.8 Aos 

que repudiavam essa forma nova de se vestir, passaram a ter que conviver e aceitar 

todos aqueles que cansaram de si e resolveram tornar seu corpo um diário, 

deixando de lado suas intimidades e privacidade. Dessa maneira, os espetáculos de 

circo e shows de aberrações abriram espaço não só para os tatuados como para as 

                                            
5 Povo natural da Nova Zelândia que, uma de suas características é tatuar o corpo e o rosto como 

identificação pessoal. 
6 ARAUJO, 2005, p.22. 
7 Tatuadores e Body Piercers, 200-, http://www.revistatatuadores.com.br/ . 
8 PIRES, 2005, p.75. 
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mulheres que geralmente eram esposas de tatuadores e aderiram à nova onda de 

acontecimentos. 

 

Figura 2 . Betty Broadbent (1909-83), a Lady Tattoo, que se apresentava 
em circos por sua excentricidade. 

Fonte: http://www.kokopellitattoo.org/2008/01/who-is-betty-broadbent.html . 

 

Já os marinheiros, considerados os verdadeiros difusores da tatuagem, 

viajavam pelo mundo tão expostos a morrer em tempestades, guerras, epidemias e 

acidentes, que fizeram de seus corpos um veículo de transmissão de um costume 

que atravessou terras e mares.9 Gravavam na pele suas musas, seu amor pelo mar, 

por castigos que eventualmente sofriam e escreviam em si frases que servissem de 

proteção contra a morte. 

No campo das artes, surge a body art10, em que o corpo se coloca como 

suporte enfatizando sua relação com o espaço ao redor, o tempo e o seu público. 

                                            
9 ARAUJO, 2005, p.52. 
10 BODY: Corpo; ART: Arte; Modificações corporais encaradas como ato artístico. 
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Alguns ainda afirmam que o próprio ato de tatuar e ser tatuado é body art, já que 

acreditam que esse estilo dos anos 60 se originou também pela divulgação que 

acontecia em exposições e competições, além da força que os Tattoo Clubs tinham 

na época. 

A partir daí, a tatuagem se adaptou a cada pessoa e estilo, não é só 

individual, mas faz parte das tribos, seja no braço dos motoqueiros, no punk 

reivindicando a anarquia, em formato de flores no corpo do hippie ou nas costas de 

rappers se referindo às periferias. As imagens, que agora são feridas nesses novos 

corpos, surgem como portadoras de mensagens que estão faltando, em 

consequência de opiniões e convicções unilaterais do consciente.11 

A linha histórica da tatuagem e a forma como estava se popularizando 

trouxeram problemas que somente através do tempo, dos estudos em medicina e do 

avanço tecnológico foram possíveis desvendar, pois quando a tinta é inserida na 

pele, por agulhas que causam feridas e expõem a parte interna do corpo, dá-se 

início a uma situação de alerta constante. Com a descoberta de doenças 

transmissíveis, via contato com o sangue, o público percebeu que essa modificação 

deve ser feita com maior precaução, já que se viam pessoas morrendo 

contaminadas com hepatite B e C, AIDS, além das sérias alergias que ocorriam.  

Além desses “poréns”, com os perigos de se estar contaminado, não há 

como doar sangue, muito menos trabalhar em hospitais já que existe a possibilidade 

de pôr em risco a vida do outro. E quando se vive em uma sociedade em que nem 

todos respeitam ou apoiam essa maneira de se interferir, vem juntamente a carga 

dos preconceitos que, muitas vezes, impossibilita o tatuado de viver 

harmonicamente, já que sua escolha deveria não fazer diferença para a vida dos 

outros, mas, segundo esses outros, ela faz. 

Pensando nesses fatores de como o ato de marcar a pele pode agir 

diretamente na vida de quem o faz, volta-se às questões da moda quando um 

estilista, no final dos anos 80, chamado Issey Miyake (1938-) apresentou em sua 

coleção intitulada “Tattoo Body” uma solução diferenciada.  

The texture almost looks as though a real tattoo were engraved 
on the body. The combination of the synthetic textile and the decorative 

                                            
11 Whitmont (1995 apud BAHIA, 200-, http://www.revistatatuadores.com.br/). 
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function of the tattoo (...) created something that can be considered a new 

type of skin.
12

  

O tecido usado por Miyake foi poliéster na cor marrom, no qual imprimiu 

as imagens que criou baseando-se na linguagem da tatuagem. Como o tecido se 

fixa na pele, parece fazer parte da mesma. 

 

Figura 3 . “Tattoo Body”, vestimenta simulando tatuagem, obra de Issey Miyake. 

Fonte: KYOTO (2005, p.634). 

 

No século XXI, já se encontram algumas marcas de roupas que trabalham 

com essa mesma ideia de Issey Miyake, que usou seus propósitos para deixar o 

corpo livre das imagens e modificações. A mais conhecida hoje é a SLEEVES 

clothings que comercializa blusas, pijamas e roupas íntimas na temática da 

tatuagem. Já falando nacionalmente, encontra-se o estilista Walter Rodrigues que 

trabalhou com a mesma ideia de segunda-pele na sua Coleção Outono/Inverno 2001 
                                            
12 Tradução: A textura quase parece tão real quanto uma tatuagem gravada no corpo. A combinação 

do tecido sintético e a função decorativa da tatuagem criaram algo que pode ser considerado um 

novo tipo de pele. KYOTO, 2005, p.635. 
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e com reedição em 2009. A estamparia foi voltada para o estilo Yakuza13, criado por 

criminosos japoneses que, ao longo dos séculos, formaram gangues e, desse modo, 

se identificavam entre os demais. Outras duas referências brasileiras são as grifes 

Broken Heart e Kever,14 que, além de utilizarem a tatuagem como estética para suas 

estampas, a unem com os estilos street wear e old school, abrangendo um grande 

público.  

 

Figura 4 . Blusa feminina com estampa de tatuagem da marca SLEEVES Clothings. 

Fonte: http://www.sleevesclothing.com/ . 

 

Ela povoa as ruas, seja na propaganda da roupa descolada, no perfume 

para o casal, no chiclete que a criança compra e ganha um desenho para colar na 

pele ou até em programas de televisão. Através do conhecimento da trajetória da 

tatuagem, percebe-se que ela se iniciou com o caráter de algo permanente ao corpo, 

como uma cicatriz que traz memórias marcantes. À medida que os séculos 

passaram, sofreu extremas mudanças ao ponto de sair da pele e passar para o 

tecido, papel e qualquer suporte que se queira, podendo ser alargada, impressa, 

puxada, lavada e vestida novamente.  

2.1.1 Tatuagem, o olhar ocidental 

Numa leitura à procura de reflexões sobre os porquês das escolhas 

ocidentais para tatuagem, depara-se com o texto “Tattoo You” de Francisco Bosco. 

                                            
13 PALOMINO, 2001, http://www.erikapalomino.com.br/moda/colecoes/colecao2.php?colecoes_id=145 . 
14 Almanaque Brasileiro de Tatuagem, 2007, p.16. 
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Através desse, segue uma curta reflexão tentando dessa forma esclarecer algumas 

ideias e, ao mesmo tempo, contribuindo com conclusões acerca do assunto depois 

de todo o estudo feito até então.  

Quando James Cook ouviu o barulho que o martelo fazia ao inserir a tinta 

na pele e chamou isso de “tatau”, estava ele expondo, pela primeira vez, sua visão 

ocidental da tatuagem sobre o que poderia se chamar de cultura oriental. 

Não é à toa que a visão de tatuagem no Ocidente (em especial nas 

Américas) se distingue tanto dos outros países e continentes. É um somatório de 

culturas, no geral européias, que em confluência, formam uma particular maneira de 

perceber e se comunicar. Enquanto Maoris tatuam todo o seu rosto fazendo disso 

sua identidade, a nossa cultura não procura necessariamente contar uma história de 

vida, mas marcar aquilo que, por conveniência e coerência,  leva a crer que é 

saudável, mas que, ao mesmo tempo, faz falta. 

Origina-se com o uso da tatuagem, um outro nu no corpo, mais oculto, 

secreto e pessoal que revela além do próprio despir físico. E seguindo esse ponto de 

vista, a esconde-se nessa forma de se modificar, erotiza-se além do que já lhe cabe. 

A cultura atual da anatomia humana é de ordem daquela que não envelhece e em 

contrapartida a tatuagem que se inscreve no corpo não é algo para sempre, mas 

algo para nunca15, porque dessa forma se destrói a imagem do corpo atemporal, 

sendo esse ferido pelas próprias memórias e modo de vida. 

2.2 PIN-UPS 

É nos anos 40 que se atribui o termo pin-up (pin: prego, up: acima = 

“pendurado”) para as fotos e ilustrações, desenhadas e pintadas a mão16 de 

mulheres provocativas que habitavam as revistas masculinas, narizes dos aviões 

militares (nose art) e as mentes dos homens da época. Com o nome inicial 

“cheesecake”, pode-se relacionar as pin-ups com os primórdios quando se 

decoravam cavernas (paint-ups e carve-ups) com figuras sensuais e representações 

da deusa  Vênus para garantir que o acasalamento fosse aconchegante. 

                                            
15 BOSCO, 2007, p. 20. 
16 Revista Pin-up Tattoo n 2., 2006, página editorial. 
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Figura 5 . Cartaz produzido pelo governo dos EUA para convencer 
as mulheres a fazerem o trabalho forçado na época da guerra. 

Fonte: http://www.mediabistro.com/agencyspy/goodby/ . 

 

Já no séc.XIX, durante o período Vitoriano se concebe o primeiro esboço 

desse tipo de representação, pensado a princípio para ser pendurado em paredes. 

Mas por volta de 1839 que, alçada da Revolução Industrial, se conta com a 

descoberta da revelação de fotografias em larga escala, além de uma nova visão 

feminina que começava a se construir. A fotografia passava ainda por alguns 

problemas por ser proibida pelo governo já que consideravam que a pintura 

representava o nu natural, mesmo sabendo que havia transformações no corpo para 

deixar as figuras mais saudáveis. Com a criação dos cartões de visitas, o retrato se 

tornou mais popular, apesar de as câmeras só registrarem verticalmente. Os nus 

femininos eram vendidos em pequenos formatos para uso nos estereoscópios, pois 

até aquele momento não se permitia a comercialização desse tipo de imagem e 

esses aparelhos não era possível fiscalizar. 
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Figura 6 . Cartão de Visita: Lydia Thompson no British Blondes em 1869. 

Fonte: STEIN (1974, p.25). 

 

Mais tarde, com a facilidade e a velocidade das impressões, 

acompanhadas das novas ideias e a aceitação da população quanto à fotografia, 

passaram a publicar o que chamaram de “nu artístico” em todos os meios de 

comunicação disponíveis. O teatro de revista também vivia o seu auge e 

transformou dançarinas em estrelas, fotografadas para revistas, anúncios, cartões e 

maços de cigarros sempre com muita voluptuosidade. A primeira revista a mostrar 

partes do corpo (1870) foi a “National Police Gazette”. Somente muitos anos depois, 

com a permissão do uso integral das imagens de jovens totalmente despidas, é que 

algumas revistas se destacaram como “Munsey’s Magazine”, “Sarony’s Living 

Pictures” e “Metropolitan”. Essa última considerada corajosa por produzir cenários 

para recriar pinturas e esculturas famosas. Além dessas, existiu a “La Vie 

Parisiense” que divulgou desenhos feitos das atrizes, mantendo o rosto, mas 
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modificando o corpo, e a “Photo Bits” que seguiu a linha de fotografias menos 

inocentes.  

 

Figura 7 . Cartões de Pin-ups com fotos de atrizes da época, serviam para reforçar a 
embalagem dos cigarros, e eram colecionadas especialmente por homens. 

Fonte: STEIN (1974, p.41). 
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A transformação que a visão sob a mulher sofreu ao longo do século XIX 

pode ser observada pelo trabalho de Charles Dana Gibson, primeiro ilustrador a 

representar as mulheres trajadas de uniformes-fetiches (Gibson Girls), mostrando 

sua posição social. Outros artistas que junto a Gibson acompanharam essa linha 

foram Alphonso Mucha e Jules Chéret, os quais, na época, produziram seus 

pôsteres em estilo “art nouveau”. Também a fixação do olhar “pretty girl” pode ser 

atribuído a Raphael Kirchner.17 

 

Figura 8 . Ilustração de Raphael Kirchner. 

Fonte: http://www.firstworldwar.com/photos/kirchner.htm . 

 

No período Edward, os cartões foram os maiores divulgadores da imagem 

de pin-up. Em 1910, os motivos mais abordados eram garotas ao banho, atrizes, 

histórias de amor, personalidades da música e, claro, as rainhas do cinema. No 

mesmo ano, morre Edward, o qual levou consigo todos os vestígios de seu governo 

incluindo as proibições.  

A Primeira Guerra Mundial não só alterou o mundo como a visão sobre a 

mulher, surgindo até o direito ao voto feminino. Esse olhar moderno é chamado de 

                                            
17 Breve história do "PIN-UP", 2005, http://caralhinhocorderosa.blogspot.com/2005/08/breve-histria-

do-pin-up.html . 
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liberdade and one expression of that freedom is nude pin-ups.18 Sendo assim, os 

anos 20 tornaram-se um momento de apreciação dessas mulheres, tempo de perda 

dos preconceitos e valorização das musas perfeitas. Cabelos encaracolados, meias 

7/8, saltos, muita maquiagem, vestidos e saias esvoaçantes, roupas acinturadas, 

salto alto, colorações alegres e encantadoras, voluptuosas, atrevidas e roupas 

íntimas à mostra eram suas características mais evidentes. Sempre com aquela 

“inocência” maliciosa, faziam poses quase teatrais, exibicionistas como se 

soubessem que alguém estava à espreita, mas, ao mesmo tempo, pareciam estar 

na intimidade de seus quartos pela forma confortável que expressavam. Quase 

nunca apareciam nuas, isso ocorreu somente mais tarde. 

No ato de realizarem atividades domésticas, sempre foram o foco, sendo 

que, na maioria das vezes, o próprio cenário não era identificável como lugar 

específico, aparecendo apenas esboçado. São a representação perfeita vista aos 

olhos masculinos, característica essa que também pode justificar a massa de artistas 

explorando o assunto como: Alberto Vargas, Billy Devorss, Earl Moran, Earl 

Macpherson, Edwardy Rucy, Georgy Petty, Gil Elvgren (mais famoso dentre todos), 

Pearl Frush e Peter Driben entre outros.  

 

 

Figura 9 . Ilustrações por Gil Elvgren. 

Fonte: http://www.thepinupfiles.com/elvgrenindex.html . 

 

 

                                            
18 Tradução: E uma expressão daquela liberdade são pin-ups nuas. STEIN, 1974, p.8. 
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Figura 10 . Ilustrações por Georgy Petty. 

Fonte: http://www.thepinupfiles.com/petty.html . 

 

 

Figura 11 . Ilustrações por Alberto Vargas. 

Fonte: http://www.thepinupfiles.com/vargas1.html . 

 

 Por volta dos anos 30, surgiu o que chamavam de fotografias 

glamurosas, que visavam a apresentar a mulher como se tivesse interesse no 

homem que ela supostamente via. Isso era conseguido na hora do ensaio fotográfico 

em que o fotógrafo se valia de lidar com os sentimentos das modelos, pedindo para 

usar sua imaginação e pensar nos momentos íntimos com seu parceiro. Foram 

tatuadas por marinheiros, presidiários e militares, defendendo a sua virilidade. 

Estavam em calendários expostos até em oficinas mecânicas, costume esse que 
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perdura. A grande responsável pela massificação das pin-ups femininas durante a 

guerra foi a revista masculina Esquire19, visto que as imagens serviram para acalmar 

os ânimos e lembrar aos militares pelo que estavam lutando, sendo retratadas nos 

bicos dos aviões e junto aos combatentes em forma de fotografia e cartões postais 

que, distribuídos do céu, por vezes, até caíam em solo inimigo. 

 

Figura 12 . Página especial da revista Yank, distribuida aos combatentes da Segunda Guerra Mundial 

Fonte: STEIN (1974, p.134). 

                                            
19 1895, 2008, p. 70. 
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Em carne e osso, as mais conhecidas da época foram Bettie Page, mais 

fetichista, Marilyn Monroe, atriz e cantora que chocou com suas fotos deitada sobre 

veludo vermelho, Betty Grable e Rita Hayworth, famosas durante a Segunda Guerra 

e consideradas as “pin-ups one”, servindo suas gravuras até como moeda de troca 

de favores, entre eles cigarros e bebidas. 

 

Figura 13 . Fotografia de Bettie Page, s/d. 

Fonte: http://blogs.creativeloafing.com/freshloaf/files/2008/12/bettie12.jpg . 

 

 

Figura 14 . Fotografia de Marilyn Monroe por Tom Kelly, 1949. 

Fonte: 
http://www.artnet.com/artists/lotdetailpage.aspx?lot_id=02C4D70607FBEE791A2BD496C14CEE70  . 
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Hoje são encontradas em lugares de perfil retrô e tatuadas na pele 

daqueles que admiram essa cultura que se mantém viva há mais de um século. São 

inspiração musical como para a banda “The Puppini Sisters” que fez regravações de 

algumas músicas da época, mantendo o estilo visual e sonoro. No Brasil, tem-se o 

exemplo do ilustrador José Luiz Benício, ou só Benício, que alça suas criações nas 

“bad girls” (tipo de pin-up mais exibida e desnuda) em que até hoje segue seu 

trabalho tanto para cartazes de filmes quanto para representações de figuras 

famosas como Vera Fischer.20 

2.3 LUVA 

São questionáveis as origens da luva, mas o que se conhece e se tem 

como primeira prova da história é uma citação da Bíblia que diz que Rebecca, in 

order to secure the birthright for her son Jacob, put skins on his hands that so his 

father Isaac should not recognise the younger from the elder of the sons21.  

Feitas de tecidos flexíveis, para acompanhar os contornos da mão22, as 

luvas passaram, desde sua concepção antes de Cristo até agora, por uma vasta lista 

de mudanças e até mesmo sofreram diferentes processos de valores tanto sociais 

como monetários. Podiam ser curtas ou compridas, de peles de animais, metais, 

algodão, seda, pelica, couro, renda e outros materiais disponíveis na época, 

imbuídos de pedrarias, bordados e botões minúsculos no pulso23. Além disso, 

adotaram, ao longo do tempo, formatos diferenciados como a mitene24, outros com 

um único dedo preso por uma fita e até mesmo as de grande palma. 

O uso de luvas se tornou frequente entre a alta sociedade, em especial 

pelas damas, servindo até como critério para comparação de poderes. Apesar disso, 

                                            
20 Benício - o mestre brasileiro das pin-ups, 2007, 

http://blog.uncovering.org/archives/2007/06/benicio_o_mestr.html . 
21 Tradução: Rebecca, a fim de assegurar o direito inato de seu filho Jacob, colocou peles sobre suas 

mãos pois assim seu pai Isaac não deveria reconhecer o mais novo do mais velho dos irmãos. 

REDFERN, 190-, p.1. 
22 CALLAN, 2007, p. 204. 
23 CALLAN, loc. cit. 
24 “Luva de renda ou rede com os dedos cortados na altura da primeira falange (...) usada em 

ocasiões informais (...) feita de lã ou pele de carneiro” Ibid., p. 220. 
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já no século XV, mais precisamente na Alemanha, essa moda se espalhou 

rapidamente, e, perto do fim do século, as luvas eram consideradas indispensáveis 

por toda a classe média próspera.25 

 

Figura 15 . Traje masculino alemão, primeira metade do século XVI. 

Fonte: KÖHLER (2001, p. 319). 

 

Reis e Rainhas tinham suas luvas personalizadas, confeccionadas pelos 

melhores fabricantes que se poderia ter notícia. Na Inglaterra, foi proibida sem 

motivo claro, por quase dois séculos a importação de peles para fabricação de luvas, 

apesar de ser um comércio em crescimento. There is ample evidence that a large 

and regular trade existed in this country at an early date; brasses on various tombs 

and sculptured effigies absolutely confirm this fact.26 

                                            
25 KÖHLER, 2001, p. 241. 
26 Tradução: Há ampla evidência de que um grande e regular comércio existiu neste país numa data 

anterior; Ornamentos de bronze ou latão em várias sepulturas e imagens escultóricas absolutamente 

confirmam este fato. REDFERN, 190-, p.2. 
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Elas serviam tanto em guerra para proteção dos combatentes junto ao 

escudo quanto na corte para exibicionismo de posses. Durante o século XIX, eram 

usadas de dia e de noite, sendo parte essencial do traje.27 Foram moda e até 

receberam perfumes, com a promessa de que aqueles aromas seriam saudáveis ao 

corpo. Chegaram a ser tão importantes que se têm registros nas histórias de 

Shakespeare onde, em vários de seus livros, se encontra a relação dos 

personagens com suas luvas. 

 

Figura 16 . Exemplo de luva Shakespereana do século XIX. 

Fonte: REDFERN (190-, p.83). 

 

Seu desenho mudou, assim como sua praticidade, leveza e 

acabamento. A luva tornou-se mais moderna e arrojada nesses últimos dois séculos, 

ficando mais próxima do corpo, podendo ser feita com tecidos tecnológicos e é 

acessível a diversas classes sociais, assim como foi direcionada para cada tipo de 

ocasião. 

                                            
27 CALLAN, 2007, p.204.  
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Figura 17 . Par de luvas e sapatos da Coleção Primavera/Verão 2008 do estilista Gaultier. 

Fonte: http://www.style.com/fashionshows/backstage/S2008CTR-JPGAULTI . 

 

 Atualmente, tem-se como exemplo a coleção primavera/verão 2008 do 

estilista Jean Paul Gaultier, com temática relacionada ao mar. As modelos vestiam 

luvas com desenhos lembrando tatuagens dos marinheiros, mostrando a 

posibilidade da luva receber estampas, e já a marca Prada apresenta a luva em 

formatos diferenciados mostrando a oportunidade de remodelá-la no contexto atual. 

2.4 ANÁLISE VISUAL DA TATUAGEM, PIN-UP e LUVA 

A imaginação do designer é cercada de vivências, aprendizados e sua 

sensibilidade. Dentro disso, na hora de elaborar um objeto ou até mesmo a estrutura 

de uma composição bi dimensional, recorre-se às referências internas e externas, as 

quais já foram refletidas e estudadas anteriormente. 

Tendo em mente essa consciência quanto ao “ser designer”, é que se 

percebe a necessidade dos referenciais anteriores. No caso deste trabalho se 

pesquisam as pin-ups sob o olhar da tatuagem com suporte da luva, ou seja, a 

tatuagem como uma forma sensível de remodelar o corpo e a pin-up sob a luva 

como uma remodelação viva. Sabendo disso, é imprescindível um reconhecimento 



 26

da estruturação, e dessa forma é que se pode pensar na Gestalt - a palavra alemã 

para forma orgânica (...) distinta de Form, a qual denota a forma inanimada)28 - que 

nada mais é que um conjunto de regras que servem como suporte para 

entendimento da construção, distribuição e visão psicológica do que se aborda. 

Após o estudo sobre a tatuagem, a pin-up e a luva, orientado pela linha 

de pensamento da Gestalt, seguem-se três análises, tendo em consideração as 

imagens selecionadas e suas peculiaridades. 

2.4.1 Tatuagem 

A imagem (Figura 18) constitui uma fotografia de tatuagem em que o 

desenho é uma ilustração do artista Edwardy Rucy expondo primeiramente a 

mulher. Ao observar com mais cuidado, nota-se as sapatilhas, o biquíni, a posição 

dos braços ao segurar o cabelo e as pernas dobradas abaixo do corpo. Segue as 

proporções femininas em sua maior parte salientada somente pelo contraste dos 

tons de preto e cinza com o fundo indicando volume. As cores são baixas com um 

leve fundo azul salientando as curvas e o tom de pele da figura. Não é espelhada e 

por isso seu grau de ordenação é baixo, mesmo assim o eixo que sustenta a 

composição é vertical. Seu grau de pregnância é médio por ter composição 

assimétrica mesmo que seja facilmente identificável. Na representação, os pontos 

que se destacam são o movimento do rosto em relação ao braço direito, a forma 

como as duas mãos seguram o cabelo e como as duas pernas sustentam sutilmente 

o corpo. É harmonizada pelo uso das cores e do tratamento no traço. A pin-up é o 

principal dessa imagem, que apresenta clareza da sua ideia. 

Leitura sensível: Uma mulher sorridente em um dia de calor exibe-se. 

Mostra seu corpo sem pudores, mas com certa inocência e charme. A pele 

bronzeada apresenta suas curvas bem definidas de maneira excitante, praticamente  

convida a observar mais e mais sua beleza incomum. Simplesmente se insinua, crua 

de intenções, torce levemente o dorso sabendo que, dessa forma, pode ser melhor 

saboreada pelo olhar alheio. E fica, completamente exibicionista, sabendo que não 

se consegue parar de admirá-la. 

                                            
28 CAPRA, 1996, p. 42. 
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Figura 18 . Tatuagem com base na ilustração do artista Edwardy Rucy. 

Fonte: http://www.flickr.com/photos/mezdeathhead/2417116953/ . 

2.4.2 Pin-Up 

Nessa outra imagem (Figura 19), se apresenta, à primeira vista, somente 

um corpo feminino. Observando mais atentamente, percebe-se a presença da roupa 

íntima, do telefone e dos sapatos. Todos seguem proporções se aproximando de um 

retrato naturalista, com tratamento pictórico de cor, grandes variações de 

luz/sombra, além do contraste que simula volume, mesmo sendo uma ilustração sob 

papel. Não possui fundo, sua distribuição de cores é equilibrada pela proximidade de 

tons quentes. Seu grau de ordenação é baixo por não possuir espelhamento e a 

verticalidade marcada exprime ideia de continuidade, mesmo que seja dotada de 

linhas diagonais. Seu grau de pregnância é médio pela assimetria da composição 

apesar de ser facilmente identificável. Na representação, os pontos que se destacam 

são a expressão do rosto, a mão que se escora na perna e o movimento da perna 

direita. A sua harmonia na composição é dada por estar sustentada em um eixo 

vertical. A mulher é o foco principal sendo clara quanto à mensagem que quer 

passar. Os pontos de transparência sensorial média enfatizam a sutileza refinada e 

sensual da ilustração. 
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Leitura Sensível: Atenta, ela ouve ao telefone sussurros de amor. Um 

pouco envergonhada, um pouco seduzida, responde com um sorriso ao que seus 

ouvidos escutam com atenção. Não percebe sua beleza e sensualidade expressas 

na linearidade o corpo, somente pensa nas delícias prometidas do outro lado da 

linha. 

 

Figura 19 . Ilustração de George Petty. 

Fonte: 
http://lebendigegeschichte.phpbb.ch/ftopic143.html&sid=9d3fa738ae44b4839a022c53423bbc40 . 

2.4.3 Luva 

Por último, apresenta-se a fotografia de uma luva estampada (Figura 20), 

criada pelo estilista Jean Paul Gaultier, para seu desfile Haute Couture de 

primavera/verão em 2008. Primeiramente, vêem-se dois braços cruzados e um 

fragmento de corpo feminino. Em um segundo momento, percebe-se o par de luvas 

estampado, a blusa listrada em branco e azul-marinho e um casaco no tom azul 

marinho. As figuras são proporcionais, de belo contraste de cor e luz/sombra, 

indicando volume. Em sua maior parte é habitada pela cor azul-marinho que 

colabora para focalizar a atenção nas luvas estampadas de desenhos marítimos. 

Seu grau de ordenação é baixo por não possuir espelhamento. Exprime ideia 
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centralizada na qual os dois braços formam um ” x “ bem marcado. Seu grau de 

pregnância é médio por ter composição de identificação e simetria medianas. Na 

representação, os pontos que se destacam são o par de luvas em movimento de ” x 

“ e a boca com leve brilho. É uma imagem desarmônica pelo nível de contraste, mas 

totalmente clara de suas intenções. 

Leitura sensível da luva: Vestida de tatuagens, a luva traz em si a 

linguagem do mar. Com imagens que demonstram força, mostra aqui um dragão 

que se entrelaça em uma espada. Construída de vivências, preenche o vazio que 

falta no corpo, substitui palavras, não necessita de legendas. Em suas linhas 

azuladas, lembra épocas passadas, quando a bravura e a história se mostravam 

pelas marcas que a pele carregava. 

 

Figura 20 . Luva estampada da coleção Haute Couture primavera/verão de Jean Paul Gaultier. 

Fonte: http://www.style.com/fashionshows/detail/S2008CTR-JPGAULTI . 
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Capítulo 3 

 

DO FIO A ESTAMPAGEM 

 

Considerando todos os aspectos necessários e que desejam ser 

destacados nesta pesquisa, escolheu-se a exploração do fio sintético, pela sua 

gama de possibilidades. Para melhor compreensão de como funciona a estamparia 

sob este tipo de tecido, a seguir se tem uma breve noção da história do tecido, 

assim como um aprofundamento sobre o poliéster e elastano, que constituem o 

cetim. 

3.1 FIO: DAS CAVERNAS AO POLIÉSTER E ELASTANO 

Desde a era das cavernas, o homem já fazia suas explorações em 

tecelagem e estamparia. Ao mesmo tempo em que elaborava fios do couro do 

animal, também usava essa pele para preparar o que hoje se chama pincel e com 

este decorar as suas vestes. 

Já naquela época, o uso das cores e desenhos servia de classificação e 

hierarquização. Com o passar do tempo, descobriram novas alternativas para 

trabalhar com as fibras naturais, sendo elas o algodão, o linho, a seda e a lã. Depois 

surgiram as pesquisas em fibras artificiais, usando as mesmas naturais em banhos 

de ácidos e atribuindo a essas diversas características. E, por último, em pesquisas 

para encontrar novas utilidades para o petróleo e o carvão mineral, originou-se a 

fibra sintética, hoje grande competidora no mercado ao lado das naturais. 
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Figura 21 . Plantação de Algodão. 

Fonte: http://nucleodemoda.wordpress.com/2008/10/07/wal-mart-boicota-o-algodao-uzbeque/ . 

 

As fibras químicas29 surgiram inicialmente para fazer o que com as 

naturais não era viável ou até mesmo para baratear o processo. Com o avanço 

tecnológico no meio fabril e têxtil, é possível atualmente criar fios de alta resistência, 

que conservam o calor ou expulsam o suor do corpo, inclusive possuem caráter 

elástico, podendo ser esticadas até cinco vezes seu tamanho original. 

Dentre essas, as sintéticas, que apesar de novas30, mostram hoje a gama 

de possibilidades que ainda se pode explorar. Náilon é considerada a primeira fibra 

que, fazendo parte do vestuário na década de 40 e, apesar de rejeitada em 1980 

pelo consumidor por algumas desvantagens em relação as naturais, acabou 

incentivando a indústria para aprimorar os sintéticos. 31 

Atualmente se encontram diversas fibras sintéticas com características 

diferenciadas como acrílico, poliamida, microfibra, tactel, supermicrofibra, 

polipropileno, poliéster e elastano. Falando mais especificamente do poliéster 

(nomenclatura industrial PES), também chamado pelo nome de Tergal, é muito 

versátil pela gama de usos que possibilita. Não amarrota, seca rápido e não 

deforma32, propriedades essas que o fazem ser encontrado tanto no vestuário, 

                                            
29 Lê-se artificiais e sintéticas. 
30 Datadas do século XIX. 
31 PEZZOLO, 2007, p.134. 
32 CALLAN, 2007, p. 254. 
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revestimentos, quanto na decoração, por seu baixo custo e pouca absorção à 

umidade, além de permitir a mistura com fibras naturais, em especial, o algodão. Em 

1941, a Calico Printer’s Association lançou a primeira versão do poliéster, composta, 

em sua maioria, por etilenoglicol e ácido tereftálico33, sendo que cinco anos depois já 

era usado para a decoração. 

Já o elastano (nomenclatura industrial PUE), também chamado de 

SPANDEX, assumiu lugar no mercado substituindo a borracha, por sua elasticidade 

quando tencionada até 500% do seu tamanho e capacidade de voltar ao formato 

original quando solta. Foi criado por Joseph Shivers (DuPont) e registrado pela 

Lycra® em 1959 revolucionando a indústria do vestuário. É uma fibra química obtida 

do etano, e, por ser elastomérica (poliuretano segmentado), exerce papel 

complementar em relação às demais fibras têxteis. 34 Geralmente é combinada a 

outras fibras numa porcentagem que varia de 5% a 20%, dependendo da 

necessidade e de onde será usado esse tecido. 

Os fios sintéticos são confeccionados em um processo industrial bastante 

curioso. Primeiramente, é composta uma massa pastosa ou líquida, colorida 

previamente, que, pressionada contra uma peça semelhante a uma peneira 

denominada fieira, origina filamentos que imediatamente se solidificam. Além desse 

processo, há o que se chama estiramento que pode ser realizado durante ou depois 

da solidificação do filamento e serve para aumentar a resistência à tração do fio e, 

ao mesmo tempo, reduzir o seu diâmetro. No caso do poliéster, é uma fibra 

classificada como monofilamento que pode chegar a ter vários quilômetros de 

extensão e sofrer texturização, caracterizando-se como um fio mais volumoso, macio 

assim como enrijecido e liso, além de ser chamado fio tinto, visto que recebe a cor 

antes de entrar para a tecelagem e até mesmo de virar um filamento. 

Já o elastano, no momento de sua produção para escoar pelas 

tubulações até encontrar as fieiras, é dissolvido em DMAC (Dimetilacetamida) ou 

DMF(Dimetil-formamida).35 Com a sua expulsão violenta pelos orifícios das fieiras, 

                                            
33 CALLAN, 2007, p.254. 
34 PEZZOLO, 2007, p.135. 
35 Elastano : definição de elastano e sinónimos de elastano (português), 2009, 

http://dicionario.sensagent.com/elastano/pt-pt/  
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passa por um fluxo de gás nitrogênio que, com a alta temperatura, evapora o 

solvente para depois sofrer a adição de óleo de silicone. 

 

Figura 22 . Fio sintético no momento em que sai da fieira. 

Fonte: http://www.recet.pt/pi/etiqueta.php?pag=3 . 

 

No processo de malharia, o poliéster é trabalhado em teares mais 

velozes, inclusive sem lançadeiras visto a sua resistência. Pode ser usado em teares 

que fazem malharia por trama ou por urdume, depende de como for seu uso e 

mistura com outras fibras. Terminado o tecido, pode ser estampado com técnicas 

como silk screen, impressão digital e sublimação36, além de servir como base para o 

processo devorê, originando a estampa através do vazado do tecido. Possui uma 

característica em especial que o faz ser muito utilizado, é um “prét-à-porter” cuja 

tradução literal é “pronta para usar”, mas que tem o significado mais amplo de “roupa 

industrializada e acessível a todos”.37 A seguir, para finalizar sobre o poliéster, uma 

tabela que distingue melhor essa fibra, apontando suas qualidades e fraquezas. 

O elastano pode ser tramado em malharias por urdume e, com os tecidos 

que levam essa fibra, deve-se ter mais cautela ao serem estampados, já que pode 

trabalhar ou enfraquecer com alto calor, assim como depois de todo o processo de 

confecção do tecido, estes em especial devem ser armazenados na horizontal, para 

que o tecido não tome outra forma. 

                                            
36 Ou transfer sublimático. (ver item 3.3.1, p. 38) 
37 PEZZOLO, 2007, p.268. 
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3.2 CETIM, UMA TRAMA LUXUOSA 

O cetim recebeu esse nome em homenagem a Zaitum38, atualmente 

Quanzhou, na província de Fujian na China. Primeiramente fora chamando de 

Samite, nome esse que significava um tecido denso, com trama bem fechada de 

caráter lustroso. A rich silk interwoven with gold, was brought to England during the 

reign of Richard, Coeur de Lion; when very lustrous It was called satin39, para nós, 

Cetim. Antigamente sua trama era feita com seda, mas, após as descobertas do 

século XX em relação aos fios artificiais e sintéticos, passou a ser produzido com 

raiom, poliéster, viscose, acetato entre outros. 

No entanto, pode ser tanto um tipo de ligamento dos fios, quanto o próprio 

tecido. Sobre a classificação de ligamento (ou armação), é considerado cetim 

“quando um determinado fio do urdume – de ordem p, por 

exemplo – é tomado pela armação na passagem de ordem q, na passagem 

seguinte, de ordem c + 1, o fio tomado será o fio de urdume de ordem p + 1 

ou p +2 ou p + i “
40 

Ou seja, o tipo de trama é intercalado, parecido com o tipo sarja, porém, é 

geralmente utilizada em repetições de cinco a doze fios de urdume e trama41 

fazendo com que os pontos de ligação fiquem escondidos, não transparecendo a 

diagonal apresentando um resultado liso, raso. Uma de suas características também 

é que, com essa trama, o lado direito é geralmente mais brilhoso que o avesso, 

opaco. 

 

Figura 23 . Esquema e desenho do ligamento Cetim.   

Fonte: PEZZOLO (2007, p.153). 

                                            
38 CALLAN, 2007, p. 79. 
39 Tradução: Uma rica seda entrelaçada com ouro, foi trazida para a Inglaterra durante o reinado de 

Richard, Coração de Leão; quando muito lustroso era chamado de cetim. Clothing Of The Thirteenth 

Century,  http://www.oldandsold.com/articles09/clothes-22.shtml . 
40 VINCENT-RICARD, Françoise, 1996, p. 176.  
41 VELOSO, Bryan, 2009, http://doberherr.wordpress.com/glossario-textil-a-c/ . 
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Já falando a respeito do tecido em si, é brilhante e escorregadio, (...) 

usado para roupas de gala, vestidos de noiva e para forros.42 Geralmente usado liso, 

com bordados ou atualmente com estamparias poás e coloridas de motivos 

figurativos, variando de acordo com a ocasião. O tecido cetim pode ser de qualquer 

matéria-prima, com densidade elevada de fios no urdume. (...) Também podem ser 

semi-opacos ou até mesmo opacos, conforme a matéria-prima (...) a torção ou o 

tratamento do acabamento43, este, no caso, para a seda.  Segundo a autora Dinah 

Bueno Pezzolo, pode ser classificado em diversos nomes, dependendo do seu uso, 

peso e brilho. Alguns dos mais importantes são o Boulcol, pesado e usado na alta-

costura, o Changeant, possuindo duas cores na sua trama, o Charmeuse, leve, de 

forte brilho e bom caimento, Duchese, mais pesado, com brilho intenso e ótimo 

caimento, também usado para alta-costura, o Peau D’ange ou Vison, de brilho 

discreto mais usado em decoração, e, por último, o Zibeline que é pesado, com 

brilho acetinado e crepe no avesso. 

3.3 ESTAMPAGEM 

Pode-se dizer que a origem da estamparia começou com o próprio corpo 

usado como suporte para as criações, pois já nos primórdios, o homem se enfeitava, 

se redesenhava aos olhos dos outros e aos seus. 

Do corpo, a estampa partiu para a superfície artesanal, um processo 

conjunto em que o homem se expressava na sua vestimenta, marcando ali suas 

crenças, sua posição social e usando ao mesmo tempo essa “escrita” como proteção 

espiritual. Utilizar o corpo como carimbo foi provavelmente a primeira forma de 

estampar, seguido do uso de materiais naturais encontrados como pedaços de 

madeira, muitas vezes, com extremidades amassadas44 permitindo maior variação 

de desenho. Descobriu-se igualmente o uso da argila e do metal, que, manipulados  

produziam a imagem que bem desejasse. E como falado anteriormente, originou-se 

                                            
42 JONES, Sue Jenkyn, 2005, p. 221. 
43 PEZZOLO, 2007, p.296. 
44 Ibid., p.184. 
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do pêlo do animal o primeiro pincel, ou seja, o homem tinha em suas mãos as 

ferramentas que até hoje se usam, como base para as criações. 

A estampa foi então destinada à alta classe no Egito, Mediterrâneo, 

Europa ou nas Índias, não somente voltada ao corpo, mas para os ambientes 

decorando a mobília, paredes e chão. Gravuras européias serviram de modelo para 

tinturas indianas; figuras clássicas se misturavam às flores estilizadas, (... em) uma 

botânica decorativa que dava prioridade à elegância das formas e à beleza das 

cores.45 

 

Figura 24 . Imagem encontrada no túmulo de Beni Hasan, que mostra a 
importância da estamparia na época. 

Fonte: http://prophetess.lstc.edu/~rklein/Documents/mblb.htm . 

 

Partindo diretamente do carimbo, têm-se a estamparia por meio de 

madeira gravada, iniciada na Itália no século XVI e depois disseminada por outros 

países, especialmente França e Inglaterra46 por sua facilidade e rapidez no 

processo. Sucedida na sequência pela matriz de metal, produzia efeitos 

semelhantes à antiga técnica de Batik. Já no fim do século XVIII, surgiu o cilindro 

(roule-aux) que iria revolucionar a maneira de estampar na época, mecanizando o 

                                            
45 PEZZOLO, p.185. 
46 PEZZOLO, loc. cit. 
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processo que antes só podia ser feito artesanalmente. A rapidez e a eficiência do 

trabalho fizeram com que o método fosse rapidamente popularizado.47  

 

Figura 25 . Técinca de Batik desenvolvida na Indonésia. 

Fonte: http://wongsiewhung.wordpress.com/2009/10/02/batik-wayang-kulit-
and-keris-all-belongs-to-indonesian-unesco/ . 

 

Por certo período, foi proibida a venda de tecidos estampados na França 

devido aos danos no comércio de lã e seda, mas, menos de um século depois esta 

lei caiu por terra e hoje pode se considerar que a estamparia francesa é uma das 

líderes no mercado. 

No século XX, voltam-se as atenções às novas tecnologias, assim como a 

aprimoração das já conhecidas. Um exemplo seria a serigrafia a quadros, técnica 

que se tem registro há séculos, originada no Oriente, mas que, com a exigência do 

mercado por maior produção, qualidade e menos custos, passou a ser usada em 

larga escala. Com um tecido de trama muito fino de fios de poliéster, náilon ou 

poliamida, preso a um quadro de madeira ou metal com determinada tensão, se 

pôde automatizar o processo com rapidez e permitir um trabalho ágil mesmo que 

artesanal. A partir desse, unindo com a ideia do cilindro, tem-se hoje o quadro 

rotativo usado industrialmente. 

Atualmente se pode contar com novos processos como a impressão 

digital e a sublimação (ou transfer sublimático). As duas permitem que a criação na 

                                            
47 PEZZOLO, 2007, p.191. 
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estamparia tenha degradês além de muitas cores e desenhos que, de outra forma, 

levariam tempo e seriam dispendiosos para a indústria. 

3.3.1 Transfer Sublimático 

Desde o início dos anos 80 na França, a indústria têxtil presenciou o 

aparecimento de uma nova técnica de estampagem chamada de termoimpressão48. 

A partir de então, esse processo foi aprimorado estando hoje lado a lado com a 

impressão digital. 

Através do uso de calor, em temperatura específica variante entre 170˚C 

e 220˚C, sob determinada pressão, passa-se a tinta do papel para o tecido. Esse 

papel tem uma propriedade de mínima absorção da tinta, e, ao mesmo tempo, o 

corante tem a característica de sublimar, ou seja, passar do estado sólido 

diretamente para o gasoso, fundindo-se ao fio e pigmentando-o. Abaixo segue uma 

montagem de três registros fotográficos apresentando o processo de sublimação da 

tinta do papel para o tecido. Em primeiro plano vêem-se as folhas de papel cortadas 

sob o tecido, depois, a prensa com o marcador em contagem regressiva e, por 

último, a imagem transferida no tecido. 

 
Figura 26 . Antes / Durante / Depois – Transfer sublimático passando seu pigmento para o tecido. 

 
 

 

                                            
48 Hoje chamada de transfer sublimático ou simplesmente sublimação. 
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Pode-se dizer que essa é uma boa solução para coloração localizada e 

corrida de tecidos à base de poliéster e também para algumas misturas com fibras 

celulósicas49 com até 50% de poliéster. Confere assim a possibilidade de ser 

realizado em grandes indústrias com o auxílio da maquinaria própria em que o tecido 

e o papel passam juntos entre os cilindros quentes de uma calandra50 ou em uma 

prensa de pequeno porte que pode ser operada mecanicamente. Esse processo 

garante enorme nitidez, boa qualidade, cores duradouras e fixadas no tecido, com 

menor risco de desbotamento, além de rapidez, características essas que fazem 

valer à pena a escolha por essa técnica, apesar de seu custo ainda elevado em 

comparação à estampagem por quadro rotativo.  

A produção brasileira nesse mercado ainda é baixa, pois as grandes 

empresas importam o produto já impresso de lugares como Inglaterra e França. 

Mesmo assim é uma solução para aqueles que buscam uma produção, em menor 

ou até mesmo única escala, devido a não existência de matrizes já que a impressão 

pode ser feita diretamente no papel via impressora digital própria com a tinta 

específica. 

Por ser um papel especial, é recomendado ter entre 55 a 80 g/m2 e ser 

resistente ao calor, suportando temperaturas de até 220ºC necessárias para 

utilização nas máquinas contínuas de transferência51, além de durante e após a 

transferência não ter afinidade com os corantes do desenho para que não impeça a 

eliminação dos vapores e ao mesmo tempo permita a tinta se fixar ao tecido. Este 

procedimento hoje pode ser feito também a quadros, com telas de 80 a 120 mesh 

(furos por polegada linear) 52, mas esse método é mais usado quando não se quer 

relevo na estampa e ao mesmo tempo o uso de poucas cores ou de um tamanho de 

média escala. 

 

 

 

                                            
49 ALFIERI, 200-, p.14. 
50 PEZZOLO, 2007, p.193. 
51 Ibid, p.15. 
52 ALFIERI, loc. cit. 
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Capítulo 4 

 

PROCESSO CRIATIVO 

Após a leitura e análise do material, iniciou-se o processo criativo que, a 

partir dai, teve embasamento para concretizar o trabalho visual. A seguir, falar-se 

mais especificamente de como se deu essa etapa, tanto com relação às estampas 

quanto ao suporte, que é a luva. 

4.1 METODOLOGIA PROJETUAL NO PROCESSO CRIATIVO 

Retomando a metodologia do livro “Das coisas nascem coisas” de Bruno 

Munari, explica-se, em cada um dos passos, o que ocorreu com esta pesquisa. 

 

a. Problema: Mulheres que não podem ou não querem se tatuar devido à 

sensibilidade na pele ou crenças pessoais (isso não exclui o uso de mulheres já 

tatuadas). 

b. Definição do Problema: Criou-se uma “segunda-pele” para mulheres 

não tatuadas para cumprir o papel de tatuagem removível além de ser um acessório 

clássico satisfazendo e embelezando. O tecido era leve, confortável, maleável e 

elástico, ajustando-se ao corpo. Não teve o intuito de seguir a moda, mas buscou 

ser uma solução sofisticada realçando a feminilidade. 

c. Ideia: Luvas femininas com temática da tatuagem e estética pin-up. 

Será uma solução alternativa, nem definitiva, nem puramente comercial. Sofisticada 

no sentido de modelagem, mas que não terá um custo muito elevado de produção.  

d. Componentes do problema: 

Temática (Tatuagem e Pin-up):  

 Como usar a tatuagem como referência para a estamparia sem se 

prender a todos os seus padrões visuais; 
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 Como se aproveitar das características do estilo pin-up para compor um 

desenho relacionado à tatuagem, que valorize o corpo feminino, mas que não 

necessite da criação de um personagem; 

 Que tipo de estética se procura; 

 Estampa corrida ou localizada; 

 Quais as cores. 

 

Suporte (Luva): 

 Qual o desenho para a luva; 

 Como fazer para a luva ser confortável, mas justa ao corpo e em afinidade 

com a tatuagem; 

 Como resolver o desenho dentro da superfície “Luva”; 

 Que tecido (sintético ou natural); 

 Que tipo de impressão para a estampa; 

 Que tamanhos. 

 

e. Coleta de Dados: 

Temática: SLEEVES Clothings e Walter Rodrigues 

 

 

Figura 27 . Peças da coleção da SLEEVES Clothings. 

Fonte: http://www.sleevesclothing.com/ . 
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Figura 28 . Coleção de Walter Rodrigues Outono/Inverno 2009, em destaque as Segundas-Peles. 

Fonte:http://www.portaisdamoda.com.br/noticiaInt~id~18003~n~desfile+walter+rodrig

ues+fashion+rio+outono+inverno+2009.htm . 

 

Tanto a SLEEVES Clothings como as segundas-peles de Walter 

Rodrigues apostam em estampas cheias, cobrindo toda a superfície da roupa. No 

caso da SLEEVES Clothings, percebe-se a insistência de dragões, peixes e cobras, 

com muitas cores e com temas que o público geralmente mais procura quando 

pensa em tatuagem. Já Walter Rodrigues aposta numa temática um pouco mais 

agressiva, voltada ao tipo de padrões de presidiários japoneses, mantendo suas 

peças monocromáticas. 

 

Suporte: Luvas do estilista Jean Paul Gaultier e da marca Chanel  

 

Figura 29 . Coleção Primavera/Verão 2008 de Jean Paul Gaultier, em destaque as luvas. 

Fonte: http://www.style.com/fashionshows/complete/S2008CTR-JPGAULTI  . 
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Figura 30 . Coleção da Chanel Outono/Inverno 2009, em destaque as luvas. 

Fonte: http://www.chanel.com/fashion/16-desfile-haute-couture-outono-inverno-2009-desfile-
moda-chanel-13,1,4#16-desfile-haute-couture-outono-inverno-2009-desfile-moda-chanel-13,1,4  . 

 

Para as luvas de Gaultier, pode-se dizer que são leves e muito bem 

estampadas. Com temática relacionada ao mar, as luvas adotam desenhos 

semelhantes às tatuagens dos marinheiros. Muitas vezes tão largas parecendo 

escamas e outras, mais justas lembrando tatuagens, as estampas seguem uma linha 

de monocromático em tons de azul. Já para Chanel, destaca-se até onde podemos 

usar o conceito da luva, sendo que, em alguns momentos, aparecem somente como 

coberturas aos dedos, e, outras vezes, como ousados mitenes re-paginados de 

renda bordada.  

f. Análise dos dados: 

Temática: Dentro do quesito tatuagem, pode-se pensar em variações de 

tema, apostar em desenhos até mesmo mais abstratos para não persistir nas figuras 

agressivas de sempre, explorar uma paleta quente, em que as cores por si só 

transmitam feminilidade para as peças. Também pensar na possibilidade de uma 

estampa que não precisa estar sempre poluída ou contínua como se fosse sem fim. 

Deixar o que deve ser a tatuagem como destaque, sem confundir a estampa com 

elementos vazios de significado, mas utilizar a ideia de tatuagem e pin-up sem 

necessariamente se prender a padrões estéticos que as duas apresentam, como 

contornos e até mesmo criação de um personagem. 

Suporte: Já pensando na luva, depara-se com a possibilidade de estendê-

la ao máximo e ajustá-la ao corpo, com delicadeza e força de traço. Investir em um 

modelo de luva mais simples, mas que continue sofisticada. 
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g. Criatividade: Luva no maior tamanho possível, fazendo parte da pele, 

em que o desenho transparece as qualidades femininas. Tons quentes entre os 

amarelos até os roxos mais vivos, os desenhos estarão sob a pele com caráter 

embelezador.  

h e i. Materiais e Tecnologia + Experimentação: Na escolha do tecido, 

optou-se por cetim com elastano, e a sublimação como técnica de impressão já que 

há a necessidade de elasticidade sem mudança de cor e sem camada de tinta para 

garantir a delicadeza da peça final.  

j e k. Modelo e Verificação: O molde realizado foi feito primeiro em papel 

e, depois, testado no tecido, mas, devido a algumas características do cetim, o 

molde sofreu uma reformulação e passou a ser um mitene sem os dedos. Já com 

relação à estampa, passou por dois testes de impressão os quais apresentaram 

variação de cor ajustada para a impressão final. 

l. Desenho de Construção: Depois da construção final do molde, com 

todas as medidas acertadas, ajustaram-se os desenhos para as luvas, mantendo a 

proposta de cor e de estampa localizada. 

m. Solução: Luvas diferenciadas, geradas a partir de dois desenhos que 

originaram as estampas localizadas, cada qual com um tratamento e finalização 

específicos.  

4.2 DOS PRIMEIROS ESBOÇOS À ESCOLHA DAS IMAGENS 

Sabendo previamente do que se pretendia com a estampa para as luvas, 

partiu-se para uma produção de desenhos livres, buscando a expressão gráfica 

apropriada e, ao mesmo tempo, permitindo que o processo conduzisse a bons 

resultados sem impedir o ato da criação. 

Após uma série de desenhos variados, perceberam-se dois esboços que 

poderiam ser explorados: 

Esboço 1 (Figura 31) – Expressivo graficamente, com imagens de olhos e 

bocas, tinha a intenção de transmitir a sensualidade e malícia das pin-ups. 

Esboço 2 (Figura 32) – Conectado diretamente com a estamparia, eram 

imagens projetadas sobre o corpo feminino que se fundiam ao mesmo, criando a 

sensação de pin-up por suas características estéticas. 
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Figura 31 . Início da Pesquisa Visual - Dois desenhos do Esboço 1. 

 

 

Figura 32 . Início da Pesquisa Visual - Dois desenhos do Esboço 2. 

 

A partir de uma segunda série de desenhos explorando os dois 

resultados, escolheu-se o segundo, que se apresentou mais forte no processo. Os 

desenhos selecionados para serem re-trabalhados foram os seguintes: 
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Figura 33 . Dois desenhos realizados na linha do Esboço 2. 

 

Primeiramente haviam sido escolhidos três desenhos, mas um deles foi 

descartado por não se considerar tão expressivo. Sendo assim, seguiram os dois 

desenhos da Figura 33 (dos quais, na sequência, se falará especificamente sobre 

cada um). A tabela de cores inicial foi a dos lápis de cor aquareláveis Faber Castell, 

linha Albrecht Dürer, 8200. Após a decisão pelos desenhos que melhor se 

adequavam à proposta, as edições de cor foram realizadas no Photoshop 

modificando somente os canais de cor (CMYK), sendo comentadas depois para 

cada desenho. 

 

Figura 34 . Cartela inicial de cores feita em lápis aquarela.  
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4.2.1 Desenho 1 

De caráter quase abstrato, reconstruiu-se o desenho mantendo a ideia de 

curvas tribais. Primeiro, trabalhou-se o corpo e, depois, as linhas que o envolveriam. 

A partir disso, originaram-se três desenhos distintos: um do corpo com linhas, outro 

somente das linhas puras e o último somente das linhas que contornavam o corpo. 

(Figura 35) 

 

 

 Figura 35 . Três resultados provindos do Desenho 1. 

Os três desenhos foram remodelados via programa de edição Adobe 

Photoshop CS3, para assim obter os resultados pretendidos. A partir disso, foi 

escolhido o segundo de linhas puras para originar as opções de bandeiras de cor 

(Figura 36). 

 

 

Figura 36 . Bandeiras de cor do Desenho 1 de Linhas Puras. 
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O primeiro desenho que mostra o corpo preenchido (Figura 37) passou 

por uma avaliação de cores cujo resultado se confere abaixo. Já a opção três 

manteve-se em preto. 

 

 Figura 37 . Desenho 1 do Corpo com Linhas no lado esquerdo e Contorno do Corpo 
em preto no lado direito da figura. 

4.2.2 Desenho 2 

O desenho número 2 seguiu processo semelhante ao primeiro. Re-

elaborou-se a forma e depois se criaram as linhas tribais para se adequar à figura, 

para, por último, editar a primeira imagem com auxílio do Adobe Photoshop CS3 e 

originar o terceiro desenho, já visando a separar os resultados em linhas distintas. 

(Figura 38) 

 

 

Figura 38 . Três desenhos oriundos do Desenho 2. 
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Dentre os três, o escolhido para a realização das bandeiras de cor foi o 

primeiro (Figura 39). A segunda opção foi modificada via Adobe Photoshop para 

originar uma bandeira de cor satisfatória (Figura 40).  

 

 

Figura 39 . Bandeiras de cor do Desenho 2 de Corpo Preenchido. 

 

Figura 40 . Desenho 2 em Linhas Puras no lado esquerdo e 
Contorno do Corpo em preto, no lado direito da figura. 

4.3 LUVA – CONFECÇÃO DO MOLDE 

Na busca de elaborar um molde para a luva, encontram-se inúmeras 

alternativas. O primeiro local de busca foi a rede de Internet, onde se pesquisou um 

padrão que funcionasse para esta proposta. A imagem (Figura 41) encontrada 

pareceu um tanto quanto difícil de se reproduzir, visto a necessidade de uma 

máquina industrial para realizar a costura. Então, para estudo aproximado, adquiriu-

se um par de luvas que, apesar de ser confeccionado como o molde anterior, serviu 

para que se observassem as medidas e acabamentos a fim de trazer outras 

soluções, caso não houvesse outras possibilidades. 
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Depois, numa pesquisa na região de Santa Maria por pessoas com 

experiência em alta costura, encontrou-se, por indicação de estabelecimentos do 

ramo, Dona Wanitta (Wanitta Miorin) que aconselhou a fazer moldes com o contorno 

da mão. 

 

Figura 41 . Molde de luva retirado da Internet. 

Fonte: http://www.diylife.com/2007/09/14/make-your-own-gloves/ . 

 

Seguindo os conselhos de Wanitta Miorin iniciaram-se as tentativas. No 

processo de costura em tule, descobriu-se que o fio não poderia estar tencionado 

assim como havia necessidade de uso de linha especial para tecidos com 

elasticidade. Dando continuidade à pesquisa, recebeu-se auxílio da costureira Vera 

Voight, que contribuiu para os arremates finais do molde em tule, que, depois, teve 

que ser revisado pela mudança de tecido para o cetim com elastano, que se 

considerou mais condizente com a pesquisa.  

 

Figura 42 . Tentativas iniciais de confecção da luva. 
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Figura 43 . Primeiro molde para luva em tule. 

No processo de reajuste do molde, foi necessária a retirada dos dedos e 

arredondamento do tecido sob as costas da mão formando um mitene. Com a 

conclusão do molde, partiu-se para os ajustes finais das estampas nas luvas. 

4.4 DESENVOLVIMENTO DA ESTAMPA NA LUVA 

Na procura de garantir que a estampa funcionasse na luva, utilizaram-se 

as técnicas de impressão e colagem, com vários tamanhos da mesma imagem, 

elaboraram-se alguns esboços sob o primeiro molde para averiguar quais 

alternativas estavam disponíveis dentro da proposta. Abaixo seguem os oito 

modelos escolhidos na produção: 

 

 

Figura 44 . Oito modelos de luvas feitas com colagem  de impressão sobre papel. 

Essas serviram como base para, a partir delas, se gerarem novas 

possibilidades de luvas direto no computador, com o uso do programa de edição 
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Corel Draw 11, no qual já com o molde acertado, se tinha ideia do que estaria mais 

próximo de funcionar em escala real. Esses esboços levaram a questionar a área útil 

da luva, em que a estampa estaria mais visível. Dessa maneira, foi feito um exemplo 

para se perceber melhor a forma e posição dos desenhos na superfície.  

 

 

Figura 45 . Teste das estampas no corpo através de simulação digital. 

Juntamente com o processo de confecção do molde, ocorreu o teste do 

transfer, feito sob os tecidos disponíveis (tules, helanca e cetim). Primeiramente, 

usou-se o transfer normal para algodão sob tule que, apesar de suas diferenças 

para o sublimático, contribuiu para descobrir-se que a cor da estampa estava muito 

baixa, e as imagens praticamente sumiam nas amostras (Figura 46 – lado 

esquerdo). A partir disso, se pensou em um tecido de trama mais fechada, como 

helanca e cetim com elastano, além dos tules, todos com pelo menos 96% de 

poliéster. 

Para averiguar como as cores e a nitidez dos desenhos ficariam em cada 

tecido, imprimiram-se algumas das imagens para comparar e poder optar. Mesmo 

todos os tecidos sendo quase inteiramente de poliéster, percebe-se a diferença 

entre cada um, tanto na cor quanto na nitidez (Figura 46 – lado direito). Os pretos 

também reagiram de maneira não esperada sendo que ficaram mais claros do que 

deveriam (Figura 47). 
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Figura 46 . Experimentações com transfer para algodão 
(esq.) e transfer sublimático para poliéster (dir.). 

 

Figura 47 . Experimentação com transfer sublimático para verificação do preto. 
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Como os resultados anteriores não ficaram como o esperado, enviou-se 

uma nova gama de imagens para impressão e dentre elas uma foi escolhida para 

fazer uma tabela de variações de cor, somando, nas cores da paleta da imagem, 

20% de ciano, magenta e amarelo de cada vez e suas respectivas misturas. 

 

Figura 48 . Tabela de cores com variações de ciano/amarelo/magenta da mesma imagem 

Após as provas com o transfer, foi possível colocar em prática a questão 

da área útil. Costurou-se na luva comprada uma imagem e verificou-se que existe 

uma “perda” na luva de aproximadamente 20%, na parte em que o tecido fica em 

contato direto com o corpo e geralmente não é visto. Por isso, no momento de 

elaboração da estampa dentro do molde, deve-se cuidar para que o desenho não se 

torne abstrato. Sendo assim, deve-se centralizá-lo e não ultrapassar medidas 

específicas de largura e comprimento para que não se perca na luva, assim como 

detalhes colocados junto com o desenho devem ter encaixe na costura contornando 

o corpo. 
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Figura 49 . Verificação da área útil da estampa na luva, com o braço esticado. 

 

Figura 50 . Verificação da área útil da estampa na luva, com o braço dobrado. 
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4.5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Na sequência, apresenta-se os dados técnicos do tecido, assim como 

artes finais  e especificidades de cada luva luvas.  

4.5.1 Especificidades do Tecido e Impressão 

Tecido 

Nome: Cetim Charmouse Spandex 

Composição: 96% poliéster e 4% elastano 

Largura: 1,45m 

Cor: Branco 

Brilho: Sim, intenso 

Tipo de Trama: Cetim Charmeuse 

Importado da China 

 

Impressão 

Empresa: EUREK Group 

Tipo: Sublimação 

Largura de Boca da máquina: 60cm 

Localização: Belo Horizonte/MG 

Prensagem: Alta pressão em 200ºC durante 20 segundos 

4.5.2 Resultados Finais e Bandeiras de Cor 

Seguem, como encerramento desta pesquisa, as sete estampas 

confeccionadas com demais informações, paleta de cores e arte final. E logo após, 

as fotografias documentando os produtos finalizados, com imagens das luvas53  

costuradas. 

Os resultados foram organizados por imagem da estampa final (esq.), 

paleta das principais cores, arte final que fora enviada para impressão (note que 

                                            
53 Medida final das luvas prontas/costuradas: 55,5cm de altura por 25cm de largura. 
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cada uma possui a marcação de quatro pontos para encaixe exato do molde) e a 

bandeira de cor sugerindo o desenho para impressão em cores CMYK e 

monocromático.  

Figura 51. Desenho 1 – Resultado 1: Percebe-se a passagem de tons 

quentes claros e médios. Estampa localizada de corpo feminino, com trabalhado 

sutil no punho.  

Figura 52. Desenho 1 – Resultado 2: Com predominância de alaranjados, 

rosados, vermelho e aroxeado, essa estampa é estruturada em três partes. Os 

detalhes nas duas extremidades fazem um fechamento visual para a luva 

focalizando o desenho central. 

 Figura 53. Desenho 1 – Resultado 3: União de duas variações do mesmo 

desenho, possui uma paleta mais fria, mas não menos feminina. De composição em 

duas diagonais, não é completamente centralizada, mas garante um equilíbrio 

quando vestida.  

Figura 54. Desenho 1 – Resultado 4: Monocromática, essa estampa é 

balanceada pelo desenho puramente expressivo do corpo em união ao degradê que 

lhe transmite leveza e força. 

Figura 55. Desenho 2 – Resultado 1: Apresenta o mesmo desenho em 

dois tamanhos diferentes, um posicionado na parte superior do braço, e outro 

fragmentado, elaborando uma composição diferenciada e marcada. 

Figura 56. Desenho 2 – Resultado 2: Aparentemente abstrato, nos mostra 

um recorte do desenho original, entre o seio e a sua cintura. Intencionalmente 

lembrando desenhos tribais, é suavizado pela sutileza dos tons entre liláses, 

vermelhos e laranjas. 

Figura 57. Desenho 2 – Resultado 3: Semelhante ao tratamento da Figura 

54, é monocromático com fundo em tons de degradês de cinzas claros até os mais 

escuros e com desenho do corpo feminino posicionado na parte superior da luva.  
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Figura 51 . Desenho 1 –  Resultado 1 
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Figura 52 . Desenho 1 – Resultado 2 
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Figura 53 . Desenho 1 – Resultado 3 
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Figura 54 . Desenho 1 – Resultado 4 



 62

 

Figura 55 . Desenho 2 – Resultado 1 



 63

 

Figura 56 . Desenho 2 – Resultado 2 
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Figura 57 . Desenho 2 – Resultado 3 
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Figura 58 . Desenho 1 – Resultado 1 
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Figura 59 . Desenho 1 – Resultado 2 
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Figura 60 . Desenho 1 – Resultado 3 
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Figura 61 . Desenho 1 – Resultado 4 
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Figura 62 . Desenho 2 – Resultado 1 
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Figura 63 . Desenho 2 – Resultado 2 
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Figura 64 . Desenho 2 – Resultado 3 

Nota: Para verificar o resultado final das luvas e suas respectivas fotografias com modelo e ambientação, visite a 

Pós-Graduação em Design para Estamparia e peça permissão para ver o trabalho colorido e as peças finais 

escolhidas pelo curso. As fotografias também poderão ser vistas a partir de fevereiro de 2010 em 

www.wix.com/tamisatrommer/portfolio.  
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4.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta monografia, com temática inspirada na cultura pin-up e na linguagem 

da tatuagem, nos apresentou como resultado, estampas localizadas para luvas 

femininas.  

Ao longo do estudo, tanto teórico quanto prático, vivenciado 

intensamente, pôde-se notar evolução e amadurecimento na pesquisa. No processo 

de descoberta da origem da tatuagem, pin-ups e luva, e por que não do fio, tecido e 

estampagem, se percebeu a importância de análises atentas e experimentações 

para criação das estampas.  

No momento de esboçar as ideias, amparadas pelo conteúdo estudado 

anteriormente, se percebeu as dificuldades para expressar em uma mesma linha de 

criação, assuntos aparentemente distantes como a pin-up e a tatuagem, e ter em 

mente que os desenhos seriam destinados ao público feminino atual e teriam a área 

limite definida pelo molde da luva, esse gerado especificamente para a pesquisa. 

A insistência no trabalho manual resultou em um processo preenchido de 

qualidades, que foram e ainda podem ser exploradas. Apesar da exaustão ocorrida 

pela busca aos desenhos-chave para a pesquisa, os dois, considerados a base para 

os resultantes, permitiram uma mobilidade no uso das formas, por suas estruturas 

diferenciadas, possibilitando a elaboração de novas composições e a geração de 

estampas únicas. 

O uso da tecnologia atual só contribuiu para a agilidade e precisão do 

trabalho, ampliando as possibilidades de exploração tanto no momento de criação 

da estampa quanto na hora em que ela foi transferida para o tecido. A geração de 

alternativas foi amplificada pela facilidade que o uso de programas específicos 

permitem.  

A busca para entender o funcionamento e relação da tinta sublimática no 

tecido se mostrou valiosa, pois ao aprender como essa relação acontecia, pôde-se 

finalizar o trabalho em tamanho e cores, já que se conhecia qual seria o acabamento 

adequado. Os testes anteriores mostraram que até mesmo a maneira de salvar o 

arquivo de impressão e o programa utilizado para edição influenciavam na 

compreensão de cor e forma da imagem pela impressora. 
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De qualquer forma, os tropeços ocorridos durante a trajetória foram 

necessários, pois é com eles que se cresce e conhece diferentes maneiras para 

encontrar as melhores soluções, definindo que tipo de estampa, que cores, que 

modelo de luva e assim por diante. Eles conduziram a melhores escolhas, por já se 

terem percorridos os caminhos mais nebulosos. 

E com certeza, os resultados obtidos nesta pesquisa servirão para 

futuramente não só questionar a superfície da luva, como qualquer outra, e pensar 

na sua aprimoração, gerando novas indagações.  
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