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RESUMO 
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Universidade Federal de Santa Maria 

 

 

O CONTO DE ARACNE COMO REFERENCIAL  

NA CRIAÇÃO DE DESIGN DE SUPERFÍCIE TÊXTIL:  

APLICAÇÃO EM COLEÇÃO DE BOLSAS-CARTEIRA 

 

AUTORA: LETÍCIA COSTA GOMES 

ORIENTADORA: PROFª. DNDA. VANI TERESINHA FOLETTO 

Data e local da defesa: 09 de dezembro de 2011. Santa Maria/RS/Brasil 

 

 

O presente trabalho propõe como tema o conto de Aracne, para a criação de 

design de estamparia têxtil para bolsas-carteira.  Por se tratar de uma 

referência subjetiva, a história permite distintas e diversas possibilidades de 

interpretação do mito e – através desta perspectiva – buscou-se criar desenhos 

que remetessem aos primordiais elementos da citada narrativa: a teia, a trama, 

o fio. O estudo apresenta primeiramente uma pesquisa formal e técnica do 

design para estamparia e também sua aplicação em tecidos adequados ao 

produto. Houve um apanhado teórico, por meio de pesquisas bibliográficas 

sobre o referencial, os tecidos e a estamparia. A metodologia  de Gui Bonsiepe 

foi aplicada para a criação das estampas, assim como para o desenvolvimento 

do produto em suas diversas modelagens. 

 

Palavras-chave: estamparia, bolsa-carteira, mito de Aracne, acessório de moda 
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O mito é o nada que é tudo. 
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ABSTRACT 

 

Monografia de Pós-Graduação 

Especialização em Design para Estamparia 

Universidade Federal de Santa Maria 

 

THE TALE OF ARACHNE AS A REFERENCE 

IN CREATION OF TEXTILE SURFACE DESIGN: 

APPLICATION IN HANDBAG COLLECTION 

 

AUTHOR: LETÍCIA COSTA GOMES 

ADVISOR: PROFª. DNDA. VANI TERESINHA FOLETTO 

Date and place of presentation:  

Data e local da defesa: december 9, 2011. Santa Maria/RS/Brazil 

 

This paper proposes the theme the tale of Arachne, for the creation of textile 

design printing for clutches. Because it is a subjective reference, the story 

allows distinct and different possibilities of interpretation of myth and - by this  

perspective  - we tried to create drawings that refer to the primordial elements of 

that narrative: the web, the woof, the thread. The study first presents a formal 

research and technical design for stamping, and also its application in the 

appropriate tissues product. There was a theoretical overview, through literature 

searches on the frame, fabrics and printing. The methodology was applied to 

Gui Bonsiepe the creation of prints, as well as for product development in its 

various modeling. 

 

Keywords: stamping, clutch, myth of Arachne, fashion accessory 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como primordial finalidade a criação de Design 

para Estamparia, visando à aplicação em superfícies têxteis, a partir de 

desenhos gerados com inspiração no conto de Aracne, da Mitologia Grega. 

Sua fundamentação teórica consiste em pesquisa bibliográfica sobre design de 

produto e de estamparia, bem como perfaz uma leitura do objeto e do tema. 

 Na atualidade, bolsas são acessórios imprescindíveis ao público feminino, 

fazem parte da cultura contemporânea como um objeto indispensável, seja 

pela sua funcionalidade ou devido ao apelo social que ele implica.  São vistas 

nas mais diversas formas e materiais e seu uso é quase unanimidade entre 

mulheres de todas as idades. 

Através da pesquisa visual e experimentação prática de materiais e técnicas 

- como bordados com cordão e linha em tear de papelão, fotografias de teias 

de aranha e frotagem de peças de crochê - delineou-se novas formas e - a 

partir dessas fontes -  iniciou-se uma busca de tecidos e métodos de impressão 

que melhor conseguissem transpor a idéia como um todo, que vieram 

posteriormente a gerar as coleções de estampas e bolsas que se apresentam 

nesse estudo. 

Visto que se tem como tema uma de diversas possibilidades de aplicações 

do conto mitológico grego de Aracne, percebeu-se relevante fazer uma leitura 

direcionada à produção de superfícies têxteis, no que tange aos simbolismos 

inerentes nessa estória. Tal leitura faz uma análise de aspectos do mito, como 

as questões do poder inquestionável dos deuses – no caso de Atena e da 

rebeldia de Aracne, perante as regras estabelecidas pelas divindades. Sendo 

assim, sugere-se um novo olhar sobre as significações implícitas na narrativa, 

olhar esse que passa a existir a partir da leitura de obras de autores 

contemporâneos que tratam do tema, de modo a provocar novas interpretações 

e servir como recurso à compreensão sobre o indivíduo e o meio que o cerca 

nos tempos atuais, através de uma estória atemporal. Esse procedimento 
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auxiliou na busca dos elementos que, por sua vez, tornaram-se o fio condutor 

do processo criativo. 

Por conseguinte, através de pesquisa teórica e prática e com o auxílio da 

metodologia adequda, além dos estudos das diversas possibilidades de 

desenhos de superfície têxtil aplicáveis ao produto, propõe-se neste trabalho a 

criação de estampas que se diferenciam por ter inspiração na subjetividade do 

mito de Aracne, tendo por finalidade ser utilizadas na criação de artigo de moda 

feminino - bolsa estilo carteira - com modelagem e forração artesanal. Partindo 

desta prenuncia, almeja-se que os elementos selecionados – teia, trama, fio, 

emaranhado - surjam em distintas formas e com isto, originando composições 

que apresentem uma gama distinta de cores, texturas, formas e estruturas 

exclusivas, aplicáveis à produção de padrões originais para superfícies têxteis, 

no processo de impressão digital. Essa técnica permite impressões sem limites 

de cores e ainda mais: um arsenal de distintos tipos de tecidos permite, por 

exemplo, explorar suas texturas. 

No capítulo 01 discorreu-se sobre a mitologia, suas estórias, assim como se 

desvenda o conceito de mito e sua origem, incursionando-se em suas 

simbologias. Por fim, uma versão do conto de Aracne  encaminha a uma 

imersão nas tramas da estória.  A bolsa, o produto final deste estudo, é o foco 

do capítulo 02. Sua história é descrita através dos tempos, por meio de 

imagens de peças raras que nos auxiliam a conhecer e compreender melhor o 

homem e seus hábitos, no que tange ao uso deste objeto.  Afunilou-se a 

pesquisa estudando-se a bolsa primeiramente como acessório de moda, 

feminino, resumindo-se às bolsas de mão, estilo carteira e produzidas em 

cartonagem. A metodologia aplicada é apresentada no capítulo 03, onde foi 

disposta a problematização, análise diacrônica e sincrônica do produto, através 

dos princípios propostos por Gui Bonsiepe. No capítulo 04 estudou-se o 

desenvolvimento do estudo, onde os desenhos iniciais serão transformados 

nas estampas aplicadas ao produto final.  Técnicas como tecelagem, crochê e 

frotagem direcionaram o processo até sua finalização por meio de programas 

gráficos. Em associação a isso, foram criadas cartelas de cores especiais, e 

princípios como linha e forma foram articulados através de leituras específicas 
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e pesquisados tecidos e técnicas de impressão que permitissem um resultado 

ideal no que diz respeito à qualidade palpável e visual do produto final.  O 

capítulo 05 culmina na comunhão das estampas aplicadas ao produto. Duas 

distintas coleções foram criadas, sendo que dentre cada existem três padrões 

diferentes, cada qual com cinco variações de cores. Foram produzido seis 

protótipos, dois para cada coleção – denominadas Aracne e Atena. 

Sendo assim, tais estampas e suas perspectivas coleções de bolsas 

pretendem ser o resultado de uma imersão dentro do mito de Aracne, onde 

elementos explorados no conto são o mote de referência de uma coleção com 

padrões únicos, aplicados como revestimento têxtil em bolsas femininas estilo 

carteira, produzidas artesanalmente.  
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1. MITOLOGIA 

 

 As estórias mitológicas podem ser interpretadas e vistas como atuais, já 

que estão incrustados no inconsciente coletivo, além de refletirem com 

criatividade a essência humana. Os gregos deram origem a diversos mitos, 

com o intuito de passar mensagens para as pessoas e também de preservar a 

memória de seu povo. Os mitos surgiram, por assim dizer, da necessidade do 

homem de compreender o mundo e a si mesmos e comunicar isso aos demais 

membros de suas respectivas sociedades. Dessa forma, a origem do mito se 

dá com o surgimento da linguagem, onde mythos (mito1, em grego) significa 

palavra, discurso, mensagem e conversação. Naquele tempo não havia 

explicações científicas para grande parte dos fenômenos da natureza, para os 

acontecimentos históricos. Sendo assim, para conseguir dar significados  aos 

fatos políticos, econômicos e sociais, os gregos criaram uma série de histórias, 

de origem imaginativa, que eram transmitidas – principalmente -  através da 

literatura oral, onde a maioria destas lendas e mitos chegou até os dias de 

hoje. Tais eventos são importantes fontes de informações para entendermos a 

civilização da Grécia Antiga. São estórias ricas em questões psicológicas, 

econômicas, materiais, artísticas,  políticas e culturais. 

 

(...) os mitos explicavam os aspectos essenciais da realidade, 

tais como a origem do mundo, o funcionamento da natureza e 

dos processos naturais, assim como os processos interiores do 

próprio homem, juntamente com seus valores básicos. Eram 

responsáveis não só pela educação e conduta esses povos, 

servindo como guias para uma vida segura, afastando 

quaisquer sentimentos de negação da existência, provenientes 

de uma real impotência em relação à supremacia das 

intempéries, doenças e mortes. (MONIZ, 2007, p. 33) 

 

A mitologia grega é repleta de monstros, heróis, deuses e outras figuras 

mitológicas. Dentre tantas destaco, neste trabalho, um conto – do mito de 

                                                 
11 Fábula que relata a estória dos deuses, semideuses e heróis da Antiguidade pagã. 2 
Interpretação primitiva e ingênua do mundo e de sua origem. 3 Tradição que, sob forma 
alegórica, deixa entrever um fato natural, histórico ou filosófico. 4 Exposição simbólica de um 
fato. 5 Coisa inacreditável. 6 Enigma. 7 Utopia. 8 Pessoa ou coisa incompreensível. Fonte: 
michaelis.uol.com.br (Acesso em: 24out2010) 



 16 

Aracne2 - o qual serve de principal referência para a criação das estampas 

aplicadas aos produtos da coleção, como resultado prático desta pesquisa. 

 

1.1. Conceituando Mito 

 

A fim de apresentar a principal alusão para a produção das estampas 

têxteis aplicadas às bolsas, percebeu-se relevante apresentar primeiramente 

determinados conceitos, que podem elucidar questões pertinentes à 

compreensão da presente pesquisa.  Diz-se que mito, palavra de origem grega 

"mithós", é uma narrativa de cunho simbólico (GUSSI,  2008), relacionada a 

uma dada cultura. O mito procura explicar a realidade, os principais 

acontecimentos da vida, os fenômenos naturais, as origens do mundo e do 

homem por meio de deuses, semi-deuses e heróis. Em mitologia3, os mitos são 

geralmente vistos como histórias baseadas em tradições e lendas, com a 

finalidade de explicar coisas as quais não consegue-se entender. A grande 

maioria dos mitos envolve divindades, mas que são apenas lendas passadas 

oralmente. 

 

1.2. O mito e seus símbolos 

 

 As estórias mitológicas costumam ser, segundo Guimarães (1995), 

transmitidas através de tradições e lendas, com o intuito de esclarecer 

questões sobre o universo, a origem do mundo, fenômenos naturais e demais 

coisas, as quais explicações simples não são suficientes. Todavia, não são 

todos os mitos que têm caráter elucidativo, em sua maioria costumam 

representar algo sobrenatural ou alguma divindade, mas alguns são somente 

contos transmitidos geração após geração.  

                                                 
2 Mortal com habilidade nas artes de tecer e bordar, desafiou a deusa Atena, afirmando que 
seu trabalho era superior ao dela. Fonte: mitologiagrega.templodeapolo.net (Acesso em: 
15out2010) 
3 1 Descrição geral dos mitos; mitismo. 2 Estudo dos mitos. 3 História dos mistérios, cerimônias 
e culto com que os pagãos reverenciavam os seus deuses e heróis. Fonte: 
michaelis.uol.com.br (Acesso em: 24out2010) 
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Pode-se deduzir que os mitos auxiliam a compreender-se a humanidade 

no transcorrer dos tempos, persistindo ainda hoje, instigando o homem a 

compreender a si e ao meio em que vive e interage. Contudo, não se pode 

afirmar que exista uma maneira única e definitiva de interpretação dos mitos, 

pois os mesmos libertam o imaginário de cada indivíduo e do coletivo, de 

modos distintos, abertos a diversos entendimentos e interpretações. Buscar 

entender o mito, nas suas distintas formas, mostra que não há como sintetizá-

lo a elementos simples e compreensíveis somente em um único contexto. 

Segundo Lévi Strauss (1996), “o mito pode ser percebido como uma 

narrativa que leva à expressão”. Partindo desta premissa, inicia-se esta análise 

indagando que os temas mitológicos, desde os tempos mais remotos até a 

atualidade, ajudam a dar significado e relevância às produções das mais 

diversas áreas de conhecimento como as artes visuais, o teatro, a literatura, a 

poesia, a filosofia, a psicologia, entre outras. 

 Percebe-se que, através da mitologia, é possível vislumbrar situações 

cotidianas e fazer uma analogia entre elas e as vivências humanas, aquilo que 

nos interliga e que nos faz perceber semelhanças e diferenças entre nós.  

Umberto Eco (ECO, 1984) discorre sobre a autoridade da imagem do 

mito, percebendo através de símbolos aquilo que constitui a cultura de um 

indivíduo ou de todo um povo. Estas representam uma universalidade, 

tornando triviais os valores que representam e, sendo assim, acabam por 

provocar uma identificação por parte daqueles que nas mesmas crêem, 

portanto pode-se concluir que o homem, através de seus mitos, pode conceber 

como será visto pelo outro. 

No conto de Aracne pode-se observar elementos com distintos 

significados e possibilidades de interpretações. Estes elementos podem ser 

entendidos como labirintos, caminhos e descaminhos da existência humana, 

por onde trilha-se e se vivencia as mais distintas experiências, onde um 

indivíduo pode perder-se e encontrar-se, onde se busca respostas e, por 

vezes, as mesmas submergem. Enfim, onde permeia a realidade do homem, 

enquanto criatura que busca compreender o mundo, seja aquele que ele habita 

ou o que existe em seu imaginário. 
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Muitas vezes, na atualidade, constata-se que o mito pode ser percebido 

como algo que nos apresenta mais do que um fenômeno fantástico, fruto da 

história passada por gerações, mas sim um meio com o qual podemos nos 

introjetar e perceber como indivíduos de um coletivo, e sujeitos ao meio em que 

habitamos. Nessa perspectiva, o mito de Aracne representa uma forma distinta 

de apreciação das distintas facetas humanas. 

Roland Barthes, em sua obra Mitologias, diz que o mito, antes de 

qualquer coisa, é uma fala, e que o homem expressa o mito por intermédio de 

sua linguagem, símbolos e projeções (BARTHES, 2001, p.131). Em uma 

análise semiótica, o autor decompõe o mito em significante, significado e signo, 

onde o mito seria o próprio signo, caracterizando-o o como alguma coisa que 

perfaz além da imagem representada por si só, já que a mesma é repleta de 

conteúdos abertos a novas interpretações. Percebe-se que os mitos raramente 

são ilustrados de modo racional, visto que o homem pode chegar a inúmeras 

conclusões diferentes. 

 

1.3. Um conto do mito de Aracne 

 

Emerge-se então no mito de Aracne4, que nos descreve como esta 

notável tecelã, tomada pelo orgulho, persiste em contrariar a vontade de 

Atena5, que lhe ensinou a arte de fiar e tecer. Aracne propôs à deusa um 

desafio, onde garante que seu trabalho é melhor que o da mestra. Apesar de 

ter sido alertada por todos, inclusive pela deusa, a desafiante não admite 

recuar, fazendo com que Atena então aceite a provocação. Em síntese, o conto 

nos descreve o desafio da deusa diante da intransigente discípula, e a punição 

por uma humana ousar fazê-lo. 

Aracne, dentre uma criação desordenada de imagens enquanto tece, 

delineia as falhas proporcionadas pelos deuses aos mortais humanos. Em 

contrapartida, Atena transmite avisos à desafiante, por meio das imagens por 

ela tecidas. Pode-se perceber, portanto, que Atena propõe à mortal acabar com 

                                                 
4 Essa narrativa do conto é uma reunião de diversas versões encontradas em livros e sites. 
5 Uma das principais divindades do panteão grego e um dos doze. Atena, na mitologia grega é 
a deusa da guerra, da civilização, da sabedoria, da estratégia, das artes, da justiça e da 
habilidade. Uma das principais divindades do panteão grego e um dos doze deuses olímpicos. 
Fonte: wikipedia.org (Acesso em: 09out2010) 
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sua atitude rebelde, sugerindo que sua opositora desista do desafio e aceite 

sua vontade.  

Contudo, devido a sua grande habilidade, atribui-se à Aracne, através de 

sua humanidade, uma demonstração de sua capacidade própria, onde se 

recusa a regredir nas próprias convicções. Ainda sobre as conotações 

inerentes em seu trabalho no desafio, a mortal, por meio dos desenhos tecidos, 

estende sua revolta e contestação às demais divindades.  

Finalizada a obra de Aracne e averiguada sua perfeição, Atena - 

irredutível - revolta-se pelo comportamento da desafiante, afirmando que sua 

ambição é estúpida e que por isto, seu destino é o isolamento, devido a seu 

indigno comportamento. Sendo assim, da mesma maneira que Aracne não se 

demove em sua atitude, a deusa por sua vez, percebe-se impedida de   

perdoá-la. A mortal então surpreende, quando diante de todos decide   

enforcar-se com o próprio fio, em uma atitude que demonstra sua obstinação 

em decidir seu próprio destino. Atena, não podendo alterar tal condição, no 

momento da morte de Aracne, impõe a ela um castigo: transformando-a em 

aranha e condenando-a a tecer a teia por toda a eternidade, através de sua 

existência e das gerações vindouras.  O trecho que segue ilustra claramente o 

quanto Aracne se mantém firme em seus valores, mesmo após a punição.  

 

(...) [Atena] Já ia dando as costas para se retirar, 

quando percebeu um ruído vindo da árvore. Voltou-se e viu que 

a criatura negra movimentava suas pernas com extraordinária 

agilidade, costurando um manto com uma seda extremamente 

fina que retirava de seu dorso abaulado. Aos poucos Atena viu 

surgir diante de seus olhos um magnífico bordado circular, que 

excedia a tudo que ela antes já fizera, como se Aracne, mesmo 

sob aquela odiosa forma, tivesse se tornado ainda mais 

talentosa com seus diversos braços. (FRANCHINI, 2007, 

p.172) 

  

Aracne nos apresenta uma perspectiva curiosa ao desafiar Atena, pois 

ela – Aracne – acredita em suas competências acima de qualquer hierarquia 

imposta e, por meio de sua habilidade, demonstrar seus princípios.  
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2. A BOLSA 

2.1. História da Bolsa 

 Na história da indumentária, podemos constatar que o homem usa 

acessórios desde os primórdios, seja para alguma utilidade prática ou como 

mero adorno corporal. O acessório produzido para este trabalho - bolsa6 - mais 

especificamente bolsa estilo carteira - tem uma vasta e íntima história que 

perpassa a existência humana, acompanhando e servindo para as mais 

diversas finalidades.  

A história da bolsa remonta de um período remoto, quando o homem 

sentiu a necessidade de ter onde carregar seus objetos indispensáveis. Relatos 

em livros, pinturas e desenhos mostram que, em civilizações antigas, as 

“bolsas” eram amarradas às cinturas de homens e mulheres para facilitar o 

transporte dos mais diversos tipos de objetos, em geral de cunho pessoal, é 

objeto que vem acompanhando a humanidade desde seus primórdios, de 

acordo com relatos textuais e imagens que ilustram o uso desta no decorrer 

dos tempos. Na Figura 01, bolsa do século V, levada amarrada a um galho 

bastão e tinha como objetivo carregar alimentos.  

 

Figura 01: Bolsa em couro do século V 

Fonte: www.sinacouro.org.br 

                                                 

6 Acessório de moda feito de couro, tecido, plástico, palha, ráfia, jeans ou outros materiais, 
geralmente com alça (curta ou a tiracolo), usado por mulheres e  homens, e que serve para 
carregar diversos objetos. Fonte: wikipedia.com (Acesso em: 12nov2011) 
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Na atualidade, a bolsa carrega um simbolismo ímpar dentre os 

acessórios de moda, é objeto quase indispensável para o público feminino e 

proporciona um modo de expressão de quem a usa. É comumente considerada 

uma extensão do corpo da mulher, por vezes refletindo interna e externamente 

a personalidade da pessoa. Curiosamente, antes de meados do século XIX a 

bolsa não havia sido denominada desta forma, contudo há comprovações do 

uso de um objeto amarrado à cintura de homens e mulheres visto em 

hieróglifos egípcios e até mesmo relatado na Bíblia.  

            Em uma breve cronologia da bolsa, entre os séculos XIV e XV, esta 

compunha o traje medieval sendo presa ao cinto de indivíduos de ambos os 

sexos, visto que ainda não havia sido criado o bolso para as vestes. As bolsas 

foram denominadas nesta época de Chaneries, sendo que ainda existiam no 

medievo as bolsas eclesiásticas. Devido ao costume medieval de dar esmolas 

surgiu a bolsa Almoniere, usada para carregar moedas de ouro, e eram 

confeccionadas em materiais como seda, linho, veludo ou em couro, 

suspensas na cintura por cinturões ou cordões. A seguir, Chanerie de veludo 

devore (Figura 02) e Almoniere (Figura 03). 

 

 

 
Figura 02: Bolsa Chanerie do século XV 

Fonte: www.sinacouro.org.br 
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Figura 03: Bolsa Almoniere do século XV 

 Fonte: www.sinacouro.org.br  

 

 

            No período elisabetano, compreendido entre os séculos XVI e XVII, 

devido a indumentária feminina ser muito volumosa, as bolsas não 

costumavam mais ser utilizadas presas aos cintos, mas sim  colocadas sob as 

saias, os homens usavam espécie de bolsos dentro de suas calças. As classes 

menos abastadas dispunham de um tipo de mochila ou saco de couro ou pano 

carregado nas costas de forma diagonal. Na figura 04, bolsa alemã adornada 

com bordados e brasões; na figura 05, bolso em formato de pêra e na figura 

06, bolsa masculina, utilizadas suspensas na cintura junto à espada.  

 

 

 

 

Figura 04: Bolsa alemã do século XVI 

Fonte: sinacouro.org.br 
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Figura 05: Bolsa pêra do século XVII 

Fonte: sinacouro.org.br 

 

 

 

Figura 06: Bolsa masculina do século XVI 

Fonte: sinacouro.org.br 

 

          No século XVIII, após o advento da Revolução Francesa, as vestes 

perderam o grande volume e as bolsas voltaram a ser utilizadas por fora das 

roupas. A figura 07 mostra bolsas confeccionadas em couro com aplicação de 

bordado turco. 
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Figura 07: bolsas em couro do século XVIII 

Fonte: sinacouro.org.br 

  

 

          Com a chegada do século XIX a bolsa ascende no cenário vitoriano, 

surgindo modelos diversos confeccionados com variados tecidos. É nesta 

época que a bolsa de mão surge, tendo origem nas bagagens de mão e malas 

de viagem. Na França e Inglaterra dos idos de 1810 a denominação Reticulé foi 

utilizada para designar as bolsas da época. (Figura 08)  

 

 

 

 

Figura 08: bolsa Reticule de 1810 

Fonte: sinacouro.org.br 

 

Ingressando no século XX , a bolsa recebe o status notório de objeto 

que compõem o vestuário de forma definitiva. Incursionando-se pelo citado 

século, foi na década de 1920 que a bolsa estilo carteira ganhou mais espaço e 
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era carregada sob o braço. Também nesta época se popularizou a bolsa estilo 

envelope. 

 
 

            

 

          Figura 09: Bolsa  em couro década 1920 

       Fonte: portalsaofrancisco.com.br 

 

Já na década de 1930, a maioria dos modelos de bolsas conhecidos 

hoje, já haviam sido criados. 

 
 

 

 

Figura 10: Bolsa  em couro de crocodilo, década 1930 

Fonte: portalsaofrancisco.com.br 

 

No período da 2ª Guerra Mundial, materiais como o couro ficaram 

escassos e bolsas eram confeccionadas em tecido e de modo artesanal. Nos 

anos 1950 a bolsa adquiriu qualidade de objeto cult e grandes designers 

criavam bolsas com muito estilo. 
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Figura 11: Bolsa e sapato, década 1950 

Fonte: portalsaofrancisco.com.br 

 

Em contraste a este período, os anos 1960 e 1970 foram de bolsas 

despojadas seguindo os movimentos sócio-culturais da época; os zíperes são 

amplamente utilizados no fechamento das bolsas também nesta época.  

 

             

 

            Figura 12: Bolsa  bordada, década 1970 

                   Fonte: portalsaofrancisco.com.br 

 

Ingressando nos anos 1980 e 1990 percebe-se o uso de materiais 

tecnológicos na confecção das bolsas e o surgimento de bolsas unissex, além 

de uma gama incontável de tipos e modelos. Há um resgate nostálgico com 

inspiração em modelos vistos no passado. Mochilas, pochetes, pastas 

executivas e sapatos coordenados com as bolsas eram comuns nos anos 80. 
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Figura 13: Bolsa e sapato em couro, década 1980 

Fonte: portalsaofrancisco.com.br 

 

 Nos anos 90 percebe-se um minimalismo onde impera a simplicidade. 

Não é muito diferente nos anos 2000 e 2010, onde as bolsas são criadas pelas 

grandes marcas, mas também popularizadas por empresas menores que criam 

suas versões a preços convidativos. Há uma crescente demanda do acessório 

nas mais diversas formas e tipos, produzido de forma artesanal, 

proporcionando peças originais e exclusivas a um público que busca sua 

individualidade através do que usa. 

 

                

 

           Figura 14: Bolsas década 1990 

                      Fonte: portalsaofrancisco.com.br 

Contudo, para este trabalho, pesquisou-se a bolsa no âmbito histórico de 

seu uso como acessório feminino, relatando-se - de forma objetiva - sua 

trajetória até o final do século XX. 
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2.2. Bolsa como acessório de moda 

 

Como visto anteriormente, a bolsa é um objeto que faz parte da nossa 

indumentária há muito tempo, entretanto a mesma como acessório de moda 

feminina apresenta suas peculiaridades. Para este trabalho aprofundou-se a 

pesquisa sobre a bolsa de mão, tipo este, que engloba muitos modelos. 

 

2.2.1. Bolsa de mão 

 

 Analisou-se a história da bolsa de mão, desdobrando-se um período no 

qual ela ganhou maior destaque, consolidando-se como um estilo atemporal de 

bolsa, dentro da moda feminina. 

A bolsa de mão feminina encontra espaço a partir das décadas de  

1920-30, período em que a moda - de um modo geral -  ganha visão a partir de 

grandes nomes do meio que além de roupas passam a produzir bolsas e outros 

acessórios para suas marcas.  

 

 2.2.2. Bolsa estilo carteira 

 

Emile Hermès7 é considerado o criador da primeira bolsa estilo carteira 

(também conhecida como carteira ou clutch), com a intenção de ser usada em 

festas por mulheres que precisavam ter onde carregar suas cigarreiras e 

maquiagem.  A fim de focar em um tipo específico de bolsa de mão, pesquisou-

se a bolsa estilo carteira, assim como se buscou maneiras de desenvolver 

modelagens para essa classe de bolsas. 

 

 

 

 

                                                 
7 Estilista fundador da marca Hermes, criou na década de 1930 a bolsa estilo carteira. Fonte: 
bolsademulher.com. (Acesso em: 12nov2011) 
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2.2.3. Bolsa em cartonagem 

A técnica de cartonagem8 é amplamente utilizada para criações 

artesanais. Com ela pode-se criar desde peças para uso em escritório – como 

blocos, risque-rabisque, porta-lápis– até acessórios como as bolsas-carteira 

desenvolvidas para este trabalho. Consiste no uso de uma base de algum tipo 

de papelão com gramatura alta, que por esta razão cria a estrutura firme para o 

objeto a ser produzido. A cartonagem, para criação de bolsas, é muito utilizada 

principalmente para aqueles modelos que necessitam, em parte ou totalmente, 

de uma modelagem estruturada. Existem diversas modelagens de bolsas de 

mão feitas com o uso da técnica: modelo envelope e baguete são exemplos 

dos mais conhecidos. Marcas de destaque internacional utilizam essa técnica 

em suas criações e, apesar dos altos e baixos da moda, é um estilo que 

permanece, principalmente nas tradicionais bolsas de festa. 

Para a criação da coleção de bolsas-carteira foram desenvolvidas 

modelagens com o uso desta técnica. O encontro entre o design de produto e 

design de superfície têxtil promove uma exclusividade ímpar às clutches. 

 

           Quadro 01: desenhos técnicos (vista frontal e lateral) dos modelos de  

           bolsas desenvolvidos. Fonte: acervo pessoal da autora 

 

 

                                                 
8 sf (cartão+agem) 1 Artefato de cartão ou papelão. 2 Encadernação em cartão. 3 Volume 
cartonado. 4 Caixa feita de cartão. Fonte: michaelis.uol.com.br. (Acesso em: 13mar2011) 
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No quadro 01 (em sentido horário) são apresentados desenhos técnicos, 

com vista frontal e lateral, dos quatro modelos criados para as três coleções: 

bolsa-carteira com aba larga, bolsa-carteira com aba central, bolsa-carteira 

envelope e bolsa-carteira envelope com aba reta. A escolha e desenvolvimento 

dos modelos têm associação direta com as tendências atuais de moda em 

acessórios, onde as bolsas estilo carteira estão em um momento de ascensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

3. METODOLOGIA 

 

 O processo de análise segue as diretrizes da metodologia de Gui 

Bonsiepe (1984), onde o centro da apreciação é de cunho mercadológico. 

Primeiramente apresenta-se uma análise diacrônica do produto, a fim de 

contextualizar o objeto de pesquisa, através de sua existência no decorrer do 

tempo. Logo que se identificou a problematização do produto, seguiu-se com 

uma análise sincrônica, delimitando-se o estilo e período da bolsa a servir 

como referência. 

 

3.1. Metodologia projetual 

 

3.1.1. Problematização 

 

Após a definição do produto - bolsa estilo carteira – houve questões que 

precisaram ser resolvidas, o que implicou em atingir os objetivos almejados, ou 

seja, aliar a criação de design de produto (modelagens das bolsas) e design 

para estamparia. Por meio das análises diacrônica e sincrônica avaliou-se 

questões como a ergonomia (modelagem), materiais e estética do produto, 

com o intuito de perceber quais os fatores mais relevantes para a criação de 

um produto, funcional e visualmente atraente ao público-alvo que abrange uma 

grande faixa etária, mulheres entre 20 e 55 anos. 

 

3.2. Análise diacrônica da bolsa 

A bolsa, em todas suas formas e usos faz parte do universo feminino desde 

os tempos mais remotos, e comumente é vista como algo além de um artefato 

onde é possível carregar-se coisas, mas principalmente é um objeto de desejo, 

com funções além das práticas e funcionais. Contudo, percebe-se uma grande 

necessidade estética, sendo um dos acessórios mais importantes na 

indumentária feminina. Nesta análise foi delimitado o período que a bolsa estilo  

carteira foi popularizada – década de 1920 até a atualidade. A seguir, quadro 

com quatro modelos que representam o estilo, no decorrer dos anos 1900 até 

os 2000. 
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Quadro 02: Modelos de bolsas estilo carteira 

Fontes: citadas no quadro 
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3.3. Análise sincrônica da bolsa 

Existe uma diversidade incontável de bolsas, com modelos, cores, 

materiais, para os mais diversos usos. Nesta análise pesquisou-se um modelo 

específico de bolsa feminina: estilo carteira e após emergiu-se no universo de 

possibilidades de materiais, escolhendo-se aquelas produzidas com tecido, e 

ainda bolsas feitas com tecido estampado. As bolsas a seguir são apenas uma 

amostra daquilo que é visto hoje no mercado em questão de bolsas-carteira, 

onde o produto possui um forte apelo quanto às estampas, remetendo a um 

universo de feminilidade. Ainda pode-se perceber um retorno de técnicas de 

manufatura, onde o artesanal proporciona um toque de exclusividade ao 

produto, também uma característica muito forte no mercado atual.   

 

Quadro 03: Modelos diversos de bolsa estilo carteira, produzidas artesanalmente em tecido 

Fonte: www.google.com.br/images 

 

 

          Foram delimitados, nesta análise, quatro modelos de bolsas estilo 

carteira, produzidas com tecido estampado, pois o produto aplicado neste 

estudo é a superfície têxtil de revestimento a ser aplicada sobre o suporte (no 

caso, tecido), que por sua vez irá revestir bolsas femininas tipo carteira. 

        As peças a seguir, apesar de terem o estilo carteira em comum, têm 

variações de tipo de tecido, dos motivos das estampas, técnica de confecção 

(costura, cartonagem ou ambas), detalhes como alças e fechos também 
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propiciam uma diversidade, que confere a cada peça individualidade.         

Ainda pode-se perceber nas bolsas aspectos de situação de uso, pois algumas 

são produzidas com tecido de algodão e são mais informais para o uso no dia-

a-dia, outras são produzidas com tecido acetinado, conferindo um ar mais 

formal, para uso em ocasiões especiais. No que tange aos formatos, as 

variações são sutis, algumas mais arredondadas, outras mais quadradas, mas 

todas são longilíneas no sentido horizontal. Outra característica relevante é o 

fato delas serem produzidas de forma artesanal, sendo peças exclusivas e com 

produção pequena, assim como os produtos criados para as coleções, como 

resultado prático deste trabalho. 

 

 

Quadro 04: Modelos de bolsas estilo carteira produzidas artesanalmente 

Fonte: www.google.com.br/images 
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4. DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO: DOS DESENHOS ÀS ESTAM PAS 

 

 Dando continuidade à criação das estampas, associando tema, cor, 

linha, forma e criação, seguem as etapas para a concepção a partir do 

processo estabelecido pelo projeto. Como anteriormente dito, foram compostas 

diversas modulações que partiram de um mesmo referencial: a teia. 

Primeiramente foram feitas experimentações com diversos materiais, dentre 

eles linha, cordão, lápis, giz de cera, entre outros. Após a digitalização dos 

estudos, foram criados protótipos das estampas, com auxílio de programas 

gráficos, posteriormente transferidas para diversos tipos de tecidos, através de 

processos de impressão serigráfica9 e estamparia digital10.   

 

Quadro 05: Painel Semântico com referências para processo criativo 

Fonte: acervo pessoal da autora 
 

 

                                                 
9 1 Processo de reprodução de imagens ou letreiros, usando um caixilho com tela, formando 
uma espécie de estêncil, no qual as partes impermeabilizadas formam os claros do desenho 
(ou as áreas reservadas para outras cores) e a tinta passa pelas partes permeáveis, premida 
por rolo ou puxador. 2 Estampa obtida por este processo. Fonte: michaelis.uol.com.br (Acesso 
em: 18nov2011) 
10 Processo de reprodução que utiliza impressão digital através de impressoras, em um sistema 
semelhante ao das impressoras de papel. Fonte: sintequimica.com.br (Acesso em: 18nov2011) 
 



 36 

 O quadro 05 apresenta um Painel Semântico, com diversas referências 

que auxiliaram no processo criativo. Na coluna à esquerda, uma sequência de 

fotografias de teia de aranha; na mesma coluna, abaixo, matriz, módulo, 

composição e detalhe de obra de gravura. Na coluna central, duas imagens de 

pinturas clássicas que deram origem às paletas de cores utilizadas no 

processo; lista de palavras-chave que orientam o estudo. À direita, coluna com 

detalhes de imagens processo a partir de peças de crochê; abaixo, verso sobre 

o mito. 

 

4.1. Design de Superfície Têxtil 

 Design resulta de um processo técnico e criativo, que está relacionado à 

configuração, concepção, elaboração e especificação de um artefato. Tal 

processo normalmente é parte de uma intenção ou objetivo, ou surge para 

aque se consiga solução de um problema/produto. O design pode ser também 

uma qualidade daquilo que foi projetado. Para executar um projeto de design é 

preciso a figura de um profissional que se ocupa do sistemas de informações 

visuais, objetos e/ou sistemas de objetos de uso, através de enfoque 

interdisciplinar, conhecido com designer. No desenvolvimento de seus projetos, 

o designer deve considerar as características dos usuários e de seu contexto 

sócio-econômico-cultural, bem como o perfil, potencialidades e limitações 

econômicas e tecnológicas das unidades produtivas onde os sistemas de 

informação e objetos de uso serão fabricados.  Segundo Rüthschilling, o 

Design de Superfície  

É uma atividade criativa  e técnica que se ocupa com a criação 

e desenvolvimento de qualidades estéticas, funcionais e 

estruturais, projetadas especificamente para constituição e/ou 

tratamentos de superfícies, adequadas ao contexto sócio-

cultural e às diferentes necessidades e processos 

produtivos.“(RÜTHSCHILLING, 2008 p.23). 

Para a criação de design de estamparia têxtil, existem os designers de 

superfície, profissionais capacitados para criar e desenvolver em diversas 
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áreas de atuação como superfícies têxteis, em papel e também revestimento 

cerâmico. 

 

 

4.1.1. Origens dos desenhos 

 

Através das diversas referências vistas anteriormente, foram 

desenvolvidas estampas criadas a partir do Mito de Aracne, as quais se propõe 

algumas possibilidades de aplicação em acessório feminino – bolsas estilo 

carteira.  

Primeiramente veremos os processos os quais mostram de onde 

surgiram os módulos, que posteriormente originaram as estampas e os 

produtos em todas suas modelagens. 

 

 

4.2. Tecelagem: da trama às estampas 

 

 Uma definição de tecer das mais utilizadas é “entrelaçar fibras”. Tecer 

implica questões além das práticas, pois é uma técnica das mais antigas e que 

evolui com a humanidade.  A construção dos tecidos tem inspiração na 

natureza, onde as teias de aranha e os ninhos de pássaros nos mostram 

delicadas e perfeitas construções. Para que um tecido seja formado é 

necessário que um maquinário o viabilize, e que segundo Pezzolo  

 

 

(...) um entrelaçamento ordenado de dois conjuntos de fios (...) para a 

formação da trama. Esta rede surge a partir do urdume e da trama: o 

primeiro consiste em um conjunto de fios fixos a estrutura, alinhados 

em paralelo no sentido do comprimento; a trama, por sua vez, é um 

outro conjunto de fios que perpassam o urdume no sentido da largura, 

formando assim o tecido. (PEZZOLO, 2008, 144) 
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Figura 15: Esquema básico de construção de tecidos 

Fonte: wikipedia.com/images 

 

 

4.2.1. A renda Nhanduti 

 

 Dentro das pesquisas que relacionam, de alguma forma, mitologia e 

tecelagem, existe uma a qual se julgou relevante, tanto por sua essência 

intimamente ligada ao mito de Aracne, quanto ao seu valor como técnica 

artesanal, a renda Nhanduti. Categoria de artesanato difundido nos países 

latino-americanos pela dominação espanhola e que teria alcançado o Brasil 

especialmente através do Paraguai. Uma trama radial é montada pela rendeira 

sobre um bastidor aonde o desenho final vai se definindo conforme a variação 

de pontos básicos executados sobre ela. É conhecida também por Tenerife ou 

Renda do Sol porque os vários motivos são tecidos sobre a trama que parte de 

um centro, assemelhando-se a uma teia de aranha, que é o significado do seu 

nome paraguaio (na língua guarani), Ñanduti. A seguir, a figura 16 com 

bastidores (circular e quadrado, além de instruções de uso), amostras da 

técnica da renda Nhanduti e uma versão do conto, para ilustrar sua            

inter-relação com o conto de Aracne. 
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Figura 16: Bastidores para tecer renda nhanduti com amostras e manual 

Fonte: nhandutimuseuvirtual.blogspot.com 

 

Segundo a lenda, a origem do Nhanduti, está relacionada a uma 

inconsolável indígena cujo noivo desapareceu no dia do casamento. Após 

procurá-lo na mata fechada, por infortúnio encontrou-o morto, então se abraçou 

ao corpo e o velou durante a noite. Ao aparecer os primeiros raios de sol a 

moça percebeu que o guerreiro morto estava coberto por um manto de teias 

tramado por aranhas. A noiva então se muniu de fios e agulhas e - sobre o 

trabalho das aranhas - teceu para o amado uma surpreendente mortalha, e 

assim foi criada a primeira peça de nhanduti. (Fonte: atibaiamania.com.br) 

 

4.2.2. Desenhando com tear de papelão: técnicas em  tear como recurso 

criativo 

 

 Das inúmeras possibilidades para criação de “teias” por processos 

artesanais, optou-se por trabalhar com um recurso simples, mas eficiente, para 

originar distintas redes que buscam remeter às tramas criadas pelas aranhas.   
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 Com o intuito de ter referências para traçar os desenhos feitos com linha 

e cordão, percebeu-se a necessidade de um processo de observação de 

tramas criadas pelas aranhas. Sendo assim, foi feito um painel de fotografias 

de uma única teia, partindo-se de seu desenho por inteiro até chegar-se a 

recortes ou janelas de porções da referida teia. A Figura 17 ilustra essa ação. 

        

 

 

Figura 17: Sequência de fotografias que mostram a estrutura de uma teia de aranha 

Fonte: acervo pessoal da autora 
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 Partindo-se desse estudo de observação, a primeira experiência (figura 

18) é um tipo de bordado sobre papelão, onde uma linha fina foi tramando 

sobre o papelão – e através dele – linhas que se interconectam e geram uma 

teia geométrica.   

 

 

 

Figura 18: Teia bordada com linha sobre  suporte de papelão 

Fonte: acervo pessoal da autora 

 

            Na segunda experiência (figura 19) produziu-se um tear de papelão, 

criando-se pequenas aberturas ao redor do suporte, iniciando-se com o uso de 

cordão (barbante) uma trama mais orgânica e emaranhada. 

 

 

 

Figura 19: Teia tecida com cordão sobre tear de papelão 

Fonte: acervo pessoal da autora 
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As imagens dos quadros 06 e 07 mostram o desenvolvimento do 

processo criativo utilizado na criação das estampas, posteriormente aplicadas 

sobre tecido, material que reveste as bolsas. A primeira imagem consiste em 

um tipo de bordado em tear, onde mão, agulha e cordão tomam o lugar da 

aranha e sua teia, buscando compor uma trama que se assemelhe a um 

desenho estilizado da teia. Este bordado foi então fotocopiado: na segunda 

imagem do quadro 06 todas as bordas receberam pedaços de cordão a fim de 

criar um módulo raportado; no quadro 07 (segunda imagem) a trama criada não 

sofreu intervenção. A terceira imagem, em ambos quadros 06 e 07, é o 

resultado da digitalização do módulo anterior, onde a imagem foi vetorizada, 

permitindo diversas maneiras de compor com a  original.  

 

Quadro 06: Processo criativo para desenvolvimento de estampa, a partir  

de bordado em papelão. Fonte: acervo pessoal da autora 

 

 

Quadro 07: Processo criativo para desenvolvimento de estampa, 

a partir de trama em tear  de papelão. Fonte: acervo pessoal da autora 
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Quadro 08:  Módulo de bordado  em papelão manipulado digitalmente e 

 fragmentação da forma. Fonte: acervo pessoal da autora 

 

 

  

O quadro 08 apresenta algumas possibilidades de fragmentação do 

módulo, surgindo novas formas que foram utilizadas posteriormente na criação 

de estampas da coleção Aracne. 

 

4.2.3. O Crochê 

Crochê ou Croché é uma técnica de artesanato, feito com uma agulha 

especial, que possui um gancho e que produz um trançado semelhante ao da 

malha ou da renda. 

A palavra foi originada de um termo existente no dialeto nórdico com o 

significado de gancho (que é a forma do bico encurvado da agulha utilizada 

para puxar os pontos), que também originou croc, que em francês – crochet -  

tem o mesmo significado. Ninguém tem a certeza de quando ou onde 
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começou. Segundo historiadores, há vestígios de que trabalhos em crochê 

podem ter origem ainda na Pré-história. Durante o Renascimento, foi 

considerado um passatempo das classes sociais abastadas. Mulheres se 

reuniam  para crochetar peças luxuosas que imitavam renda Tambour11 para 

serem usadas como adornos de roupas ou na decoração. A arte do crochê, 

como a conhecemos atualmente, foi desenvolvida no século XVI. O escritor 

dinamarquês Lis Paludan tentou descobrir a origem do crochê na Europa e 

fundamentou algumas teorias. A mais provável é a de que ele se originou na 

Arábia e chegou à Espanha pelas rotas comerciais do Mediterrâneo. Também 

há indícios posteriores da técnica em tribos da América do Sul, que usavam 

adornos de crochê em rituais da puberdade. Na China, bonecas eram feitas 

com a mesma técnica. A origem mais provável vem da técnica de costura 

chinesa, uma forma primitiva de bordado que foi difundida no Oriente Médio e 

chegou à Europa por volta de 1700. Contudo, o crochê só começou a ser 

fortemente difundido nos 1800. Os trabalhos com a técnica podem ser 

realizados com qualquer tipo de fio ou material, sendo o crochê uma técnica 

repleta de possibilidades, não somente na área de artesanato, mas também 

nas Artes Visuais. 

 
4.2.4. Desenhando com crochê: a técnica de  Frottage como recurso 

criativo  

  

 Para a criação da coleção Renda, partiu-se da coleta de pequenos 

guardanapos feitos em crochê, objetos guardados cuidadosamente dentro de 

gavetas. Estas peças são como pequenas relíquias, delicados objetos criados 

por familiares e que servem como meio para se originar novos desenhos. 

A Frottage12 ou frotagem consiste em uma técnica muito simples, 

trabalhada desde os primórdios e apresentada ao nosso universo ainda na 
                                                 
11 Tipo de renda com origem na Bélgica, feita por uma rede fina (tipo tule)  esticada  num 
bastidor e preenchida formando desenhos,  usando o ponto de cadeia e um gancho puxa-se o 
fio através da trama. Fonte: aslantrendsbrasil.wordpress.com 
12 Palavra de origem francesa, significa esfregar ou fazer fricção A técnica foi usada pela a 
primeira vez pelo artista alemão Max Ernest, e consiste em colocar um uma folha de papel 
sobre uma superfície áspera e esfregá-la, pressionando-a com um bastão de cera até a textura 
aparecer, de modo que o papel de cima copie o aspecto da superfície posta debaixo dele.         
Fonte: diaadia.pr.gov.br. (Acesso em: 17nov2011) 
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infância. A descoberta das imagens de folhas e objetos, através da fricção de 

giz de cera sobre uma folha de papel (esta sobreposta ao objeto) faz surgir 

uma releitura em relevo. Como dito anteriormente, os objetos trabalhados 

foram guardanapos em crochê e a partir deles, produziu-se diversos desenhos 

que foram trabalhados em programas gráficos.  

 

 

 

Figura  20: Sequência de imagens que mostram os objetos (guardanapos em crochê) 

e seus desenhos frotados sobre papel. Fonte: acervo pessoal da autora 

 

 
Figura 21: Sequência guardanapo A - acima à esquerda – guardanapo em crochê; à esquerda -  

frotagem 

do guardanapo.  Abaixo, à esquerda – imagem trabalhada digitalmente; 
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à direita – fragmento da imagem criando nova imagem. Fonte: acervo pessoal da autora. 

 

 

Figura 22: Sequência guardanapo B - acima à esquerda – guardanapo em crochê; à esquerda-  

frotagem 

do guardanapo.  Abaixo, imagem trabalhada digitalmente.Fonte: acervo pessoal da autora 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Sequência guardanapo C - acima à esquerda – guardanapo em crochê; à esquerda- 

frotagem  

do guardanapo.  Abaixo, imagem trabalhada digitalmente.Fonte: acervo pessoal da autora 
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Figura 24: Sequência guardanapo D - acima à esquerda – guardanapo em crochê; à esquerda 

-  frotagem 

do guardanapo.  Abaixo, à esquerda – imagem trabalhada digitalmente; 

à direita - fragmento da imagem criando nova imagem. Fonte: acervo pessoal da autora 

 

 

 

 

 

 

Figura 25:  Sequência guardanapo E - cima à esquerda – guardanapo em crochê; à esquerda -  

frotagem 

do guardanapo.  Abaixo, imagem trabalhada digitalmente. Fonte: acervo pessoal da autora 
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4.3. Cartelas de cores  

  

 Após análise de múltiplas possibilidades de referências para a criação 

das cartelas para as coleções, se utilizou como ponto de partida duas obras de 

arte – pinturas – as quais se captou as cores que mais se acreditou representar 

o contexto de tais obras. Da pintura “O sonho de Aracne” surgiu a cartela de 

cores Aracne. Da obra “Atena e o Centauro” teve origem a cartela de cores 

Atena. Duas cartelas de cores que inspiraram a criação das coleções de 

estampas têxteis, exclusivamente criadas para a confecção da parte prática 

deste trabalho, as bolsas estilo carteira. 

 

4.3.1. Cartela coleção Aracne 

 

 A Cartela de cores da coleção Aracne é formada por uma paleta de 12 

cores, onde a pintura “O sonho de Aracne” de Diego Velázquez13, com suas 

cores escuras, muitos tons de vermelho em um ambiente dramático remetem 

ao conto de Aracne, onde prevalece toda uma atmosfera de disputa a qual a 

protagonista viveu. 

 

Quadro 09: à esquerda, pintura “O sonho de Aracne” de Diego Velásquez; à direita,  

cartela de cores inspirada na obra. Fonte da imagem: museodelprado.es. 

Fonte da cartela de cores Atena: acervo pessoal da autora 

 

                                                 
13 Sevilha, 6 de Junho de 1599 - Madrid, 6 de Agosto de 1660, foi um pintor espanhol e 
principal artista da corte do Rei Filipe IV de Espanha. Fonte: wikipedia.org (Acesso em: 
30nov2011) 
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4.3.2. Cartela coleção Atena 

 

A Cartela de cores da coleção Atena é formada por uma paleta de 18 

cores, onde a pintura “Atena e o Centauro”, de Sandro Botticelli14. Com o 

predomínio de cores claras e vivas, a obra remete aos predicados altivos da 

deusa.  Esta paleta reflete um lado singelo de Atena, portanto muitos tons 

pastéis incrementam a rica gama de cores desta cartela. 

 

Quadro 10: à esquerda, pintura “Atena e o Centauro” de Sandro Botticelli; 

à direita, cartela de cores inspirada na obra. Fonte da imagem: florence-museum.com 

Fonte da cartela de cores Atena: acervo pessoal da autora 

 

 

 

4.3.3. Linha e Forma 

 

“Considera-se a linha como uma sucessão de pontos ou um ponto em 

movimento e que confere uma trajetória”. (DONDIS, p.55, 2003). Nas Artes 

Visuais a forma, em toda sua complexidade, é vista como algo que é articulado 

                                                 
14 Florença, 1º de março de 1445 – 17 de maio de 1510, foi um célebre pintor italiano da Escola 
Florentina do Renascimento. Fonte: wikipedia.org (Acesso em: 30n0v2011) 
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pela linha. (DONDIS, 2003, p.57). “A forma é um elemento conceitual não 

visível (WONG, 2010, p. 45), tem contorno e superfície, e é gerada sobre 

algum tipo de suporte”. Tais elementos, na criação de estamparia, são 

geradores e -quando associados  a cor - resultam nos mais diferenciados 

padrões, em especial neste estudo, visto que a linha é elemento gerador e é 

representada  literalmente pelo fio material, aquele que entremeado gera a teia 

e a tecelagem, surgindo nas mais distintas formas  como resultado do 

processo. 

 

4.4.  Tecidos 

Para a criação das coleções de bolsas carteira, e suas respectivas 

estampas aplicadas sobre tecido, foram selecionadas três variedades de 

tecidos, os quais se julgou adequados para a produção dos acessórios. São 

eles os tecidos cetim bucol,  oxford e  impermeabilizado. Estes tecidos são 

constituídos de fibra sintética – poliéster – mas sua aparência varia de acordo 

com o tipo. Segundo Pezzolo (2007, p. 138), “a fibra também é conhecida 

como tergal e é amplamente utilizado e com os avanços tecnológicos está 

tornando-se gradativamente mais similar ao algodão”. A seguir estão 

denominados tais tecidos. 

4.4.1. Tecido cetim bucol:  tecido com face acetinada, se difere dos demais 

tipos de cetim por ser mais espesso. Constituído de fibra de poliéster, possui 

uma trama fechada de ligamento cetim e - devido a seu brilho - é muito 

empregado  na confecção de roupas e acessórios de festa. 

4.4.2. Tecido oxford: tecido originário de Oxford (Inglaterra), originalmente 

feito de algodão. Possui trama tafetá, e sua apresentação é fosca. Muito 

utilizado em vestuário.  

4.4.3. Tecido impermeabilizado: tecido que recebe um tipo de resina que 

bloqueia a penetração de líquidos e poeira na superfície do material. Adequado 

para a confecção de peças que costumam ter muito uso, pois evita que 

agentes externos danifiquem ou sujem o tecido. 
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4.5. Processos de Estampagem 

 

4.5.1. Impressão Serigráfica 

 

É um processo de impressão onde a tinta penetra, através de uma tela  

(matriz serigráfica), normalmente de poliéster ou nylon. Essa tela é fixada em 

um bastidor (quadro) de madeira, alumínio ou aço. Por um processo de 

fotossensibilidade, uma emulsão veda as partes onde não há desenho e 

através  de pressão empregada com um rodo, a imagem previamente gravada 

na tela  surge sobre o suporte, quando a tinta atravessa a trama da tela. 

 

 

 

Figura 26: Ilustração de processo de impressão serigráfica 

Fonte: Google/images 

  

Algumas das estampas feitas no percurso foram impressas por 

serigrafia, onde se utilizou a técnica na prática, desde o preparo da tela com as 

imagens a serem utilizadas e inclusive o preparo das tintas. Esta etapa faz 

parte de uma das diversas experimentações executadas a fim de definir-se 

posteriormente a técnica de produção final.  
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              Figura 27:  Módulo e estudo de estamparia impressa em serigrafia em duas cores 

            Fonte: acervo pessoal da autora 

 

 Na figura 27, o desenho do módulo rapportado (à esquerda) foi 

segmentado e duas telas foram gravadas, para a separação das cores. A área 

central resulta da sobreposição das duas cores, criando uma terceira cor. 

 

4.5.2. Impressão Digital por Sublimação 

É uma técnica de termo-transferência (termo-estampagem), que consiste 

em um processo ecológico de estamparia, por utilizar tinta (corantes) a base de 

água. A empresa Empório da Stampa15 trabalha com o processo de impressão 

digital por sublimação, onde o arquivo recebido passa por um processo de 

tratamento de imagem e após ocorre a impressão digitalizada e por último a 

sublimação.   

A termo-estampagem consiste na transferência, pelo calor, da estampa 

de um papel para um material têxtil. Para isto, inicialmente os corantes 

são estampados no papel ( ...) o papel sobre o tecido são colocados 

numa prensa ou calandra de rolos (...) após o aquecimento do lado do 

papel resulta a transferência (...) (.Wajchenderg ,1977) 

                                                 
15 Empresa paulista de impressão digital por sublimação, em tecidos. Fonte: 
emporiodastampa.com.br (Acesso em: 04dez2011) 
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Quando aplicada a tecidos com estamparia corrida, permite a criação de 

estampas exclusivas em tecidos usados nas mais diversas áreas, como moda 

ou decoração, entre outras diversas possibilidades de aplicações. Na 

estampagem por sublimação a tinta é transferida, em seu estado sólido e ao 

entrar em contato com o tecido penetra através de calor e pressão, evaporando 

por entre as fibras do tecido. O material a ser estampado comumente é de 

poliéster ou constituído de pelo menos 30% desta fibra, já que sua absorção é 

alta e assim obtêm-se melhores resultados. 

 

Figura 28: Ilustração de processo de impressão digital por sublimação 

Fonte: Google/images 

 

O processo ocorre a altas temperaturas, onde a tinta sublimática, ao 

entrar em contato com alguma superfície que absorva a tinta faz com que o 

vapor penetre nas fibras de poliéster, retornando ao estado sólido e desta 

forma tingindo a superfície. 
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5. DAS ESTAMPAS AO PRODUTO: COLEÇÕES ARACNE E ATENA    

Após o caminho percorrido até o desenvolvimento das estampas, a 

escolha da técnica de impressão, tipos de tecido e o produto a ser produzido, 

por fim ocorre a fusão entre o design de superfície têxtil e de produto. Os 

modelos apresentados anteriormente, através de seus desenhos técnicos, 

agora tem seu revestimento exclusivo para ser aplicado. Dos quatro modelos 

criados de modelagem de bolsas-carteira, seis protótipos são apresentados, 

com estampas criadas para as duas coleções de bolsas-carteira: Aracne e 

Atena. A seguir, as estampas, suas respectivas bandeiras de cores e imagens 

dos produtos – bolsas-carteira – finalizados. 

 

5.1. Coleção Aracne 

 A coleção Aracne é composta de três padrões, originados a partir de 

estudos de bordados.  A estampa Aracne I surge como um floral oriental, com 

formas orgânicas. A estampa Aracne II resulta em uma trama geométrica, 

quase caleidoscópica. A terceira estampa, Aracne III é o resultado de uma rede 

criada a partir do módulo original, associada a um fundo de coloridas linhas 

diagonais.  
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5.1.1. Estampa Aracne I e bandeiras de cores 

 

Figura 29: Módulo e estampa Aracne I 

Fonte: acervo pessoal da autora 

 

 
Figura 30: Bandeira de cor 1, estampa Aracne I 

Fonte: acervo pessoal da autora 
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Figura 31: Bandeira de cor 2, estampa Aracne I 

Fonte: acervo pessoal da autora 

 

 

 

 

 
Figura 32: Bandeira de cor 3, estampa Aracne I 

Fonte: acervo pessoal da autora 
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Figura 33: Bandeira de cor 4 estampa Aracne I 

Fonte: acervo pessoal da autora 

5.1.2. Estampa Aracne II e bandeiras de cores 

 

Figura 34: Estampa Aracne II 

Fonte: acervo pessoal da autora 
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Figura 35: Bandeira de cor 1, estampa Aracne II 

Fonte: acervo pessoal da autora 

 

 

 

 

 
Figura 36: Bandeira de cor 2, estampa Aracne II 

Fonte: acervo pessoal da autora 
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Figura 37: Bandeira de cor 3, estampa Aracne II 

Fonte: acervo pessoal da autora 

 

 

 

 

 
Figura 38: Bandeira de cor 4, estampa Aracne II 

Fonte: acervo pessoal da autora 
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5.1.3. Estampa Aracne III e bandeiras de cores 

 

Figura 39: Estampa Aracne III 

Fonte: acervo pessoal da autora 

 

Figura 40: Bandeira de cor 1, estampa Aracne III 

Fonte: acervo pessoal da autora 
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Figura 41: Bandeira de cor 2, estampa Aracne III 

Fonte: acervo pessoal da autora 

 

 

 

 

 
Figura 42: Bandeira de cor 3 estampa Aracne III 

Fonte: acervo pessoal da autora 
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Figura 43: Bandeira de cor 4 estampa Aracne III 

Fonte: acervo pessoal da autora 

 

5.2. Coleção Atena 

A coleção Atena é composta de três padrões, originados a partir de 

estudos de bordados e crochê.  A estampa Atena I surge como um delicado  

floral, associado a grafismos como fundo, tem formas orgânicas. A estampa 

Atena II resulta em uma trama geométrica, composta por formas fragmentadas 

e linhas desconstruídas, a partir de um só módulo. A terceira estampa, Atena III 

é o resultado de uma rede criada a partir de frotagens de guardanapos de 

crochê, associada a um fundo de formas irregulares.  
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5.2.1. Estampa Atena I e bandeiras de cores 

 

Figura 44: Estampa Atena I 
Fonte: acervo pessoal da autora 

 

 

Figura 45: Bandeira de cor 1, estampa Atena I 

Fonte: acervo pessoal da autora  
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Figura 46: Bandeira de cor 2, estampa Atena I 

Fonte: acervo pessoal da autora 

 

 

 

Figura 47: Bandeira de cor 3, estampa Atena I 

Fonte: acervo pessoal da autora 
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Figura 48: Bandeira de cor 4,  estampa Atena I 
Fonte: acervo pessoal da autora 

 

5.2.2. Estampa Atena II e bandeiras de cores 

 

Figura 49: Estampa Atena II 
Fonte: acervo pessoal da autora 
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Figura 50: Bandeira de cor 1,  estampa Atena II 

Fonte: acervo pessoal da autora 

 

 

 

 

 

Figura 51: Bandeira de cor 2,  estampa Atena II 

Fonte: acervo pessoal da autora 
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Figura 52: Bandeira de cor 3,  estampa Atena II 

Fonte: acervo pessoal da autora 

 

 

 

Figura 53: Bandeira de cor 4,  estampa Atena II 

Fonte: acervo pessoal da autora 
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5.2.3. Estampa Atena III e bandeiras de cores 

 

Figura 54: Estampa Atena III 

Fonte: acervo pessoal da autora 

 

Figura 55: Bandeira de cor 1, estampa Atena III 

Fonte: acervo pessoal da autora 
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Figura 56: bandeira de cor 2, estampa Atena III 

Fonte: acervo pessoal da autora 

 

 

 

 

 

 

Figura 57: Bandeira de cor 3, estampa Atena III 

Fonte: acervo pessoal da autora 
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Figura 58: Bandeira de cor 4, estampa Atena III 

Fonte: acervo pessoal da autora 

 

 

5.3. PROTÓTIPOS 

 A partir das estampas originais e de suas bandeiras de cada coleção, 

determinou-se quais composições seriam utilizadas na confecção das bolsas, a 

fim de conseguir-se coleções diversificadas em seus padrões e cores, mas 

coerentes entre si, remetendo ao objeto original, mas sem obviedade. Dos 

estudos sobre as teias, surgem padrões que continuam a sugerir ao tema, 

contudo - a partir dele -  projeta-se novas possibilidades, como padrões que  

perpassam dentre o orgânico e o geométrico, o vibrante  e o sóbrio, o delicado 

e o exuberante, tal como o ciclo da vida, o qual a teia pode representar. 
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5.3.1. Bolsa Aracne I 

 A bolsa Aracne I foi confeccionada com a estampa Aracne I combinada 

as cores da bandeira de cor 2.  Sua forração externa é um tecido delicado e 

feminino – o cetim bucol – que devido a seu brilho suave proporcionou um 

visual de cores metálicas, fazendo surgir de um tom de amarelo um dourado 

luminoso. A estampa tem como características principais suas formas 

orgânicas e que remetem a um padrão floral estilizado, no entanto as linhas de 

conexão existentes entre as partes associam este padrão aos fios que, 

correlacionados, formam uma teia. A modelagem escolhida é uma estrutura de 

bolsa baguete, de tamanho pequeno e prático. 

 

Quadro 11: Vista lateral e em perspectiva da bolsa Aracne I 

Fonte: acervo pessoal da autora 

 

 

5.3.2. Bolsa Aracne II 

 A bolsa Aracne II foi confeccionada com a estampa Aracne I combinada 

as cores da bandeira de cor 2.  Sua forração externa é também o tecido cetim 

bucol conferindo também a esse padrão brilho suave.  A estampa tem como 
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características principais suas formas geométricas e que remetem a um padrão 

vitral estilizado. Nesta estampa a teia surge da singular conformação do 

módulo, destacando-se bastante as cores, formas e linhas, devido ao fundo 

branco. A modelagem escolhida é uma estrutura de bolsa envelope, de 

tamanho médio e funcional com uma simples aba reta. 

 

Quadro 12: Vista lateral e em perspectiva da bolsa Aracne II 

Fonte: acervo pessoal da autora 

 

 

5.3.3. Bolsa Aracne III 

 A bolsa Aracne III foi confeccionada com a estampa Aracne, combinada 

as suas cores originais.  Sua forração externa é em tecido cetim bucol com 

fundo preto, conferindo também a esse padrão brilho suave e um visual 

soturno. A estampa tem como características principais suas linhas sinuosas e 

expressivas, associadas a cores terrosas que são destacadas devido ao fundo, 

gerando um padrão que tem origem em uma forma simplificada de teia, mas 

que no conjunto torna-se um tipo de estrutura em renda. A modelagem 



 73 

escolhida também é uma estrutura de bolsa envelope, de tamanho médio e 

funcional com uma simples aba reta. 

Quadro 13: Vista lateral e em perspectiva da bolsa Aracne III  

Fonte: acervo pessoal da autora 

 

 

 

5.3.4. Bolsa Atena I 

 A bolsa Atena I foi confeccionada com a estampa Atena I, combinada as 

suas cores originais. Sua forração externa é de tecido oxford, um tecido fosco e 

com uma sutil textura granulada. A estampa tem como características 

principais suas formas orgânicas, remetendo a um delicado padrão floral 

estilizado. Linhas de espessuras distintas atrás das formas maiores 

proporcionam movimento e alguma perspectiva ao desenho, harmonizando o 

conjunto.  A modelagem escolhida é uma estrutura de bolsa envelope, de 

tamanho médio e funcional e com uma aba triangular que torna a bolsa mais 

descontraída e informal. 
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Quadro 14: Vista lateral e em perspectiva da bolsa Atena I 

Fonte: acervo pessoal da autora 

 

 

5.3.5 Bolsa Atena II 

 A bolsa Atena II foi confeccionada com a estampa Atena II combinada as 

suas cores originais. Sua forração externa também é de tecido Oxford. A 

estampa tem como características principais suas formas geométricas em uma 

composição dinâmica, onde as cores, as linhas e as formas provocam 

movimento visual, remetendo a um padrão geométrico. Linhas angulares 

interagem com as formas sólidas proporcionam movimento e perspectiva ao 

desenho, harmonizando o conjunto.  A modelagem escolhida é uma estrutura 

de bolsa baguete, de tamanho pequeno e funcional e com uma pequena aba 

central que torna a bolsa mais clássica. 
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Quadro 15: Vista lateral e em perspectiva da bolsa Atena II 

Fonte: acervo pessoal da autora 

 

 

5.3.6 Bolsa Atena III 

 A bolsa Atena III foi confeccionada com a estampa Atena III combinada 

as suas cores originais. Sua forração externa é de tecido impermeabilizado. A 

estampa tem como características principais um misto de  formas geométricas 

e  orgânicas em uma composição harmônica, sua origem partiu da frotagem de 

pequenos guardanapos de crochê. Suas cores e  formas provocam movimento 

visual, onde fragmentos de formas geométrica simples ao fundo interagem com 

as formas detalhadas à frente, proporcionando equilíbrio e harmonizando o 

conjunto.  A modelagem escolhida também é uma estrutura de bolsa baguete, 

de tamanho pequeno e funcional e com uma pequena aba central que torna a 

bolsa mais clássica. 
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Quadro 16: Vista lateral e em perspectiva da bolsa Atena III 

Fonte: acervo pessoal da autora 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O estudo dos mitos pode ser compreendido como algo complexo e atual, 

visto que há uma gama infindável de Informações inerentes ao homem 

contemporâneo, sua maneira de observar e vivenciar o mundo em que habita. 

Sendo assim, podemos considerar que, uma análise sobre o conto ora 

estudado - o mito da Aracne - permite-nos sorver conhecimentos que nos 

fazem perceber a atualidade com outro olhar, a partir destas estórias 

milenares. Propôs-se, portanto uma intertextualidade, um diálogo entre 

Mitologia Grega e contemporaneidade, onde os elementos primordiais são as 

personagens mitológicas da estória, sua arte de fiar e tecer e obviamente suas 

significações além do real, e - através disto - pretendeu-se fazer um 

desdobramento das questões implícitas, com o intuito de desvelar alguns de 

seus simbolismos, estes que se encontram inerentes ao ser humano e à sua 

maneira de pensar e vivenciar o mundo, através das metáforas percebidas nos 

contos mitológicos. Toda essa busca foi feita com a intenção de ajudar a 

perceber, na subjetividade do tema, quais as melhores maneiras de    

empregá-lo, desfiando, refazendo e percebendo a teia como um objeto além 

daquele o qual todos conhecemos.  

Através de uma incursão à mitologia grega, busca-se desvelar aspectos 

sobre o mito de Aracne e – por conseguinte – fazer uma análise de elementos 

relevantes dentro da estória citada, tais como o poder dos deuses e a 

contestação de Aracne perante isto, para que pudessem auxiliar na 

compreensão de questões da contemporaneidade, tais como aquelas que 

estão intimamente compreendidas nas inter-relações pessoais e em nossa 

realidade como indivíduos dentro de uma coletividade.  

Por este viés, quando o mito pode ser percebido como forma de 

conhecimento, o mesmo se re-significa a partir de novas concepções 

simbólicas que - por sua vez - assinalam novas subjetividades através do ponto 

de vista do homem contemporâneo, na constante busca de uma identidade. 

Aqui o fio representa uma busca e o desenho da teia, um caminho. 
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A partir desta análise do referencial, desenvolveu-se as três coleções de 

estampas para aplicação têxtil, onde o tema central –  a teia de Aracne – 

permitiu o desenvolvimento de uma ampla variedade de padrões surgidos de 

um único e subjetivo tema, porém rico e repleto de possibilidades. Ainda 

percebeu-se a necessidade de criação de modelos de bolsas que, em conjunto 

com os tecidos devidamente estampados, resultassem em produtos de design 

exclusivo. Para tanto a produção das bolsas foi de forma artesanal, com a  

técnica de cartonagem.  

Sendo assim, almeja-se que a comunhão entre design de produto e 

design de superfície têxtil tenha conseguido inspirar coleções coesas e 

originais. 
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