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RESUMO 

PANO EM RELEVO: EXPLORANDO PROCESSOS TÊXTEIS NA 
CRIAÇÃO DE TEXTURAS SOBRE TECIDO 

 
AUTOR: Elisa Rocha Bueno 

ORIENTADOR: Reinilda de Fátima Berguenmayer Minuzzi 
 

 
A pesquisa aborda processos manuais têxteis sob a perspectiva do Design de Superfície. A 
partir do contato e experimentação de determinado número de técnicas manuais tradicionais,  
que utilizem fibras têxteis como matéria-prima, são registradas e analisadas algumas de suas 
possibilidades no que se refere aos efeitos estéticos e formais das superfícies geradas. Como 
resultado da pesquisa são confeccionadas seis painéis têxteis a partir de uma releitura 
contemporânea das técnicas experimentadas. Os painéis são aplicados à bolsas modelo tote, 
de forma a apresentar produtos finalizados. Para situar o trabalho é estabelecido um diálogo 
entre os campos das Artes, Design, Artesanato e Moda, através da contextualização histórica 
destas áreas e possíveis aspectos convergentes. Do ponto de vista metodológico foi 
considerada a fase de Problematização proposta por Gui Bonsiepe (1984), e, com a finalidade 
de formar o conceito por trás das amostras, colocou-se em prática os Painéis Semânticos de 
Baxter (1998). Ao longo do processo de produção foram realizados diversos experimentos 
com materiais e técnicas, como meio de assimilar os processos, antes da execução dos painéis 
propriamente ditos, o que gerou um conjunto de amostras de cada técnica.   
 
 
Palavras-chaves: Design de Superfície. Design Têxtil. Artes têxteis. Processos manuais. 

  



	

ABSTRACT 

FEATURED CLOTH: EXPLORING TEXTILE PROCESSES 
TO CREATE FABRIC TEXTURES 

 
Author: Elisa Rocha Bueno  

Supervisor: Reinilda de Fátima Berguenmayer Minuzzi 
 

 
The research addresses manual textile processes from the perspective of Surface Design. 
From the contact and experimentation of a number of traditional manual techniques that use 
textile fibers as raw material, some of their possibilities regarding the aesthetic and formal 
effects of the generated surfaces are recorded and analyzed. As a result of the research, six 
textile panels are made from a contemporary rereading of the tried and tested techniques. The 
panels are applied to tote bags to present finished products. To situate the work a dialogue is 
established between the fields of Arts, Design, Crafts and Fashion, through the historical 
contextualization of these areas and possible convergent aspects. From the methodological 
point of view it was considered the Questioning phase proposed by Gui Bonsiepe (1984), and 
in order to form the concept behind the samples, the Baxter Semantic Panels (1998) were put 
into practice. Throughout the production process, several experiments were performed with 
materials and techniques, as means of assimilating the processes, before the execution of the 
panels themselves, which generated a set of samples of each technique. 
 
 
Key-words: Surface Design. Textile Design. Textile Arts. Crafts.  
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INTRODUÇÃO 

Os tecidos são artefatos que acompanham a raça humana desde seus primórdios. Eram 

inicialmente feitos a partir de fibras vegetais, mas, aos poucos, o uso de insumos de origem 

animal foi incorporado. Surgem como resposta à necessidade básica do homem de proteger o 

corpo contra as intempéries do meio ambiente. Com o passar do tempo, passam a 

protagonizar papel importante dentro da dinâmica social nos diferentes cantos do mundo. Para 

além de suas funções imediatas de utilitário, funcionam como meio de comunicação, uma 

verdadeira “mídia” da antiguidade. Fatos históricos, contos mitológicos e mesmo registros do 

quotidiano podiam ser contemplados em suas superfícies. Neste ínterim, as mais variadas 

técnicas envolvendo fios e tecidos nasceram e acompanharam o desenvolvimento da 

civilização. 

Tingimentos, bordados, aplicação, tecelagem...as técnicas envolvendo fios e tecidos 

são inúmeras. Algumas dizem respeito à constituição mesma do tecido, como é o caso de 

peças produzidas em tear, tricotadas, crochetadas, entre outras. São trabalhadas a partir dos 

fios, que podem ser de origem vegetal, animal, ou sintéticos. É possível, também, o trabalho 

sobre o tecido, como grande parte dos bordados e aplicações. Neste caso, comumente com o 

auxílio de uma agulha, motivos são “desenhados” com linha sobre o pano. Há ainda uma 

imensa variedade de técnicas que dizem respeito ao tingimento dos tecidos, de forma a 

conferir-lhes cor. Cada processo possui suas especificidades e intenções, assim como 

resultados estéticos distintos. 

Uma vez que tais processos sustentam o caráter de beneficiamento, ou constituição de 

superfícies têxteis, abre-se a possibilidade para seu estudo dentro do campo do Design de 

Superfície, que abrange, dentre outras vertentes, o Design Têxtil. Esta pesquisa irá abordar 

alguns destes processos, valendo-se da coincidência e relevância do tema para o campo de 

estudos citado, além de visar o resgate das técnicas manuais tradicionais selecionadas como 

forma de ampliação do repertório visual disponível para o desenvolvimento de projetos em 

Design de Superfície. 

Além da pertinência do tema escolhido, existe o interesse pessoal da pesquisadora 

pelo fazer manual característico dos processos investigados, muitas vezes tidos como 

tradicionais e fortemente associados ao artesanato. Assim como em muitas outras famílias, 

cresceu vendo a mãe, a avó e tias às voltas com linhas, agulhas e costura. Algo à primeira 

vista banal, mas que, com o passar do tempo, e o desenvolvimento de sua formação 



	 9 

acadêmica, revelou-se terra fértil imprescindível a partir da qual brotam suas criações. 

A pesquisa foi executada em diferentes etapas. Primeiro, foi realizado levantamento 

bibliográfico sobre design, arte, artesanato e moda no intuito de constituir a fundamentação 

teórica. Em seguida, a metodologia, que irá se valer da “Problematização” proposta por Gui 

Bonsiepe (1984), dos Painéis Semânticos de Mike Baxter (1998) e do Caderno de Esboços de 

Simon Selvewright (2009), adaptados para que se adequem à pesquisa. No que diz respeito à 

parte empírica, foram feitas experimentações de alguns processos tradicionais sobre áreas de 

tecido pré-determinadas. Como meio de atender uma demanda particular ao Curso de Pós-

Graduação em Design de Superfície, as amostras produzidas foram costuradas e/ou aplicadas 

à bolsas modelo “tote”1 de modo a serem apresentadas como um produto finalizado.  Os 

resultados, assim como os caminhos percorridos para sua obtenção, foram registrados para 

posterior análise. A avaliação das amostras concebidas foi feita segundo conceitos relativos à 

cor e princípios da forma que forem pertinentes, além dos conceitos próprios ao Design de 

Superfície. Como resultado geral, tem-se seis bolsas modelo “tote” que funcionam como 

suporte para as amostras e oferecem um “catálogo” de tratamentos de superfície têxtil dos 

processos experimentados. 

O texto está organizado em seis capítulos. O primeiro capítulo aborda os aspectos 

fundamentais próprios do Design de Superfície, além de um panorama técnico da matéria-

prima utilizada, ou seja, os têxteis e suas especificidades. O segundo capítulo contém a 

revisão bibliográfica a respeito dos temas sobre os quais se assenta a pesquisa - Design, Arte, 

Artesanato e Moda – e procura-se estabelecer uma conexão de intercâmbio entre as citadas 

áreas. No capítulo três é exposto o histórico dos têxteis e seu resgate como obra de arte no 

contexto da contemporaneidade. O capítulo quatro detalha os procedimentos metodológicos 

utilizados no desenvolvimento da pesquisa. O quinto capítulo contém explicações resumidas 

sobre as técnicas têxteis utilizadas e o detalhamento do processo de confecção das amostras 

executadas, além das análises formais e sobre aspectos cromáticos de cada amostra. O sexto 

capítulo diz respeito ao projeto da bolsa, reunindo informações sobre o histórico deste objeto, 

modelagem e decisão de cores. Após, a última seção do texto monográfico, com as 

considerações finais, seguida das referências do estudo. 

																																																								
1	A tote bag é uma bolsa – muitas vezes aberta, sem zíperes e com alças curtas paralelas nos dois lados. No 
Brasil, às vezes se costuma chamá-la de bolsa sacola. Existem registros do século 17 do termo “tote” ou “tate”, 
que significa carregar, que passou a ser atribuído à bolsa por conta de sua função. Devido a sua versatilidade, a 
bolsa tote se popularizou durante a década de 40 e tornou-se ícone fashion nos anos 60 
(https://totebagfactory.com/blogs/news/history-of-the-tote-bag).	
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1 DESIGN DE SUPERFÍCIE 

 O Design de Superfície é uma ramificação do Design e sua existência é relativamente 

recente se comparado a outros campos de estudo. Segundo Evelise Anicet Ruthschilling 

(2008): 
Design de Superfície é uma atividade criativa e técnica que se ocupa com a criação e 
desenvolvimento de qualidades estéticas, funcionais e estruturais, projetadas 
especificamente para constituição e/ou tratamentos de superfícies, adequadas ao 
contexto sócio-cultural e às necessidades e processos produtivos 
(RUTHSCHILLING, 2008, p. 23). 

 Entende-se, a partir desta definição, que o Design de Superfície opera junto ao 

mercado e a indústria, uma vez que toda a atividade projetual estaria voltada para melhor 

atendê-los. No entanto, para que os projetos sejam bem sucedidos, é preciso que haja diálogo 

entre atividades a princípio estranhas uma à outra, ou seja, entre a técnica e a criatividade. 

Enquanto uma, à primeira vista, parece guardar caráter rígido e pré-estabelecido, outra remete 

à plena liberdade e ausência de amarras. 

 É certo que dentro da lógica industrial, com as necessidades do mercado devendo ser 

priorizadas, o designer de superfície dificilmente terá espaço para experimentações menos 

comerciais. A exigência por novos produtos, somada à prazos cada vez mais curtos, estreita as 

chances de que boas ideias e projetos coesos venham a nascer. Neste cenário de velocidade a 

todo custo, torna-se cada vez mais essencial a ampliação do repertório visual do profissional 

que lida com projetos de Design de Superfície, para que não se caia na armadilha da cópia e 

da mesmice. 

A este respeito, porém num contexto de formação acadêmica, comenta Reinilda 

Minuzzi (2012): 
[...] uma investigação prática da imagem ancorada na experimentação de linguagens 
artísticas, com a assimilação e exploração de procedimentos, técnicas e 
manualidades das mais diversas neste campo, pode ser um bom ponto de partida 
para a construção de um know-how próprio (MINUZZI, 2012, p. 5). 

 As propostas de experimentação e exploração da autora sugerem uma qualidade lúdica 

na formação saudável do aluno de graduação e futuramente profissional de área. Por saudável 

entende-se que não se trata de uma formação que irá produzir designers razoavelmente aptos a 

desempenhar suas funções, mas com suas capacidades produtivas potencializadas pela 

miscigenação de técnicas e linguagens às quais teve acesso. 

 Dessa forma, percebe-se a necessidade, tanto no ambiente acadêmico, quanto no 

profissional, da experiência como ensaio, como teste, em uma esfera onde o certo e errado 
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tenham seus limites tornados difusos. Esta prática de experimentação propicia o acúmulo de 

experiência e proporciona resultados inesperados que dificilmente surgiriam em um ambiente 

de rigidez projetual. 

1.1 DESIGN DE SUPERFÍCIE TÊXTIL 

 Uma das áreas de atuação do Design de Superfície é o Têxtil, que detém maior 

variedade de aplicações. Ruthschilling (2008) a define da seguinte forma: 
[...] área de produtos que tem na sua constituição o emprego de fibras. Abrange 
todos os tipo de tecidos e não tecidos gerados a partir de diferentes métodos de 
entrelaçamento de fios (tecelagem, malharia, rendas, felpados, tapeçaria, etc). É a 
maior área de aplicação do design de superfície e com maior diversidade de técnicas 
(RUTHSCHILLING, 2008, p. 31). 

 No que tange ao Design de Superfície Têxtil, pode-se destacar algumas aplicações 

mais habituais, tais como a Estamparia, Malharia e Tecelagem. 

1.1.1 Estamparia 

Abrange diversas modalidades de impressão sobre o tecido. Esta pesquisadora teve a 

oportunidade de praticar algumas das técnicas que seguem, a saber, nos ateliês de serigrafia 

da Escola de Artes Visuais do Parque Lage e do Centro de Artes Calouste Gulbenkian (Rio de 

Janeiro) e durante o Curso de Pós-Graduação em Design de Superfície (Universidade Federal 

de Santa Maria). Seus conhecimentos derivam destas experiências. 

Existem vários processos de impressão, que devem ser selecionados de acordo com as 

demandas do projeto. Alguns aspectos técnicos básicos devem ser levados em consideração 

no momento da escolha, tais como: área de impressão (em metros ou unidades), tipo de 

estampa (corrida ou localizada), número de cores, tipo de desenho (matricial ou vetor) e 

composição do tecido a ser impresso (porcentagem de fibras naturais, artificiais e sintéticas). 

A verba disponível para a realização do projeto também é de suma importância, dado que os 

valores dos processos podem variar bastante entre si. 

Tem-se a estamparia a quadro, que se utiliza da serigrafia e serve tanto para pequenas 

tiragens quanto para estampar tecidos à metro. Serve para estampar tecidos naturais e 

sintéticos, bastando para isto que se utilize a tinta serigráfica adequada a cada suporte. Para 

cada cor da estampa deve ser gravada uma tela distinta. 

Para a produção em escala industrial há ainda a impressão por cilindro, usada para 

imprimir grandes quantidades de tecido. Suas matrizes consistem em cilindros de metal 

gravados, cada cilindro correspondendo a uma das cores da estampa. 



	 12 

Para tecidos com predominância de fibras sintéticas, existe a possibilidade da termo 

transferência sublimática, que pode ser utilizada para pequenas e grandes áreas de tecido. Este 

processo consiste na impressão da estampa em papel específico para sublimação, que será 

posicionado sobre o tecido a ser impresso. Através da exposição à alta temperatura de uma 

prensa, a tinta passa do papel para o tecido. Quanto maior for a porcentagem de fibras 

sintéticas, mais nítida será a impressão. Uma vantagem sobre os processos anteriormente 

citados é a de que não há limite para uso de cores no projeto da estampa. 

Existe a termo transferência para tecidos de algodão, cujo processo é similar ao 

descrito acima, no entanto, produz o chamado “toque”, relevo e textura sensível ao toque, 

além de não ser muito resistente à lavagens. É próprio para pequenas quantidades e estampas 

localizadas. 

Própria para vários tipos de fibras, tem-se a impressão digital, que permite uso 

ilimitado de cores, além de servir para grandes e pequenas quantidades de impressão. Este 

processo prescinde de matrizes porque a impressão ocorre diretamente sobre o tecido, que 

passa por uma impressora cujo princípio de funcionamento é idêntico ao das impressoras 

caseiras para papel. 

Em um contexto mais artesanal e artístico, existe a técnica do Batik. Originário da 

Índia (PEZZOLO, 2007), este processo funciona a partir do isolamento de áreas do tecido - 

com cera quente ou parafina, aplicadas com pincel ou ferramentas específicas – que não 

devem ser tingidas. Após devidamente isolado, o tecido é tingido. A cera, então, é retirada 

através de exposição ao calor. O tecido pode receber várias camadas de cera e ser submetido a 

vários tingimentos, de acordo com o número de cores que se deseje obter. 

Existe também a estampagem através de blocos de madeira. Atualmente é mais 

utilizada para pequenas produções, embora em suas origens tenha sido um método 

comumente utilizado por estamparias em regiões da Europa e Ásia (PEZZOLO, 2007). Muito 

similar à lógica do carimbo, é caracterizada pelo uso de matrizes esculpidas em blocos de 

madeira, que, após entrarem em contato com o pigmento a ser usado, são pressionadas contra 

o tecido. Cada cor da estampa corresponde à um bloco. 

Outra opção de viés mais artesanal para estampagem de tecidos é a técnica do molde 

vazado, ou estêncil. Exige uma “máscara”, normalmente feita de material impermeável, como 

folhas de acetato, para que possa ser reutilizada. Nesta máscara, é desenhado o motivo que se 

deseja imprimir, e, em seguida, com o auxílio de um estilete ou tesoura, o motivo é recortado 

e descartado, dando origem ao molde vazado. Posiciona-se o molde sobre o tecido, e, com 

uma esponja, pincel grosso ou brocha, deposita-se a tinta sobre a área vazada. Uma vez 
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retirada a máscara, apenas o motivo terá sido transferido para o tecido, dado que o molde 

protege o entorno. 

Desenhos e motivos ainda podem ser transferidos para um tecido à mão livre, como a 

pintura em tela. Existem diversas técnicas de pintura em tecido, variando de acordo com o 

tipo do material e tinta a serem utilizados. A pintura em seda, por exemplo, demanda um 

bastidor, onde o tecido será esticado e fixado, para então ser pintado com pincel. A pintura 

decorativa em panos mais grossos, por outro lado, pode ocorrer com o auxílio de uma prancha 

de MDF (Medium Density Fiberboard), onde se aplica cola permanente (cola usada para fixar 

um tecido sobre uma superfície lisa temporariamente) e, em seguida, o tecido a ser 

trabalhado. Estas técnicas servem para trabalhos em pequena escala, normalmente exclusivos 

por serem confeccionados à mão. 

Por último, vale citar uma técnica que, apesar de ser essencialmente um processo de 

tingimento, proporciona efeitos estéticos pouco previsíveis que não deixam de formar uma 

estampa localizada sobre os tecidos: o tie dye. Esta técnica consiste na amarração do tecido 

torcido antes de ser imerso em um banho de tingimento. As amarrações podem ser as mais 

variadas, podendo-se acrescentar pedaços de madeira, pedras e outros objetos, amarrados no 

tecido. As áreas protegidas pelas torções não recebem o corante durante a imersão e, uma vez 

que o tecido é esticado, desenhos formados pela combinação de áreas tingidas e não tingidas 

formam uma estampa. 

1.1.2 Malharia 
Este processo tem como princípio o tradicional tricô, o qual consiste no tecimento 

tendo como base um único fio. Pode ser realizado por máquinas mecânicas e/ou 

computadorizadas. Cada um de seus pontos corresponde à um pixel de desenho matricial, o 

que possibilita a criação de padrões que irão constituir a malha (RUTHSCHILLING, 2008). 

As malhas podem, ainda, ser subdivididas em três grupos: malhas de trama, de teia ou 

urdume e mistas. No primeiro grupo se encontram aqueles tecidos resultantes do 

entrelaçamento de um fio. No segundo caso podem ser utilizados mais fios, dispostos em 

fileiras e no último caso é acrescentado, de maneira regular, um fio de trama com o objetivo 

de encorpar o tecido (PEZZOLO, 2007). 

1.1.3 Tecelagem 
 Baseia-se no entrelaçamento de fios dispostos verticalmente (urdume) e 

horizontalmente (trama) com o uso do tear, equipamento próprio da tecelagem. É uma técnica 
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muito antiga. Os tecidos fabricados a partir de um tear podem ser classificados como planos, 

caracterizados pelo ângulo de 90º formado pela disposição dos seus conjunto de fio. Algumas 

das possibilidades de tecidos planos são: lisos, estampado, maquinetado e jacquard 

(PEZZOLO, 2007). 

 Os tecidos lisos apresentam uniformidade e não contém em sua superfície desenhos ou 

padrões. O ligamento dos fios, ou tipo de entrelaçamento da trama, pode ser classificado 

como tafetá, sarja ou cetim, e irá influir no tipo de toque do tecido. Os tecidos estampados são 

beneficiados com a aplicação de padrões, repetidos ou localizados, em sua fase de 

acabamento, já os tecidos do tipo maquinetado e jacquard costumam apresentar relevo ou 

desenhos complexos resultantes do entrelaçamento de fios de cores distintas.       

1.2 TIPOS DE FIBRAS 

 Os tecidos são constituídos por fios, que por sua vez são compostos por fibras. 

Inicialmente, somente eram utilizadas as chamadas fibras naturais, oriundas de matéria-prima 

animal e vegetal, para a tecelagem. Com o desenvolvimento tecnológico, novas fibras foram 

criadas, dividindo-se em dois grupos: as químicas artificiais e as químicas sintéticas 

(PEZZOLO, 2007). As primeiras são obtidas através do tratamento de matéria-prima natural, 

vegetal ou mineral, enquanto que as sintéticas são produzidas a partir do petróleo, carvão 

mineral, etc. São exemplos de tecidos feitos a partir de fibras químicas: viscose, Modal, 

Liocel (artificiais), e náilon, poliéster e elastano (sintéticas). 

 Uma das diferenças entre as fibras naturais e as químicas é seu comprimento. 

Enquanto que as naturais são curtas (exceto a seda), as químicas proporcionam filamentos 

contínuos, possibilidade interessante do ponto de vista industrial. 

 No Quadro 1 é possível observar a variedade e proveniência das fibras têxteis. 

Quadro 1 - Tipos de Fibras Têxteis 

Naturais Vegetais Sementes e frutas Algodão e Fibra de coco 

Caules Cânhamo, Linho, Juta, 

Rami e Basho 

Folhas Sisal e Ráfia 

Animais carneiro (raça merino), cabra (raças cashemer, 

angorá e mohair), coelho (raça angorá), Lhama, 

Alpaca, Camelo, Vicunha, Iaque 

Lã 

Cavalo, asno, boi Crina 
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Lagartas Seda 

Químicas Artificiais Matéria-prima natural vegetal Raiom (acetato e 

viscose), Modal e Liocel 

  Matéria-prima natural mineral Amianto, Fibra de 

carbono, vidro, Metálica 

(ouro, prata, cobre, 

alumínio e latão 

  Matéria-prima natural animal Lanital 

 Sintéticas Obtidas do Petróleo Acrílica, Elastano 

(Lycra), Poliamida 

(náilon), Poliéster, 

Polipropileno. 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Pezzolo (2007) 

 Os tecidos sintéticos costumam ser mais práticos e de fácil manutenção, no entanto, 

para o contato com a pele, por exemplo, são mais indicados os tecidos naturais, de forma que 

sua escolha irá depender do objetivo de cada projeto.  

1.3 TIPOS DE FORMAÇÃO DO TECIDO 

 A maneira como os fios são organizados para constituir o tecido define seu tipo de 

formação. 

Os tecidos podem ser planos, o que significa que seu entrelaçamento se dará por dois 

conjuntos de fios (urdume e trama) ordenados em 90˚. Fazem parte deste grupo os tecidos 

lisos, maquinetados, jacquard e estampados. 

Os tecidos podem, também, ser do tipo malha. Neste caso, os fios não se cruzam. São 

entrelaçados através de laçadas de um ou mais fios, como se observa no Jersey e tricô.  

Existem os tecidos do tipo laçada, que consiste na associação do entrelaçamento 

utilizado na malha com o processo de tecelagem, utilizado, por exemplo, nas rendas. 

Os tecidos especiais incluem aqueles cujo acabamento é diferenciado (como 

laminados e emborrachados) e os não-tecidos, que dispensam o tear em sua confecção. Estes 

últimos são obtidos por meio da compactação das fibras por meio mecânico, físico ou 

químico, de forma que se produz uma superfície contínua (PEZZOLO, 2007). Um exemplo de 

não-tecido é o feltro, que pode ser feito de fibras sintéticas ou naturais, no caso, a lã. 

1.4 FUNDAMENTOS 

 Devem ser levados em consideração diversos fatores em projetos de Design de 
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Superfície, muitos deles preestabelecidos, que podem variar dependendo da natureza da 

demanda. De todo modo, pode-se dizer que o verdadeiro “espaço para manobra” do projetista 

é justamente a concepção do desenho. A forma dos elementos que compõe o desenho, somada 

à maneira como estão distribuídos e as cores utilizadas são os recursos que devem ser 

“orquestrados” pelo designer para que o projeto seja bem sucedido (RUTHSCHILLING, 

2008). 

 De acordo com Ruthschilling (2008), é possível listar alguns elementos da sintaxe 

visual do Design de Superfície: 

Quadro 2 - Elementos da sintaxe visual do Design de Superfície 

Figuras ou motivos 
 

Tratam-se das formas que devem ser distribuídas harmonicamente pelo módulo 

(unidade de repetição). Seus tamanho e complexidade podem variar de acordo com a 

intenção do projeto e costumam representar uma temática, tal como floral, geométrico, 

animal, etc. Podem variar do figurativo extremo até o altamente estilizado, 

dependendo do objetivo que se busca alcançar. 

 

Elementos de 

preenchimento 
 

São grafismos, texturas ou semelhante que ocupam planos do desenho. Comumente 

funcionam como fundo, de forma a enriquecer visualmente o desenho, além do 

proporcionar dinamismo. 

 

Elementos de 

ritmo 

São os motivos responsáveis pela sensação de continuidade de uma estampa, por conta 

de seu peso visual. Este protagonismo normalmente deve-se à sua forma, posição ou 

cor, mais relevante para a percepção visual do que os motivos restantes. 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Ruthschilling (2008) 

 Os elementos mencionados no Quadro 02 devem ser organizados dentro do módulo, 

que consiste na unidade de repetição, ou seja, a área mínima na qual estejam presentes todos 

os elementos do desenho. Além disto, também é prerrogativa do projetista escolher o sistema 

de repetição mais adequado ao projeto. A repetição, também conhecida como rapport, é a 

disposição do módulo nos sentidos vertical e horizontal, que irá compor a largura e 

comprimento da superfície. Esta repetição contínua é o que dará origem ao padrão (Figura 

01). O sistema de repetição, por sua vez, é o modo como um módulo irá se repetir a intervalos 

regulares (Figura 02). Dois exemplos de repetição comumente encontrados são os 

deslocamentos vertical e horizontal (Figura 03). 
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Figura 1 – Unidade de repetição 

 
Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Ruthschilling (2008) 

Figura 2 – Exemplos de sistemas de repetição 

 
Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Ruthschilling (2008) 

Figura 3 – Deslocamentos vertical e horizontal 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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 É importante ressaltar que os conceitos observados nem sempre serão aplicáveis em 

um projeto de superfície. Em casos de estampas localizadas não haverá necessidade de se 

preocupar com a repetição. Alguns projetos ainda podem se valer da tridimensionalidade ao 

invés de grafismos planos, preocupando-se mais com o resultado tátil, mesmo que sem perder 

de vista uma boa solução estética.   

1.5 SUPERFÍCIE EMANCIPADA 

 A associação mais comumente feita à prática do Design de Superfície é a criação de 

desenhos que se encaixam em prol da repetição para serem aplicados à alguma superfície. 

Neste sentido, a função de revestir se destaca diante de outras possibilidades. No entanto, com 

o advento de novas tecnologias, surge o conceito da “superfície-objeto”, como detalha 

Ruthschilling (2008, p. 43): ”A noção da superfície como elemento bidimensional pode ser 

ampliada e passa a ser considerada uma estrutura gráfica espacial com propriedades visuais, 

táteis, funcionais e simbólicas.” 

 Embora, neste caso, as “superfícies-objeto” se evidenciem através de artefatos 

tornados possíveis graças a recursos tecnológicos inovadores, as características táteis, visuais, 

funcionais e simbólicas citadas, podem, também, ser alcançadas através de processos manuais 

cujo surgimento remonta aos primórdios da humanidade. 

 É possível observar uma tapeçaria do artista brasileiro Norberto Nicola (São Paulo 

1931-idem 2007) e uma peça em crochê da designer de moda brasileira Helen Rodel  na 

Figura 4. Ambos se utilizam de processos manuais tradicionais, respectivamente, tecelagem e 

crochê, para constituir a superfície de seus objetos que, por sua vez, extrapolam a 

bidimensionalidade. Em ambos os casos, a superfície coincide com os objetos, sendo 

indissociáveis. 
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Figura 4 – Tapeçaria de Norberto Nicola e peça em crochê de Helen Rodel 

 
Fontes: (http://www.fibragaleria.com/peca.asp?ID=733083) e (https://www.helenrodel.com.br/shop/esplanada-
jumpsuit) 

 O artifício de se utilizar processos manuais tradicionais (ou adaptações destes para a 

produção em larga escala) em projetos de Design de Superfície é recorrente, e pode ser 

identificado mais facilmente em artigos de moda e decoração. O diálogo entre estas técnicas - 

via de regra associadas ao artesanato - e o design parece proporcionar uma oxigenação 

criativa valiosa no desenvolvimento de novos produtos. 
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2 DESIGN X ARTE X ARTESANATO X MODA 

 Os campos do Design, Arte, Artesanato e Moda, apesar de possuírem, cada qual, 

características específicas, em vários momentos se perpassam ou sobrepõem. A prática do 

Design, como é entendida hoje, foi precedida pela produção artesanal. Os produtos da moda, 

como a palavra “produto” já sugere, implicam em atividade projetual, ou seja, soluções 

adequadas à uma demanda específica que devem considerar requisitos para produção, 

tendências de mercado, necessidades do cliente, entre outros. É possível observar, ainda, o 

uso de técnicas artesanais tradicionais e suas possibilidades estéticas e simbólicas como rica 

fonte de alimentação na confecção de artigos de moda. Os primeiros designers eram, por 

formação, artistas cujas habilidades se viram necessárias em um novo contexto 

socioeconômico e tecnológico. O artesanato é muitas vezes descrito como manifestação 

artística popular. Por fim, são inúmeros os exemplos de peças de roupas, acessórios, e mesmo 

objetos decorativos revestidos da estética particular de um ou outro movimento artístico. 

 Apesar das particularidades que os distinguem, sua influência mútua é evidente. A 

seguir, exploram-se as origens deste intercâmbio e algumas manifestações contemporâneas 

resultantes. 

2.1 ORIGEM DA FUNÇÃO “DESIGNER” 

 Apesar de que a capacidade para “fazer design” seja vista como inerente ao ser 

humano em seu intuito de, em última análise, sobreviver (HESKETT, 2008), existe um 

consenso de que a função do “designer” tem suas origens durante a Primeira Revolução 

Industrial (1760 – 1820/1840). As novas tecnologias possibilitaram que boa parte da produção 

fosse realizada através do uso de máquinas. Dessa forma, processos antes realizados por mãos 

humanas, com ou sem o uso de ferramentas, passam a ser executados mecanicamente. 

 Até então, todo o processo produtivo poderia ser executado por uma única pessoa, o 

artesão, que detinha o conhecimento de todas as etapas da produção. Este conhecimento lhe 

conferia poder sobre o que era produzido: quantidade, matéria-prima, tempo para confecção e 

aparência do produto, além de mais influência na decisão do preço final. Entretanto, com o 

advento das novas tecnologias, este poder foi mitigado e transferido para os que detinham os 

meios de produção, no caso, os proprietários das máquinas ( FORTY, 2007). 

 Um novo panorama de relações é estabelecido. De um lado, tem-se uma massa de 

trabalhadores dividida em grupos, cada qual submetido à execução de uma etapa específica da 

produção junto às máquinas, em troca de um salário. Do outro, os industriais, possuidores das 
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máquinas e para quem vender mais em menos tempo era garantia de lucro.  

 Apesar de o meio através do qual os produtos eram confeccionados houvesse mudado 

bastante, ainda havia a necessidade de que fossem planejados, do ponto de vista da forma. De 

nada adiantaria uma produção volumosa e rápida se não pudesse ser adequadamente 

absorvida pelo mercado. De modo que abriu-se espaço para uma nova categoria de 

profissionais que deveriam ocupar-se da tarefa de conceber o desenho dos produtos a serem 

executados, já que eles mesmos não se envolveriam na produção. Como observa Adrian Forty 

(2007): 
Na história de todas as indústrias, o design torna-se necessário como uma atividade 
separada da produção assim que um único artífice deixa de ser responsável por todos 
os estágios da manufatura, da concepção à venda (FORTY, 2007, p. 43). 

 Inicialmente, os novos “designers” eram oriundos das artes, por conta de seu 

conhecimento de desenho. No entanto, a desarticulação entre estes primeiros projetos e um 

conhecimento mais aprofundado a respeito dos meios de produção e suas possibilidades e 

limitações acarretou na proliferação de produtos mal-acabados, o que acabou provocando a 

revolta de certos segmentos da sociedade (HESKETT, 2008). 

 Curiosamente, o berço da Revolução Industrial foi também o local onde despontaram 

as primeiras manifestações ideológicas e práticas na contracorrente do entusiasmo 

tecnológico. Um exemplo clássico desta reação é o movimento Arts and Crafts (HESKETT, 

2008). Os ideais a respeito do método de produção e desenvolvimento de projetos concebidos 

neste contexto figuram como precursores da atual concepção acerca da função do Design 

(HESKETT, 2008). 

2.2 ARTS AND CRAFTS 

 O movimento Arts and Crafts ocorreu durante as últimas décadas do Século XIX, na 

Inglaterra, liderado por William Morris, que teve por base ideológica os pensamentos do 

escritor e artista John Ruskin. Aconteceu principalmente como uma resposta aos excessos 

provocados pela Revolução industrial e foi um primeiro intento de reintegrar os ofícios 

manuais à lógica de produção (HESKETT, 2008). 

 As ideias de Ruskin traduziam o descontentamento com o declínio da criatividade e 

despreocupação estética observados nos produtos da era industrial. Acreditava que a arte 

deveria estar unida ao trabalho, ambas à serviço da sociedade, ao invés de isolada. Tais 

pensamentos condiziam com o que Morris – artista multidisciplinar – acreditava ser 

necessário para um método de produção sadio. Pregava a honestidade em relação aos 
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objetivos da produção, consideração cuidadosa dos materiais e processos produtivos e 

liberdade de expressão criativa para designers e trabalhadores. Acreditava firmemente na 

solução de aliar a arte aos processos produtivos, como detalha Philip B. Meggs (2009): 
Profundamente preocupado com os problemas da industrialização e do sistema 
fabril, Morris tentou implementar as ideias de Ruskin: a insipidez dos bens 
produzidos em massa e a falta de trabalho digno podiam ser sanadas pela junção de 
arte e ofício (MEGGS, 2009, p. 218). 

 Quando Morris se propõe a mobiliar sua nova casa, após seu casamento, se depara 

com opções de baixa qualidade no mercado. Decide então, produzir sua própria mobília. A 

partir desta experiência, acaba por fundar uma empresa de decoração artística, a Morris, 

Marshall, Faulkner and Company. Sob sua tutela se reuniram fabricantes de móveis, tecelões, 

tintureiros, fabricantes de vitrais, ceramistas e ladrilheiros (MEGGS, 2009). Morris ainda 

produziu notável quantidade de designs voltados para a estampagem – mais de quinhentos 

projetos – destinados a papel de parede, tecidos, carpetes e tapeçaria. Seus desenhos tinham 

como inspiração a natureza e a temática medieval. 

 O Arts and Crafts evidenciou a relevância da aproximação entre projeto e 

conhecimento sobre os meios de execução, e por isso mesmo causa tão grande impacto na 

prática e na história do design. No entanto, o sistema fabril de produção se revelou um 

caminho sem volta e iniciativas como as de Morris se provaram inviáveis economicamente 

numa perspectiva de atender plenamente as demandas comerciais. Afinal, a indústria era 

indispensável para que as engrenagens do capitalismo continuassem a girar. 

 Diante do cenário descrito, novas propostas surgem na tentativa de conciliação entre 

os novos meios de produção e resultados de qualidade superior. Estes, não só deveriam 

contemplar o atendimento satisfatório das necessidades a que se propusessem a suprir, como 

também tinham como objetivo proporcionar um ideal de igualdade e beleza universais a 

serviço do bem-estar humano.   

2.3 BAUHAUS 

 Após o término da Primeira Guerra, na cidade de Weimar, na Alemanha, é inaugurada 

a Bauhaus, cujo significado em português é “casa de construção”. Trata-se de uma instituição 

de ensino resultante da fusão entre a Escola de Artes e Ofícios de Weimar e a Academia de 

Arte desta mesma cidade. Seu diretor é Walter Gropius (MEGGS, 2009). 

 A Bauhaus incorpora a ânsia por reconstruir uma sociedade desfigurada pela guerra. 

Existe uma vontade latente de estabelecer novas premissas para todos os aspectos sociais, de 
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modo que desastres, como a guerra, não voltassem a ocorrer. De forma que, no que diz 

respeito aos processos produtivos, busca-se um meio de unir a arte às novas tecnologias para 

projetar produtos de qualidade adequados à industrialização.       

 A filosofia por trás da Bauhaus era a de que, para fabricar objetos, independente de 

sua natureza, os projetistas deveriam ter conhecimento prático de como procedia sua 

fabricação, ou seja, deveriam saber fazer. Este conhecimento prático, unido às disciplinas que 

tradicionalmente compunham a formação em belas-artes, daria suporte ao profissional para 

que este desenvolvesse produtos “com alma”. As habilidades do artista e do artesão deveriam 

ser ensinadas aos alunos. 

 Na primeira fase da Bauhaus imperou a experimentação. Havia uma aura espiritual e 

mais voltada para a arte, a pedagogia então utilizada prezava pela expressão individual dos 

alunos. Foi um momento de intenso vanguardismo, com discussões sobre aspectos básicos do 

design, tais como forma, cor e espaço. Não havia distinção entre as “belas-artes” e as artes 

aplicadas. As artes deveriam estar à favor da vida, do bem-estar social. Acreditava-se na 

possibilidade do design universal, que corresponderia à verdadeira essência do homem 

(MEGGS, 2009). 

 Em sua segunda fase, houve um recuo das tendências místicas e o foco central passou 

a ser, efetivamente, o diálogo entre artes e indústria. Quais eram os novos materiais 

disponíveis? Como poderiam ser aproveitados e aplicados os novos recursos? Em 1923 

aconteceu, então, uma exibição aberta ao público com os projetos realizados na Bauhaus. 

Neste período, ocorrem algumas mudanças no corpo docente e sua nova configuração 

fortalece a prática de experimentar os novos recursos tecnológicos, como a fotografia 

(MEGGS, 2009).  

 Por questões políticas, a escola se muda para a cidade de Dessau e passa funcionar em 

1925. Já se atingiu certa maturidade nos conceitos desenvolvidos e é criada a Corporação 

Bauhaus, espécie de escritório de design da escola que prestava serviços de consultoria e 

desenvolvimento de projetos relacionados à indústria. Foram realizados projetos 

arquitetônicos, tipográficos, para mobiliário e de equipamentos urbanos. Passa a ser publicada 

a revista Bauhaus, que reunia informações sobre as propostas promovidas. Em 1926, a escola 

muda de nome para Escola Superior da Forma (MEGGS, 2009). 

 Não há dúvida de que a Bauhaus foi um marco na história do design. Conforme 

salienta Meggs (2009, p. 414): “Ao dissolver as fronteiras entre belas-artes e arte aplicada, a 

Bauhaus tentou trazer a arte para com uma relação íntima com a vida por meio de design, que 

era visto como um veículo para a mudança social e a revitalização cultural.” 
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Seu encerramento aconteceu em 1933 por questões políticas. A fuga da Alemanha 

nazista por parte de vários de seus professores teve como resultado a disseminação das ideias 

desenvolvidas na escola. Várias instituições de ensino foram criadas ou receberam influência 

de seus processos pedagógicos, como por exemplo, o Instituto de Design, em Chicago (EUA), 

e a Escola Superior de Desenho Industrial, no Rio de Janeiro (MEGGS, 2009). 

 A emblemática pedagogia praticada na Bauhaus ilustra a (já então existente) 

preocupação em unir saber e fazer. Mesmo que naquele contexto houvesse ainda a indústria a 

ser considerada, é possível identificar uma mescla entre design e artesanato, arte e design, 

artesanato e arte. Seriam estas questões relevantes ainda hoje no que concerne o 

desenvolvimento de projetos de design? Quais são os verdadeiros limites entre essas áreas? 

Sequer existem, como algo fixo e impermeável?        

2.4 ARTE, DESIGN OU ARTESANATO? 

 Como já observado no início deste capítulo, existe certa dificuldade em delimitar – no 

sentido de separar – os campos da Arte, Design e Artesanato, por conta de suas semelhanças. 

O artesão e o artista compartilham da prerrogativa de executar todas as etapas de seus 

trabalhos, por exemplo, enquanto que o designer supostamente se ocuparia da parte intelectual 

do projeto e delegaria sua feitura a outrem. No entanto, em outro exemplo, artista, artesão e 

designer devem ter conhecimento razoável dos materiais com que trabalham para atingir bons 

resultados. Pode-se afirmar que a arte e o design (ou pelo menos certas vertentes do design) 

partilham da ambição de traduzir o que há de universal no ser humano nos produtos de seu 

trabalho (BARBOSA, 2003). Os cruzamentos e a polêmica prosseguem. Aqui não há a 

intenção de estabelecer os tão fugidios limites, mas pontuar os aspectos considerados 

relevantes para pesquisa.      

 Em seus primórdios, a arte e o artesanato eram entendidos como a mesma coisa. 

Traduziam-se como um conjunto de processos e regras, que deviam ser seguidos e executados 

através de habilidades específicas, no intuito de superar algum obstáculo natural. As origens 

da palavra “arte”, de acordo com Marilena Chaui (2015), ajudam a esclarecer este ponto: 
[...] a palavra arte vem do latim ars e corresponde ao termo grego tékhne, “técnica”, 
significando “toda atividade humana submetida a regras em vista da fabricação de 
alguma coisa”; em latim, artesão, artífice ou artista se diz artifex, “o que faz com 
arte” , e também opficis, “o que exerce um ofício”; e o resultado de sua ação se diz 
opus (no singular) e opera (no plural), isto é, em português, “obra” (CHAUI, 2015, 
p. 343, grifo do autor).  

 As tentativas de definição para o que hoje se entende como arte iniciaram (no 
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Ocidente) na Grécia antiga, através da distinção platônica entre artes judicativas 

(conhecimento) e as dispositivas (ações práticas) (CHAUI, 2015). Essa classificação teve 

desdobramentos, que resultaram em nova divisão da prática, dessa vez separando ação (em 

que agente, ato e finalidade coincidem) de fabricação (agente, ato e finalidade são distintos). 

Mais adiante a fabricação se subdivide em ações que auxiliam a natureza (como por exemplo, 

um médico que através de seus cuidados propicia a cura) e a feitura de objetos propriamente 

ditos, finalmente, o artesanato.  

 Claro está que estas primeiras classificações foram estabelecidas de acordo com o 

cenário sociocultural da época, ou seja, no seio de uma sociedade escravocrata. A divisão 

entre homens livres e escravos foi projetada na separação entre as artes: trabalho intelectual 

era destinado aos senhores (artes liberais) e os trabalhos manuais aos escravos (artes servis ou 

mecânicas). Como exemplo das artes liberais temos: lógica, gramática, aritmética, entre 

outras. As artes mecânicas, por sua vez, eram: agricultura, medicina, navegação, pintura, entre 

outras (CHAUI, 2015). 

 A ressignificação das artes mecânicas ocorreu durante a Renascença, por conta do 

Humanismo e sua valorização do homem, do corpo humano e, consequentemente, das mãos 

que executam. O capitalismo incipiente também deu fôlego à esta valorização, já que neste 

sistema o trabalho é um elemento central e, portanto, considerado de suma importância. De 

modo que as artes passam a ser distinguidas por suas finalidades: produção do “útil”, ou do 

“belo” (CHAUI, 2015). 

As atividades com fins imbuídos da ideia de utilidade dão origem às chamadas 

profissões liberais (medicina, engenharia, advocacia, etc.), enquanto que as responsáveis por 

produzir o “belo” se transformam nas belas-artes, conceito que perdura até hoje. Nasce a 

figura do artista: 
A distinção entre artes da utilidade e artes da beleza acarretou uma separação entre 
técnica (o útil) e arte (o belo), levando a imagem da arte como ação individual 
espontânea, vinda da sensibilidade e da fantasia do artista como gênio criador. 
Enquanto o técnico é visto como aplicador de regras e procedimentos vindos da 
tradição ou da ciência, o artista é visto como dotado de inspiração, entendida como 
uma espécie de iluminação interior e espiritual misteriosa que leva o gênio a criar a 
obra (CHAUI, 2015, p. 345). 

 No entanto, esta interpretação do artista vem a mudar no final do Século XIX e através 

do Século XX. O uso e necessidade de conhecimentos técnicos na produção artística ganham 

destaque. A figura romântica do artista genial, movido por inspiração enigmática é dissipada e 

a ciência e a técnica passam a ser aliados explícitos na resolução de problemas artísticos 

(CHAUI, 2015). 
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 Neste ponto, os movimentos de conciliação e afastamento entre arte e design avançam 

e recuam. É bastante aceita a premissa de que o design tem como objetivo o desenvolvimento 

de produtos para serem reproduzidos em série, de modo a atender demandas de mercado, ou, 

no caso de projetos gráficos, devem comunicar em vista de persuadir. Em um contexto em 

que a Indústria Cultural exerce enorme influência sobre a sociedade, amplificada pelas novas 

tecnologias e operando dentro da lógica do consumo de massa, não seria muito possível que a 

arte por vezes fosse sugada nesse vórtice, tornando-se um produto comercial (BARBOSA, 

2003)? 

 De todo modo, uma característica diferenciadora do design que costuma ser consenso 

é o fato de que os projetos só existem por conta de uma finalidade, da função do que se está 

projetando. Como esclarece Carlos Alberto Barbosa (2003): 
Um designer, por exemplo, não sai simplesmente projetando para ver se chega em 
algo. Na verdade, esse “algo” ao qual o designer pretende chegar pressupõe um uso, 
o qual orienta e determina a necessidade do projeto. Ou seja, o projeto de design é 
movido pela sua finalidade, que é aquilo que se pretende com o projeto, ou para que 
se pretende um objeto (BARBOSA, 2003, p. 58). 

 Esta premissa é endossada por Chaui (2015, p. 346) ao afirmar que “A diferença entre 

a obra de arte e os objetos técnicos está em suas finalidades: a obra de arte é expressiva, o 

objeto técnico, ainda que belo, é funcional”. Rubim (2008, p. 31) salienta a diferenciação a 

partir da funcionalidade quando comenta que “Na arte o trabalho intelectual é valorizado e 

livre. Já no design, o trabalho conceitual e projetual são destacados e sujeitos a prioridades 

tecnológicas”. 

 A questão da finalidade, no entanto, é de certa forma partilhada  na prática artesanal. 

Apesar de ser vista como portadora de propriedades identitárias e culturais, não deixa de ser 

também uma atividade econômica, já que o resultado da prática são produtos que serão 

comercializados. 

 O artesanato acompanha o ser humano a partir do momento em que este se depara 

com a urgência de suprir certas necessidades básicas. Ferramentas e utensílios rudimentares 

passam a ser produzidos em pequena escala para atender ao mercado local. Uma expansão 

significativa do artesanato como prática produtiva acontece entre os séculos XII e XV por 

conta da consolidação da burguesia (FREITAS, 2011). Surgem as guildas e associações de 

artesãos, cujo conhecimento era, muitas vezes, transmitido entre gerações. 

 O crescente aumento da demanda propiciou o surgimento das manufaturas, que 

inicialmente consistiam em locais onde vários artesãos trabalhavam em conjunto. Com o 

passar do tempo, o processo produtivo foi segmentado e passou a ser realizado em etapas nas 
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manufaturas, protótipos das fábricas industriais. Além disto, a industrialização contribuiu para 

que o artesanato deixasse de ser encarado como trabalho, marginalizando-o (FREITAS, 

2011). 

 Atualmente, num contexto nacional, o artesanato é feito normalmente por pessoas de 

baixa renda, em tempo integral ou como forma de complementação de renda. Os 

conhecimentos técnicos costumam ser aprendidos dentro da família ou através de programas 

de capacitação promovidos por órgãos de fomento ao desenvolvimento social e econômico. 

Estas inciativas são de suma importância para que mais pessoas se insiram no mercado de 

trabalho com o preparo adequado, além de serem úteis no sentido de preservar técnicas 

tradicionais, que são elas mesmas um rico repositório cultural (FREITAS, 2011). 

 Buscando as confluências entre as áreas observadas, a expressividade, típica das obras 

de arte, também pode ser contemplada no trabalho artesanal, como já observava José Silveira 

D’Ávila (1983): 
Não é só pura habilidade que é colocada em jogo no exercício do métier. Não é pura 
eficiência que o homem aplica na atividade artesanal. É toda a sua pessoa, projetada 
com todas as dimensões. Isto é o que faz interessar a produção de um artesão para 
outro e diferenciá-lo do operário fabril ou industriário (D’ÁVILA, 1983, p. 175). 

 A singularidade da produção artesanal mencionada pelo autor pode ser potencializada 

quando o artesão, ou grupo de artesãos, aplica alguns princípios considerados pilares 

fundamentais na prática do design. Encarar a produção artesanal sob o viés do design pode ser 

enriquecedor e lucrativo, como explica Maria Emilia Kubrusly (2011): 
Ao longo da história do artesanato brasileiro, sua riqueza mereceu atenção de 
artistas, estilistas, intelectuais, arquitetos em diferentes épocas. Ele nunca teve, 
porém, o reconhecimento que vem conquistando nos últimos 15 a 20 anos, inclusive 
no mercado internacional – e isso se deve, em grande parte, à parceria com o design 
e a orientação profissionalizante dos artesãos (KUBRUSLY, 2011, p. 25). 

Um exemplo notável dos benefícios desta parceria é o trabalho realizado pelo mineiro 

Renato Imbroisi, que já orientou vários grupos de artesãos por todo território brasileiro, 

ministrando consultorias, no intuito de projetar, junto aos artífices, produtos de design 

elaborados a partir de técnicas tradicionais. Suas oficinas resultaram em coleções de produtos 

originais, utilitários e bem-acabados, que além de auxiliar na preservação de processos 

artesanais típicos, ainda proporcionam fonte de renda e trabalho digno (Figura 05). 
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Figura 5 – Produtos desenvolvidos por Renato Imbroisi junto a artesãos 

 
Fontes: (http://revistacasaejardim.globo.com/Revista/Common/0,,ERT248052-16940,00.html) 

A interferência do processo de design na feitura de objetos artesanais é benéfica na 

medida em que agrega valor às produções. A atividade artesanal em si mesma já consiste em 

um conjunto de processos decorrentes de um projeto de produto, por mas rudimentar que seja. 

A aliança entre os métodos próprios do design e o artesanato implica na feitura de produtos 

únicos, que, além de preservar seu valor cultural, serão concebidos com preocupações 

estéticas e de usabilidade aguçados. Outros bons exemplos de parcerias do tipo são os 

produtos da marca brasileira Amaria e da japonesa Nuno. Ambas se utilizam de técnicas 

tradicionais artesanais para a confecção de seus tecidos. A Amaria foca na produção 

sustentável em toda a cadeia produtiva - desde o plantio do algodão até o relacionamento com 

as artesãs responsáveis pela produção - enfatizando a estética contemporânea de suas peças 

(Figura 6). A Nuno, por outro lado, mescla técnicas ancestrais ao uso de novas tecnologias da 

indústria têxtil para a produção de tecidos belos e exclusivos (Figura 7).  Nos produtos de 

ambas as marcas fica evidente a presença do artesanal, assim como do projeto de design. 

Figura 6 – Tecidos da Amaria 

 
Fonte: https://www.amaria.com.br/loja 
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Figura 7 – Tecidos da Nuno 

 
Fonte: https://www.nuno.com/en/textile 

Como os produtos finais desta pesquisa consistem em bolsas modelo tote, foram 

selecionados alguns exemplos de bolsas em cuja produção também houve o design atuando 

junto ao artesanato. A Rede Asta, como eles mesmos se definem, é “um negócio social que 

atua na economia do feito à mão desenvolvendo artesãs em empreendedoras que transformam 

resíduos em produtos bons, bonitos e do bem” (http://redeasta.com.br/quem-

somos#manifesto). Como é possível ver na Figura 8, técnicas como patchwork, bordado à 

mão, e aplicação estão presentes nas bolsas. No caso da marca Catarina Mina, as técnicas 

tradicionais do crochê e da cestaria são aplicadas na confecção de bolsas (Figura 9). A marca 

cearense preza pelo reconhecimento de suas artesãs e pela qualidade de seus produtos, através 

da escolha cuidadosa dos materiais a serem utilizados, formato das bolsas e paleta de cores. 

Figura 8 – Bolsas da Rede Asta 

 
Fonte: https://www.bemglo.com/departamento/135137/26/rede-asta 
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Figura 9 – Bolsas da marca Catarina Mina 

 
Fonte: https://www.catarinamina.com/eshop 

Esta breve revisão dos (vários) entrelaçamentos entre design, arte e artesanato revela 

que existe certa maleabilidade em seus conceitos, o que, ao contrário de ser algo nocivo para 

qualquer uma das áreas, pode ser enriquecedor. 

2.5 E A MODA? 

 Considerou-se significativo para a pesquisa adicionar mais um campo de saber à 

reflexão anteriormente desenvolvida, a moda. Vista, sob o ponto de vista pedagógico, como 

uma subdivisão do design, historicamente o precede como prática consolidada (MONÇORES, 

2015). No entanto, projetos para vestuário e acessórios voltados para o consumo de massa 

compartilham as mesmas características gerais de produção (devem obrigatoriamente atender 

às demandas mercadológicas e industriais) que qualquer outro tipo de bem de consumo 

produzido em série. Neste caso, a moda se aproxima do design. 

 A situação se complica se considerarmos os produtos de moda que tem como premissa 

a exclusividade e atendem mercados seletos. Para satisfazer estes nichos, uma produção em 

pequena escala é suficiente. Em alguns casos, chega a ser unitária, como as roupas sob 

medida. A confecção única e complexa a aproxima, agora, da arte.  

Funcionando como zeitgeist, o espírito de seu tempo, a moda incorpora e reproduz 

elementos culturais, sociais e econômicos. Estes elementos são provenientes das mais 

variadas origens, o que importa é que estejam de acordo com os anseios e necessidades da 

sociedade no período. Um exemplo desta “fagocitose fashion” é o uso de processos artesanais 

tradicionais na produção de coleções de roupa. Por conta da natureza majoritariamente têxtil 

de seus produtos, não é raro que se depare com bordados, aplicações, tricôs, entre outros. Em 

alguns casos, os processos são realizados à máquina – etapas ou inteiramente. Entretanto, 

ocorrem também os trabalhos completamente executados à mão, muitas vezes presentes em 
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artigos de luxo. 

Dessa forma, é possível acrescentar à discussão sobre o relacionamento entre design, 

arte e artesanato, a relevância destes no desenvolvimento de produtos de moda, tais como 

roupas e acessórios. Nota-se que certos aspectos de cada área podem ou não estar presentes, 

retroceder em alguns projetos e tornarem-se vitais em outros, dependendo da finalidade. O 

que parece certo é que permitir esta troca diversifica os recursos com os quais se trabalha e 

abre espaço para soluções singulares. 

2.5.1 Moda e Arte 
 A relação com a arte pode ser observada em vários períodos da história, sendo o 

intercâmbio entre os dois campos frequente. De uma perspectiva comercial, era interessante 

para estilistas que suas peças fossem enxergadas como “obras de arte” por conter a obra de 

arte os signos da beleza, primazia e unicidade. Os consumidores desta categoria de produtos, 

eram, inclusive, os que igualmente consumiam e apreciavam arte, de forma que o vínculo 

simbólico reforçava as relações de mercado. 

 Houve também troca intensa entre artistas e estilistas. Roupas concebidas segundo os 

preceitos de manifestos artísticos, pinturas que se transformaram em estampas para tecidos, 

entre outros. A moda se alimentando da arte e vice-versa é um movimento histórico que 

parece estar de acordo com a urgência de novidade característica da moda, já que as 

vanguardas artísticas se propunham a estabelecer novas concepções. 

2.5.2 Moda e Artesanato 

Para ilustrar a incorporação de técnicas tradicionais como recurso criativo no 

desenvolvimento de vestuário, selecionou-se exemplos dos trabalhos de alguns estilistas e/ou 

artistas. 

No trabalho de Clare Tough, vê-se o exercício experimental com técnicas como tricô e 

crochê na construção de suas peças (Figura 10). 
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Figura 10 – Criações de Clare Tough 

 
Fonte: http://www.rose-kim.com/2005/05/thursdays-are-for-what-hell-is-this_11.html 

Natalie Chanin explora o aplique, aplique reverso e bordado na criação de tecidos e 

roupas detalhados (Figura 11). 

Figura 11 – Criações de Natalie Chanin 

 
Fonte: https://alabamachanin.com/the-school-of-making 

A artista Karen Nicol explora o aplique com o uso de materiais diversos, 

estabelecendo uma linguagem muito semelhante à colagem (Figura 12). 
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Figura 12 – Criações de Karen Nicol 

  
Fonte: http://www.karennicol.com/index.html 

A brasileira Márcia Ganem projeta peças a partir de processos tradicionais, tais como 

renda filé e crochê, utilizando fibras sintéticas (Figura 13). 

Figura 13 – Vestidos de Márcia Ganem 

 
Fonte: https://ffw.uol.com.br/desfiles/marcia-ganem/ 

O estilista brasileiro Ronaldo Fraga utiliza técnicas como bordado, crochê, tricô e 

aplique em suas criações (Figura 14). 
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Figura 14 – Criações de Ronaldo Fraga 

 
Fonte: https://ffw.uol.com.br/desfiles/ronaldo-fraga/ 

Os exemplos apresentados demonstram a riqueza e a diversidade estética que podem 

ser obtidos em projetos de moda quando se utilizam processos artesanais manuais como 

subterfúgio criativo. 

Para além da variedade visual e tátil proporcionada pelo uso das referidas técnicas 

tradicionais, vale destacar que seu emprego em projetos de moda muitas vezes significa um 

reposicionamento no que diz respeito à lógica de produção. Peças confeccionadas 

manualmente, mesmo que apenas algumas partes, levam mais tempo para serem produzidas. 

O respeito ao tempo necessário para a confecção, associado à outras práticas, tais como a 

devida valorização do artesão que executa o trabalho, uso de matéria-prima de qualidade, 

entre outros, irá constituir uma nova maneira de produzir artigos de moda, conhecido por slow 

fashion.   

2.5.1 Slow Fashion 
 Como já observado anteriormente, os campos da Moda e do Design muitas vezes 

coincidem no que diz respeito às questões projetuais. Ambos, Moda e Design, são linguagens 

contemporâneas que materializam conceitos simbólicos através de seus produtos (MOURA, 

2012). Se o design inicialmente era orientado para a solução eficaz de um problema, 

independente de sua natureza, sua definição vem se flexibilizando por conta de uma afinidade 

com o movimento contemporâneo, caracterizado pela velocidade e contínua mutação. Uma 

das premissas consideradas básicas para um projeto de design é justamente o alinhamento 

com as necessidades do usuário, levando em consideração o contexto social, cultural e 

econômico no qual o produto irá existir. Esta função reflexiva do Design é compartilhada pela 
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Moda, talvez de forma mais evidente, uma vez que peças de vestuário (mesmo que não 

configurem a única modalidade enquadrada como produto de moda) sejam, de certa forma, os 

veículos de tradução de identidade mais imediatos que um indivíduo possa ostentar. Como 

comenta Mônica Moura (2012): 
Tanto o design quanto a moda são importantes áreas de produção e expressão da 
cultura contemporânea. Apresentam reflexos e referências da sociedade, usos e 
costumes do cotidiano. A dinâmica que envolve esses campos (design e moda ou 
moda e design) permite refletir, criar, participar, interagir e disseminar as leituras e 
traduções da dinâmica do nosso tempo inter-relacionando a criação, a cultura e a 
tecnologia (MOURA, 2012, p. 10). 

Ao se encarar a moda sob uma perspectiva histórica, vê-se que não apenas os aspectos 

formais dos produtos acompanham as tendências de cada época, mas os sistemas produtivos 

também se modificam, destacando-se a crescente rapidez e aumento de volume na fabricação. 

Traçando uma linha desde a chamada Alta Costura, estabelecida a partir de meados do Século 

XIX em Paris, na França, com as atividades de estilistas como Coco Chanel e Charles 

Frederick Worth (NEVES, OENNING e REFOSCO, 2011), até o atual fast fashion, é notável 

a inversão dos valores observados na concepção e execução dos projetos. 

A Alta Costura atendia (e ainda atende) à um público reduzido e elitizado, oferecendo 

roupas sob medida, fabricadas com materiais de luxo, por profissionais especializados, por 

um preço elevado. O fast fashion, figurando como o perfeito antagonista, visa a produção 

industrial, em escala, para o consumo de massa, muitas vezes utilizando mão-de-obra de 

países subdesenvolvidos, via de regra mais barata. A urgência observada neste sistema reflete 

a constante ânsia da chamada sociedade de consumo, em que a aquisição continuada de 

produtos se torna a justificativa existencial dos indivíduos. A fruição das mercadorias deixa 

de ser o ponto central, sendo transferida para o ato mesmo de “adquirir coisas novas”, de 

forma que se estabelece uma corrida sem fim em busca da identidade, que invariavelmente se 

esvai com o lançamento incessante de novos produtos e a obsolescência do que já se adquiriu, 

independente de ainda estar em condições de uso. 

Embora o fast fashion possa ter inicialmente incorporado o espírito do tempo, 

acompanhando a globalização, já se percebe que é essencialmente predatório e irresponsável 

no que toca ao manejo de recursos naturais e humanos. A velocidade e barateamento da 

produção implica em acabamento e matéria-prima de baixa qualidade, desvalorização dos 

trabalhadores do setor e, claro, um volume monstruoso de resíduos. 

Uma alternativa para este cenário surge através do slow fashion, derivado do conceito 

de slow food, nascido na Itália, em 1986, no contexto da alimentação. Tratava-se de uma 
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proposta contrária ao fast food, em que existiria uma conexão mais profunda entre os 

produtores dos alimentos e os consumidores, além de valorizar a atenção destinada às 

refeições, de forma que a experiência de comer fosse consciente e prazerosa (FERRONATO; 

FRANZATO, 2015). As mesmas premissas de aprofundar as relações entre os atores da 

cadeia produtiva e os consumidores são aplicadas ao slow fashion. Busca-se a conscientização 

do consumidor no que tange os métodos de produção da mercadoria, de forma que os 

indivíduos deixem de comprar passivamente e compartilhem a responsabilidade de alimentar 

um sistema social e ambientalmente responsável. 

Além de tornar visível as relações presentes na cadeia produtiva, proporcionando 

maior integração entre as pessoas envolvidas, e empoderar os consumidores, o slow fashion 

foca na produção de um número reduzido de unidades, valorização do trabalho, uso de 

matéria–prima de qualidade e consequente durabilidade dos produtos. Também prioriza o 

acabamento e a exclusividade, possíveis graças ao período mais longo destinado à elaboração 

dos artigos, como reiteram Broega, Macena e Marques (2018): 
O conceito e movimento Slow Fashion tem como característica a oposição ao que 
tem duração limitada, surge como uma fonte de mudança na qual a moda passa a ser 
mais durável, com produtos de alta qualidade e preocupação além da estética. Sem a 
pressão de produzir cada vez mais a qualidade é atingida com mais facilidade e 
tende a ser evidenciada em relação à quantidade. Este processo gera influências 
tanto no planeamento, desenvolvimento e distribuição do produto e de seus valores, 
além de criar uma melhor interação entre o designer, o fabricante e o consumidor 
(BROEGA; MACENA; MARQUES, 2018, p. 518). 

Dessa forma, o diálogo entre Design e Moda assume novos valores, orientado para 

soluções sustentáveis no desenvolvimento de produtos, como as seis bolsas modelo tote 

produzidas como resultado desta pesquisa. A fabricação das bolsas se enquadra em várias 

premissas do slow fashion, tais como confecção lenta, especializada, reduzida e exclusiva. Por 

este motivo, considerou-se relevante observar as origens e características do slow fashion. 
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3 ARTE TÊXTIL 

 Os processos manuais envolvendo substratos têxteis investigados nesta pesquisa estão 

profundamente vinculados à chamada “arte têxtil”. Há algum tempo já se discute o que seria 

este conceito, explorado por Rita Cáurio (1985), em seu livro “Artêxtil no Brasil: Viagem 

pelo mundo da tapeçaria”. A autora comenta: 
Na terminologia existente, porém, não se encontra disponível algo que englobe toda 
e qualquer criação com fios ou fibras de qualquer espécie, em qualquer tipo de 
técnica, inclusive as que nascem das mãos do próprio artista, na livre manipulação 
de suas ideias. Com este livro, resolvi lançar um vocábulo mais abrangente e, ao 
mesmo tempo, mais específico, para as formas estéticas ou conceituais que tenham 
no fio ou na fibra a sua essência – ARTÊXTIL (CÁURIO, 1985, p. 9).  

 A ambiguidade dos artefatos têxteis (sejam eles históricos ou contemporâneos) no que 

diz respeito às suas propriedades artísticas e utilitárias parece dificultar sua classificação. 

Tratam-se de obras de arte, objetos de decoração, utilitários, objetos de design...? Novamente 

surge o cruzamento de saberes distintos em um “fazer”, que, apesar de poder se manifestar de 

diversas maneiras, mantêm a prerrogativa do uso de fibras têxteis como matéria-prima. Como 

já observado no capítulo anterior, a intenção por trás da confecção do objeto é o que muito 

provavelmente irá definir seu caráter. No entanto, os processos produtivos são 

compartilhados, com as adaptações necessárias às suas finalidades. 

 Neste capítulo é feito um breve histórico das artes e processos têxteis, que não poderia 

ocorrer desvinculado de um histórico dos próprios têxteis, uma vez que coexistem desde seus 

primórdios. 

3.1 HISTÓRICO 

3.1.1 Antiguidade 
É possível localizar a origem dos têxteis na necessidade humana pré-histórica de 

fabricar objetos que servissem de proteção contra as intempéries do meio (frio extremo, calor, 

umidade, etc.). A princípio, foram utilizadas peles de animais neste intuito. Conforme as 

propriedades das fibras vegetais foram sendo percebidas, seu uso no fabrico dos primeiros 

tecidos substituiu a matéria-prima animal. Tais propriedades se caracterizam principalmente 

pela possibilidade de divisão do material em unidades longas que podem ser entrelaçadas e 

tecidas. Posteriormente, as técnicas de tecelagem passaram a ser aplicadas também às fibras 

de origem animal, como a lã. 

 Existem vestígios de fibras vegetais tecidas datados de 8500 a.C., localizados no 

continente americano. Na região do México, foram encontrados tecidos de algodão de     
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5.400 a.C., e, na Turquia, a fibra vegetal já era tecida há cerca de 10.000 anos, antes mesmo 

da domesticação das ovelhas (RITA, 2016). 

 À técnica de tecer fibras, sejam elas animais ou vegetais, se atribui o nome de 

tecelagem. A partir da tecelagem se produzem, entre tantos outros artefatos, os tapetes. 

Provavelmente surgidos nas planícies da Ásia Central, há milhares de anos, em meio aos 

povos nômades da região, eram mais resistentes do que as peles animais na construção de 

abrigos e seu transporte era prático (RITA, 2016). Sua confecção era realizada através de 

teares, estrutura de madeira na qual era fixado o conjunto de fios denominado urdidura, que 

confere a base da peça a ser construída, enquanto que a trama (de maneira geral) constitui a 

parte visível, ou seja, as cores e os padrões/desenhos.  

 A mais antiga tapeçaria subsistente na atualidade é o Tapete de Pazyryk (Figura 15), 

que leva o nome do vale onde foi encontrado. Possivelmente fabricado no atual Irã e datado 

de IV a.C., foi descoberto em 1947 em escavações arqueológicas realizadas na Sibéria. Sua 

execução é minuciosa, sugerindo o desenvolvimento avançado das técnicas de tecelagem do 

período e região (RITA, 2016). 

Figura 15 - Tapate de Pazyryk 

	
Fonte: (chadelimadapersia.blogspot.com) 

Dessa forma, os têxteis foram incorporados ao quotidiano do ser humano. Seu valor 
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pode ser descrito tanto como utilitário, quanto como meio de expressão artística, qualidades 

observadas através de artefatos históricos, tais como o tapete de Pazyryk. 

3.1.2 Idade Média 
As tapeçarias, por conta de sua matéria-prima, possuem um caráter tátil que transmite 

a sensação de aconchego. Antigamente, ao revestirem as paredes de castelos, tornavam os 

ambientes mais belos e cômodos. Por este motivo a tecelagem era vista como uma arte útil 

durante a Idade Média. Para além de sua serventia decorativa, as tapeçarias funcionavam 

como documentos descritivos de fatos históricos, mitológicos ou recortes da vida quotidiana. 

Este viés narrativo foi-se intensificando, sendo usado na construção de verdadeiros signos de 

poder e ostentação, e atingiu seu auge entre os Séculos XVII e XVIII (RITA, 2016). 

 Além das funções narrativas citadas, algumas tapeçarias ainda serviriam como suporte 

para uma linguagem secreta, simbólica e sedutora, como é possível observar no conjunto de 

seis painéis que constituem a obra da “Dama e o Unicórnio”. Trata-se de uma encomenda de 

um alto dignitário da corte francesa e foi executada por uma oficina em Flandres no Século 

XV. Constitui um marco da arte têxtil medieval europeia. Cada painel retrata um dos cinco 

sentidos – olfato, audição, paladar, visão e tato. O sexto painel (Figura 16) representaria o 

amor e a compreensão. Uma das interpretações para o significado por trás das cenas retratadas 

tem por base os princípios alquímicos medievais. A Dama seria uma personificação da 

sophia, ou o conhecimento pleno. O leão e o unicórnio presentes no sexto painel 

representariam, respectivamente, a força e tenacidade para alcançar os elevados desígnios, e a 

inteligência espiritual necessária para tanto. A estética adotada nos painéis – natureza 

exuberante e florescente – é conhecida como Mille fleurs. São numerosos e diminutos 

motivos orgânicos que se espalham pela área da tapeçaria e não se sobrepõem. Esta tipologia 

têxtil surge entre a Alta Idade Média e o Baixo Renascimento (RITA, 2016). 
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Figura 16 - Painel da série “Dama e o Unicórnio” 

	
Fonte: (https://artrianon.com/2017/01/18/obra-de-arte-da-semana-a-magia-da-tapecaria-a-dama-e-o-unicornio/) 

Ao se observar o uso das tapeçarias no Oriente e Ocidente, notam-se diferenças 

marcantes. Enquanto que no Oriente os tapetes servem para sustentar o corpo, em pé ou 

deitado, durante toda Idade Média as tapeçarias recobriram paredes. Tornavam os ambientes 

mais aconchegantes e também desumidificavam os aposentos (RITA, 2016). É destacável sua 

função de comunicação narrativa, o que de certa forma define o tipo de vivência ocidental em 

relação às tapeçarias: essencialmente visual e de interferência no ambiente. Enquanto que, no 

que diz respeito à vivência oriental, tende para a sensorialidade tátil. Os orientais 

experimentavam o objeto diretamente, enquanto que, no Ocidente, os “objetos-tapeçarias” se 

comportavam como murais portáteis (RITA, 2016). 

 Durante a Idade Média, embora o uso vertical das tapeçarias fosse o padrão, em alguns 

momentos se explorava o uso horizontal – sobre camas ou mesas. Costumavam se apresentar 

em grandes dimensões e eram produzidos em série. Apresentavam a facilidade de serem 

portáteis de modo que seu uso era versátil. 

 Outro destaque da produção medieval europeia é a Tapeçaria de Bayeux (Figura 17). 

Produzida na Inglaterra em lã sobre linho no Século XI, caracteriza-se por ser uma narrativa 

histórica da batalha de Hastings. Era armada anualmente na Catedral de Bayeux por ocasião 

das festividades de Corpus Christi (CÁURIO, 1985). Esta obra era utilizada para comunicar 
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ao povo o evento ali retratado, de modo que transmitia a ideia de poder dos vencedores de 

forma ilustrativa. 

Figura 17 - Tapeçaria de Bayeux 

	
Fonte: (http://lounge.obviousmag.org/anna_anjos/2013/08/a-tapecaria-bayeux.html) 

Os detalhes minuciosos observados na Tapeçaria de Bayeux ilustram a complexidade 

da produção dos têxteis medievais, justificada por sua importância como meio de 

comunicação da época. 

3.1.3 Renascimento 
 O processo da tapeçaria envolve duas fases distintas: a concepção do desenho e o 

“tecer” propriamente dito, que ocorre no tear. Pode, ainda, haver bordados e aplicações. Às 

vezes, as duas fases ocorrem simultaneamente, embora costume existir um repertório básico 

de imagens ao qual o tecelão irá recorrer durante a feitura de sua obra. Tal repertório está 

fundado nas tradições imagéticas de cada povo ou região onde se desenvolveu a tecelagem. 

 Em oposição às estéticas tradicionais, derivadas de um longo processo de 

sedimentação cultural, encontra-se, a partir do Renascimento, uma estética criada por e para 

as elites europeias, tanto seculares, quanto eclesiásticas. Artistas, comumente pintores, eram 

contratados no intuito de produzirem composições registradas em cartões que serviriam de 

modelos para os tapeceiros. Estes, então, executavam as encomendas (RITA, 2016). 

 Os métodos empregados na arte da tapeçaria costumavam passar de pai para filho, 
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constituindo um conhecimento hereditário. Este fenômeno resultou em polos familiares e 

geográficos nos quais se encontravam as oficinas. As obras em tapeçaria produzidas do 

período do Renascimento em diante foram executadas neste tipo de local. 

 A produção artística envolvendo têxteis passou a ser considerada uma arte menor 

ainda no Renascimento, quando surgiram teorias de que as grandes artes seriam aquelas 

derivadas do desenho, a saber: pintura, escultura e arquitetura. Associada ao artesanato, as 

artes têxteis perderam prestígio por não serem seus produtos considerados fruto de esforço 

intelectual e, sim, de um processo repetitivo (SIMIONI, 2009). 

3.1.4 Modernidade  
 A situação das artes têxteis vai mudando ao longo do Século XX através da atuação de 

vários artistas que resgataram seu valor artístico. Entre eles, houve o pintor Jean Lurçat, que a 

partir de 1939 passa a trabalhar nas oficinas de tecelagem localizadas em Aubusson, na 

França. Foi uma figura importante para o citado  resgate por conta das inovações tecnológicas 

por ele incrementadas no processo de tecimento, que possibilitaram a reprodução de desenhos 

com bastante fidelidade (Figura 18). A partir daí, artistas famosos, como Kandinsky (1866-

1944) e Man Ray (1890-1976) iam até Aubusson para terem suas obras reproduzidas em 

tapeçarias (RITA, 2016). 

Figura 18 – Tapeçaria de Jean Lurçat 

	
Fonte: (https://www.1stdibs.com/furniture/wall-decorations/tapestry/jean-lurcat-vintage-tapestry/id-f_2505622/) 

	
 Atualmente, tanto técnicas milenares quanto recentes recursos tecnológicos são 

utilizados na produção de obras têxteis. Os formatos extrapolam o convencional e novos 



	 43 

significados são atribuídos aos processos tradicionais. 

3.2 ARTISTAS TÊXTEIS 

 Uma vez que o conceito de Arte Têxtil não é tão sedimentado quanto o de outras 

modalidades artísticas, e também por causa da imensa variedade estético-formal das obras 

produzidas, optou-se por selecionar alguns artistas têxteis e exemplos de sua produção 

artística para melhor ilustrar este campo. Os artistas a seguir foram selecionados pela 

relevância e singularidade de suas obras, além da afinidade (em maior ou menor grau) com a 

proposta desta pesquisa. 

 Magdalena Abakanowicz (1930 – 2017) nasceu na Polônia e suas obras refletem sua 

experiência neste país durante os anos da 2ª Guerra e posteriormente no contexto do regime 

soviético. Traduzem sua inquietação acerca dos conceitos de multidão e quantidade em 

oposição à singularidade. Em suas primeiras obras se utiliza de técnicas de tecelagem na 

construção de seus “Abakans” (Figura 19), objetos de grandes proporções confeccionados em 

sisal (www.abakanowicz.art.pl/). 

Figura 19 - “Abakan Red” (1969) de Magdalena Abakanowicz 

 
Fontes: (www.abakanowicz.art.pl)  
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Anni Albers (1899 – 1994), nascida em Berlim, foi uma designer têxtil, tecelã, 

escritora e gravurista que contribuiu para a reinterpretação dos tecidos como uma forma de 

arte (Figura 20), tanto em seu papel funcional quanto como painéis para parede. Ingressou na 

Bauhaus em 1922, onde frequentou o ateliê de tecelagem. Posteriormente emigrou para os 

Estados Unidos, onde deu sequência aos seus experimentos têxteis(albersfoundation.org/). 

Figura 20 - Tapete (1959) de Anni Albers 

 
Fontes: (albersfoundation.org/art/anni-albers/fabrics/#slide12) 

 Miriam Schapiro (1923 – 2015), nascida no Canadá e radicada nos EUA, foi uma 

pintora, escultora e gravurista a quem se atribui o pioneirismo na arte feminista. Sua obra 

reúne elementos artesanais resultante de atividades consideradas tipicamente femininas, como 

patchwork e crochê (Figura 21). Construiu uma iconografia própria, que subverte os valores 

comumente associados a tais objetos e os torna símbolos da potência feminina 

(www.theartstory.org/artist/schapiro-miriam/). 
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Figura 21 – Seção de “Anatomy of a Kimono” (1976) de Miriam Schapiro 

	
Fontes: (https://www.theartstory.org/artist/schapiro-miriam/artworks/)  

Sheila Hicks (1934) nasceu nos EUA e estudou na Universidade de Yale. Recebeu 

uma bolsa em 1957 para pintar no Chile e durante sua estadia na América do Sul desenvolveu 

seu interesse por fibras têxteis. Esteve no México, Chile, África do Sul, Marrocos e Índia. 

Atualmente possui ateliês em Paris e Nova Iorque. Produz obras e instalações de grandes 

proporções, explorando o uso de cores vibrantes e técnicas tradicionais na confecção de 

texturas e formas (Figura 22), em alguns momentos orgânicas, e, em outros, geométricas 

(www.sheilahicks.com/). 

Figura 22 - “Pillar of Inquiry” (2013-14) de Sheila Hicks 

 
Fontes: (https://whitney.org/exhibitions/2014-biennial/Sheila-Hicks) 

Regina Graz (1897 – 1973) foi uma designer e artista têxtil brasileira, nascida em São 

Paulo. Foi uma das pioneiras no estudo da tecelagem indígena do Alto Amazonas. Elaborou 
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inúmeros projetos para utilitários e decoração, tais como cortinas, almofadas, tapetes, colchas, 

peças murais, entre outros (Figura 23). Seus produtos - cuja estética mesclava influências do 

Art Deco, cubismo e abstracionismo geométrico - foram rapidamente absorvidos pela alta-

sociedade paulista desde o final da década de 1920 até início da década de 1940, o que a 

levou a fundar a empresa “Tapetes Regina Ltda.”, que esteve em funcionamento até 1957. Ali 

trabalharam aproximadamente trinta tecelãs, que executavam os projetos de Regina 

(CÁURIO, 1985).  

Figura 23 – Tapeçaria (anos 20) de Regina Graz 

	
Fontes: (http://www.usp.br/aun/antigo/exibir.php?id=5279) 

Norberto Nicola (1931 – 2007) foi um artista plástico paulista que desde a década 

1950 se dedicou a arte têxtil. Teve contato com Regina Graz e foi iniciado no tear por uma de 

suas tecelãs. Junto ao pintor francês Jacques Douchez (1921 – 2012) fundou o Ateliê Nicola-

Douchez de Tapeçaria em 1959, que esteve em funcionamento até 1980. Era então o único 

ateliê no Brasil a produzir tapeçarias de grandes proporções, o que os levou a aceitar 

encomendas de artistas nacionais famosos. Executaram o projeto, por exemplo, dos cinco 

murais tecidos para o palácio do Itamarati (Brasília, DF), idealizados pelo carioca Roberto 

Burle Marx (1909 – 1994). No ateliê Nicola pode desenvolver seu próprio estilo, dando forma 

a obras orgânicas e tridimensionais, inéditas na tapeçaria nacional até então (Figura 24). Em 

1974, participou da comissão organizadora da I Mostra de Tapeçaria Brasileira, que ocorreu 

em São Paulo e reuniu 79 artistas de dez estados (CÁURIO, 1985). 
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Figura 24 - Tapeçaria “Terra Esquecida” de Norberto Nicola 

	
Fontes: (https://www.catalogodasartes.com.br/obra/cGDGte/) 

Lia Mascarenhas Menna Barreto (1959) é uma artista plástica nascida no Rio de 

Janeiro (embora sua formação tenha ocorrido em Porto Alegre) que, durante sua trajetória, 

trabalhou, entre outros, com tecidos e bordado na construção de uma linguagem própria, com 

profusão de elementos e cores. Marcadas pela lógica da collage, suas obras reúnem, dividem 

e reorganizam objetos, conferindo-lhes novos significados (Figura 25) 

(enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10795/lia-menna-barreto).  

Figura 25 – Bordado de Lia Menna Barreto 

 
Fonte: (lia-mennabarreto.blogspot.com/2011/01/bordados) 
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Ernesto Saboia de Albuquerque Neto (1964) é um artista plástico nascido no Rio de 

Janeiro, e, embora não utilize somente substrato têxtil em suas obras, conta com uma grande 

produção de instalações, algumas interativas, muitas vezes construídas a partir de tecidos de 

poliamida. Se utiliza também de técnicas como o crochê e tapeçaria na feitura de suas 

esculturas têxteis (Figura 26). Suas obras, em vários casos de grandes proporções, emanam 

uma atmosfera orgânica, estabelecendo uma alusão aos tecidos de um ser vivo 

(pinacoteca.org.br/programacao/ernesto-neto-sopro/).  

Figura 26 - Instalação “O sagrado é amor” (2017) de Ernesto Neto 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2019.  
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4 METODOLOGIA 

 Para auxiliar a formulação da questão sobre a qual se assenta a pesquisa, foram 

utilizadas as perguntas bonsiepianas, recurso que faz parte da metodologia proposta por Gui 

Bonsiepe (1984) na fase de Problematização. A partir desta definição foram elaborados 

painéis semânticos como é sugerido por Mike Baxter (1998) em sua metodologia de projeto, 

no intuito de ilustrar certas características gerais que devem estar presentes nas bolsas a serem 

confeccionadas. Ambos recursos foram adaptados para o contexto da presente pesquisa, cujo 

principal foco não é a concepção de um produto, mas a experimentação de processos 

manuais, utilizando matéria-prima têxtil e posterior análise no que diz respeito ao tratamento 

e constituição das superfícies geradas. Foi igualmente utilizado como recurso metodológico o 

“caderno de esboços”, como descrito por Simon Selvewright (2009), não de modo linear, mas 

conforme se achou pertinente. Por último, houve a constante produção de amostras das 

técnicas executadas, prática extremamente útil para obter exemplos formais do tipo de 

superfície que se poderia obter através dos processos. Ao final do capítulo, constam algumas 

artistas têxteis trazidas como referência para esta pesquisa.  

4.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

 As perguntas bonsiepianas “O que?”, “Por que?” e “Como?” são utilizadas como meio 

de tornar o objetivo do projeto claro. Para a presente pesquisa estas questões foram 

empregadas duas vezes, dado que, no que diz respeito a parte prática, existem duas etapas 

distintas: a produção dos painéis têxteis realizados a partir das experimentações dos processos 

manuais, e a confecção das bolsas em si. Os quadros a seguir ilustram a divisão da 

problematização: 

Quadro 3 - Perguntas bonsiepianas 1ª etapa 

Painéis 
O que? 06 painéis medindo 24cmx24cm de matéria-prima têxtil. 

Por que? Para experimentar e investigar as possibilidades formais e estéticas alcançadas através 

de processos manuais/artesanais têxteis dentro do contexto do Design de Superfície. 

Como? Os painéis serão confeccionados manualmente, a partir do conhecimento prévio da 

pesquisadora de algumas técnicas e aprendizado dos processos restantes através de 

tutoriais online.  

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Baxter (1998) 
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Quadro 4 - Perguntas bonsiepianas 2ª etapa 

Bolsas 
O que? Seis bolsas modelo tote incorporando os painéis produzidos. 

Por que? • Para se adequar a demanda do Curso de Pós Graduação em Design de 

Superfície de se apresentar os resultados da pesquisa através de um produto. 

• Porque as bolsas serão confeccionadas pela pesquisadora e a bolsa tote possui 

modelagem simples, de forma que sua produção não irá ocupar muito espaço 

no cronograma, deixando mais tempo para as experimentações têxteis.  

Como? Serão feitas em tecido, com o auxílio de máquina de costura.   
Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Baxter (1998) 

 Os resultados da Problematização evidenciaram os propósitos do projeto e como 

deveria ser executado. A seguir, através dos Painéis Semânticos, aprofundou-se o 

delineamento de seus aspectos subjetivos.   

4.2 PAINÉIS SEMÂNTICOS 

 Os Painéis Semânticos servem para atribuir características subjetivas a um produto 

através da colagem de imagens (de maneira a formar um painel) que transmitam os atributos 

que se deseja vincular a este produto. No caso desta pesquisa, foram utilizados como forma de 

estabelecer a atmosfera que os painéis têxteis, e consequentemente as bolsas, devem emitir. 

 As qualidades atribuídas à atmosfera que se deseja criar estão embutidas nas palavras 

escolhidas “lúdico”, “orgânico” e “artesanal”. Estes atributos foram estabelecidos de forma 

arbitrária pela pesquisadora de forma a nortear a escolha dos materiais utilizados e o uso das 

técnicas manuais. Como a proposta consiste essencialmente na experimentação, não se busca 

uma uniformidade nos resultados, e sim, como dito anteriormente, na criação de uma 

atmosfera compartilhada pelas bolsas, uma vez que suas superfícies devem diferir, justamente 

por serem feitas, cada uma, a partir de processos (ou combinação de processos) distintos. Os 

painéis foram nomeados como “lúdico” (Figura 27), “orgânico” (Figura 28) e “artesanal” 

(Figura 29). 
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Figura 27 - Painel semântico “Lúdico” 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

Figura 28 - Painel semântico “Orgânico” 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 
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Figura 29 - Painel semântico “Artesanal” 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

 Os painéis foram úteis na medida em que “materializaram” visualmente a 

anteriormente citada atmosfera. A partir destas referências, iniciou-se a produção de uma 

série de esboços/desenhos, na busca de conjugar as premissas objetivas e subjetivas do 

projeto.  

4.3 CADERNO DE ESBOÇOS 

 O caderno de esboços é uma ferramenta prática para se materializar ideias de forma 

ágil. Os desenhos realizados não demandam acabamento porque seu objetivo é arquivar e 

registrar pensamentos e questões de modo que não sejam esquecidos. Podem ser rapidamente 

acessados em momentos posteriores à sua concepção e auxiliam na exposição das ideias para 

terceiros (SELVEWRIGHT, 2009). 

 No decorrer da pesquisa observou-se a contínua aproximação das formas que se 

desejava alcançar através de esboços. Antes mesmo de escolher determinada técnica manual 

foram realizados desenhos de modo a determinar que tipo de texturas ou padrões se desejaria 

alcançar (Figura 30). 
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Figura 30 - Esboços círculos e texturas 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

 Vários esboços foram gerados em folhas avulsas e mesmo em quadrados de papel 

sulfite 75g. Desenhou-se algumas espécies de plantas, de caráter mais figurativo (Figura 31). 

Em seguida, buscou-se a estilização dos traços de forma a gerar motivos, como os presentes 

em padrões de repetição (Figura 32). Cerca de vinte quadrados nas dimensões de 10cm x 

10cm foram gerados, em grafite e giz de cera, no intuito de proporcionar possibilidades 

formais (Figura 33). 
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Figura 31 - Esboços vegetais figurativos 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

 

 



	 55 

Figura 32 -  Motivos baseados nos esboços vegetais figurativos 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

Figura 33 – Possibilidades formais 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

 Em um momento posterior, considerando-se a aplicação das amostras têxteis em 

bolsas, estudou-se, através do desenho, as possibilidades de posicionamento do módulo 

(Figura 34) na configuração estabelecida de: quatro quadrados formando um quadrado, ou 

oito triângulos retângulos formando um quadrado (Figura 35). 
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Figura 34 - Possibilidades de posicionamento do módulo 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

Figura 35 – Possibilidade de posicionamento do módulo triangular 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

4.4 AMOSTRAS TÊXTEIS 

 As primeiras amostras buscaram corresponder aos desenhos da Figura 30. Foram 

construídas sobre um suporte de feltro de aproximadamente 12cm de diâmetro. O suporte tem 

como preenchimento dois círculos de manta acrílica sobrepostos e é revestido por dois 
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círculos de feltro, unidos através de costura manual (ponto caseado). Houve a preocupação de 

estabelecer uma paleta de cores, no caso, que remetesse aos tecidos de um organismo. Foram 

utilizados tons de vermelho, marrom, rosa e branco. Além do feltro também foi utilizada linha 

para crochet na cor vermelha, fios de lã na paleta de cores estabelecida e étamine. Nestas 

amostras buscou-se explorar possibilidades formais oferecidas pelos materiais utilizados, 

alcançando-se resultados bem diversos e tridimensionais (Figura 36). 

Figura 36 -  Amostras em base de feltro 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

 Outra amostra produzida resultou de um exercício proposto em aula pela professora 

Reinilda Minuzzi durante o primeiro semestre do curso de Pós-Graduação em Design de 

Superfície, a saber, a produção de um determinado número de amostras em que houvesse a 

busca por diferentes texturas, a partir do uso de materiais diversos. No caso foi utilizado como 

suporte o papel Kraft 300g, perfurado com agulha em intervalos regulares de forma a 

constituir uma malha, através da qual foi transpassada lã vermelha. O resultado se assemelha 

à uma mini-tapeçaria (Figura 37).  
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Figura 37 - “Tapeçaria” em papel Kraft e detalhe do verso à direita 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

 A técnica de aplicação (detalhada no item 5.1.3 do capítulo 5) e aplicação reversa 

foram experimentadas inicialmente também em feltro. Foi feito um porta níquel, em cuja aba 

foram costurados pedaços de feltro em camadas, de forma a se configurar o desenho de duas 

flores estilizadas. Em seguida, praticou-se o bordado sobre a aplicação, conferindo-lhe 

textura. A aplicação reversa foi experimentada na construção de uma peça maior – uma bolsa-

carteira. As camadas foram fixadas através de bordado, que além de uni-las, texturizou a 

superfície (Figura 38). 

Figura 38 - Porta-níquel com aplicação bordada e bolsa-carteira 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 
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 Ainda no que diz respeito às experimentações prévias com apliques foram elaborados 

desenhos em papel, em seguida transferidos para tecido (algodão cru). Os desenhos foram 

pintados à mão com pincel, utilizando-se tinta serigráfica diluída em álcool, para evitar muito 

toque. Sobre o tecido pintado foram aplicados alguns retalhos de rendas (alguns tingidos com 

tinta serigráfica diluída em álcool e outros em sua forma original), costurados à mão. Por fim, 

os apliques foram bordados com linha para crochê e em algumas áreas houve o bordado com 

pérolas, miçangas, vidrilhos e paetês (Figura 39). 

Figura 39 - Esboço e Apliques “Sereias” 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

 Outro aplique produzido teve seu desenho primário feito em papel e em seguida 

transposto para um retalho de algodão cru com o auxílio de uma mesa de luz. O desenho foi 

completamente bordado e em seguida se aplicou uma entretela em seu verso, fixada através 

de calor. As bordas em volta do desenho foram recortadas, e o aplique foi costurado à mão 

sobre um estojo de linho (Figura 40). 
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Figura 40 - Esboço e estojo 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

 Alguns testes foram realizados no que diz respeito ao tingimento à frio (detalhado no 

item 5.1.1 do capítulo 5). Selecionaram-se retalhos de tecido (tricoline branco, algodão cru, 

percal, lona de algodão, sarja branca e tecido de fibras mistas branco) e tingiu-se com pincel, 

pequenas áreas de suas superfícies com todas as cores de tinta da marca aquarela silk (própria 

para pintura em tecido) em posse da pesquisadora. Os resultados diferiram bastante, 

principalmente por conta da gramatura dos tecidos (Figura 41). Esta amostra foi interessante 

também para observar como cada tonalidade iria se manifestar em determinado tecido (se iria 

escurecer, clarear, etc.), proporcionando um guia de cores para cada caso. 

Figura 41 - Teste cores do tingimento à frio 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 
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 Outras amostras produzidas foram aproveitadas de workshops de tecelagem e 

patchwork boro (esta técnica está detalhada no item 5.1.4 do capítulo 5) ministrados pela 

Professora Elza Hirata durante o segundo semestre do curso de Pós-Graduação em Design de 

Superfície. No caso do primeiro, pequenos retalhos de tecido foram feitos em tear de prego, 

explorando materiais diversos durante a tecelagem, tais como: fita de cetim, pelúcia, lã, crepe 

sintético, malha e rendas. Através da técnica do boro se produziu um retalho heterogêneo, 

com o uso de tecidos diversos. Foram aplicados sobre a amostra retalhos de renda, em seguida 

bordados (Figura 42). 

Figura 42 - Amostras produzidas no tear de prego e patchwork boro 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

 Foram, ainda, produzidas amostras com os pontos básicos do crochê, de modo a obter 

um panorama dos resultados formais que se poderia alcançar com cada ponto. Produziu-se 

também, algumas flores de crochê, de forma a explorar seu potencial tridimensional (Figura 

43). 
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Figura 43 - Amostras de crochê 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

Apesar da técnica do crochê não ter sido selecionada para a confecção dos painéis, 

foram realizados alguns experimentos reutilizando sobras de tecidos com este processo. Os 

retalhos foram cortados em tiras finas, utilizadas como fios (Figura 44). O resultado foi 

interessante não apenas pela qualidade sustentável do material, mas também pela diversidade 

de texturas obtidas por meio dos diferentes tecidos.  

Figura 44 – Crochê com tiras de sobras de tecido 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 
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Já na fase da produção dos painéis, foi confeccionado um exemplar com as sobras do 

painel 02 (item 5.2.2). Os quadrados vazados em círculos, resultantes do processo de 

aplicação, foram unidos através de costura. A peça final foi costurada sobre uma base de 

tricoline preto. Foram bordados motivos ao redor dos círculos vazados, completando a 

fixação da peça à base. Nas áreas vazadas foram então aplicados anéis de crochê em lã de 

diferentes cores. Sobre os anéis houve o bordado com pedraria, de forma a obter composições 

singulares, multicoloridas e de aspecto orgânico (Figura 45). Este painel não foi selecionado 

para constituir uma das bolsas tote por conta da fragilidade dos anéis de crochê, no entanto, 

foi útil como estudo cromático e para experimentar texturas a partir de pedrarias e mistura de 

materiais diversos.   

Figura 45 – Anéis de crochê bordados com pedraria 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

As amostras foram produzidas conforme foi-se avançando na produção dos painéis, de 

maneira que sua confecção não ocorreu de forma linear, mas de acordo com a necessidade da 

pesquisa em cada etapa. Em alguns momentos sua realização funcionou como maneira de 



	 64 

memorizar a técnica, em outros, serviu para observar os resultados formais em pequena 

escala, antes que fossem utilizados para construir um painel. O conjunto de amostras 

constituiu o que poderia se chamar de uma “biblioteca de formas”, aglutinando o resultado 

estético e tátil do uso de diferentes processos e materiais. 

4.5 REFERÊNCIAS CRIATIVAS 

 Como já demonstrado no capítulo 3, as artes têxteis podem assumir diversas formas. O 

tratamento dado à fibra pode resultar em esculturas, instalações, tapeçarias, roupas e outros, 

nas mais variadas dimensões e leituras. Para esta pesquisa, os trabalhos das artistas têxteis 

Chris Roberts-Antieu (EUA), Michelle Kingdom (EUA) e Vanessa Barragão (Portugal) foram 

utilizados como referência estética e conceitual. 

Sua relevância para este trabalho se encontra na maneira poética e contemporânea com 

a qual constroem suas obras, através de técnicas ancestrais. Utilizando-se de aplique, crochê, 

bordado à mão, bordado à máquina e tapeçaria, constroem narrativas que oscilam entre o 

intimismo e a universalidade. 

Os quadros-tapeçaria de Chris Roberts-Antieu são feitos a partir das técnicas de 

aplique, bordado à máquina e bordado à mão. Logra alcançar detalhamento minucioso de 

matizes e sombreado através do uso de linhas de cores diferentes (Figura 46). Aborda estados 

de espírito mais reflexivos e particulares, mas também eventos que impactaram a humanidade 

de uma ou outra forma (https://www.youtube.com/watch?v=X4rfkPfHLfM). 

Figura 46 - “Untitled” de Chris Roberts-Antieu 

	
Fonte: (http://www.antieaugallery.com) 
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As obras de Michelle Kingdom são de pequeno formato e bordadas à mão. O resultado 

são bordados que poderiam ser considerados expressionistas (Figura 47). Estão impregnados 

de movimento e sentimento latente, porém indiscutível. Como a própria artista comenta, 

busca materializar sentimentos indizíveis que nos habitam, mas que, no entanto, insistem em 

se evadir de um aprisionamento pela palavra (https://michellekingdom.com/). 

Figura 47 - “The dressing room” de Michelle Kingdom 

	
Fonte: (https://michellekingdom.com/) 

Enquanto as duas artistas anteriores trabalham através de linguagens figurativas, 

Vanessa Barragão explora a textura e tridimensionalidade em suas obras. Utilizando-se da 

técnica tradicional de tapeçaria em talagarça, constrói reproduções de elementos da natureza, 

tais como corais marítimos. Na composição de suas peças, também são incorporados 

“pólipos” de crochê (Figura 48). O resultado são peças exuberantes e multicoloridas, através 

das quais se adivinha a vida fervilhante de um sistema orgânico 

(https://www.vanessabarragao.com/). 
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Figura 48 - “Coral Garden” de Vanessa Barragão  

	
Fonte: (https://www.vanessabarragao.com) 

Enquanto as duas primeiras artistas são referências no que diz respeito à coesão da 

atmosfera que suas obras transmitem - além do uso de técnicas manuais têxteis em seus 

processos criativos - Barragão é a referência estética em relação ao uso da fibra têxtil na 

construção de texturas e estruturas tridimensionais. 
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5 PROCESSOS TÊXTEIS 

Os painéis têxteis confeccionados foram realizados concomitantemente, de modo não 

linear. Em alguns casos, houve a produção de amostras para se familiarizar com as técnicas 

escolhidas para se trabalhar, em outros, a produção do painel foi iniciada a partir de esboços à 

lápis. O processo de confecção funcionou de maneira alternada, ou seja, os painéis não foram 

iniciados e finalizados em sequência. Por exemplo, um painel repousava em alguma etapa 

intermediária, enquanto se iniciava outro. Este ritmo de trabalho foi útil porque a variação 

proporcionou uma espécie de descanso e ventilação criativa. 

Para fins de melhor entendimento, este capítulo se inicia com a breve descrição das 

técnicas utilizadas na confecção dos painéis. Em seguida, os processos da produção de cada 

painel serão descritos separadamente. 

5.1 TÉCNICAS TÊXTEIS UTILIZADAS 

 A seguir serão esboçadas as técnicas manuais experimentadas durante a pesquisa. 

Uma vez que o objetivo do trabalho não é o aprofundamento em nenhuma das técnica 

especificamente, mas a busca pela variedade estética alcançada a partir do uso de matéria-

prima têxtil manipulada através de diferentes processos, ateve-se à descrição dos 

procedimentos básicos de cada técnica.   

5.1.1 Tingimento artesanal 

 Existem algumas maneiras de se tingir um tecido de forma artesanal. Uma opção é a 

fervura do tecido em banho de imersão junto ao corante, que pode ser químico ou orgânico, 

como por exemplo a casca de cebola, usada para se obter a cor amarela. Neste caso, é 

recomendado que se utilize um fixador, ou mordente, para que, ao ser lavado, o tecido não 

perca a cor. No caso do uso de corantes químicos, de um modo geral os fabricantes também 

disponibilizam o fixador correspondente. Quando são utilizados os corantes naturais é 

costume se valer de mordentes de origem mineral, tais como o alúmem, sais de ferro, cromo 

ou sais de estanho (PEZZOLO, 2007). O tipo de fibra a ser tingida, concentração do corante, 

tempo de tingimento, são variáveis que influem nos resultados das cores. 

 Uma alternativa é o tingimento à frio, com o uso de tintas específicas para tecido. 

Durante a pesquisa foi utilizada esta técnica por ser mais ágil quando se deseja obter várias 

amostras de tecido de cores diversas. Para tanto, se umedece o tecido a ser tingido com uma 

mistura de 50% água e 50% álcool comum, em seguida, é aplicada a tinta para tecido, 
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misturando-se as cores de tinta com auxílio de pincel, de forma a alcançar os tons esperados. 

Uma vez tingidos, basta aguardar que sequem. Este tipo de tingimento produz um leve toque 

no tecido, o que significa que perde uma pouco da maciez original. 

5.1.2 Bordado 
 Entende-se o bordado como a criação de motivos sobre um tecido com o uso de linha 

e agulha. O bordado é um recurso decorativo, porque não constitui o tecido propriamente dito, 

mas serve para adorná-lo. Existem motivos que caracterizam bordados típicos de uma região, 

como por exemplo, o bordado mexicano (Figura 49). Também pode ser caracterizado de 

acordo como o ponto no qual é feito. Há uma enorme variedade de pontos e cada qual 

proporciona um efeito distinto. 

5.1.3 Aplicação 
A aplicação é um recurso decorativo que consiste em costurar ou colar camadas de 

tecido sobre um tecido base (Figura 49). Os apliques podem ser trabalhados com bordados, 

pedrarias, rendas, entre outros. Existe ainda a possibilidade do aplique reverso, que é feito 

através do recorte de um tecido para revelar as camadas de baixo (UDALE, 2015).   

5.1.4 Patchwork 
 O Patchwork nada mais é do que a união através de costura, à mão ou à máquina, de 

retalhos de tecido (Figura 49). Tradicionalmente são utilizados tecidos de algodão por serem 

menos escorregadios e mais fáceis de costurar. O patchwork tradicional tem origem nas 

comunidades Amish durante o Século XVII, na Inglaterra, França e EUA. Empregado na 

fabricação de tecidos para serem utilizados no lar, cada peça era executada por várias 

mulheres, resultando em utilitários com padronagem colorida e geométrica. As padronagens 

assumiam significados diversos e as peças poderiam ser feitas em função de datas 

comemorativas, como casamentos, nascimentos, entre outros (PEZZOLO, 2007). 

 Existe ainda uma variante do patchwork amish, praticado no Japão, conhecido por 

boro. Inicialmente realizada em uma região extremamente pobre, era um recurso para 

reaproveitamento dos tecidos – artigos muito valiosos e escassos. Os retalhos eram unidos 

através de pespontos que recobriam toda a área formada pela junção dos pedaços emendados. 

5.1.5 Quilt 
 Tradicionalmente, consiste na união de no mínimo três camadas de tecido do mesmo 

tamanho, através de costura manual (PEZZOLO, 2007). Trata-se de uma técnica de 
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acolchoamento (Figura 49). Existem registros de quilts, descobertos na região da Sibéria, com 

fins de rituais funerários. Os europeus entraram em contato com o quilt durante as cruzadas 

porque eram utilizados pelos árabes sob as armaduras. A partir daí, a técnica espalhou-se pela 

Europa. Iniciou-se seu uso na fabricação de colchas na Escandinávia e posteriormente na 

Inglaterra e Estados Unidos, onde este emprego específico se tornou muito popular. 

Figura 49 – Exemplos de bordado, aplicação, patchwork e quilt 

	
Fontes: (http://bordadoraush.blogspot.com) e (https://br.pinterest.com/)  

5.2 CONFECÇÃO DOS PAINÉIS 

 Inicialmente, buscou-se uma maneira de tingimento para a produção de algumas 

amostras em cambraia de algodão branco. A cambraia de algodão foi escolhida como tecido 

base por ser 100% de fibras naturais, o que facilitaria o tingimento, além de não ter 

elasticidade significativa (característica que torna a base propícia para bordar) e possuir um 

toque agradável. Escolheu-se o tingimento à frio por ser uma alternativa mais rápida no que 

diz respeito ao tingimento de pequenas amostras com variedade de cor. A técnica já havia 

sido testada anteriormente (Figura 41) e já se tinha certa noção de como a tinta para tecido 

escolhida – Aquarelasilk - deveria se comportar em tecidos de algodão no que se refere à 

tonalidade.  

 Foram recortados 12 quadrados de tecido de aproximadamente 30cmx30cm. Cada 

quadrado foi tingido separadamente sobre uma mesa protegida com forro plástico. As 

amostras eram umedecidas com auxílio de um borrifador cujo conteúdo era de 50% água e 

50% álcool comum. Uma vez umedecidas aplicaram-se os corantes, espalhados com pincel 

sobre toda superfície da amostra. Foram obtidas amostras nas cores: azul turquesa, azul 

marinho, laranja, vermelho, magenta, amarelo, verde, marrom e púrpura (Figura 50). Algumas 

amostras receberam mais de um corante, e possuem manchas de mais de uma cor (Figura 51). 
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Figura 50 - Exemplos de cores obtidas 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

Figura 51 - Exemplos com manchas 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

A intenção por trás do tingimento era a constituição de uma reserva de “bases” de 

tecido que pudessem ser utilizadas posteriormente. O resultado desta primeira experiência 

foram retalhos de tecido de cores vivas e contrastantes. A partir daí surgiu a ideia da 

confecção de painéis têxteis, tendo por base estas amostras. 

Estabeleceu-se que os painéis deveriam medir aproximadamente 23cmx23cm. Esta 

medida foi escolhida levando em consideração o tipo de trabalho a ser realizado, ou seja, 

estritamente manual, o que significaria mais tempo de produção, de modo que não poderiam 

se tratar de amostras muito grandes, cuja feitura ultrapassaria o cronograma da pesquisa. A 

partir desta decisão iniciou-se o processo de confecção dos painéis propriamente ditos. 
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5.2.1 Painel 01  
 Para este primeiro painel foi explorado o conceito de módulos. Dividiu-se a área total 

do painel pela metade na horizontal e vertical, obtendo-se quatro quadrados de 11,5x11,5cm. 

Cada quadrado foi dividido na transversal, obtendo-se oito triângulos retângulos. As 

possibilidades de posição dos triângulos dentro do painel foram exploradas, como 

demonstrado na Figura 35. 

 Para a construção desta configuração geométrica em tecido, chegou-se à conclusão de 

que a melhor técnica a ser utilizada seria o patchwork. Foram selecionadas quatro amostras de 

tecido tingido em cores análogas (amarelo, laranja, magenta e marrom) e delas foram 

recortados quadrados de 13cmx13cm. Para dar mais resistência ao tecido, foi acoplada uma 

entretela de tecido termocolante aos quadrados. Em seguida, os quadrados foram costurados 

(com as faces frontais voltadas para dentro) em pares (duas linhas de costura transversais, 

afastadas meio centímetro da linha transversal central dos quadrados) e cortados ao meio 

(Figura 52). Uma vez que esta etapa foi finalizada, os quadrados constituídos de dois 

triângulos retângulos de cores distintas resultantes foram, por sua vez, unidos através de 

costura. A costura deste painel foi inteiramente realizada com máquina de costura. 

Figura 52 - Esquema de criação dos patchs triangulares 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019  

 Após a etapa do patchwork, foram realizados alguns desenhos como alternativa para 

preenchimento do módulo triangular (Figura 53) já em suas medidas finais. Optou-se pela 

utilização dos motivos do pássaro e das flores (inferiores). Estes motivos foram digitalizados 

e transferidos para o computador e suas possibilidades de posicionamento estudadas com o 

auxílio do programa vetorial Illustrator (Figura 54). 
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Figura 53 - Motivos para módulo triangular 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019  

Figura 54 - Estudo posicionamento módulo triangular 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019  

 Os módulos de papel contendo os desenhos originais foram fixados a uma mesa de luz 

e o painel sobreposto a eles. Com uma caneta especial para bordado, o desenho foi traçado no 

tecido. No caso dos triângulos marrons, foi utilizado um papel carbono branco, cortado na 
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medidas do módulo-triângulo e fixado ao painel com fita adesiva, em seguida o módulo de 

papel com o desenho era sobreposto e fixado com fita. Com um lápis traçou-se o desenho, 

que então foi transferido para o tecido por causa do papel carbono. 

 Finalmente, iniciou-se a etapa do bordado (Figura 55). Foram utilizadas linhas de 

meada de algodão em cores análogas às dos triângulos do patchwork. Cada módulo foi 

realizado com uma combinação de cores distintas e algumas mudanças no que diz respeito à 

escolha dos pontos para executar o desenho. No painel foram utilizados os seguintes pontos 

de bordado: corrente, haste e reto para contornos, pontos cheio e areia para preenchimentos e 

pontos folha e margarida para as folhas (Figura 56). 

Figura 55 -  Etapas do bordado 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019  
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Figura 56 – Painel 01 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

5.2.2 Painel 02 
Para a construção do Painel 02 foram recortados 16 quadrados de 7,25cm de lado 

(respeitando a margem de costura de 0,75cm, ou um pé de máquina) da cambraia tingida. 

Foram 2 quadrados na cor amarela, 2 púrpuras, 2 azuis marinho, 2 azuis claro, 2 vermelhos, 2 

verdes, 2 laranjas e 2 marrons. Estes quadrados passaram pelo mesmo processo de reforço 

com entretela termocolante descrito no processo do Painel 01. Este processo foi realizado uma 

segunda vez, e, dos quadrados resultantes, foram recortados círculos de 4cm de diâmetro 

(Figura 57). 
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Figura 57 – Peças Painel 02 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

Recortou-se um círculo de papel de 4cm de diâmetro e dobrou-se ao meio, em seguida 

foi novamente dobrado ao meio, formando duas dobras perpendiculares, ambas atravessando 

o centro do círculo. Foram feitos pequenos piques com uma tesoura nas extremidades das 

dobras, de forma que pudesse funcionar como um gabarito para posicionar corretamente os 

círculos nos centros dos quadrados. Riscou-se (com uma caneta cujo risco apaga em contato 

com o calor) os quadrados transversalmente, de modo a formar um X. Em seguida, 

posicionou-se o gabarito sobre os círculos para fazer as marcações dos piques. Depois, riscou-

se uma linha de forma a unir as marcações opostas, formando uma cruz. Os círculos foram 

posicionados sobre os quadrados, de modo que suas marcações coincidissem e seus centros 

ficassem alinhados (Figura 58). Uma vez alinhados, o círculo era fixado ao quadrado com um 

alfinete. Este processo foi repetido com todos os círculos e quadrados até que restassem 16 
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conjuntos de círculo + quadrado. Antes de serem alfinetados, testou-se as combinações entre 

círculos e quadrados com as cores disponíveis.  

Figura 58 – Uso do gabarito 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

Com o auxílio de uma máquina de costura doméstica iniciou-se a etapa de costura. 

Para tanto, substituiu-se o pé calcador de costura reta por um pé de quilt, que permite que a 

costura siga para qualquer direção. Foi necessário também, isolar o trilho da máquina, para 

que o tecido pudesse ser deslizado para várias direções. Os círculos foram costurados aos 

quadrados utilizando-se a opção do ponto zigue-zague, em baixa tensão, para que não 

repuxasse a costura. Ao final, a costura cobriu toda a circunferência dos círculos, pregando-os 

à base (Figura 59). A este processo se denomina aplicação à máquina. 

Figura 59 – Detalhe costura da aplicação 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 
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Uma vez realizada a etapa de aplicação, passou-se ao patchwork. Primeiro, os 

conjuntos de quadrados e círculos foram organizados de maneira que houvesse um diálogo 

harmônico entre as cores, sempre buscando um contraste equilibrado. Uma vez definida a 

ordem em que seriam costurados, passou-se a costura propriamente dita. Os quadrados foram 

costurados em pares; logo, foram unidos de forma a restar quatro fileiras de quatro quadrados, 

que por sua vez foram costuradas pelas laterais (Figura 60), formando o painel (Figura 61). 

Figura 60 – Sequência da costura 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 
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Figura 61 – Painel 02 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

5.2.3 Painel 03 

No Painel 03, assim como nos anteriores, utilizou-se as bases de cambraia tingida e a 

técnica do patchwork. Foram recortados 2 quadrados de 13,5cm de lado na cor marrom e 12 

retângulos de 13,5cm x 3,5cm, sendo 2 na cor verde, 2 púrpuras, 2 vermelhos, 2 laranjas, 2 

azuis e 2 amarelos (Figura 62). Os retângulos foram unidos através de costura pelas laterais 

maiores, em grupos de 6, resultando em dois quadrados de 13,5cm de lado. Os quatro 

quadrados foram então costurados de maneira que se alternassem (Figura 63). 
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Figura 62 – Peças Painel 03 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

Figura 63 – Sequência costura 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 
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Uma vez finalizada a etapa do patchwork, passou-se para a aplicação de rendas. De 

retalhos de renda sintética foram recortadas algumas pedaços (Figura 64). Estes pedaços 

foram organizados de modo a formar uma composição, somente sobre os quadrados da cor 

marrom. As rendas foram alfinetadas sobre a base e costuradas à mão. Como se tratavam de 

pedaços de cores distintas, foi necessário utilizar fios de costura da cor correspondente para 

alcançar um bom acabamento na aplicação. 

Figura 64 – Exemplos de retalhos de rendas 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

Uma vez aplicadas as rendas, passou-se à etapa do bordado. Sobre as rendas foram 

bordados motivos coerentes com o desenho próprio do material aplicado, essencialmente 

floral. Foram utilizados os pontos margarida, haste, nó francês e corrente (Figura 65). Por fim, 

nas tiras coloridas dos outros dois quadrados, foi bordado o ponto “mosca” (Figura 65), 

finalizando o painel (Figura 67). 
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Figura 65 – Bordado sobre rendas aplicadas 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

Figura 66 – Bordado com ponto mosca 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 
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Figura 67 – Painel 03 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

5.2.4 Painel 04 

Neste painel, também foram utilizadas as técnicas do patchwork e aplicação à 

máquina, além do quilt livre. Foram recortados 9 quadrados de 9,5cm de lado, sendo quatro 

provenientes da base de cambraia na cor azul claro e cinco de um tecido de algodão cru 

tingido com a técnica de tie dye2, nas cores azul e branco. 

Para este painel, também foi explorado o conceito de módulos, inicialmente através de 

esboços (Figura 68). Uma vez decidido o desenho, foram recortadas as peças, um total de: 8 

																																																								
2	Este tecido foi tingido durante o workshop de técnicas de tingimento manual artesanal oferecido durante o 
segundo semestre no curso de Pós Graduação em Design de Superfície turma 2018.	
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quartos de círculo de raio 4,75cm na cor lilás; 1 círculo de 6,5cm de diâmetro na cor 

vermelha; 8 peças em forma de “pétalas” com 8,75cm de comprimento por 8,75cm de altura, 

na cor vermelha (Figura 69). 

Figura 68 - Esboços 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

Figura 69 – Peças Painel 04 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 
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É importante salientar que para este painel não foi utilizada exclusivamente a 

cambraia. As partes nas cores vermelho e azul (o azul liso) fazem parte do conjunto original 

de amostras tingidas. As partes lilás e mescladas de azul e branco são retalhos de algodão cru. 

Enquanto que os últimos foram tingidos através da técnica do tie dye, o lilás foi obtido pelo 

processo de tingimento à frio, como a cambraia. O tecido de algodão cru utilizado era de uma 

gramatura superior à da cambraia, de modo que optou-se por não reforçá-lo com entretela 

termocolante. Os quadrados azuis lisos também não foram entretelados.  

Para a montagem dos quadrados, utilizou-se a técnica da aplicação, desta vez com o 

auxílio de um material comumente denominado de papel termocolante para patch. Trata-se de 

um material cujos ambos lados são revestidos de cola ativada através de calor. Um dos lados é 

brilhante e o outro é protegido por uma película. Foram recortados moldes em papel Kraft nos 

tamanhos exatos das peças, em seguida, no lado “protegido” do papel (verso do papel), 

desenharam-se as quantidades necessárias de cada forma a partir dos moldes (Figura 70). 

Posicionou-se o verso do tecido a ser utilizado sobre o papel com a parte brilhante (frente do 

papel) voltada para cima; em seguida, aplicou-se o ferro de passar, de forma que o papel 

grudou no verso do tecido. Com uma tesoura, recortaram-se todas as formas riscadas. Uma 

vez recortadas, retirou-se a película do papel das peças em forma de pétalas e da forma 

“círculo”, que foram então coladas sobre os quadrados. Os conjuntos quadrado + pétalas 

receberam uma terceira camada, os quartos de círculo (cuja película também foi removida), 

formando os “miolos” das flores (Figura 71). 

Figura 70 – Moldes 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 
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Figura 71 – Montagem quadrados 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

Uma vez fixadas as partes, foi realizada a etapa de união dos quadrados através de 

costura reta, o patchwork, como nos demais painéis. Com o pé calcador de quilt fixaram-se os 

“miolos” (utilizando linha de poliéster em cor semelhante ao lilás do tecido) através do 

mesmo processo de aplicação utilizado no Painel 02. Por fim, fixaram-se as “pétalas” e o 

círculo central (com o uso de linha de poliéster vermelha), também com o  pé calcador de 

quilt, o que possibilitou a criação de linhas que acompanhassem o formato das peças (Figura 

72), concluindo o painel (Figura 73). 

Figura 72 – Detalhe quilt 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 
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Figura 73 – Painel 04 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

5.2.5 Painel 05    

Para a realização deste painel, foram recortados 16 quadrados de 8,75cm de lado, 8 na 

cor laranja e 8 na cor azul, utilizando a base de cambraia. Os quadrados foram entretelados e 

em seguida costurados em pares (sempre de uma quadrado azul mais um laranja) como 

explicado na Figura 39, de modo a obter-se 16 quadrados bicolores de 7,75cm de lado (Figura 

74). 
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Figura 74 – Peças Painel 05 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

Mais uma vez foi explorado o conceito de módulos e alguns esboços foram feitos no 

intuito de observar algumas possibilidades de combinação entre os 16 quadrados (Figura 75). 

Uma vez decidido o padrão, costurou-se os quadrados, da mesma maneira que nos painéis 

anteriores, através da técnica de patchwork. O desenho resultante foi o tradicional padrão 

Chevron3 (Figura 76). 

Figura 75 - Esboços 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

 

																																																								
3	Padrão geométrico clássico. 	
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Figura 76 – Chevron formado pelo posicionamento dos triângulos 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

A etapa seguinte consistiu na aplicação de fios de algodão acompanhando a forma 

construída. A aplicação foi feita à mão, com agulha e linha de cor semelhante ao do fio 

utilizado. Na sequência foram bordados motivos com pontos tradicionais do bordado livre 

(ponto corrente e uma variação do ponto pena), também acompanhando a forma criada a 

partir da combinação dos quadrados. Foram ainda bordados “leques” na região em azul, com 

os pontos margarida e nó francês. A seguir, aplicaram-se (à mão) recortes de rendas em cores 

próximas do azul e laranja das bases utilizadas, como se vê na Figura 77 (da mesma forma 

que as rendas do Painel 03). A Figura 78 exibe o painel finalizado. 

Figura 77 – Aplicações e bordado 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 
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Figura 78 – Painel 05 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

5.2.6 Painel 06 
Este painel se constitui de 9 quadrados de 9,5cm de lado, dos quais: 4 foram 

construídos através do processo descrito na Figura 39, resultando em quadrados bicolores 

(amarelo e púrpura); 4 são resultantes, cada um, da junção de dois retângulos de 9,5cm por 

5,5cm (nas cores púrpura e lilás) através de costura; 1 quadrado de 9,5cm de lado na cor 

amarela (Figura 79). 
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Figura 79 – Peças Painel 06 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

Realizou-se a etapa de patchwork, como nos demais painéis, de modo a unir os 

quadrados. Sobre as regiões amarelas, aplicou-se renda dourada (costurada à mão), cortada 

rente aos limites das partes amarelas. Sobre as regiões púrpura, motivos geométricos foram 

bordados em ponto reto (Figura 80), com linha de meada em cores análogas ao lilás do tecido 

utilizado na composição (Figura 81). 

Figura 80 – Motivos geométricos 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 
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Figura 81 – Painel 06 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

5.3 VARIAÇÃO DE COR 

De modo a atender às exigências particulares do Curso de Pós-Graduação em Design 

de Superfície no que diz respeito à produção de alternativas de cor para pelo menos dois dos 

desenhos/artefatos produzidos como trabalhos finais de pesquisa, realizaram-se opções 

cromáticas para os painéis 02 e 06. Ateve-se à produção de amostras como forma de 

adaptação da pesquisa às demandas do curso devido à natureza essencialmente manual do 

trabalho desenvolvido.  

Selecionaram-se seções dos painéis escolhidos (Figura 82), que foram então 

reproduzidos em cores alternativas. 
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Figura 82 – Seções 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

No caso da alternativa cromática do Painel 02 optou-se pela utilização de cores 

análogas, no caso o púrpura e o lilás, em contraponto à profusão de matizes utilizados no 

Painel 02. Como será observado no item 5.4.6 deste capítulo, as cores do painel 06 são as 

complementares amarelo e púrpura. Para a confecção de sua alternativa de cor utilizou-se o 

azul e o verde, compondo uma paleta essencialmente fria (Figura 83). É importante destacar 

que embora o processo desta seção tenha sido idêntico ao empregado no Painel 06, a renda 

utilizada difere por se tratar de um elemento reaproveitado, proveniente de um retalho 

diferente do retalho utilizado no Painel 06, e por este motivo exibe um desenho distinto. Outra 

diferença foi a opção por fazer a seção em um tamanho ligeiramente maior do que o 

observado no painel, de modo a valorizar a visualização do resultado. Na Figura 84 é possível 

ver uma simulação dos painéis completos em suas cores alternativas.  

Figura 83 – Alternativas de cores para os Painéis 02 e 06 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 
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Figura 84 – Simulações 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

Foram elaboradas, digitalmente, mais três alternativas de cor para os Painéis 02 e 06 

como se vê na Figura 85. 

Figura 85 – Alternativas de cor para os Painéis 02 e 06 elaboradas digitalmente 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 
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5.4 ANÁLISE FORMAL E CROMÁTICA 

A produção dos painéis se deu de forma muito fluida, no sentido de que não houve um 

planejamento visual rígido, acontecendo em grande medida através da intuição alimentada 

pelas diversas experimentações anteriormente descritas. Para a análise visual dos painéis 

serão utilizados como base os autores Wucius Wong (1998) e João Gomes (2008) no que 

concerne aos aspectos formais e Tom Fraser (2007) e Eva Heller (2013) no que diz respeito à 

cor. Serão observados, principalmente, os aspectos visuais intencionalmente arquitetados. 

5.4.1 Análise visual Painel 01 
O Painel 01 (Figura 56) é um quadrado subdividido em quatro quadrados, que por sua 

vez são divididos transversalmente, sendo compostos, cada um, por dois triângulos 

retângulos. A disposição destes quadrados estabelece uma simetria a partir do eixo vertical 

central (GOMES, 2008). As linhas criadas pela divisão dos quadrados em dois triângulos 

convergem para o eixo central, estabelecendo a direção da imagem no sentido de cima para 

baixo em diagonal, a partir dos vértices superiores do painel. De um modo geral a imagem, 

por seu caráter geométrico, transmite estabilidade. A referida estabilidade, no entanto, não é 

completamente imóvel devido à variedade dos desenhos contidos nas formas geométricas. 

Tais desenhos proporcionam textura visual e tátil (WONG, 1998) ao painel, por conta da 

multiplicidade de elementos dispostos em variadas direções, ainda que acompanhem os 

desenhos dos pássaros e flores. 

Foi utilizada uma paleta de cores quentes e análogas que vai do marrom escuro e 

avermelhado à um amarelo claro, pouco saturado. Buscou-se alternar as cores de base dos 

planos geométricos de modo que seus lados não coincidissem, provocando contraste pela 

variação de matiz e luminosidade da cor da base. As cores das linhas utilizadas para o 

bordado em alguns casos são muito próximas das cores das bases, como acontece de modo 

geral nas áreas na cor marrom e em um dos triângulos amarelos, inteiramente bordado em 

diferentes tons de amarelo. Nestes casos, a textura visual é rebaixada enquanto que a textura 

tátil é realçada. As cores utilizadas intensificam a sensação de movimento contido dentro dos 

triângulos por seu caráter expansivo (exceto o marrom). 

5.4.2 Análise visual Painel 02 
O Painel 02 (Figura 61) é um quadrado subdividido em quatro colunas de quatro 

quadrados dispostas lado a lado. Este painel é essencialmente geométrico e a irregularidade 

que se identifica está nas manchas das bases utilizadas e nas “falhas” da costura zigue-zague 
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da aplicação. Tais manchas, não muito salientes, mas presentes, por exemplo, nas áreas 

verdes, proporcionam um elemento de textura visual. A textura tátil também está presente 

pelo relevo da costura utilizada para aplicar os círculos e por conta da irregularidade na 

superfície do painel proporcionada pela costura do patchwork. O contraste entre cores foi 

amplamente utilizado, tomando-se o cuidado de evitar o encontro dos lados de quadrados da 

mesma cor e disposição de círculos da mesma cor lado a lado. Também não houve 

coincidência de cores nos conjuntos quadrado + círculo, propositalmente. A proposta neste 

painel foi a composição regida pela aleatoriedade dos “desencontros” das cores. A cor 

escolhida para a linha da aplicação foi o preto, por sua neutralidade, de modo a não interferir 

na relação cromática estabelecida. Embora o painel assuma um caráter estático em sua 

estrutura, o uso das cores proporciona vibração visual, ocasionada pela combinação dos 

diferentes matizes e graus de luminosidade e saturação. 

5.4.3 Análise visual Painel 03 
O Painel 03 (Figura 67), como estrutura, é um quadrado subdividido em quatro 

quadrados. Os quadrados com base na cor marrom (o superior esquerdo e o inferior direito) 

funcionam como “mini painéis”, encerrando dentro de si composições próprias, de caráter 

orgânico. O fundo marrom foi aproveitado para que se pudessem explorar elementos claros e 

coloridos, que sobressaem por conta do fundo escuro. O bordado sobre os elementos 

orgânicos, os incrementa e amplia, proporcionando textura tátil e visual, enriquecidos pela 

profusão de matizes utilizados. 

Como contraponto para os “mini painéis” estão os dois quadrados do canto superior 

direito e canto inferior esquerdo, formados, cada um, por seis retângulos. Estes retângulos 

possuem as cores chapadas e estão dispostas na mesma sequência, no entanto sua direção 

difere: enquanto o superior está na direção horizontal, o inferior está na direção vertical. A 

disposição das linhas criadas pelo encontro dos retângulos, no caso do superior, cria a ilusão 

de expansão para os lados, enquanto que no inferior tem-se a impressão de alongamento 

(GOMES, 2008). Os retângulos compõe listras, muito bem definidas pelo contraste das cores. 

Sobre as listras está o mesmo padrão bordado, o que confere regularidade, além da já 

mencionada textura visual e tátil, proporcionada pelos bordados feitos com cores análogas às 

dos retângulos sobre os quais estão localizados.  

5.4.4 Análise visual Painel 04 
O Painel 04 (Figura 73) é um quadrado subdividido em nove quadrados dispostos em 
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três fileiras de três quadrados cada. Existe um elemento central, o quadrado com o círculo, 

que difere dos outros por seu conteúdo. Neste painel a ideia de conteúdo de cada quadrado é 

ressaltada pela característica pictórica dos elementos contidos em seus interiores: a flor. 

Embora seja contemplada apenas em parte, a sugestão de seu formato, ainda que bastante 

geométrico, é suficiente para que se vejam pétalas e um miolo. O conjunto como um todo 

transmite equilíbrio estável, apesar da disposição alternada dos conteúdos no caso dos 

quadrados com flores. O próprio quadrado central, por seu forte caráter geométrico e 

simplificação da composição (círculo de cor escura sobre fundo claro) transmite estabilidade. 

A textura visual neste painel está presente nas manchas dos tecidos de base e nas 

costuras aparentes, embora estas se encaixem mais como textura tátil por serem da mesma cor 

dos elementos sobre as quais estão dispostas. A paleta de cores utilizada é particularmente 

favorável se analisada pelo viés psicológico das cores, como observado por Heller (2013), o 

azul e o vermelho são as cores preferidas pelas pessoas, tornando esta combinação 

especialmente atraente. 

5.4.5 Análise visual Painel 05 
 No Painel 05 (Figura 78), através da combinação entre 16 quadrados, ou 32 triângulos, 

se formou o tradicional padrão Chevron, constituídos a partir de linhas em zigue-zague 

dispostas lado a lado. Neste caso, o Chevron se encontra na horizontal, ou seja, as linhas 

seguem da esquerda para a direta e não de cima para baixo. Os espaços criados definidos 

pelas linhas se intercalam no que diz respeito às cores (azul e laranja). A escolha destas cores 

se deveu a intenção de explorar os opostos complementares do círculo cromático, neste caso, 

o azul e laranja. Como o laranja utilizado não é muito saturado, o contraste se deve mais à 

diferença da luminosidade das bases, ou seja, uma cor clara (o laranja) contra uma cor escura 

(o azul) (FRASER, 2007).  

A estrutura subjacente é geométrica, mas a adição de elementos de formato orgânico 

suaviza o que poderia se tornar muito rígido. A irregularidade dos elementos adicionados 

(rendas) reforça o contraste orgânico-geométrico, no entanto, por serem de cores análogas às 

base sobre as quais foram aplicadas, proporcionam variedade sem que com isto afetem a 

composição como um todo.  

O conceito de continuidade é amplamente explorado na faixa laranja central, reforçada 

pelas aplicações que acompanham o desenho do Chevron. Enriquecem o plano em questão, 

conferindo textura visual e tátil, como já observado em outros painéis. Ainda sobre o quesito 

texturas, estão presentes desenhos bordados, que remetem à conchas e endossam a sensação 



	 97 

de paisagem marítima suscitada pelo painel.  

5.4.6 Análise visual Painel 06 
No Painel 06 (Figura 81) vemos nove quadrados com subdivisões distintas: os 4 

quadrados localizados nos vértices estão divididos em dois triângulos retângulos; o quadrado 

central não possui subdivisões; os quadrados restantes estão divididos em dois retângulos 

iguais. Existe uma variação do posicionamento dos quadrados periféricos de modo a formar 

uma composição simétrica nos eixos vertical e horizontal. 

Os quadrados subdivididos em retângulos exploram o conceito de textura, tanto visual 

quanto tátil, presente nas manchas do tecido lilás (visual) e no padrão geométrico bordado 

(visual e tátil). Os quadrados dos vértices, por sua vez, repetem a textura através do desenho 

geométrico nas regiões de cor púrpura, embora nestes acompanhe o desenho de triângulos, ao 

invés dos retângulos já mencionados. Também exibem textura na sobreposição da renda 

dourada sobre as regiões amarelas, criando interesse visual. A base de cambraia amarela exibe 

variações de tonalidade que podem ser visíveis através do filó da renda, tornando o painel 

mais complexo visualmente. 

A escolha da paleta, assim como no painel anterior, se deve a um desejo por explorar 

as cores complementares, neste caso: amarelo e púrpura. O lilás é análogo ao púrpura e 

também colabora para a variedade de elementos visuais. O uso das complementares 

proporciona bastante contraste e delimita com eficácia as regiões de cor.  



	 98 

6 PROJETO DA BOLSA 

Considerou-se relevante para a concepção das bolsas tote – suporte escolhido para os 

painéis têxteis desenvolvidos – um breve retrospecto da história do objeto “bolsa”. Em 

seguida, foram estabelecidos parâmetros para sua confecção que atendessem às premissas 

definidas a partir das perguntas bonsiepianas (Quadro 4). Passou-se, então, para a etapa de 

modelagem e costura. Com o objetivo de tornar reprodutível, ainda que manualmente, a 

produção do modelo criado, foi elaborado um esquema contendo as especificações das partes 

constituintes da bolsa.  

6.1 HISTÓRICO 

A bolsa tote faz parte de uma família de objetos cujas primeiras unidades remontam 

aos primórdios da humanidade, como recurso para guardar alimentos e pesca (JHONSON, 

2002). Com o passar do tempo, evoluíram para diversas formas, cores e materiais. O modelo 

de bolsa mais utilizado incialmente foi o porta-moedas, fechado por um cordão. Costumava-

se atá-lo à cintura e era destinado à mulheres e homens. Durante a Idade Média seguiam 

sendo andrógenas e sua distinção se dava por pequenas diferenças de ornamento ou de 

conteúdo (JHONSON, 2002). 

A exaltação das bolsas pequenas e decoradas para mulheres iniciou-se por causa da 

prática de distribuir esmolas. As diminutas bolsas onde se guardava o dinheiro destinado aos 

pobres inspiravam uma boa posição social. Ao contrário das bolsas grandes, que indicavam a 

necessidade de carregar peso, consequentemente, trabalho pesado e uma baixa posição social. 

No Século XVII eram comuns as pequenas bolsas em forma de pera, ricamente ornamentadas 

e que também se atavam à cintura, como se vê na Figura 86 (JHONSON, 2002). 
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Figura 86 – Bolsa Século XVII 

	
Fonte: Jhonson, 2002 

A partir de 1970, em Paris, através de uma mudança nas vestimentas, o bolso é 

extraído das roupas femininas e se lhe acrescenta um cordão como alça, para que possa ser 

carregado à mão, a este novo item se dá o nome de retícula (FFLOKES, 2012). Por volta de 

1805 a bolsa se firma como indicador de gênero, no caso, o feminino. 

A primeira bolsa de couro surge em 1860, e seu modelo é baseado em malas de 

viagem. Possuía fecho, chave e compartimento para guardar a carteira. As bolsas femininas 

passaram a ser mais eficazes no quesito “guardar objetos”. As mulheres passaram a carregar 

os próprios objetos pessoais com mais segurança e conforto, não mais precisando que outrem 

os carregassem por elas (JHONSON, 2002). 

A partir dos anos 50, surgem vários modelos de bolsas que viriam a se tornar icônicas, 

tais como os desenvolvidos pelas marcas Chanel, Gucci e Moschino (Figura 87). 

Figura 87 – Bolsas Chanel, Gucci e Moschino 

	
Fontes: (https://parisbolsas.com.br/bolsa-chanel-classic-flap-2.55), (https://poshmark.com/listing/Gucci-Vintage-
Purse-White-Leather-with-Lock-5b3a99de45c8b3d3562ea6f7) e 
(https://br.pinterest.com/pin/97108935702307798/) 
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No entanto, a bolsa tote surge um pouco antes, em 1944, no Maine, EUA. Criada por 

L. L. Bean, e inicialmente tinha o objetivo de transportar gelo. Feita de lona, de grandes 

proporções e sustentada por duas alças largas (para suportar o peso), era um objeto 

tremendamente resistente e prático. Em pouco tempo, passou a ser adotada para outros 

afazeres, tais como compras de supermercado (https://totebagfactory.com/blogs/news/history-

of-the-tote-bag) . Durante a década de sessenta adquiriu ares fashionistas e é muito utilizada 

ainda hoje por sua praticidade (Figura 88). 

Figura 88 – Bolsa tote L.L. Bean e tote atual 

	
Fontes: (https://www.ebay.com/itm/Vintage-Rare-70s-80s-LL-BEAN-Tote-Bag-LARGE-From-JAPAN-Free-
shipping-/142619676272) e (https://www.etsy.com/listing/677733042/canvas-tote-bag-tote-bag-cotton-canvas) 

A partir deste breve retrospecto, vê-se que o modelo tote de bolsas se destaca por sua 

versatilidade. O desenho original sofre inúmeras adaptações no que diz respeito ao material e 

às dimensões, de acordo com o objetivo de cada projeto. Entretanto, as características 

essenciais das duas alças para que seja transportada e a modelagem descomplicada sempre 

permanecem. Por este motivo, escolheu-se este modelo como base para as bolsas a serem 

confeccionadas. 

6.2 CONFECÇÃO 

Como definido a partir das perguntas bonsiepianas, deveria se tratar de um projeto que 

a própria pesquisadora pudesse executar, de forma que foram estabelecidos alguns aspectos 

básicos a serem atendidos: o material a ser utilizado deveria se restringir ao uso de tecido 

plano de algodão, de baixa gramatura, e linha de poliéster; a união das peças deveria ser feita 

em uma máquina de costura doméstica; não utilização de zíper ou outros materiais de 

acabamento. 
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O aspecto norteador para estabelecer as medidas da bolsa foram as dimensões dos 

painéis, que variavam entre 23cmx23cm e 25cmx25cm. As medidas dos painéis foram 

estabelecidas arbitrariamente pela pesquisadora, tendo em vista o tempo disponível para sua 

produção, essencialmente manual, e por este motivo, mais demorada, de modo que não seria 

possível a realização de painéis maiores. É relevante destacar que a pequena variação de 

tamanho se deve ao processo produtivo empregado, ou seja, cada painel foi realizado de 

maneira única, não seriada, acompanhando a assimilação das técnicas por parte da 

pesquisadora. Por causa do desenvolvimento de certa familiaridade com a técnica de 

patchwork, optou-se por realizar os últimos painéis em um tamanho ligeiramente maior, uma 

vez que esta técnica está estreitamente relacionada a medidas (no caso, centímetros) e o 

aumento dos painéis facilitava o cálculo para o corte de cada retalho. 

De forma que, apesar de todas as bolsas terem as mesmas medidas, existe uma 

pequena diferença no corte das peças que constituem a frente de cada bolsa, como 

especificado a seguir.   

6.2.1 Modelagem 
A bolsa tote pode ser dividida em três partes: a frente, o verso e as duas alças. Para 

este projeto optou-se por construir a frente em patchwork, de forma que os painéis ficassem 

“emoldurados” na bolsa. Estabeleceu-se que as bolsas teriam 33cm de largura por 37cm de 

comprimento. As quatro laterais de cada painel, portanto, deveriam ser costuradas faixas de 

tecido, de modo que a medida final fosse 34,5cmx38,5cm, respeitando a margem de costura 

de um pé de máquina (0,75cm), como exemplificado na Figura 89. 
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Figura 89 – Esquema frente da bolsa 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

A frente das bolsas é a única parte em que existe variação de medidas. O verso se 

resume a um retângulo de 34,5 cm de largura por 38,5cm de comprimento e as alças 

correspondem à dois retângulos de 8cm de largura por 50cm de comprimento costurados ao 

longo do comprimento com margem de costura de 0,5cm e depois desvirados com o auxílio 

de um alfinete de segurança. Foi acrescentado ainda um forro para melhor acabamento das 

bolsas, constituído de dois retângulos 34,5cm de largura por 38,5cm de comprimento (Figura 

90). 
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Figura 90 – Partes da bolsa 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

No Quadro 5 é possível verificar as medidas de todas as peças que constituem cada 

bolsa. 
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Quadro 5 – Medidas das peças da frente das bolsas 

Bolsa Painel Faixa 
Horizontal 

(2x) 

Faixa 
Vertical 

(2x) 

Verso Forro 
(2x) 

Alça 
(2x) 

01 23x23cm 

 

24,5x8,5cm 

 

6,5x38,5cm 

 

34,5x38,5cm 34,5x38,5cm 50x8cm 

02 

03 24x24cm 

 

25,5x8cm 

 

6x38,5cm 

 04 

05 

06 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

No que diz respeito aos passos seguidos na etapa de costura, primeiramente foram 

medidas e cortadas todas as peças correspondentes às frentes das bolsas, visando um melhor 

aproveitamento do tecido utilizado. Em seguida, houve a montagem das frentes através da 

costura à máquina. Os versos foram cortados e unidos às frentes na máquina de costura. A 

etapa seguinte foi o corte das peças constituintes do forro e sua união à máquina. Foi deixada 

uma abertura no fundo dos forros para a etapa de “desvirar” (explicada mais a frente). A 

seguir, as peças das alças foram cortadas, costuradas, desviradas e passadas à ferro seco, para 

que a costura assentasse. 

Para um bom acabamento, sem a necessidade de aviamentos, a montagem final das 

peças aconteceu da seguinte maneira: as alças foram costuradas à bolsa ainda sem forro, 

depois, a parte do forro foi virado do avesso e no “saco” formado pelo forro alojou-se a bolsa, 

de modo que a frente do forro ficasse encostado à frente da bolsa. Costurou-se toda a borda da 

bolsa à borda do forro, e, em seguida, passou-se a bolsa pela abertura deixada no fundo do 

forro, que foi então desvirado, não ficando mais do avesso. Para finalizar, a abertura dos 

forros foi costurada com linha de poliéster da cor correspondente para não ficar visível. 

6.2.2 Cores 
 Embora as técnicas utilizadas na confecção dos painéis variem na maneira como são 

empregadas, de um modo geral resultaram em composições com destaque para a variedade de 

cores. Devido a este fator, optou-se por utilizar tecido preto liso na frente de todas as bolsas 

para a composição das “molduras” de patchwork, como forma de deixar em evidência esta 

característica dos painéis (Figura 91). O preto, em realidade, é uma não cor, experiência 

óptica da ausência de luz (FRASER, 2007). Ao ser colocado lado a lado com uma superfície 

colorida, independente do matiz, o preto provoca a impressão de realce desta superfície, por 
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causa do contraste entre ambos. Portanto, a escolha do preto para esta parte da bolsa contribui 

para que os painéis se sobressaiam visualmente. 

Figura 91 – Frente das bolsas 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

O verso das bolsas é preto nos painéis 01, 02, 03 e 05, enquanto que é lilás nos painéis 

04 e 06. Esta variação existe por conta da intenção de aproveitamento dos tecidos disponíveis, 

além de o tecido lilás ter sido utilizado na composição dos painéis 04 e 06, de forma que há 

uma coerência estética nas bolsas, resultante da combinação. Os versos pretos funcionam de 

forma neutra, não se destacam (Figura 92). 
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Figura 92 – Versos e alças das bolsas 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

As alças são vermelhas nas bolsas 01, 03 e 04 e pretas nas bolsas 02, 05 e 06. No caso 

das primeiras, existe uma coordenação entre a paleta de cores dos respectivos painéis e o 

vermelho das alças. As alças coloridas quebram a rigidez do preto, mas não retiram o 

protagonismo dos painéis. No que diz respeito às alças pretas, chegou-se a testar opções 

coloridas, como alças amarelas, porém, o resultado foi insatisfatório, demasiado contrastante, 

de modo que permaneceu-se com o preto. 

As cores dos forros das bolsas foram escolhidas de acordo com a paleta de cores dos 

painéis correspondentes. No caso das bolsas 01, 03 e 04 é vermelho, nas bolsas 02 e 06 é 

amarelo e na bolsa 05 é azul marinho (Figura 93). 
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Figura 93 - Forros 

	
Fonte: Elaborado pela autora, 2019  

As bolsas, por conta de sua modelagem simples, atenderam às demandas do projeto, 

ou seja: puderam ser inteiramente costuradas pela pesquisadora; foram produzidas dentro do 

prazo estabelecido; apresentam acabamento satisfatório. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os objetivos da pesquisa foram atingidos, no que diz respeito a experimentação de 

processos manuais tradicionais e sua aplicação em projetos de design de superfície para a 

construção de um “catálogo” de tratamento de superfície. Foram executadas seis bolsas 

modelo tote sobre as quais se trabalharam variadas técnicas, que, apesar de serem 

normalmente associadas ao artesanato, funcionaram como artifícios para a elaboração de 

peças únicas, complexas e contemporâneas - adjetivos ainda pouco relacionados ao 

artesanato. 

A proposta de aproximação e experimentação dos processos tradicionais foi 

amplamente explorada, abrangendo até mesmo um número maior de técnicas do que o 

inicialmente previsto. Se no início da pesquisa se pensava em trabalhar unicamente com 

bordado e aplicação, ao final foram agregadas técnicas de tingimento, patchwork e quilt, sem 

mencionar outros processos que não foram selecionados para a execução dos painéis. A 

seleção das técnicas que de fato foram utilizadas foi relevante na medida em que unificou a 

estética do trabalho. Esta união proporcionou coesão visual, de modo que se pode enxergar as 

seis bolsas como unidades de uma coleção, mesmo que esta não tenha sido a proposta 

original, em que havia um enfoque maior na experimentação dos processos e análise de seus 

resultados formais e estéticos. 

O desenvolvimento de um método de trabalho próprio para projetos de superfície que 

se utilizem de processos tradicionais manuais se assemelha bastante aos métodos para 

desenvolvimento de projetos de produto, alguns dos quais foram utilizados nesta pesquisa. O 

que se acredita ser particular ao processo criativo desta pesquisadora é o desenvolvimento 

concomitante de várias “etapas” intercaladas. Por causa da natureza singular de cada painel, 

não era coerente um método de produção seriado, de forma que os painéis foram sendo 

construídos aos poucos e alternadamente. Acredita-se que esta é uma forma interessante de 

trabalho por provocar variedade na matéria com a qual se está lidando. 

Outro aspecto essencial para o desenvolvimento da pesquisa foi justamente uma 

considerável quantidade de tempo dedicada à parte prática. Não houve a necessidade de muita 

tecnologia, exceto equipamentos como máquina de costura doméstica e ferro de passar roupa. 

Utilizou-se muito pouco softwares vetoriais e de edição e seu uso não foi imprescindível no 

quesito “experimentar”. Entretanto, várias horas foram destinadas à assistir a tutoriais online 

que ensinassem os processos tradicionais. 

A pesquisa ainda proporcionou alguns possíveis desdobramentos. Entrou-se em 
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contato com o conceito de slow fashion, localizado no contexto da moda. Realizaram-se 

algumas experimentações com resíduos de tecidos através de processos manuais cujos 

resultados foram interessantes e que guardam potencial para ser explorado. O uso de materiais 

descartados na confecção de objetos, através de técnicas artesanais, pode representar uma 

próxima etapa desta pesquisa. 
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