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AUTOR: RITTIELI D’ÁVILA QUAIATTO 
ORIENTADOR: LUSA ROSANGELA LOPES AQUISTAPASSE, M.a 

Data e Local da Defesa: Santa Maria, 14 de dezembro de 2015. 
 

A presente monografia tem como objetivo o desenvolvimento de estampas para lenços 
femininos utilizando como referência flores documentadas pela Ilustradora Botânica 
Margaret Mee. A flora é amplamente utilizada como fonte de referência na criação de 
estampas para o design têxtil e atualmente o mercado oferece uma ampla gama de 
produtos e superfícies retratando esse tema, que apesar de serem comumente 
encontrados, são representados, na maioria das vezes de maneira figurativa. O objetivo 
desta pesquisa é explorar, justamente, a analogia da imagem com técnicas manuais na 
tentativa de se distanciar da representação figurativa da natureza e provocar um novo 
olhar sobre a mesma. Partindo do anseio de propor algo diferente, fora da figuração e da 
imagem reproduzida, objetivando provocar o público a desenvolver um olhar mais 
interpretativo e menos rígido através da aplicação das criações a uma coleção de lenços 
femininos. Hoje com os avanços tecnológicos, as possibilidades de tratamentos na 
superfície têxtil são inúmeras. Pode-se trabalhar o desenho na superfície bidimensional, 
bem como explorar texturas visuais, profundidade, entre outras técnicas. Este projeto 
tem foco no processo criativo para o desenvolvimento do design de superfície têxtil, uma 
área em que, cada vez mais, os recursos digitais se sobressaem sobre as habilidades 
manuais e na qual os profissionais utilizam, gradativamente, elementos prontos e 
referenciais já existentes abrindo mão do processo genuíno de criação. Para execução e 
desenvolvimento desta pesquisa, optou-se pela impressão a partir da sublimação, 
devido à fidelidade na impressão das cores e por ser um processo com baixo índice de 
poluição ambiental e desperdício material.  
 

Palavras-chaves: Design de Superície. Margaret Mee. Lenços. 



 

ABSTRACT 

Specialization Monograph in Surface Design 
Specialization Course in Surface Design 

Universidade Federal de Santa Maria 
 

 
A OBRA DE MARGARET MEE  E SUA ANALOGIA NA CRIAÇÃO 

DE ESTAMPAS PARA LENÇOS FEMININOS  
 

AUTHOR: RITTIELI D’ÁVILA QUAIATTO 
SUPERVISOR: LUSA ROSANGELA LOPES AQUISTAPASSE, M.a 

Date and Place of the Qualification: Santa Maria, December 14, 2015. 
 

This monograph aims at developing patterns for women's scarves using, as reference, 
flowers documented by Botanical illustrator Margaret Mee. Flora is widely used as a 
source as reference to create printings for textile design and, currently, the market 
offers a wide range of products and surfaces depicting such subject. Although they are 
commonly found, they are often represented figuratively. The objective of this research 
is to precisely explore the analogy of images with manual techniques, in an attempt to 
distance themselves from the figurative representation of nature and cause a fresh look 
at it. Starting from the desire to propose something different, out of figuration and the 
reproduced image, aiming to provoke the audience to develop a more interpretive and 
less hard look, by applying the creations to a collection of women's scarves. Today with 
technological advances, the possibilities for treatments in textile surface are numerous. 
It is possible to work the drawing in two-dimensional surfaces, as well as to explore 
visual textures and depth, among other techniques. The present project focuses on the 
creative process for the development of the textile surface design, an area in which, 
increasingly, digital resources excel on manual work and in which professionals 
gradually use previously made elements and references already existing, letting go of 
genuine processes of creation. For the execution and development of the present 
research, it was decided to print from sublimation due to fidelity in color printing and 
for being a process with low level of environmental pollution and material waste. 
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INTRODUÇÃO 

A presente monografia tem como objetivo o desenvolvimento de estampas 

têxteis florais, utilizando a obra da Ilustradora Botânica Margaret Mee como referencial 

criativo, aplicadas a lenços femininos através da sublimação digital. 

Esta pesquisa visa desenvolver soluções para a criação de lenços diferentes 

das encontradas no mercado atual, pois se percebeu que o tema floral é usado quase 

sempre, de maneira figurativa. Objetiva-se desenvolver um processo criativo 

diferenciado e original para obter resultados com o máximo de exclusividade e inéditos 

para o mercado de acessórios têxteis. 

A pesquisa está dividida em três capítulos, sendo que o primeiro trata sobre a 

origem do tema, a vida e obra de Margaret Mee. O capítulo perpassa os anos iniciais de 

sua carreira como ilustradora e posteriormente, sua vinda para o Brasil e o surgimento e 

desenvolvimento do seu encanto pelas florestas brasileiras e sua paixão pela Amazônia. 

No segundo capítulo são tratados o Design de Superfície e seus fundamentos,  

nesta parte são apresentados fatos relevantes sobre a história do lenço, bem como as 

análises do mesmo, baseadas na metodologia de Gui Bonsiepe (1986). Ainda neste 

capítulo são inseridos os métodos de impressão possíveis para a realização do produto 

final e o método escolhido. 

No terceiro capítulo é apresentada uma retomada sobre a Ilustradora as 

obras selecionadas para serem utilizadas nesta pesquisa.  Nesta etapa são introduzidas 

às gerações de alternativas a partir de cada flor e as imagens selecionadas para a criação 

das estampas, suas variações e posteriormente são reveladas as estampas originadas 

pelo processo que foram aplicadas nos lenços. 

Por fim, são apresentadas as considerações finais, também são avaliados e 

comentados os resultados obtidos na pesquisa.



 

  

Capítulo 1  

MARGARET MEE 

Margaret Mee foi uma incrível artista britânica que trocou o conforto de 

Londres quando veio para o Brasil em 1952 e se tornou ilustradora botânica em sua 

vivência nas florestas brasileiras. Extremamente sensível ela se tornou cada vez mais 

ligada à natureza. Determinada, ela explorou os rios e as matas amazônicas e iniciou 

uma luta contra o desmatamento e destruição das florestas. Ao longo de suas quinze 

expedições, a artista que viveu no Brasil por 32 anos, presenciou o choque visual do 

desmatamento das florestas feito pelo ser humano. 

Seu legado vive até hoje através da mensagem de amor e preservação, do 

comprometimento e paixão pelas florestas brasileiras que deixou para o mundo por 

meio de quase 400 extraordinárias aquarelas.  

1.1. VIDA E OBRA 

 

Sei que a minha morte não significará o fim do meu trabalho. Onde quer que 
esteja, tentarei influenciar aqueles que estão a destruir o planeta para que 
dêem à natureza uma hipótese de sobreviver. (MEE, 19-?) 

 

 

Margaret Ursula Brown nasceu em 22 de maio 1909, em uma área rural  em 

Buckinghamshire, próxima a Londres. Filha de pais liberais e feministas, o que ajudou a 

formar seu espírito aventureiro, a mesma mudou-se muito durante a infância, antes 

mesmo dos dez anos Margaret já havia morado em diversos lugares perto de Londres.  

Desde cedo sua natureza independente e sua vontade de escolher seu próprio caminho 
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contrastava com sua rigorosa educação a qual era 

submetida nos colégios internos. (PADILHA, 2006, p.1)   

Na década de 1920, Margaret, junto às suas 

duas irmãs foram matriculadas na Escola de Artes de 

Watford em pintura e desenho e posteriormente, após 

finalizarem o curso de Artes, mudaram-se para  

trabalhar em Londres. A então pintora, viajou para 

Alemanha na década de 1930 e “testemunhou o 

Nazismo e experimentou o horror de um estado 

totalitário”, assim, quando voltou para Londres 

engajou-se ativamente no movimento sindical. 

(PADILHA, 2006, p.1) 

Figura 1 - Margart Mee em sua infância. Fonte: EH! Filmes. 

 
Figura 2 - A jovem Margaret Mee. Fonte: EH! Filmes. 

Durante a Segunda Guerra, trabalhou como desenhista na fábrica de aviões 

De Havilland, nesta época Margaret morou com a mãe, o irmão e a cunhada a poucos 

metros da fábrica, o que tornava sua imersão no universo da guerra ainda mais 

profunda. Após o termino da guerra, a pintora matriculou-se na Escola de Artes de St. 

Martin, preparou seu portifólio de seu trabalho. Foi frequentando as aulas que Margaret 

conheceu, em 1947, seu futuro marido Greville Mee, um colega de classe. Com o trabalho 

desenvolvido nessa escola, foi admitida na Escola de Arte de Camberwell (Londres), 

onde mais tarde se tornou professora. Durante a permanência nessa instituição, 
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Margaret conheceu Victor Pasmore, um dos melhores pintores britânicos, e que teve 

uma grande influência sobre ela. (PADILHA, 2006, p.1) 

Em 1952, Margaret com o 

intuito de cuidar de uma irmã doente 

veio para o Brasil e mudou-se com o 

marido para a cidade de São Paulo. 

Em um primeiro momento, a artista 

lecionou aulas de arte na escola de 

arte de São Paulo, enquanto seu 

marido desenvolvia o trabalho de 

comercializar arte.  

Figura 3 - Margaret Mee. Fonte: EH! Filmes. 

A mudança de continentes é o marco divisório de sua vida. Confrontada por 
uma natureza exuberante e exótica para os padrões europeus, logo passa da 
observação encantada para uma minuciosa representação da flora local através 
da técnica da Ilustração Botânica. Dotada de uma enorme curiosidade e espírito 
desbravador, não tardou a se aventurar, primeiramente pela Mata Atlântica no 
entorno da cidade, e logo depois, atraída pelo fascínio da floresta, à Amazônia, 
região onde realizou 15 viagens nas mais diversas condições. (BRAUTINGAM, 
2009, p.2) 

 

Devido a grave doença da irmã, Mee permaneceu em na cidade de São Paulo 

de 1952 a 1956 pesquisando a Mata Atlântica e pintando flores e plantas que encontrava 

durante seus passeios no local. Neste período realizou sua primeira expedição para o Rio 

Gurupi e Belém. Na década de 1960, trabalhou no Instituto de Botânica de São Paulo 

com o botânico americano Lyman Smith, a artista foi contratada para produzir 

ilustrações de Bromélias, objeto de estudo do botânico. Com esta experiência Mee 

assimilou os aspectos científicos da ilustração botânica, o que ficou cada vez mais 

evidente em seu trabalho. (PADILHA, 2006, p.2)  
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Figura 4 - Margaret Mee em uma de suas exposições. Fonte: EH! Filmes. 

Em 1969, ocorreu o lançamento de seu primeiro livro intitulado - Flores da 

Floresta Amazônica, e  Margaret viajou para Londres mesmo tendo contraído hepatite 
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contagiosa na Amazônia, para prestigiar o lançamento da obra que teve prefácio escrito 

pelo duque de Edimburgo. Os cem primeiros exemplares continham uma aquarela 

original da artista. Ainda em 1969 foi publicado o livro do Dr. Lyman Smith, The 

Bromeliads, com ilustrações de Margaret Mee. (PADILHA, 2006, p.2) 

 
Figura 5 - Margaret Mee e Lyman Smith, 1960. Dumbarton Oaks. 

Na década de 70 Margaret muda-se com o marido para o Rio de Janeiro, indo 

morar no bairro Santa Teresa, lá montou seu atelier e continuou pintando e planejando 

suas expedições. Durante este tempo a artista enviava plantas que coletava em suas 

viagens à Amazônia para seu grande amigo e paisagista, Roberto Burle Marx (Margaret  

o conheceu em 1956 durante uma exposição de arte), que as incluía em seu jardim. Ele 

as guardava em seus jardins como símbolo de sua amizade com a artista. Neste período 

Margaret recebeu prêmios importantes, como o M.B.E (Membro do Império Britânico, 

1976) e a Ordem do Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração brasileira atribuída a 

estrangeiros, reafirmando assim sua importância como ambientalista e artista. 

(PADILHA, 2006, p.3) 

 

 A delicadeza dos desenhos e a fidelidade de Margaret Mee à natureza são 

importantes não só para o desenvolvimento da botânica. São também preciosas 

ao estudo das cores, das formas e da técnica de grafite e aquarela sobre papel. 

Despertam o olhar dos artistas plásticos. Importante destacar, ainda, que o 

trabalho de Margaret Mee colabora com a pesquisa dos zoólogos ao revelar 

detalhes da flora e do hábitat dos animais. (MORENO 2007) 

 

A britânica dedicou sua vida a documentação à defesa da biodiversidade da 

flora brasileira e a conservação de seus ecossistemas, explorou as selvas brasileiras em 
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inúmeras expedições realizadas entre 1958 e 1964 antes de se dedicar à exploração da 

Amazônia entre 1964 e 1988. Para executar o seu trabalho, ela recolhia algumas plantas 

e levava para onde conseguisse pintá-las com mais conforto e qualidade, no entanto 

grande parte de sua produção foi executada na selva aberta, ou em qualquer lugar onde 

encontrava inspiração. Sua paixão pela floresta a transformou também em ativista, 

defendendo e lutando pela preservação da mesma, pelo mundo a fora. 

Segundo Montserrat (2009), a metodologia utilizada por Margaret Mee 

consiste  basicamente na utilização de lápis, aquarela e tinta guache sobre papel.  

Primeiro ela fazia um estudo da planta viva (que podia ter sido coletada previamente ou 

estar presente no seu ambiente natural) a lápis, depois fazia os primeiros rascunhos à 

lápis de partes separadas da planta, a artista procurava fazer um registro fiel das cores, 

para depois utilizá-las no trabalho final. Mee então levava seus estudos para um local 

mais apropriado para o trabalho e iniciava o seu trabalho final com o contorno das 

formas a lápis sobre papel (normalmente de tamanho A3 ou maior).  

 
Figura 6 -  A artista recolhendo amostras de plantas para pintar. Fonte: EH! Filmes. 
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Posteriormente,  Margaret iniciava o processo de pintura com guache diluído 

ou aquarela, passando camada sobre camada de tinta, mas normalmente utilizando as 

cores definitivas da pintura final. Como a aquarela tem um caráter transparente 

(dificilmente se pode "apagar" cores ou pinceladas indesejadas como na tinta óleo, onde 

se pode simplesmente pintar uma camada diferente de cores por cima), Mee, muitas 

vezes jogava fora suas pranchas indesejadas e começava tudo outra vez. (MONTSERRAT, 

2009) 

Margaret Mee trabalhava sempre a partir de plantas vivas, em sua sala, ou 

fazendo desenhos e registros de cores em seus hábitats naturais. Circulava pelo 

Jardim Botânico fazendo esboços e, contam, não gostava de ser observada 

enquanto desenhava ou pintava. Vaidosa, trazia seus longos cabelos amarrados 

com fitas coloridas, olhos e lábios sempre bem delineados. Soube valorizar e 

promover não somente o seu trabalho, mas, através dele, chamar a atenção 

para a nossa flora exuberante e todos os problemas ambientais (invasões, 

desmatamentos, queimadas, etc.). Contagiou a todos com seu entusiasmo e 

interesse pela natureza. Quando retornava de uma viagem/expedição trazia 

consigo, além de plantas para análise dos especialistas botânicos, muitas 

histórias interessantes para contar. (BARBOSA, 2005, p.5) 

 

  

Na década de 1980 ocorreu o lançamento do seu livro Flores da Amazônia, 

com patrocínio brasileiro, o livro tornou Margaret mais ‘acessível’, atingindo um público 

mais amplo no Brasil. Em 1984, a artista já planejava aquela que seria sua última 

expedição, devido a sua saúde já debilitada e a idade avançada. A artista sonhava 

encontrar a Flor da Lua, uma espécie (Selenicereus wittii, Cactaceae) de flor que nasce e 

morre na mesma noite, numa determinada época do ano. A existência efêmera da planta 

deixou Margaret intrigada por vários anos.  A artista fez desta flor sua motivação, o que a 

levou, aos 79 anos (completados durante a expedição), às margens do Rio Negro mais 

uma vez, em 1988. Seu presente foi a Flor da Lua. Margaret desenhou durante uma noite 

inteira, completando assim, aquele que se tornou se objetivo de vida. (PADILHA, 2006, 

p.4) 

Artista reconhecida pelo apuro e delicadeza de sua pincelada, Margaret Mee 

reproduziu com precisão em lápis e aquarela sobre papel as espécies estudadas 

e anotadas em seus cadernos de viagem. Suas ilustrações são material precioso 

para a ciência botânica, sendo equiparada aos grandes ilustradores europeus de 

todos os tempos. Sua fama e reconhecimento são a nível internacional, com 

obras de sua autoria presentes em importantes coleções nos Estados Unidos, 

Inglaterra, França e Brasil. (BRAUTINGAM, 2009,  p.2) 
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Segundo Barbosa, (2005, p.6), “o trabalho de Margaret Mee situa-se no limiar 

entre documento de valor científico e obra de arte, satisfazendo ambas as áreas com 

extrema sensibilidade”. 

 
Figura 7 - Margaret pintando tão sonhada Flor da Lua. Fonte: Guia da semana. 

O caminho de coragem e sucesso trilhado por ela deixa herança no Instituto 

de Botânica, que mantém até os dias atuais um quadro de profissionais competentes, 

com curso de especialização no exterior por meio de bolsa artística oferecida pela 

Fundação Botânica Margaret Mee. Seguindo os ideais de sua mentora, o Instituto de 

Botânica dá continuidade ao desenvolvimento de novos profissionais na arte da 

ilustração botânica. (BARBOSA,2005, p.6) 

 

Em 1989, foi criada a Fundação Botânica Margaret Mee, declarada de utilidade 

pública federal, que tem como meta dar continuidade ao trabalho da 

ilustradora que dedicou a sua vida à documentação e à defesa da 

biodiversidade da flora brasileira e à conservação de seus ecossistemas. Os 

objetivos da fundação são formar e aprimorar tecnicamente ilustradores 

botânicos com enfoque para a flora brasileira, através de bolsas domésticas e 

da concessão anual de uma bolsa de estudo de seis meses no Royal Botanic 

Gardens Kew, em Londres. Também procura promover o aperfeiçoamento de 

todo conhecimento científico em prol da conservação e exploração racional dos 
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recursos naturais renováveis. E divulga a técnica de Margaret Mee através da 

publicação de livros e da realização de eventos, exposições e projetos de 

educação ambiental. (MORENO, 2007) 

 

 
Figura 8 - Pintura finalizada da Flor da Lua. Fonte: Net Nature. 
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Margaret Mee deixou como legado a paixão pela natureza e pelas florestas 

brasileiras registradas em forma de, praticamente, 400 ilustrações em aquarela, 40 

sketchbooks1 e 15 diários narrando (um para cada expedição) suas aventuras pelo Brasil. 

A artista também escreveu três livros, sendo eles Flores das Florestas Brasileiras 

(1968), Flores da Amazônia (1980), e In Search of Flowers of the Amazon Forest (1988). 

Tabela 1: Expedições de Margaret Mee. 

Ordem Data Local 

1ª 1956 Rio Gurupi e Belém 

2ª 1962 Mato Grosso 

3ª 1964 Alto Rio Negro 

4ª 1967 Pico da Neblina (Custeada pelo National Geographic Society) 

5ª 1967 Rio Marauiá 

6ª 1970 Alto Amzonas 

7ª 1971 Rio Maués (Assistida pelo Guggenhein Fellowship) 

8ª 1972 Alto Rio Negro 

9ª 1974 Manaus 

10ª 1975 Manaus e Rio Unini 

11ª 1977 Rio Jaú e Jufaru, Cauhy e Nhamundá (afluentes do Rio Negro) 

12ª 1982 Arquipélago das Anavilhanas 

13ª 1984 Rio Trombetas 

14ª 1984 Reserva Oximiná 

15ª 1988 Arquipélago das Anavilhanas (para desenhar a Flor da Lua – patrocinada 
por Nonesuch Expedictions) 

Fonte: O autor com base em Arte Padilha. 

 

Em novembro do mesmo ano a artista faleceu em um banal acidente de carro 

na Inglaterra durante uma visita rápida para palestrar na Royal Geographical Society e 

assistir à abertura de uma exposição das suas pinturas. Em sua homenagem, foi criada a 

“Margaret Mee Amazon Trust”, organização para educação, e para a pesquisa e 

conservação da flora brasileira, que promove intercâmbio para estudantes de botânica e 

ilustradores de plantas brasileiros que desejam estudar no Reino Unido ou conduzir 

pesquisa de campo no Brasil. 

 

                                            
1 Sketchbook (ou sketch-book, ou até mesmo “caderno de rascunhos”): um caderno para sketches (“rascunhos”). Estes 
cadernos servem para rascunhar todo e qualquer tipo de coisa: desde idéias que vem a sua mente durante o café a 
exemplos de um logo para cliente. Fonte: A importância dos sketchbooks, 2009. 
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Figura 9 - Margaret Mee, 1988 em sua última expedição. Fonte: Dumbarton Oaks. 

Margaret Mee traduziu o seu deslumbramento pelas flores brasileiras em 

belíssimas aquarelas. A sensibilidade artística e o rigor técnico dos seus 

desenhos, aliados à sua cativante personalidade, alertaram o mundo para o 

perigo de extinção de centenas de espécies da flora brasileira, ameaçadas pela 

devastação de nossas florestas. (GALVÃO, 2008?)  

 

Suas cinzas foram jogadas no Rio Negro, foi o ultimo desejo de Margaret ao 

marido, que viajou de volta ao Brasil no ano seguinte a sua morte para realizá-lo. 

Ao todo a artista realizou quinze expedições, acompanhou durante anos as 

mudanças ocorridas nas florestas brasileiras devido aos desmatamentos e queimadas.  

Margaret não só registrou a natureza brasileira mas lutou por ela, descobriu espécies e 

infelizmente registrou plantas que hoje não existem mais. A artista britânica lutou por 

uma conscientização em relação ao salvamento da Floresta Amazônica e produziu uma 

obra de valor imensurável. 
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Figura 10 - Algumas obras de Margaret Mee. Fonte: Dumbarton Oaks. 

 
Figura 11 - Assinatura de Margaret Mee. Fonte: Dumbarton Oaks. 
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1.2. MARGARET MEE COMO REFERÊNCIA PARA O DESIGN 

A história poética da artista reverbera até a atualidade, seja como ativismo 

ambiental ou referência para arte e design. Sua obra é visualmente majestosa, suas 

aquarelas são detalhadas e coloridas, seu traço particular fez de seu trabalho referência 

tanto para a ciência como ilustração cientifica quanto para a arte como pintura em 

aquarela.  

As obras de Margaret já foram usadas como fonte de alusão para Design de 

Moda, Design de Superfície, Design de Jóias, Documentários e até viraram tema de escola 

de samba no Brasil. Cada vez mais fica clara a importância de seu trabalho que frutifica 

os dias atuais. 

 

� Sacada 

A loja lançou como 

coleção Verão/2015 peças 

baseadas na obra de Margaret 

Mee. Com tecidos leves e 

fluidos, a coleção é vibrante 

como as pinturas da artista. A 

coleção foi lançada em 

novembro de 2015 no São 

Paulo Fashion Week. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Peças da coleção da loja 

Sacada, Verão/2015. Fonte: Vogue 

Brasil. 
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� Florinda 

A marca cearense que existe desde 2001, Florinda apresentou em sua coleção 

Primavera/Verão 2016 peças com referência nas obras de Margaret Mee. A coleção é 

composta por saias, vestidos, shorts e macacões, a marca também possui uma linha de 

moda praia e acessórios como bolsas e mochilas baseadas nas ilustrações de Mee.  

Intitulada “Florinda e a Flor de Mee” a coleção é bastante fiel em relação à imagem da 

obra da artista.  

 
Figura 13 - Peças da coleção Primavera/Verão 2016 da marca Florinda. Fonte: Florinda. 
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� Lojas Renner 

A loja conhecida por sua grande variedade de público alvo, investiu em 2011 

em uma coleção para verão aplicada dentro da Cortelle, a linha feminina com peças mais 

estruturadas como ternos e blazers, inspirada nas obras de Margaret Mee. 

 

 
Figura 14 - Peças da coleção Verão/2011 da loja Renner. Fonte: Fashion Bubbles. 
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� TDB Têxtil 

A empresa apresentou sua coleção para Primavera/Verão/2015/2016. A 

marca é referência na produção e venda de tecidos para moda praia, fitness e beachwear 

na América Latina e mostra para o próximo ano uma de suas linhas de produção que fez 

alusão nos traços delicados das pinturas de Margaret Mee. 

 
Figura 15 - Estampa prévia da coleção da marca TDB têxtil, 2015/2016. Fonte: Salão Moda Brasil. 
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� IGARA 

A coleção de jóias intitulada Flora Brasileira foi desenhada pela grife 

Camaleoa, tem referência nos trabalhos de Margaret Mee. As peças são vendidas pela 

IGARA, uma loja de acessórios baseados na natureza. A marca visa consciência ambiental 

dentro da moda e valoriza as técnicas manuais de produção. 

 

 

 

Figura 16 - Joias inspiradas na natureza de Margaret Mee vendidas pela marca IGARA. Fonte: IGARA Moda 

Arte. 
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� Sandra Machado 

A estilista paulista trabalha com pintura sobre tecido e entre 2001 e 2010 

produziu algumas peças com alusão em Margaret Mee. A autora procura ser o mais fiel 

possível às cores originais e utiliza técnicas manuais como o batik e também a aquarela 

sobre seda. 

 

  
Figura 17 - Peças criadas por Sandra Machado. Fonte: Sandra Machado. 
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� Si Coimbra 

Simone Coimbra, estilista renomada, conhecida por trabalhar com matérias 

diferente na produção de suas peças lançou em 2014 uma coleção com referência no 

trabalho de Margaret Mee.  

 

  
Figura 18 - Peças da coleção Impressões da Amazônia, de Simone Coimbra. Fonte: Si Coimbra. 
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Figura 19 - Peça da coleção Impressões da Amazônia, de Simone Coimbra. Fonte: Si Coimbra. 
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� H.Stern 

 Em 1992, a H.Stern lançou uma belíssima coleção de joias com referência em 

sua arte: a Margaret Mee Collection, que hoje integra o acervo da marca. Parte do valor 

de cada uma das joias vendidas foi doada à Fundação Botânica Margaret Mee. 

 
Figura 20 - Foto da divulgação da coleção de joias pela H.Stern. Fonte: Adoro Joias. 

� Beija-Flor  

A artista foi homenageada pela escola de samba Beija Flor de Nilópolis do Rio 

de Janeiro em 1994 com o samba enredo Margaret Mee – A Dama das Bromélias, sendo 

premiada com a quinta colocação no desfile. Composição: Arnaldo Matheus, J. Santos e 

Almir Moreira. 

Trecho do samba enredo:  

Se encantou com Uirapuru 

A pororoca, e a pesca do pirarucu 

Curtiu a lenda do boto Tucuxi 

Crenças e mitos, viu cruel devastação 

Anoiteceu e o "Cactus da Lua" floresceu 

Pintou a flor mulher com sutileza 
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Foi premiada no Brasil e Corte Inglesa 

E da primavera hoje com amor 

É rainha coroada pela Beija-flor (LETRAS, 2008) 

 

 
Figura 21 - Desfile da escola Beija Flor, 1994. Fonte: Samba Rio Carnaval. 
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Capítulo 2  

DESIGN DE SUPERFÍCIE 

O design/desenho e o artista/desenhador/designer esteve presente em vários 

momentos da história da civilização, mas passou a ser mais necessário no século XIX, 

devido à Revolução Industrial de 1851, que contribuiu para a evolução das tecnologias e 

dos processos de fabricação. O homem precisou planejar e projetar mais antes de 

produzir. Segundo Moraes (1997, p. 23) “com a mecanização das indústrias têxteis e das 

áreas dos manufaturados tradicionais — cerâmicas, porcelanas, utensílios metálicos e 

objetos em vidro tivemos conhecimento dos primeiros modelos de produtos 

reproduzidos em série pelo método artesanal”. 

Ressalta-se que a Revolução Industrial do século XIX alicerça-se também em 

novos modos de produção, novos modos de trabalho, novos maquinários, reestruturação 

das cidades, bem como a jornada de trabalho e direitos trabalhistas entre outros. 

 

Para um melhor entendimento do que significou a Revolução Industrial para a 
indústria têxtil e quais os seus resultados nos seus produtos, faz-se necessário, 
em primeiro lugar, descrever alguns acontecimentos e fatos ocorridos no 
mundo a partir do século XVIII. Pode-se definir a Revolução Industrial como a 
transformação progressiva das sociedades tradicionais de caráter 
essencialmente agrícola em sociedades predominantemente de atividade 
industrial, que teve seu início no século XVIII na Inglaterra e que, 
posteriormente, aconteceu em outros países ocidentais. Em um estudo sobre “o 
conjunto de atividades com vistas a produzir ou a transformar bens materiais 
com exceção das atividades agrícolas (aquelas que não vão além de fase da 
colheita) em qualquer época ou nível de técnica utilizada”, ou seja a indústria, 
Bairoch (1986, p. 327-28) nos diz que a Revolução Industrial possui quatro 
fases distintas, desde o seu surgimento até nossos dias. A primeira iniciada por 
volta de 1740-60 até 1820-40 e consistiu no crescimento quantitativo do 
volume da produção e inovação técnica, não se modificando porém as formas 
de propriedade. A segunda abrangeu o período de 1820-40 a 1880-1900 e é a 
fase de maturação da Revolução Industrial, caracterizada pelo uso de técnicas e 
produtos totalmente novos, pela difusão espacial da industrialização e por uma 
especialização internacional do trabalho. A terceira fase fica entre 1880-1900 a 
1950-60, onde os produtos manufaturados saídos do progresso técnico e 
científico dos períodos anteriores modificaram profundamente a estrutura dos 
consumos individuais. A quarta fase está em desenvolvimento e combina uma 
nova difusão espacial da industrialização, que não é somente um apoio ao 
trabalho físico humano, mas também ao seu esforço intelectual.  
Os três fatores que propiciaram a primeira fase da industrialização é o 
resultado dos efeitos diretos e indiretos de inovações técnicas que foram: a 
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produção de ferro usando o carvão mineral, a mecanização da fiação e 
tecelagem e a máquina a vapor. (AQUISTAPASSE, 2001, p. 11) 
 
 

Passado mais de cento e setenta anos, podemos dizer que hoje o trabalho do 

designer abrange desde a idealização, passando pela concepção, configuração, 

elaboração e várias outras etapas até o desenvolvimento de objetos que serão 

produzidos industrialmente ou por meio do sistema de produção seriada, mecânico ou 

manual, sendo uma atividade estratégica, técnica e criativa. 

 

Design significa ter e desenvolver um plano, um projeto, significa designar. É 

trabalhar com a intenção, com o cenário futuro, executando a concepção e o 

planejamento daquilo que virá a existir. Criar, desenvolver, implantar um 

projeto – o design – significa pesquisar e trabalhar com referências culturais e 

estéticas, com o conceito da proposta. É lidar com a forma, com o feitio, com a 

configuração, a elaboração, o desenvolvimento e o acompanhamento do 

projeto. (RIBEIRO, 2013 apud MOURA, 2003, p. 118)  
 

Segundo Rüthschilling, 2006, o designer usa técnicas de desenho no início de 

um projeto de estampa, bem como papel e lápis ou mesmo de softwares gráficos. Este 

poderá criar uma imagem do tipo “estampa localizada”, ou seja, desenho “fechado”, sem 

repetição. Ou criar um módulo, que é a unidade do padrão desenhado. O módulo tem 

representado dentro de si todos elementos do desenho organizados dentro de uma 

estrutura preestabelecida, de maneira que, quando colocados lado a lado, formam um 

padrão contínuo. A partir da criação do módulo o designer pode variar encaixes para 

fazer as repetições, usando também o auxilio de programas computacionais. 

Calderón(2010, p.5) complementa que anteriormente, no Ocidente, as 

estampas eram criadas por artistas pintores, que trabalhavam diretamente com o tecido 

ou suas obras influenciavam e serviam como referencia para a criação dos padrões. A 

autora completa que “os desenhos dos padrões de superfícies vêm atuando como um 

diagnosticador do tempo, como uma prática que expressa a cultura e a evolução 

humana, onde cada superfície expõe peculiaridades e características do local onde é 

desenvolvida, e suas finalidades de uso”. No principio as técnicas usadas para o 

desenvolvimento dos padrões eram artesanais e antigas, e que mesmo hoje, com toda a 

tecnologia disponível para a criação, a estampa permanece como recurso diferenciador, 

podendo ser aplicadas em inúmeros produtos, e tendo o trabalho de um designer 
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específico para isso, a estampa passa de ornamental para conceitual e é ligada a todo um 

processo de identidade em torno da coleção a qual pertence. 

 

Ao desenhar para estamparia o desenhador deve estar atento às normas 

técnicas e as finalidades e aplicação de sua criação, pois destas depende a 

aplicabilidade em estampas localizadas (camisetas, lenços, toalhas de mesa e 

outros) ou de repetição (decoração, vestuário e outros). (AQUISTAPASSE, 2001, 

p. 72) 

 

Conforme Aquistapasse (2001, p.73 apud Wajchenberg, 1977, p. 149), dentro de 

toda a cadeia produtiva e do universo do Design ou do Desenho Industrial, o Design de 

Superfície tem importância tanto como atividade em si, como um agregador de melhoria e 

valorização de produtos do cotidiano. No entanto salienta-se que esta é uma disciplina ou 

atividade específica e que deve considerar algumas etapas que devem e são prioritárias neste 

tipo de concepção de produto. São as terminologias básicas e suas aplicações: 

• Módulo (ou modelo) – área mínima do desenho que contém 

todos os elementos que o constituem. A repetição longitudinal e lateral do 

módulo produz o efeito. O módulo ou modelo pode ter a largura total do tecido 

a estampar (ex. 1,48m) ou pode ter um submúltiplo dessa largura, cabendo nela 

por exemplo, 10 vezes de 14,8 cm de largura.  

• Rede – suporte de malha (não é visto) dá continuidade do 

modelo e possibilita várias soluções de rebatimento de um ou mais elementos 

iguais na criação do desenho. A rede é utilizada em desenhos de simetria 

(bilateral, translacionais, rotacionais). Geralmente são os elementos pequenos 

que necessitam de uma rede com geometria exata. As malhas ou redes mais 

conhecidas são: tijolo, quadrada, retângulo e losango. Assim, pode-se 

estabelecer módulos geométricos planos, combinando com linhas 

perpendiculares, paralelas, oblíquas e curvas. Os módulos podem preencher ou 

não os espaços da rede. 

• Rapport – Dimensões máxima do desenho (cm) medida na 

paralela à sua largura e do suporte a estampar permitindo a repetição correta 

da imagem, evitando eventuais desacertos de cor. 

• Repetição – “no contexto do Design de Superfície, é a colocação dos 

módulos nos dois sentidos, comprimento e largura, de modo contínuo, sem originar 

cortes ou interrupções visuais no padrão gerado. Assim, o resultado final não está na 

construção do módulo, mas em uma composição bem sucedida na sua repetição”.  
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Figura 22 - Rapports com estrutura quadrada.  
Fonte: Wajchenberg, 1977, p. 149 

 

 

Antigamente, como as 

estampas eram criadas por artista 

pintores que influenciavam a criações 

dos padrões, a autora completa que “os 

desenhos dos padrões de superfícies 

vêm atuando como um diagnosticador 

do tempo, como uma prática que 

expressa a cultura e a evolução humana, 

onde cada superfície expõe peculiaridades e características do local onde é 

desenvolvida, e suas finalidades de uso”. No principio as técnicas usadas para o 

desenvolvimento dos padrões eram artesanais antigas, e que mesmo hoje, com toda a 

tecnologia disponível para a criação, a estampa permanece como recurso diferenciador, 

podendo ser aplicadas em inúmeros produtos, ainda mais com o trabalho de um 

designer específico para isso, a estampa passa de ornamental para conceitual e é ligada a 

todo um processo de identidade em torno da coleção a qual pertence. (CALDERÓN, 

2010, p. 5) 

A maneira pela qual um módulo vai se repetir a intervalos constantes é chamada 

de sistema de repetição (repeat em inglês, rapport em francês). Existe uma variedade de 

possibilidades de encaixe dos módulos, diferentes sistemas de repetição.  A autora 

complementa: “[...] um sistema de módulos origina outros sistemas, forma diferentes 

desenhos e aumenta as possibilidades combinatórias”. (Ruthschilling 2008, p. 69) 
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Figura 23 – Módulo e seus sistemas de repetição. Fonte: Oautor baseado em Rüthschilling, 2008,p. 69. 

Wong (2010) propõe que as formas podem ser figurativas, naturais, feitas 

pelo homem, verbais e abstratas [não-figurativa]. 

• Figurativas são aquelas que detêm um significado para o observador, ou seja, ele 

consegue compreender e identificar aquela forma; 

• Naturais são formas figurativas que o tema é referente a algo relacionado à natureza; 

• Abstratas referem-se aquelas que não apresentam um tema reconhecível pelos 

sujeitos/observadores, ou ainda, “Esta forma pode ter sido baseada em um tema que foi 

obliterado após excessiva transformação, ou ter ocorrido na experimentação com 

materiais, o que levou a resultados inesperados”.  

• Formas Verbais que estão relacionadas à linguagem escrita que é composta por “[...] 

caracteres, letras, palavras e numerais que tornam possível uma comunicação visual 

precisa. [...] Uma forma verbal é figurativa quando expõe uma idéia reconhecível, para 

além de algo que apenas exista em termos materiais.” 
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• Feitas pelo Homem tratam-se formas relacionadas aos artefatos criados pelo Homem 

[maquinário, objetos, entre outros]; 

 

Pode-se  aqui citar o Ensino do Design de Estamparia, que vigora desde 1980 

na Universidade Federal de Santa Maria - RS, tanto na Graduação como na Pós-

Graduação2. O foco sempre se manteve nas mudanças ocorridas nesta área de estudo, e 

sempre tendo como foco as quatro áreas básicas que são:  

 

• Design de Superfície Cerâmica: azulejos, revestimento piso-parede, lajotas, 

tijoletas, cimentícios, ladrilho hidráulico, etc..  

• Design de Superfície de Papéis: papeis de parede, papelaria para presente e 

outras aplicações. 

• Design de Superfície Têxtil: vestuário adulto e infantil, cama e mesa, banho, 

acessórios de moda, decoração, etc... 

• E demais Superfícies: madeira. alumínio, pedra, acrílico, laminados, vidro, etc. 

Salienta-se que o têxtil é a área, na qual se encontra esta pesquisa, mais 

difundida e profícua para a criação de estampas, pois o vestir foi uma das primeiras 

necessidades do homem a ser suprida. Com isto os processos de tecelagem propiciaram 

o desenvolvimento de inúmeras soluções visuais, tácteis, de conforto e simbólicas nas 

mais diversas culturas e civilizações que fizeram e fazem a história da humanidade. 

 

A história da estamparia é contada através de centenas de processos criados 

pelo homem, com tecnologias e cânones próprios, por milhares de anos desde o 

final do período Neolítico e o surgimento dos primeiros teares. Todas essas 

técnicas encontraram meios de difusão, à partir do continente africano e por 

toda a Europa e Ásia, dentre um convívio cotidiano entre artesãos e aprendizes. 

(LIMA, 2007)  

                                            
2 Especialização em Design de Superfície: O Curso. possui um acervo visual e monográfico das pesquisas realizadas 
nas últimas quatro décadas de sua existência. Também foi criado o Pólo de Design Têxtil, primeiro Laboratório da 
América Latina, dentro de uma Universidade, onde se desenvolvem atividades relacionadas à estamparia têxtil. Este 
acervo pode ser consultado e visitado. 
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2.1. DESIGN DE SUPERFÍCIE TÊXTIL 

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). 

  

Pode-se dizer que a atividade do designer de superfície é projetar desenhos 

Uni e Bidimensionais para serem aplicados em diversas superfícies, para posteriormente 

serem visualizadas ou tocadas. Ou seja, a área compreende basicamente tudo o que se 

refere a atividades de design que são voltadas para o acabamento de todos os tipos de 

superfícies e revestimentos.  

Para compreender melhor o termo e sua função tem que se compreender que 

todas as coisas possuem superfície e o Design de Superfície é a área do design que 

objetiva projetar sobre essas superfícies. Há pouco tempo atrás se achava que o design 

de superfície se resumia aos padrões têxteis, porém o design de superfície é bem mais 

amplo e abrangente do que isto. Devido às novas tecnologias, se ampliou as 

possibilidades de aplicação nas mais diferentes superfícies. 

Segundo Pezzolo, (2009, p.183), “muitos anos antes do surgimento dos 

tecidos, os homens já pintavam seus corpos com pigmentos minerais (...). Além de 

realçar a beleza, a pintura servia para distinguir a classe social e assegurava uma 

proteção mágica. Do corpo, a pintura passou para o couro, e depois para os 

tecidos”. Uma das finalidades da estamparia é dar vida ao tecido, adicionando um 

valor estético à roupa ou coleção. E ainda, dar uma identidade à marca através da 

valoração do tecido. Outra função muito importante é direcionar seu uso com 

variações de cores. 

 

A arte de estampar percorreu um longo caminho desde a sua fase inicial 

artesanal até as avançadas técnicas atuais, como a estamparia digital. Foram 

inúmeros os meios usados pelo homem para estampar seus tecidos. Todos 

utilizados até hoje. (PEZZOLO, 2009, p. 187) 

 

No design têxtil a estampa torna os tecidos mais atraentes e originais. A 

estamparia por definição é o processo de impressão, pintura ou desenho sobre tecidos 

sendo um dos grandes recursos utilizados no Design de Superfície. No entanto é 
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fundamental que a estampa tenha um conceito, um projeto, para que não desempenhe 

somente uma função decorativa. Apesar de parecer que as estampas não tem nenhuma 

função aparente, que não a de ornamentação, elas funcionam desde estilizar o tecido até 

marcar um período histórico, como as estampas psicodélicas que marcaram os anos 70 e 

as estampas de Poá  que marcaram os anos 50. 

 

Desde os grafismos rupestres de nossos ancestrais pré-históricos, um infinito 

de desenhos e padronagens foram criadas pelo homem para traduzir seu 

mundo próprio e sua cultura: a decoração hierática egípcia, a graça dos 

grafismos gregos, o luxo e hedonismo dos romanos nos seus desenhos de 

prazeres, a riqueza deslumbrante da estamparia indiana, a geometria 

romântica dos islâmicos, a austeridade delicada dos motivos medievais, enfim, 

toda a história de entendimento e admiração dos seus mundos pelas variadas 

culturas humanas. (LIMA, 2010) 

 

Segundo Edwards, (2012, p. 6), estamos em contato o tempo todo com 

estampas e padronagens, desde as roupas usadas cotidianamente, passando pela 

decoração de casa até os museus e galerias. As estampas possuem desenhos com 

linguagem própria, e a forma como as apreciamos passa pelos elementos formais e a 

simbologia, utilizados pelo designer, bem como pelas técnicas usadas para elaborar o 

tecido. Insere-se neste contexto a criatividade, que deve ser redimensionada, tanto no 

meio acadêmico como no profissional: 

 

 [...] o profissional recorre ao processo criativo individual a fim de buscar 

alternativas capazes de acompanhar tendências do segmento em que atua. Sob 

esse foco, a formação acadêmica ganha importância, apresentando momentos 

específicos, de modo a conduzir o estudante à descoberta e à consolidação de 

seu processo criativo pelas vivências no campo artístico (MINUZZI, 2007, p.1). 
 

O profissional atuante na área de design de superfície têxtil precisa inovar 

nas linguagens dentro dos temas, sendo esse um de seus maiores desafios, pois para 

desenvolver uma estampa (desenho) o processo de criação mistura trabalho manual 

com técnicas digitais, desenvolvimentos exclusivos baseados em pesquisa e técnicas 

mistas. Para criar trabalhos originais a pesquisa criativa é essencial, já que no 

desenvolvimento de padrões originais as referências se originam de qualquer lugar, 

desde a cultura regional, os contos e fábulas, as cores e formas, a natureza (flora), até as 

ideias subjetivas de cunho pessoal do artista ou designer. (CALDERON, 2010, p. 6).  
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“A proximidade e a vivência com as linguagens artísticas, desde a pintura, o 

desenho, a gravura, a escultura, a cerâmica, possibilitam ao estudante de design 

de superfície o crescimento de uma sensibilidade específica, que é 

potencializada em cada semestre de curso, através das diferentes experiências, 

e é verificada na apropriação de processos e na obtenção de resultados”. 

(MINUZZI, 2001) 

 

Portanto, o processo utilizado pelo designer, na criação das estampas, precisa 

ser diversificado. O profissional precisa conhecer técnicas variadas para pode ir inovar 

em suas criações, precisa conhecer materiais e processos manuais e digitais, pois assim 

agragará valor estético ao produto final. 

2.1.1. Processos de impressão têxtil  

A produção têxtil compreende basicamente três etapas distintas: a fiação, a 

estrutura têxtil (padronagem) e o acabamento (tinturaria e estampagem). Estes três 

procedimentos podem ser realizados por processos manuais ou mecânicos. Sabemos 

que a fabricação de tecidos é muito antiga, e que esta foi sendo modificada para adequar 

os modos de produção com o consumo ou demanda. 

          A estamparia têxtil é um beneficiamento dentro da cadeia de produção de 

tecidos. Consiste na impressão sobre tecidos, o designer deve criar os desenhos 

adequando-os aos processos técnicos de estampagem. A impressão é um grande recurso 

dentro da área de estamparia, possuindo muitas técnicas, manuais e digitais, para a 

aplicação da estampa. É basicamente dividida em artesanal e semi-industrial e 

industrial. Segundo Levinbook, (2008, p. 39 a 43): 

 

• Estamparia artesanal:  

 

• Impressão a partir do estêncil: São moldes vazados feitos de papel, plástico ou outros 

materiais. O método consiste na realização de recortes de formatos e figuras no suporte 

escolhido, posteriormente, colocá-los sobre a superfície desejada e passar a tinta. O 

estêncil é bastante usado para fazer grafite, geralmente usando tinta spray. 

• Impressão usando a técnica do tie-dye: Trata-se da técnica de proteger partes do 

tecido enquanto outras são tingidas. Na técnica tie-dye são feitos nós, dobraduras, 
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torções, amarrações e até costuras para que a tinta chegue até determinado lugar no 

tecido e não chegue noutro, assim são criados infinitos efeitos diferentes.  

• Impressão a partir da técnica do batik: Uma arte milenar na qual o processo consiste 

em reservar a cor do tecido com ceras derretidas antes do tingimento artesanal. Os 

processos de reserva e tingimento são repetidos de acordo com a quantidade de cores 

aplicadas para se obter a estampa. As estampas se formam a partir da pigmentação nas 

partes não protegidas pela cera. Uma característica exclusiva desta estamparia por 

reserva é o craquelê (rachaduras), um resultado que é revelado após os tingimentos e a 

retirada das ceras.  

• Impressão a partir do carimbo: O método de gravação é semelhante ao da 

xilogravura, entalhando no suporte ou criando relevos para serem prensados sobre a 

superfície desejada. A técnica do carimbo tornou possível a reprodução de desenhos 

mais elaborados e com bons resultados formais, favorecendo a gravação de matrizes 

voltadas, exclusivamente, para a estamparia corrida, sendo a invenção que acompanhou 

o enorme crescimento do mercado de estampados.  

 

• Estamparia semi-industrial e industrial: 

 

• Impressão a partir do silk-screen: popularmente conhecido como serigrafia, o silk-

screen se caracteriza por ser um processo de impressão criado em 1907 pelo artesão 

inglês Samuel Simon. Neste processo a tinta é vazada – pela pressão de um rodo ou 

puxador – através de uma tela preparada. A tela, normalmente de poliéster ou nylon, é 

esticada em uma moldura de madeira, alumínio ou aço. É utilizada na impressão em 

variados tipos de materiais como papel, plástico, borracha, madeira, e tecido.  

Na Serigrafia para estamparia contínua, quando há um desenho após o outro sem deixar 

espaços vazios nos tecidos, é necessária a noção específica da composição e organização 

do desenho, para que a organização das figuras não denuncie os encaixes. Os padrões 

mais comuns dentro da estamparia são listras, xadrez e florais. Com o desenvolvimento 

da tecnologia química e têxtil, há mais espaço para a inovação em design na estamparia e 

com o surgimento da impressão digital a prática na composição do rapport passa a ser 

mais elaborada, em razão das muitas possibilidades de trabalhar as formas e cores na 

criação do desenho.  

• Impressão a partir da Impressão Digital e a Sublimação digital: Trata-se de um 

processo de impressão que às vezes é confundido com impressão digital, pois na origem 

os dois são digitais e o resultado é bastante similar, isto porque eles partem de um 

arquivo digital. Sempre a estampa ou a imagem a ser impressa vai ser um arquivo 
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enviado diretamente para a impressora digital. Na sublimação, o arquivo é impresso 

diretamente sobre um papel que depois vai junto com o tecido para uma prensa em alta 

temperatura, assim a imagem é transferida para o tecido com a qualidade e definição de 

uma impressão digital. 

No inicio dos anos 90 surgem os 

primeiros protótipos de impressoras 

digitais, o processo ainda é relativamente 

novo, mas continua até hoje, se modificando 

e evoluindo. A impressão digital é tida como 

um dos avanços mais importantes na 

tecnologia de estamparia desde a criação da 

serigrafia, sendo uma revolução no setor.  

Figura 24 - Técnica Sublimação Digital.  Fonte: O autor. 

Este processo permite a impressão de fotografias e imagens com cores mais 

vivas e definidas, esta tecnologia também permite imprimir sobre fibras naturais e 

sintéticas. É inegável a facilidade que este processo proporciona e a qualidade que ele 

detém, é o processo de estamparia têxtil que mais cresce nos dias de hoje, no entanto o 

mercado e a produção mundial ainda há o domínio da serigrafia e outras técnicas para 

produção têxtil. 

Para a realização deste projeto, primeiramente foram testadas as impressões 

serigráficas, desenvolvidas no Pólo Têxtil da Pós Graduação em Design de Superfície da 

UFSM, no entanto, após avaliação em relação ao custo benefício e ao tempo utilizado no 

processo optou-se pela sublimação digital, para efetuar a impressão dos lenços. 

2.2. DESIGN DE SUPERFÍCIE E O DESENHO  

O desenho é um processo de criação visual que tem propósito. Diversamente da 

pintura e da escultura, que constituem a realização das visões e sonhos 

pessoais dos artistas, o desenho preenche necessidades práticas. Um trabalho 

de desenho gráfico deve ser colocado diante do olhar do público e transmitir 

uma mensagem predeterminada. Um produto industrial tem de atender as 

exigências dos consumidores. (Wong, 1998, p. 41) 
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Para Wong (1998, p. 43) o desenhista é uma pessoa prática e precisa dominar 

a linguagem visual, o que consitui a base do desenhos , também deve resolver problemas   

Segundo Gomes Filho, (2000, p. 41), “a forma pode ser definida como a figura 

ou a imagem visível do conteúdo. A forma nos informa sobre a natureza externa do 

objeto”. Segundo o autor, tudo que se vê possui forma, no entanto, a percepção dela 

depende da interação entre o objeto e o meio de luz, sendo necessário que existam 

variações no campo visual, estas acontecem em função de contrastes ou outros 

estímulos visuais. A forma pode ser subdividida por: ponto, linha, plano, volume, 

configuração real e configuração esquemática.  

• Ponto –  O ponto nada mais é do que a unidade mais simples, e irredutivelmente 

mínima de comunicação visual, ou seja, qualquer elemento que funcione como forte centro de 

atração dentro de uma estrutura, seja ela uma composição ou um objeto.  

• Linha – A linha é a junção de vários pontos, quando pode-se criar um elemento. A linha 

contorna e delimita objetos. 

• Plano – O plano e a sucessão de várias linhas, criando assim duas dimensões: a largura 

e o comprimento. 

• Volume – O volume é definido por uma projeção tridimensional, pode-se ter uma 

sensação de volume a partir da iluminação, da sombra, do brilho, textura, etc. 

• Configuração Real – É a representação real de objeto, para isso se utilizam os limites 

reais a partir das características essenciais deste objeto (pontos, linhas, planos e volumes), por 

meio de fotografias, ilustrações, gravuras, e pinturas. 

• Configuração Esquemática – É a representação de objetos, por meio de manchas, 

sombras, traços, linhas de contornos ou silhuetas. 

Já para Wong (1998, p. 42), os elementos do desenho podem ser divididos em 

quatro grupos: elementos conceituais, elementos visuais, elementos relacionais e elementos 

práticos. 

 • Elementos Conceituais –  Não existem, não são reais mas parecem estar presentes: 

ponto, linha, plano e volume.  

• Elementos Visuais – São elementos que se tornam visíveis, a partir das linhas 

desenhadas, já que é isso que podemos ver: formato, tamanho, cor e textura. 

• Elementos Relacionais – Esses elementos direcionam a localização e as inter-relações 

dos formatos dos desenhos: direção, posição, espaço e gravidade.   

• Elementos Práticos – São elementos que estão adjacentes ao conteúdo e extensão de 

um desenho: representação (quando um formato é derivado da natureza ou derivado do 

homem, ele é figurativo ou de representação. A representação pode ser realista, estilizada ou 

quase abstrata), significado e função. 
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Para Wong, (1998, p. 146), "uma forma figurativa pode ser apresentada com 

realismo fotográfico ou com algum grau de abstração”, no ultimo caso o autor deixa claro 

que a figura não pode ficar irreconhecível e que a referência precisa estar presente, a 

forma usada como referência tem que ser identificada. As formas figurativas podem 

ainda, ser divididas e classificadas de acordo com o assunto, como no caso desta 

pesquisa que tem o tema  relacionado à natureza, neste caso serão trabalhadas as 

formas naturais, ou seja, “incluem organismos vivos e objetos inanimados que existem 

na superfície terrestre, nos oceanos ou no céu” (Wong, 1998, p. 35). 

2.2.1. Design de Superfície e o quadrado 

 

Do mesmo modo como o ângulo reto é o ângulo mais objetivo, o quadrado é 

também a forma geométrica mais simples e objetiva. Formado por duas linhas 

horizontais e duas verticais, que se encontram em quatro ângulos retos, o 

quadrado representa o símbolo da terra – do universo criado e da matéria. É a 

antítese do transcendente. Anti-dinâmico por excelência, já que seu formato o 

impede de movimentar-se com facilidade. É destinado a ser estável e limitado. 

Associado ao número quatro, o quadrado também é o símbolo do mundo 

estabilizado. Daí sua identificação com o poder e o domínio, o controle e a força. 

Muitos espaços repousam sobre a forma quadrada: Templos, cidades, 

indústrias, presídios, campos militares etc. É a forma da inteligência, da razão e 

da capacidade de definir, dissecar, digitalizar. Representa ainda a fixação e a 

permanência. É interessante notar que as notas de dinheiro são 

quadrangulares, bem com a maioria das portas e janelas, estando diretamente 

vinculados a idéia de força e de poder, divisão, fronteirização, controle e 

vontade racional. O quadrado é a figura de base do espaço, e representa o 

tempo enquanto oposto à eternidade. Se o quadrado tem quatro lados, a terra 

tem quatro direções, o homem tem quatro membros, os instrumentos de 

orientação têm quatro pontos cardeais. (PARADELLA, [201?], p. 6) 

 

O lenço tem como característica sua forma, o quadrado perfeito, pode ser de 

qualquer tamanho, mas só é lenço se for quadrado. Dentro dessa premissa, estudou-se a 

forma com o objetivo de perceber as possibilidades para o desenvolvimento das 

estampas que seriam impressas sobre o lenço. Para isso desenharam-se sobre um 

suporte de sulfite A4 (29,7x21cm), quadrados de 10cmx10cm (1/10 do tamanho real), 

os quais foram divididos simetricamente de diversas maneiras, visando compreender a 

estrutura da superfície do lenço e de que maneira compositiva ele poderia se trabalhado. 



 49

 
Figura 25 - Exemplo de divisões que podem ser feitas dentro do quadrado. Fonte: O autor. 

 

• O QUADRADO E SUAS SIMETRIAS: 

 

• Simetria bilateral: Segundo Aquistapasse, (2001, p. 81) é essencialmente uma 

operação unidimensional (linear). No entanto se tomarmos um ponto fixo para um 

elemento bidimensional (plano), teremos um eixo de simetria ou congruência. A 

partir deste eixo as formas essenciais podem sofrer rotações e translações. Estes 

exemplos de translação são facilmente encontrados nos ornamentos artísticos, 

denominados de rapport infinito, ou seja, uma repetição de um ritmo espacial 

regular. 

• Simetria rotacional: parte sempre de um eixo central, podendo seu rebatimento 

ser em número par ou ímpar. Encontramos magníficos exemplos nas cúpulas das 

igrejas medievais e góticas (simetria octogonal central). (Aquistapasse, 2001, p. 82) 

• Simetria cíclica: é encontrada nas flores, a mais freqüente é a de cinco, mas na 

natureza inorgânica temos os exemplos dos cristais de neve, onde a ordem possível é 

2, 3, 4 e 6. (Aquistapasse, 2001, p. 82) 

• Simetria rotacional bidimensional, ou seja, são rotações consecutivas que 

seguem a lei das progressões geométricas. Observa-se também este tipo de simetria 

na flor do girassol, porém, estas terão dois conjuntos de espirais com sentidos de 

enrolamento opostos. (Aquistapasse, 2001, p. 83) 

• Simetria ornamental, esta está presente em duas dimensões na arte de 

ornamentação de superfícies e em três dimensões no arranjo de átomos em um 

cristal, por isso é chamada de simetria ornamental ou cristalográfica. Se tomarmos o 

padrão hexagonal, bi e tridimensional, o exemplo mais conhecido é o favo de mel das 

abelhas, onde suas células possuem a forma de um prisma. (Aquistapasse, 2001, p. 

83) 
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•  Simetria ornamental bidimensional no que se refere a rapport de duplo infinito, 

onde duas formas, a retangular e a de diamante (que são obtidas pela divisão do plano em 

retângulos iguais ao longo das linhas paralelas e perpendiculares, formando-se pontos nos 

cantos) possibilitam dezesseis tipos de simetria. (Aquistapasse, 2001, p. 84) 

2.3. O LENÇO - ACESSÓRIO TÊXTIL DE MODA  

Segundo Souza (2002, p. 42), quando o homem primitivo deparou-se com a 

necessidade de cobrir seu corpo, para proteger-se do frio, chuva ou sol, foi quando 

surgiu a primeira vestimenta: o lenço. Utilizando peles de animais caçados, o homem 

produziu suas primeiras roupas, criou os primeiros exemplares têxteis. Sem costuras o 

lenço cobria o corpo e somente muito tempo depois o homem passou a costurar mangas 

e outras partes do lenço, criando assim a roupa. 

Durante o decorrer da história da humanidade o lenço obteve diversas 

finalidades, como proteção, status ou até mesmo identificação religiosa, para isso usou 

características estéticas como desenhos florais, figurativos, geométricos e abstratos 

aplicados em formas quadradas, retangulares ou triangulares, na qual cada peça 

identificava e ligava o homem à cultura material de seu povo. 

Durante o século XIX o lenço tornou-se um acessório muito elegante, de 

formato quadrado, confeccionado em musseline de seda ou em seda pura. No inicio do 

século, surge na França, em meio ao luxo e sofisticação nos setores da moda e 

perfumaria, a marca Hermès. Em 1937, o artesão Thierry Hermès abre sua primeira 

butique em Paris, uma selaria, onde eram confeccionados selas, arreios, e os mais 

diversos equipamentos para cavalos.  Somente na metade do século é que a marca 

começou a ampliar seus produtos. Sob o comando do herdeiro do fundador, Charles-

Emile Hermès, a marca passou a oferecer novos artigos, mais voltada à equitação, a 

Hermès liga-se ao setor têxtil, em forma de cobertas para cavalos e casacos de seda para 

montaria.  

Segundo Mariotti, (2014) com o surgimento do carro, a marca adaptou-se ao 

segmento fabricando malas de viagem, mantendo sempre a herança estética e os valores 

de qualidade da marca. Logo após vieram os acessórios, em 1929 a estilista Lola Prusac 

assume a direção criativa da marca e desenvolve os primeiros lenços de seda 
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estampados, os famosos “carrés Hermès”, que até hoje são símbolos de uma das mais 

bem sucedidas marcas francesas. Os lenços Hermès, meticulosamente produzidos em 

formato quadrado, são impressos a partir da técnica serigráfica, totalmente manuais, são 

desenvolvidas apenas vinte peças por ano, dez no verão e dez no inverno. 

Os lenços são delicados, com qualidade impecável e estampas multicoloridas, 

possuem acabamento rigoroso e bainhas feitas à mão, refletindo os mais de 150 anos da 

marca, que de tempo em tempo homenageia suas origens, apresentando motivos 

alusivos a arreios de cavalos, cenas de caça, carruagens e barcos, flores e penas. 

Conforme Souza, 2012, do lenço nasceram peças importantes que existem atualmente, 

como o lençol e os mais diferentes tipos de panos. 

 

O estilista Paul Poiret foi o responsável por lançar a moda, na década de 1930, 

quando se inspirou no orientalismo para sua coleção. As principais adeptas de 

Poiret foram Simone de Beavouir, Greta Garbo e Carmen Miranda. (ANDRADE, 

2015) 

 

Segundo Baldner (2015) os lenços ganharam outra cara nos anos 30, já que o 

estilista Paul Poiret criou diferentes formas para as mulheres amarrarem lenços na 

cabeça se inspirando na cultura oriental e. Muito usados na época, algumas vezes esses 

lenços apareciam de forma simples e em outras, com adornos e bordados. 

 
Figura 26 - Lenços usados na década de 20. Fonte: Madame Vintage. 

Nos anos 40, como a maioria dos homens estava servindo na Segunda Guerra 

Mundial, as mulheres precisaram ir trabalhar na indústria. Nessa época, o acessório foi 

muito usado pois as mulheres já não arrumavam os cabelos em salões  e por praticidade 
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e segurança, já que prender os cabelos durante o trabalho na indústria facilitava o dia a 

dia, pois trabalhar com os cabelos soltos representava um perigo real, uma vez que 

podiam ficar presos nas máquinas. Neste contexto surgiu a estética dos lenços pin up, 

eternizados pela figura de Rosie The Riveter, que aparecia em anúncios que convocavam 

as mulheres ao trabalho nas fábricas. 

 
Figura 27 - Propaganda da Segunda Guerra Mundial,  

convocando as mulheres ao trabalho na indústria.criado por J. Howard Miller em 1943. Fonte: Madame 
Vintage. 

Nos anos 60 e 70 os lenços foram imortalizados pelas divas do cinema e 

reafirmaram a feminilidade e o charme da mulher da época, se tornando praticamente 

de uso obrigatório, em geral eram usados na cabeça, dobrados ao meio em formato 

triangular e amarrados abaixo do queixo. A queridinha Audrey Hepburn, mundialmente 

conhecida por sua atuação no filme Bonequinha de Luxo, 1961,  foi  uma das pessoas que 

popularizou o uso do lenço e transformou-se em símbolo de elegância e delicadeza 

enquanto usava o acessório, bem como Grace Kelly que foi e ainda é um ícone de estilo. 

Os looks usados pela atriz americana e princesa de Mônaco são fonte de inspiração, 

ainda hoje, quase 20 anos após sua morte, para estilistas e fashionistas do mundo todo. 

(Schein, 2015) 
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Figura 28 - Audrey Hepburn no filme Charada, 1963, usando lenço na cabeça. Fonte: Adoro Cinema. 

 
Figura 29 - Audrey Hepburn no filme Roman Holiday, 1953, usando lenço no pescoço. Fonte: Adoro 

Cinema. 
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Figura 30 - Casamento de Audrey Hepburn com Andrea Dotti,1967, a atriz não dispensou o lenço. Fonte: 

Adoro Cinema. 

 

Figura 31 - Grace Kelly usando o lenço criado para ela pela marca Gucci, 1966. Fonte: Sepha. 
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Segundo Weber (2015), “o fato é que o lenço é um clássico e nunca vai sair de 

moda (pode até passar por épocas mais apagadas mas não sai de moda). Podemos usá-

los de formas variadas tanto no verão quanto primavera, outono ou inverno. Não é à toa 

que a Hermès continua no topo sempre com novas coleções de lenços maravilhosos de 

seda”. 

Esta pesquisa tem como objetivo desenvolver estampas para lenços 

femininos, usando um processo criativo diferenciado para obtenção de resultados 

exclusivos, partindo da premissa de que este acessório é comumente usado e de que há 

muitas opções do mesmo produto no mercado, o projeto necessitou de referências 

visuais e pesquisas sobre o produto em questão, visando conhecer mais sobre o 

mercado, sobre seu uso e o tipo de estampas já existentes. A metodologia de Gui 

Bonsiepe (1986) fornece uma orientação para o processo projetual apresentando 

técnicas e métodos para o desenvolvimento de produtos, através de projetos 

experimentais. O autor defende que o desenhista projetual deve ter uma liberdade 

relativa na seleção de alternativas para o projeto, podendo tomar decisões pessoais 

devido a sua competência profissional. 

Foram selecionadas as análises que julgou-se serem mais apropriadas para a 

pesquisa e realizou-se ainda alguns outros métodos de pesquisa visual e brainstorm. 

 

 
Figura 32 – Brainswriting individual.  Fonte: O autor. 
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• Painel Semântico:  são colagens, de idéias ou imagens, que ajudam a 

entender e despertam a criatividade no desenvolvimento de um projeto. Neste caso o 

painel exemplifica o público alvo e uso do produto em questão, o lenço. 

 
Figura 33 - Painel semântico do público alvo. Fonte: Google Imagens. 
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• Análise Estrutural: serve para reconhecer e compreender os tipos e 

o número dos componentes, dos subsistemas, princípios de montagem, tipologia de 

uniões,e tipo de carcaça de um produto. 

 
Figura 34 - Análise Estrutural do lenço e semelhantes.  Fonte: O autor com base no Extra. 
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• Análise Funcional: serve para reconhecer e compreender as características 

de uso de um produto, incluindo aspectos ergonômicos (macroanálise), e as funções 

técnico-físicas de cada componente ou subsistema do produto (microanálise). 

 

 
Figura 35 - Análise funcional do lenço.  Fonte: We Fashion Trends. 

• Análise Sincrônica: serve para reconhecer o universo do produto em questão e 

para evitar reinvenções. A comparação e a crítica dos produtos requer a formulação de 

critérios comuns. Convém incluir informações sobre preços, laterais e processos de 

fabricação.  
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Figura 36 - Análise Sincrônica do lenço.  Fonte: O Autor com base nas referências encontradas nas lojas 

on-line. 
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Figura 37 - Análise Sincrônica do lenço.  Fonte: O Autor com base nas referências encontradas nas lojas 

on-line. 
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• Análise de materiais e processos: serve, neste caso, para analizar os 

procedimentos viáveis para execução do projeto. Nesta análise verificou-se a relação 

entre material, custo, tempo dos processos de serigrafia e sublimação digital (os dois 

foram testados ao longo da pesquisa). 

 
Figura 38 - Análise de processos e materiais. Fonte: O autor com base nos testes feitos durante a pesquisa. 
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Capítulo 3  

PROCESSO CRIATIVO 

A natureza, é, há muito tempo, fonte de inspiração para os designers de tecidos. 

Formas naturais oferecem um tesouro precioso em imagens, que podem ser 

copiadas como são, estilizadas ou abstraídas a ponto de somente a inspiração 

que deu origem ao desenho se reconhecida. (EDWARDS, 2012) 

 

Com base no referencial teórico citado e na análise da obra de Margareth 

Mee, como ilustradora botânica, dentro da perspectiva de utilização de elementos 

naturais como referência, buscou-se inicialmente definir quais os elementos seriam 

estudados para dar origem aos módulos, e posteriormente, às estampas. 

O processo criativo iniciou-se a partir da pesquisa estética e técnica das flores 

artista pintou em sua passagem pelo Brasil e suas expedições à Floresta Amazônica. Com 

base em pesquisas bibliográficas e eletrônicas, foram definidas duas grandes etapas. 

• Primeira etapa: 

• Foram escolhidas três flores de acordo com critérios de cor, forma e localização 

geográfica. A ideia era também prestar uma homenagem a Margaret Mee,  logo foram 

escolhidas três flores que ela pintou na Floresta Amazônica,  lugar que deteve toda sua 

paixão pela natureza brasileira.  

• Posteriormente foi elaborado um painel semântico, com o objetivo de conhecer e 

explorar a própria forma das flores, observar cores e texturas para facilitar 

posteriormente, o processo de criação. O painel semântico possibilitou mais 

conhecimento sobre os elementos que seriam usados como referência criativa. 

• Posteriormente, iniciaram-se os rascunhos e desenhos figurativos com o objetivo de 

entender a forma do referencial escolhido. Ao realizar um desenho de observação tem-se 

como objetivo a assimilação e entendimento da forma e da cor, pois o objetivo é chegar o 

mais próximo possível, em termos de semelhança de imagem do referencial observado. 

Estudar estas referências visuais e desenhá-las o mais próximo possível da realidade 

torna mais flexível o processo de criação. Dentro desta etapa também foram pesquisadas 

técnicas e materiais usados no processo de desenho, com o intuito de identificar a 

melhor forma para a reprodução das imagens. Foram realizados estudos com lápis de 
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cor, canetas hidrográficas, canetas marcadores, caneta bico de pena e nanquim, tintas 

aquarelas e grafites diversos. 

• Na sequência foram realizadas cópias dos desenhos e técnicas, a partir da xerografia, 

com reduções e ampliações em diversas escalas para que os formatos ficassem variados. 

Posteriormente foram executados recortes que foram rearranjados e colados em 

suportes de tamanho A4 (210 x 297 mm). O objetivo dessa etapa do processo foi fazer 

com que a imagem (desenho figurativo) seja reestruturada, com os recortes, colagens, 

ampliações e reduções e acaba por se distanciar da identificação imediata de ‘flor’ e 

passa a ser construída de uma outra forma. 

• Na etapa de ‘reconstrução formal’ fez-se a reestruturação das formas obtidas a partir 

do referencial imagético a partir do desenho. Desta vez o que se realizou foi ligar pontos 

dentro dos recortes, tanto quanto redesenhar as imagens em cima das colagens, criando 

novas formas, novas linhas, novas imagens, uma nova configuração. Tais imagens 

mantiveram o referencial orgânico, suave, leve e linear das flores usadas como 

referência/inspiração podendo ser atribuídas a estas as características de formas 

criadas, inspiradas em algo que existe, mas não copiadas. 

• Segunda etapa: 

• Iniciou-se pela escolha dos desenhos, assim como a seleção de cores a serem aplicadas 

nas estampas. Depois iniciou-se o desenvolvimento das estampas.  

• Em relação ao processo criativo, originalidade na produção do designer é de crucial 

importância. Já que este projeto visa comercializar os produtos produzidos a partir desta 

pesquisa logo, visa a competitividade no mercado. Para isso, foi realizado um estudo 

meio de desenhos, recortes, colagens e por ultimo a manipulação digital. 

• O enfoque do trabalho foi o desenvolvimento de desenhos com técnicas diferentes para 

que houvesse uma gama maior de possibilidades na hora de gerar os módulos e as 

estampas. As flores possuem uma riqueza estética genuína, e quando usadas como fonte 

de referência criativa podem dar origem a trabalhos bem sucedidos visualmente. Dentro 

dessa perspectiva buscou-se analisar através de referências, de que forma os elementos 

da natureza vem sendo aplicados, interpretados e recriados dentro do Design de 

Superfície Têxtil, no caso desta investigação, visando a estampa em lenços, tanto nas 

formas visuais, como na maneira que o público alvo se relaciona com esses acessórios. 

• Durante o processo a pesquisa mudou de caminho, foram testados materiais bem como 

os processos de impressão serigráfica e a sublimação digital. 

• Ao todo foram desenvolvidas quatro linhas para a coleção intitulada Margaret Mee: 

A Helis – baseada nas Helicônias , a  Líris – baseada nos Lírios,  a Ninphes – baseada 

nas Ninféias e a  Amazônia – baseada nas três linhas anteriores. 
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3.1. COLEÇÃO MARGARET MEE 

Margaret Mee, que viveu no Brasil por 36 anos, deixou um importante e 

precioso legado iconográfico e artístico. Suas ilustrações são, até os dias atuais, fontes 

valiosas de pesquisa para a ciência botânica. Sua técnica de ilustração é reconhecida e 

equiparada ao trabalho dos grandes ilustradores europeus de todos os tempos. Margaret 

Mee tem fama e reconhecimento internacional e suas obras estão presentes em 

importantes coleções nos Estados Unidos, Inglaterra, França e Brasil. Esta pesquisa 

também propõe uma homenagem a esta importante mulher, brasileira de coração, que 

abriu os olhos do mundo em relação à necessidade de preservação do meio ambiente e 

da flora brasileira. 

3.2. LINHA HELIS 

 

Figura 39 - Painel semântico da  Helicônia. Fonte: O autor com base em pesquisa no Google Imagens. 
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Segundo Castro (1995), as helicônias são plantas de origem neotropical, mais 

precisamente da região noroeste da América do Sul. O nome do gênero foi estabelecido 

por Lineu, em 1771, numa referência ao Monte Helicon, situado na região da Beócia, na 

Grécia, local onde, segundo a mitologia, residiam Apolo e suas Musas. A autora completa 

que o gênero Helicônia ainda é pouco estudado e que o número de espécies existentes 

ainda é incerto, mas fica entre 150 e 250 espécies diferentes. Essas flores nascem 

predominantemente nas bordas das florestas e matas ciliares e nas clareiras ocupadas 

por vegetação pioneira. Desenvolvem-se em locais sombreados ou a pleno sol, de 

úmidos a levemente secos e em solos argilo-arenosos. 

 

Tabela 2: Informações técnicas sobre a flor Helicônia. 

Nome Científico Heliconia psittacorum 

Nomes Populares Helicônia-papagaio, Caetezinho, Planta-papagaio, Tracoá 

Família Heliconiaceae 

Categoria Arbustos,  Arbustos Tropicais, Flores Perenes 

Clima Equatorial, Subtropical,  Tropical 

Origem América do Sul, Brasil 

Altura 0.4 a 0.6 metros,  0.6 a 0.9 metros, 0.9 a 1.2 metros, 1.2 a 1.8 metros 

Luminosidade Meia sombra 

Ciclo de vida Perene 

Fonte: Jardineiro. 

 

O processo para a criação da linha Helis (flores baseadas nas Helicônias), teve  

algumas diferenças em relação à pesquisa, no geral seguiu-se as etapas descritas na qual 

em dez etapas foram criados as estampas e posteriormente os lenços: 

� 1 – Escolha da flor; 

� 2 – Painel semântico; 

� 3 – Rascunhos e desenhos figurativos; 

� 4 – Xerox – Reduções e ampliações; 

� 5 – Recortes; 

� 6 – Redesenhos; 

� 7 – Escolha dos novos desenhos; 

� 8 – Testes de combinações entre as novas flores produzidas; 

� 9 – Criação da estampas e  

� 10 – Aplicação no lenço a partir da sublimação digital. 
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No entanto, neste processo em específico foram realizadas impressões de 

tecidos em serigrafia, já que a pesquisa está vinculada a um curso que possui recursos 

dentro da própria universidade, foram desenvolvidos módulos para a aplicação 

seigráfica, processo em que foram testadas cores, desenhos e aplicações a diversos 

tecidos como cetim, algodão, algodão cru, voal, tricoline, etc. Os testes serviram para 

escolher o tecido em que seriam produzidos os produtos finais, como no inicio da 

pesquisa a intenção era uma produção em seda pura (o que se tornou inviável devido ao 

fato do tecido ser de fibra natural e não suportar a sublimação, já que a tinta passava 

diretamente pelo tecido e não ficava fixado na fibra). Após esta etapa foram realizados 

testes em sublimação digital, usando praticamente os mesmos tecidos usados para a 

serigrafia. Logo no processo das outras linhas não precisaram ser realizados testes em 

relação a tecidos, pois se optou por um tecido com maciez e aparência próximas à seda: 

o tecido toque de seda ou musseline toque de seda, pois foi o tecido que apresentou 

melhor resultado em relação a cor e a resistência na prancha térmica da sublimação.  

 
Figura 40 - Cartela de cores a partir da ilustração de Margaret Mee.. Fonte: O autor. 
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Figura 41 – Heliconia por Margaret Mee, 1964.  Fonte: Dumbarton Oaks. 
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Figura 42 - Processo inicial de criação: Desenho figurativo da Helicônia; Detalhe do desenho; Desenho 

colorido. Técnica: canetas hidrográficas e nanquin com bico de pena.  Fonte: O autor. 

 
Figura 43 - Geração de alternativas explorando técnicas manuais de desenho.  Fonte: O autor. 



 69

 

Figura 44 - Reduções e ampliações do desenho a partir da xerografia.  Fonte: O autor.  

 

 

Figura 45 - Impressão serigráfica com variação de cor. Fonte: O Autor. 
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Figura 46 - Processo da impressão serigráfica feita a partir do desenho figurativo.  Fonte: O autor. 
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Figura 47 - Recortes feitos nos xerox do desenho original. Exemplificando as possibilidades de recortes. 

Fonte: O Autor. 

 
Figura 48 - Novos desenhos sendo desenvolvidos a partir dos recortes. Fonte: O Autor. 

 
Figura 49 - Novos desenhos sendo desenvolvidos a partir dos recortes. Fonte: O Autor. 
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Figura 50 - Recorte e desenho a partir do mesmo, finalizado. Fonte: Do Autor. 

 
Figura 51 - Criação do módulo 1 : Flor criada a partir dos desenhos manuais.  Fonte: O autor. 
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Figura 52 - Impressão serigráfica a partir do módulo 1. Fonte: O autor. 

 

 

Figura 53 – Módulo 2: Flor criada  a partir do desenho manual. Fonte: O autor. 
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Figura 54 - Impressão serigráfica a partir do módulo 2 .  Fonte: O autor. 
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Figura 55 - Criação do módulo 3 a partir do desenho manual.  Fonte: O Autor. 

 
Figura 56 - Impressão serigráfica a partir do módulo.  Fonte: O autor. 
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Este primeiro processo, da primeira flor, serviu como base para o processo 

das outras linhas, ao mesmo tempo em que decisões importantes foram tomadas com 

relação à maneira como seriam desenvolvidas as próximas estampas. Após os testes em 

serigrafia iniciou-se a produção dos módulos para a realização das estampas  que seriam 

aplicadas em sublimação digital. Para esta linha se criou o desenho, planejou-se o 

módulo e somente depois se passou  para a criação da estampa, na maioria das estampas 

deste projeto não há repetição visivelmente nítida, ao longo da produção desenvolveu-se 

estampas criadas dentro do suporte de tamanho real da aplicação (70x70 cm), e criou-se 

neste quadrado a estampa, colocando desenho por desenho, flor por flor, até chegar em 

um resultado satisfatório, em relação a forma, estrutura e cor. 

� Estampa 1 da linha Helis: 

 
Figura 57 - Módulo criado 1 a partir de três versõs da flor Helicônia. Fonte: O autor. 
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Figura 58 - Processo de criação do módulo à estampa. Fonte: O autor 
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Figura 59 - Variações de estampas a partir do mesmo módulo. Fonte: O autor. 
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Figura 60 - Estampa escolhida e aplicada ao lenço. Fonte: O autor. 
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� Estampa 2 da linha Helis: 

 
Figura 61 – Módulo 2 criado a partir de três versõs da flor Helicônia. Fonte: O autor. 
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Figura 62 - Variações de estampas a partir do módulo 2. Fonte: O autor. 
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Figura 63 -  Estampa escolhida para aplicação em sublimação e lenço da linha Helis. Fonte: O autor. 
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� Estampa 3 da linha Helis:  

  

 

  
Figura 64 - Processo do módulo  3 à  construção da estampa. Fonte: O autor. 
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Figura 65 - Variações de estampas a partir do módulo 3. Fonte: O autor. 
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Figura 66 - Estampa escolhida aplicada ao lenço. Fonte: O autor. 
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� Estampa 4 da linha Helis:  

 
Figura 67 - Criação do módulo 4 a partir de três desenhos manuais. Fonte: O autor. 

 
Figura 68 - Criação da estampa 4. Fonte: O autor. 
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Figura 69 - Estampa 4 finalizada. Fonte: O autor. 
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3.3. LINHA LÍRIS 

 
Figura 70 – Painel semântico da  Amarílis.  Fonte: Do Autor com base em pesquisa no Google Imagens. 

Os amarílis possuem flores cônicas, simples, dobradas ou semidobradas, 

grandes, belíssimas e em uma enorme variedade de cores, com diversas nuances e 

mesclas de vermelho, laranja, branco e rosa, além de variedades de cores raras com 

flores de cor verde, vinho e salmão. Deve ser cultivado sob sol pleno ou meia sombra e 

se adapta a diversos tipos de clima, desde equatoriais a temperados. Dependendo do 

híbrido e do clima, as folhas podem desaparecer durante o inverno, e neste caso, as 

regas devem ser reduzidas até o secamento das folhas da planta. Assim, em inverno frios 

e secos, a planta entra em dormência e prepara-se para a nova floração. No início da 

primavera as flores despontam antes mesmo das folhas, de uma forma tão rápida e 

espetacular que impressiona. Os amarílis são rústicos e fáceis de cultivar. É possível 

fazê-los florescer em qualquer época do ano, basta guardar os bulbos dormentes na 

gaveta de legumes da geladeira, em sacos fechados, e replantá-los apenas quando 

desejar. (PATRO, 2013) 
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Tabela 3: Informações técnicas sobre a flor Amarilis. 

Nome Científico Hippeastrum hybridum 

Nomes Populares Amarílis, Açucena, Flor-da-imperatriz 

Família Amaryllidaceae 

Categoria Bulbosas,  Flores Perenes 

Clima Equatorial, Oceânico, Subtropical, Tropical 

Origem América Central, América do Norte, América do Sul,  México 

Altura 0.3 a 0.4 metros, 0.4 a 0.6 metros, 0.6 a 0.9 metros 

Luminosidade Sol Pleno, meia sombra 

Ciclo de vida Perene 

Fonte: Jardineiro.  

 
Figura 71 - Cartela de cores a partir da ilustração de Margaret Mee.  Fonte: O autor. 
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Figura 72 - Hippeastrum sp. por Margaret Mee, 1961.  Fonte:  Dumbarton Oaks. 
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Figura 73 - Geração de alternativas explorando técnicas manuais de desenho.  Fonte: O autor 

 
Figura 74 - Xerox, ampliações e reduções da flor escolhida. Fonte: O autor. 
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Figura 75 - Recortes feitos nos xerox do desenho original. Exemplificando as possibilidades de recortes. 

Fonte: O Autor. 

 
Figura 76 - Novos desenhos sendo desenvolvidos a partir dos recortes. Fonte: O Autor. 
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Figura 77 - Flores criadas a partir dos redesenhos. Fonte: O autor. 
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Figura 78 -  Flores criadas a partir dos redesenhos. Fonte: O autor. 
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Figura 79 - Flores escolhidas para o desenvolvimento da estampa para a linha Líris. Fonte: O autor. 
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Figura 80 - Estampas desenvolvidas para a linha Líris. Fonte: O autor. 
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Figura 81 - Estampa aplicada no lenço. Fonte: O autor. 

 
Figura 82 - Estampa aplicada no lenço. Fonte: O autor. 
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Figura 83 - Estampa aplicada no lenço. Fonte: O autor. 

 
Figura 84 - Estampa aplicada no lenço. Fonte: O autor. 
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Figura 85 - Estampa aplicada no lenço. Fonte: O autor. 

 

Para a linha Líris, usou-se um método um pouco menos convencional de 

criação. Trabalhando em cima do suporte (no caso um arquivo no programa Photoshop) 

de 70x70 cm, os desenhos foram distribuídos, organizados e reorganizados e rebatidos, 

até que chegar no resultado esperado. Esse tipo de criação possibilita uma grande 

variedade de estampas com os mesmo desenhos, somente os recombinando. 
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Figura 86 - Estampas desenvolvidas para a linha Líris. Fonte: O autor. 
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Figura 87 - Flores escolhidas para o desenvolvimento da estampa para a linha Líris. Fonte: O autor. 
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Figura 88 - Estampas desenvolvidas para a linha Líris. Fonte: O autor. 
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Figura 89 - Estampa aplicada no lenço. Fonte: O autor. 

 
Figura 90 - Flores escolhidas para o desenvolvimento da estampa para a linha Líris. Fonte: O autor. 
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3.4. LINHA NINPHES 

 
Figura 91 - Painel semântico da  Ninféia.  Fonte: Do Autor com base em pesquisa no Google Imagens. 

 

A ninféia-branca é uma planta aquática adaptada às margens de rios calmos 

ou lagos, em regiões de clima temperado. Suas folhas são grandes, emersas, semi-

flutuantes, brilhantes, de coloração verde-escura na parte superior e avermelhada na 

inferior. Elas são sustentadas por longas astes ligadas às raizes, no fundo da água. As 

flores solitárias surgem em longos pedúnculos, são brancas (variam de acordo com a 

espécie, existem ninféias azuis e vermelhas) e hermafroditas e podem se autopolinizar, 

assim como podem ser polinizadas por insetos. É uma planta muito usada para 

ornamentar fontes e pequenos lagos, belíssima para adornar espelhos d’água, durante o 

inverno, a ninféia-branca perde suas folhas e entra em dormência, auxiliando na 

iluminação do lago. Na primavera sua folhagem rebrota e ela pode fornecer sombra e 

abrigo para os animais aquáticos durante os períodos mais quentes. Exige pouca 

manutenção, apenas a retirada de folhas mortas para manter a boa qualidade da água. 
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Adapta-se a ambientes bastante poluídos, auxiliando na recuperação ecológica do lago. 

(PATRO, 2013) 

 

Tabela 4: Informações técnicas sobre a flor Ninféia. 

Nome Científico Nymphaea alba 

Nomes Populares Ninféia-branca, Lírio-branco, Lírio-d'água, Nenúfar-branco 

Família Nymphaeaceae 

Categoria Plantas Aquáticas, Plantas Marginais 

Clima Mediterrâneo, Oceânico, Subtropical,Temperado, Tropical 

Origem África, Ásia, Europa 

Altura 0.1 a 0.3 metros, menos de 15 cm 

Luminosidade Sol Pleno 

Ciclo de vida Perene 

Fonte: Jardineiro. 

 

 
Figura 92 -  Cartela de cores a partir da ilustração de Margaret Mee.  Fonte: O autor. 
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Figura 93 - Nymphaea Rudgeana por Margaret Mee, 1978.  Fonte: Audubon House Gallery of Natural 
History. 
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Figura 94 - Geração de alternativas explorando técnicas manuais de desenho.  Fonte: O autor 

 
Figura 95 - Reduçõese ampliações do desenho a partir da xerografia.Fonte: O autor 
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Figura 96 - Reduções e ampliações do desenho a partir da xerografia, posteriormente pintadas à mão.  

Fonte: O autor 

 
Figura 97 - Recortes feitos nos xerox do desenho original. Exemplificando as possibilidades de recortes. 

Fonte: O Autor. 
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Figura 98 - Novos desenhos  desenvolvidos a partir dos recortes. Fonte: O Autor. 
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Figura 99 - Flores criadas a partir dos redesenhos. Fonte: O autor. 
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Figura 100 - Flores criadas a partir dos redesenhos. Fonte: O autor. 
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Figura 101 - Flores usadas na criação da estampa. Fonte: O autor. 
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Figura 102 - Estampas a partir das flores desenvolvidas, com variação de cor. Fonte: O autor. 
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Figura 103 - Estampa aplicada no lenço. Fonte: O autor. 
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Figura 104 - Flores usadas na criação da estampa. Fonte: O autor 
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Figura 105 - Estampas a partir das flores desenvolvidas, com variação de cor. Fonte: O autor. 
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Figura 106 - Estampa aplicada no lenço. Fonte: O autor. 

 
Figura 107 - Estampa aplicada no lenço. Fonte: O autor. 
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Figura 108 - Flores usadas na criação da estampa. Fonte: O autor. 
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Figura 109 - Estampas a partir das flores desenvolvidas, com variação de cor. Fonte: O autor. 
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Figura 110 - Estampa aplicada no lenço. Fonte: O autor. 

 
Figura 111 - Estampa Aplicada no lenço. Fonte: O autor. 



 121 

3.5. LINHA AMAZÔNIA 

A linha Amazônia faz uma referência às outras três linhas da coleção 

Margaret Mee, servindo como uma retomada de formas, cores, linhas e a ideia de uma 

unidade dentro deste projeto. Ao iniciar a pesquisa não se tinha como objetivo 

desenvolver esta linha, mas ao longo das etapas sentiu-se a necessidade de um 

fechamento visual e criou-se então como forma de homenagem à própria Margaret Mee, 

unindo três das flores que a artista pintou dentro da Floresta Amazônica, fazendo uma 

analogia com seu trabalho, vida e obra, esta linha de lenços propõe uma visão diferente 

em relação à natureza e as flores. Quando se trata de lenços com temática floral, esta 

linha propõe algo diferente do que existe dentro dos aspectos e produtos pesquisados 

neste trabalho. 

 
Figura 112 - Flores escolhidas para a criação do módulo. Fonte: O autor. 
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Figura 113 - Produção da estampa a partir do módulo. Fonte: O autor. 
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Figura 114 - Estampa finalizada. Fonte: O autor. 

 
Figura 115 - Estampa aplicada no lenço. Fonte: O autor. 
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Figura 116 - Variação de estampa a partir do módulo. Fonte: O autor. 

 
Figura 117 - Estampa aplicada no lenço. Fonte: O autor. 
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Figura 118 - Variação de estampa a partir do módulo. Fonte: O autor. 
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Figura 119 - Estampa criada a partir das outras linhas de lenços. Fonte: O autor. 

 
Figura 120 - Estampa aplicada no lenço. Fonte: O autor. 
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Figura 121 - Estampa criada para a linha Amazônica. Fonte: O autor. 

 
Figura 122 - Estampa aplicada no lenço. Fonte: O autor. 
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Figura 123 - Estampa criada para a linha Amazônia. Fonte: O autor.  

 
Figura 124 - Estampa aplicada no lenço. Fonte: O autor. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em um momento no qual o mercado está saturado de “criações” vetorizadas, 

computadorizadas e até cópias, se distanciando casa vez mais do desenho à mão fica 

evidente a grande importância do processo criativo de qualidade dentro do Design de 

Superfície. Fica claro que cada vez mais o profissional precisa se destacar e para isso 

precisa conhecer técnicas e materiais diferenciados, para que seu trabalho fuja da 

mesmice encontrada no mercado. Analisando os resultados obtidos, percebe-se que a 

escolha do conceito a partir da identificação de elementos naturais como ponto de 

partida e objeto de referência, possibilita composições variadas, e que o processo 

desenvolvido deste trabalho apresenta soluções estéticas diversificadas, bem como 

explora as características particulares das técnicas manuais aplicadas à estamparia. 

A analogia da obra de Margaret Mee aplicada a um projeto de Design de 

Superfície apresenta inúmeras possibilidades de resultado por se tratar de uma obra 

riquíssima visualmente, a Ilustradora foi valiosa fonte de inspiração tanto profissional 

como pessoal.  Sua persistência e paixão pela natureza brasileira fazem lembrar aos 

próprios brasileiros a importância do que se tem no país, faz refletir. 

Trabalhar com o suporte quadrado, relativamente pequeno de um lenço 

parecia simples em um primeiro momento mas desenvolver uma coleção usando 

Margaret como referência se tornou um desafio ao longo do processo, pois equilibrar a 

vontade própria com o fato de não poder perder o referencial orgânico e delicado do 

traço da artista  é que deixou o desenvolvimento do projeto mais interessante. E seguiu 

outro desses fatores: o desenho, a geometria, na unidade e coerência formal do formato 

das linhas do desenho já existentes. O formato dos lenços está vinculado aos formatos 

estabelecidos pelos fornecedores que por sua vez produzem poucas variações, tornando 

os modelos existentes há mais de 50 anos aparentemente imutáveis. 

Esta temática sugere ainda muitas possibilidades de estudo por vir, afinal os 

produtos tratam-se de lenços, seria preciso testar com o público-alvo, fazer entrevistas e 

receber a críticas de usuárias para assim incrementar o projeto. E no caso de uma 

continuação há fatores ainda como a impressão escolhida e o forencedor foram ideais 

para usar em uma pequena tiragem, com fins de aprendizado – entretanto, um número 
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maior de lenços iria requerer outro método de impressão, mais adequado a produção 

em larga escala. 

Espera-se que esta pesquisa sirva como referência no ambito criativo para 

outros Designers, a intenção é que os profissionais resgatem um processo criativo que 

hoje encontra-se defasado com a apresentação de soluções visuais muito semelhantes ao 

que já existe no mercado. Acredita-se que um processo criativo de qualidade eleva o 

valor do produto final,  apresenta possiblidades ao público-alvo ou ao cliente direto. 

Acredita-se no reconhecimento desta pesquisa, na conclusão com êxito desta 

etapa, mas devido a quantidade de possibilidades visuais obtidas e a variedade de 

processos e estudos utilizados aliada a exuberância da pesquisadora Margaret Mee há 

grande probabilidade de continuar os estudos iniciados nesta pesquisa. 
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