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O papel, suporte da história da humanidade, faz-se onipresente em nosso

dia-a-dia, sob as mais diversas formas: embalagens, folders, folhetos,

livros, revistas, jornais, bilhetes, cartas, adesivos, papéis decorativos,

entre muitos outros. É considerado um dos produtos industriais mais

largamente utilizado em todo o mundo e seu consumo cresce a cada dia,

em decorrência de novas unidades produtoras, de avanços tecnológicos

e de investimentos na cadeia produtiva. Mas, em se tratando de papéis

decorativos, há um aspecto que não está sendo observado pelas

indústrias, ou seja, a necessidade de contextualização nacional e regional

das temáticas neles representadas. Pois, partindo-se da hipótese de que

se os papéis decorativos, hoje produzidos no Brasil, fossem portadores

de uma identidade cultural, na qual os consumidores se reconhecessem

como parte deste universo retratado, questões como o descarte e as

formas de utilização deste produto seriam revistas.
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The paper, a historical support of humanity, is daily omnipresent in our

lives in many different ways: packing, folders, brochures, books,

magazines, newspapers, notes, letters, stickers, decorative paper, and

so on. It is considered one of the most used industrial products all around

the world. Its consumption grows up day by day because of new producer

units, technological advances, and investments in the productive chain.

However, when we talk about decorative paper there is an aspect that is

not being observed by industries, that is to say, the necessity of national

and regional contextualization of the subjects represented by them. If the

decorative paper currently produced in Brazil had a cultural identity, in

which consumers recognized themselves as a part of this portrayed

universe, topics such as the disposal and the utilization forms of this

product would be reviewed.
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Introdução
Papel: suporte da história da humanidade

Ao se pesquisar sobre o papel, percebe-se logo que este assunto é tratado

por autores de diferentes áreas, como a química, a gráfica e a ambiental.

Entretanto, esses enfoques, mesmo distintos, encontram-se igualmente

distanciados de aspectos sócio-culturais. Dentre os autores que abordam

a temática, há aqueles que se detêm nos aspectos históricos, como Roth

(1983), que trata da história e dos precursores do papel, também Bernd

(1994), em seu livro A Magia do Papel, Doctors (1999), abordam o tema

em diferentes questões. Já nos sítios virtuais da Associação Brasileira

Técnica de Celulose e Papel (ABTCP) e da Associação Brasileira de

Celulose e Papel (BRACELPA), podem-se encontrar informações rele-

vantes, como dados atuais da indústria de celulose e de papel e expec-

tativas do setor para os próximos anos, entre outros.

Por outro lado, a pouca quantidade de obras conhecidas acerca

da temática do papel desperta a atenção, especialmente, por saber que

sua história e sua importância estão intrinsecamente relacionadas à

história da humanidade, pois, conforme ocorreu, progressivamente, com

a evolução do homem e da comunicação escrita, seus suportes também

foram aprimorados, desde rocha até o papel.

Surgido no século II d.C. na China – embora um similar de quali-

dade inferior já fosse utilizado, coube a T’sai Lun o aprimoramento da

técnica e o reconhecimento como inventor –, o papel tornou-se, aos

poucos, suporte da história humana. Mas antes disso, enfrentou precon-

ceitos e desvalorizações, especialmente, na Europa medieval, onde era

considerado de qualidade inferior e pouco durável em relação ao perga-
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minho, utilizado até então. Entretanto, no século XV, com o advento dos

tipos móveis, por Gutenberg, as características do papel europeu torna-

ram-se fatores determinantes, aprimorando o processo de impressão,

também de origem chinesa, no qual o papel se revelou suporte mais

adequado, contribuindo para o aumento da produção, o barateamento e

a popularização de seu uso.

Esta crescente importância, ao longo do segundo milênio d.C.,

acompanhou os avanços tecnológicos e produtivos pelos quais a humani-

dade passou neste período, especialmente os decorrentes da Revolução

Industrial no final do século XVIII.

Assim, gradualmente, os papéis feitos de trapos foram substituídos

pelos de fibras vegetais, considerados, na época medieval, de durabili-

dade inferior. Mesmo assim, o aumento da demanda continuou, bem

como o da velocidade de trabalho nas indústrias, resultantes do emprego

de energia elétrica, do aperfeiçoamento do maquinário de produção de

papel e das técnicas de impressão.

No Brasil, este ramo industrial chegou apenas em meados do

século XIX, tendo se firmado somente no fim deste período. Nesta época,

o papel nacional tinha como matérias-primas trapos e papéis já usados,

muitos deles importados da Europa. Com a ampliação do consumo, as

indústrias brasileiras de papel aumentaram sua produção a partir de

matérias-primas vegetais.

Progressivamente, o consumo, o número de indústrias nacionais

e a diversificação do uso e dos tipos de papel cresceram, assim como as

exportações, características que se mantêm até os dias de hoje, sendo

a indústria brasileira uma das mais importantes e avançadas do mundo.

Atualmente, o papel constitui-se, em essência, de matérias-primas

fibrosas (fibras vegetais ou recicladas) em maior ou menor quantidade, longas

ou curtas, de matérias-primas não-fibrosas (cargas, colas, corantes,

pigmentos, amidos e aditivos), de água e de energia, necessárias à sua

produção. Assim como as variedades de fibras, os tipos e o emprego (ou

não) de matérias-primas não-fibrosas, definem-se as propriedades do papel
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produzido, como opacidade, lisura e permeabilidade, no caso das cargas, e

as resistências superficial e à tração, estouro, pH e absorção de água e tinta,

no armazenamento e na impressão, no caso das colas, por exemplo.

Estas propriedades determinam a função (revestimento, embala-

gem, escrita, impressão), os modos de impressão (offset, rotogravura,

flexografia, serigrafia e outros) e as finalidades do papel (livros, jornais,

revistas, adesivos, embalagens, escrita). Ou seja, mesmo que se possam

utilizar diferentes suportes para impressão e para comunicação – tais

como o plástico, o metal, a madeira, o tecido e a cerâmica –, a versatilidade

do papel torna-o um material de grande valor, capaz de fazer frente aos

avanços tecnológicos que previram a redução drástica de sua utilização.

Considera-se, também, a evidência dos esforços de produção da

indústria de papel – e, quando se fala em indústria de papel, abrange-se

a de celulose – para enfrentar um mercado competitivo nacional e interna-

cionalmente e, em função do processo de globalização da economia

mundial, que intensifica cada vez mais a necessidade de a indústria

brasileira aprimorar-se, em diferentes aspectos, para atender as expor-

tações de papel, carregando-o de qualidade visual (cor e brilho) e tátil

(relevos e texturas) variados.

Para prosseguir nos caminhos de otimização industrial, comercial

e social, a indústria de celulose e de papel busca intensificar os avanços

tecnológicos, humanos, materiais e ambientais; estes, hoje, muito impor-

tantes e valorizados, tanto em termos de preservação quanto de preven-

ção – ao contrário da visão de despoluição e de remediação dos prejuízos

ambientais anteriormente em voga.

Destaca-se, ainda, a influência do envolvimento dos profissionais

da indústria gráfica em geral, vinculados em maior ou menor grau, por

força profissional, à indústria de celulose e de papel. Particularmente,

àqueles que fazem do papel um produto nobre, largamente utilizado em

todo o mundo, portador e transmissor de informações e conhecimento

em diferentes e, por vezes, inusitados formatos, como folhetos, livros,

jornais, cartas, revistas, outdoors, etiquetas, e muitos outros.
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O desenhista industrial seria um desses profissionais, especial-

mente, o desenhista gráfico, que trabalha com variados suportes para

impressão e comunicação, tais como o plástico, o metal, a madeira, o

tecido, a cerâmica, os sintéticos, a internet e, claro, o papel.

Entretanto, existe uma certa distância entre esse profissional e as

indústrias de papel, em especial as de papéis decorativos, possivelmente

porque profissionais de outras áreas consideram que o desenhista in-

dustrial não possui habilidade nem competência para atuar no desenvolvi-

mento de novos produtos. Uma conseqüência deste distanciamento pode

ser percebida em seus produtos, que apresentam uma evidente despreo-

cupação quanto ao caráter utilitário deste material e uma comunicação

carente de contextualização nacional e regional.

Assim sendo, considera-se este último um fator relevante, especial-

mente, ao se observar a existência de um excesso de padrões oriundos

do exterior e, em alguns casos, o emprego, no comércio, de embalagens

uniformizadas e despersonalizadas, como são os casos das caixas de

papelão, das sacolas e dos sacos metalizados.

Em virtude disso, a contextualização da temática dos papéis deco-

rativos, como elemento diferenciador da indústria brasileira, em relação

aos produtos industriais estrangeiros, constitui-se em um acréscimo de

significado ao artigo nacional e, conseqüentemente, ao conceito da em-

presa em relação aos seus clientes e fornecedores, já que, no Brasil, as

questões relativas à inovação e ao redesenho de produtos industriais

são comumente associadas a aspectos praticamente comerciais e não

culturais. Assim, junto às melhorias no processo produtivo industrial,

nesses aspectos citados, o produto – papel decorativo – ganha um atributo

cultural capaz de ampliar sua utilização para outras fronteiras, além da já

conhecida função de embalar objetos.

Logo, a ênfase em aspectos culturais e históricos, nacionais e

regionais, conduz a uma identificação do público com o produto, visto

que este tem agregado a si o apelo emocional, uma vez que traz ele-

mentos culturais da coletividade focalizada – no caso, os gaúchos, cuja



5

cultura é distinta das demais existentes no Brasil e possui alguma simi-

laridade com a da Bacia Platina, o que pode favorecer uma posterior

comercialização entre os países desta região (Argentina e Uruguai, princi-

palmente). Ao se reconhecer como parte da coletividade retratada, é

possível que as pessoas também se sintam estimuladas a conhecerem

e a valorizarem sua cultura e sua história através de papéis decorativos,

uma vez que os sentimentos regionalistas e/ou nacionalista promovem a

união histórica e cultural de um povo, relacionada, inclusive, com a

formação e as peculiaridades de sua estrutura de demanda por produtos

genuínos. Deste modo, dividir-se-á as temáticas abordadas nos papéis

decorativos em oficial (bandeira, brasão e hino), histórica (cavalo e boi)

e da cultura material (brinquedos, chimarrão, Laçador, lanças e estribos).

Neste processo, o desenho, como importante instrumento de ex-

pressão desde os primórdios da humanidade e como perpetuador de

atributos culturais das sociedades ao longo dos tempos, tem função rele-

vante, tornando-se perceptível até os dias atuais, pois se constitui em

uma das ferramentas básicas de áreas como as Artes Plásticas, o Dese-

nho Industrial, a Arquitetura e as Engenharias.

Sob o ponto de vista cultural, o desenho é porta-voz não apenas

dessa conjuntura material da qual o desenhador faz parte,

... mas também circunscreve uma vasta gama de valores
culturais relacionados com as idéias e o comportamento do
grupo de indivíduos para os quais o desenho se destina.
(Gomes, 1996, p. 59 e 60)

Por outro lado, no que tange à denominação desenho e suas simi-

lares, optar-se-á por seu emprego na língua portuguesa, apesar de a

maioria dos autores pesquisados utilizarem os termos design e designer,
como Strunk (1999) e Munari (1981), justificando seu uso por ser mais

difundido e corriqueiro, enfim, mais conhecido. Entretanto, Gomes (1996)

e Matté (2002) destoam deste universo, ao sugerirem o uso da termino-

logia em português, pois “...a estrutura de um idioma reflete a mentalidade

dos que o falam e as diferenças entre as línguas são diferenças de estru-
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tura mental dos indivíduos.” (Gomes, 1996, p. 61 e 62). E, ainda, por se

acreditar na necessidade de diferenciar, também lingüisticamente, o traba-

lho dos desenhistas daqueles dos indivíduos desprovidos de formação

acadêmica adequada, que se autodenominam designers, ignorando o

alto grau de responsabilidade que envolve todo trabalho de desenho

industrial frente à sociedade, à economia, ao meio ambiente e à cultura

de uma nação.1

Sendo uma das áreas de atuação dos desenhistas industriais,

mesmo que ainda pouco explorada por estes, entende-se que desenho

de estamparia é a atividade que trata da representação bidimensional

de formas planejadas de modo sistemático visando às soluções técnica,

estética, criativa e funcional de superfícies e adequadas aos diferentes

materiais, processos de impressão e de utilização.

Dentre as obras consultadas sobre desenho de estamparia e que

relacionam esta área à superfície papel, a monografia de Dalmazzo (1998)

é a que mais se aproxima desta proposta de trabalho por enfocar também

a questão cultural e cotidiana do gaúcho. Por outro lado, autores como

Matté (2002), Gruber (1994) e Vendrúsculo (2002) também abordaram

aspectos da cultura gaúcha, como a imigração (estamparia em papel),

os favos das bombachas (têxtil) e a bandeira do Rio Grande do Sul

(cerâmica), respectivamente.

Vários autores, por sua vez, trabalharam as temáticas culturais e

regionais, como Ortiz (1989 e 1994) e Bordenave (1982), que relacio-

nam a cultura à sociedade e à mídia, enquanto Hall (2003) e Warnier

(2000) analisam a questão da globalização frente às culturas nacional e

regional. Já Gonzaga et alii (1998), Dacanal et alii (1996) e Reverbel

(1998) os retratam aspectos da história e da cultura gaúcha, e Toga (1985)

produziu uma coletânea, com vários autores, sobre embalagem. Desse

modo, como se pôde verificar durante a pesquisa, a questão cultural

abrange todas as áreas do conhecimento, sendo analisada sob enfoques

antropológicos, históricos, artísticos, econômicos, sociais e até políticos,

sem esgotar-se o tema.2

1 Hoje em dia, design
também assume ares de
qualidade, onde o “bom

design” expressa beleza,
ornamentação, arte – apenas

valores estéticos – ao invés
de conotar um atributo, um

valor relacionado ao projeto,
ao produto e à produção.

2 Os significados e aspectos
que envolvem a palavra

“cultura” são muitos, e sua
abordagem dar-se-á
conforme a área do

conhecimento, assumindo
diferentes formas, sentidos e

conotações.
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Uma das proposições do Programa de Pós-Graduação em Enge-

nharia de Produção (PPGEP) é a necessidade de contextualizar os pro-

dutos do desenho e da engenharia à cultura material local, buscando-se

o conhecimento e a consciência dos reflexos e das mudanças, Freyre

(1987), por sua vez, na obra Homens, engenharias e rumos sociais, refor-

ça esta asserção ao considerar que:

É engenharia aquela arte-ciência que desenvolve a aplicação
de conhecimentos quer científicos, quer empíricos ou intuitivos,
à criação e ao aperfeiçoamento de estruturas sociais ou de
formas de convivência social: inclusive política ou econômica.
(quarta capa)

Diante disso, a Engenharia de Produção participa ativamente deste

processo, por se tratar de uma área inter e multidisciplinar, na qual dife-

rentes profissões interagem visando à identificação, à idealização, à aná-

lise, ao planejamento, ao desenvolvimento e ao desenho de produtos ou

de sistemas industriais. Da mesma forma, por meio da Engenharia de

Produção, procuram-se o conhecimento e a promoção da consciência

sobre as mudanças e os reflexos dos avanços tecnológicos relacionados

à indústria e a seus produtos. Desta maneira, a partir do planejamento

de produto e, em particular, da etapa de projetação – consideram-se a

produção e a promoção como etapas subseqüentes – relevam-se

questões relacionadas ao meio ambiente, em que Chehebe (1998) e

Goss (2002) contribuem à compreensão da problemática ambiental. Já

Magalhães (1987) atribui também ao desenhista industrial, como um dos

membros da equipe de planejamento, a responsabilidade de considerá-la

um elemento bastante importante no planejamento de um novo produto ou

redesenho. Em virtude desses aspectos levantados, é mister atentar-se

ao processo de projetação de um produto como o papel decorativo.

Portanto, partindo-se da hipótese de que se os papéis decorativos

hoje produzidos no Brasil, fossem contextualizados cultural, local e social-

mente e, com isso, se tornassem portadores de uma identidade cultural,

na qual os consumidores se reconhecessem como parte deste universo,



8

o descarte imediato deste produto seria revisto e ao papel atribuir-se-

iam novas funções além de embalar.

Considerando-se a ação de projetação e suas fases de doutrina-

ção, de desenhação e de desenvolução, este trabalho tem como objetivo

principal o desenho de papéis decorativos, com ênfase nas etapas de

refinamento e diversificação do ciclo de produto, definido por Archer

(1974). Para isso, buscam-se, como objetivos secundários, compreender

a evolução industrial, tecnológica e material do papel e a situação atual

da indústria desse setor; perceber os processos que envolvem a produção

de papéis decorativos; investigar os padrões existentes, suas caracte-

rísticas e emprego, bem como propor formas de evitar o desperdício de

um material nobre como o papel, fazendo uso de caracteres culturais e

antropológicos. Também se pretende a elaboração de uma nova visão

sobre o papel, levando-se em consideração todos os seus aspectos.

Para tanto, esta dissertação está dividida em quatro capítulos,

sendo que o primeiro se refere à fundamentação, o segundo à focalização,

o terceiro aos dados, e o quarto às contribuições. Nestes dois últimos

capítulos, buscou-se enfatizar questões pertinentes aos papéis decora-

tivos especificamente. Assim, o Capítulo I apresenta o papel em seu

contexto profano, plural, ecológico, complexo e tecnológico, norteando,

a evolução histórica e o panorama atual dos materiais e das técnicas

industriais de produção do setor, inclusive do papel decorativo, abor-

dando também questões ambientais pertinentes; o Capítulo II, ao tratar

do aspecto natural, igualitário, utilitário e material do papel, traça a relação

entre este, o desenhista industrial e os valores culturais, indo ao encontro

do desenho de estamparia. O Capítulo III apresenta os dados coletados

e a problemática do papel decorativo como indicador, bem como a meto-

dologia utilizada no processo de desenhação deste tipo de papel (Munari,

1981, e Aquistapasse, 2002).

Por fim, o Capítulo IV, aborda a questão do papel decorativo como

produto de elevação cultural, relacionando seus aspectos indicador,

material, mutante e ecológico como norteadores de um setor industrial.Figura 1 – Estruturação da
dissertação.
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Teoria de Fundamento
I – Panorama atual das técnicas industriais
de produção do papel

Que produto é este, com quase dois milênios de existência, que levou

mais de três quartos desse período para ser elevado à categoria de ele-

mento fundamental para o registro, à perpetuação e à difusão do legado

histórico e cultural da humanidade?

Eis o papel3, cuja indústria é portadora de complexa cadeia pro-

dutiva, capaz de se fazer ecoar em diversos setores sócio-econômicos e

culturais, abrangendo o meio ambiente – plantação de árvores e retirada

de madeira em áreas degradadas –, a geração de energia, a transfor-

mação de peças de papel, a reciclagem, as produções gráfica e editorial,

o comércio, a distribuição e a logística.

Assim como a bússola, a pólvora, o relógio movido à água, as

pontes em arcos, as técnicas náuticas, a porcelana, a seda e os pro-

cessos de impressão, a origem chinesa do papel revela o grau tecnológico

do Oriente, na Antigüidade, o qual se tornou conhecido do Ocidente

somente em meados do período medieval, nos séculos X e XIV. Isto

ocorreu de forma indireta, por meio dos árabes, que aprenderam as téc-

nicas com os chineses, cuja cultura influenciou os árabes, e os povos

vizinhos do Japão e da Coréia. O desenvolvimento chinês era tão mar-

cante que, até o século XVIII4 , foi, tecnologicamente, mais rico e avançado

que a Europa.

Comumente, considera-se como data da invenção do papel o sé-

culo II d.C., assim como seu criador T´sai Lun. Entretanto, diversos autores

atribuem a essa época os aperfeiçoamentos material e técnico de um

processo conhecido, na China, desde o século II a.C., que foi aprimorado

3 Papel deriva do catalão
paper, do latim papyrus e do

grego pápyros, que
resultaram no francês e no

alemão papier, no russo
papka, no inglês paper e no

português papel. (Bernd,
1994)

4 Note-se que o evento
marcante para o fim da

disparidade tecnológica entre
Oriente e Ocidente foi a

Revolução Industrial, em fins
do século XVIII.
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em função dos materiais utilizados para a escrita até então5 e dos altos

custos de produção da seda, suporte empregado para a caligrafia chinesa

na época.

1.1 – O papel profano: sua origem oriental

Percebe-se o crescimento da dimensão da indústria cultural religiosa

como evidência da importância que estas instituições têm, ao longo dos

séculos, característica que não se restringe apenas à milenar Igreja Católica.

E, se hoje o papel se apresenta como um dos suportes mais utilizados por

essas instituições religiosas para divulgação, ensino e celebração – segundo

reportagem da revista Veja, em 2002, foram impressas 8,6 milhões de

Bíblias, considerada o livro mais vendido da história –, isto é resultado da

sua aceitação por parte da Igreja, em outros tempos.

Surgida no começo da Idade Média, a Igreja6 era a única instituição

sólida, a ponto de resistir às mudanças que aconteciam naquele período –

como guerras, invasões, reinos que emergiam e decaíam –, tornando-se a

única organização capaz de preservar valores das civilizações que

terminavam e orientar a formação destes nas novas que formavam-se.

Assim, sua função cultural era incontestável. A Igreja controlava, conso-

lava e estimulava. Em geral, durante séculos, apenas os membros do clero

sabiam ler e escrever, sobretudo, porque a maioria dos livros existentes se

encontravam em posse da Igreja e, por serem escritos à mão, dificilmente

havia mais de uma cópia. Esta situação só foi modificada a partir do século

XIII, com o surgimento de várias universidades, e no século XV, com os

tipos móveis de Gutenberg, que viabilizaram a produção de cópias.

Assim, quando o papel chegou à Europa, na Idade Média, o

pergaminho desfrutava de considerável uso e reputação, era feito de

peles de diversos animais, como cabra, ovelha, vaca ou ainda de vitela,

e sua confecção mais rudimentar é datada de mil anos a.C.. No começo

do período medieval, confeccionava-se nos mosteiros e, depois do século

5 “O papel teve múltiplos
usos na China. Antes do

século VI d.C., era
empregado para

documentos, e também como
base para a pintura e a

caligrafia. Servia para
cartões de visita, cortinas,

leques, sombrinhas,
lanternas, pipas e outros

brinquedos infantis. Nessa
época, surgiu o papel

higiênico. A partir do século
VII-VIII, foi utilizado para

chapéus, roupas, lençóis,
mosquiteiros.” (Trevisan,

1994, p. 49)

6  Do grego eklesía, que
significa chamar, convocar,

denotando sua função de
mediadora entre o homem e

Deus. Historicamente,
vinculou-se o termo ao

Cristianismo, quando todos
os cristãos eram

pertencentes a uma única
Igreja. (Ávila, 1978)
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XII, nas cidades universitárias, sendo que, até o século XVIII, a produção

tinha caráter artesanal, fabricando-se papel em moinhos e oficinas.

Entretanto, a permissão da grafia em ambas faces foi uma das

características determinantes à grande utilização do pergaminho como

suporte para a escrita, bem como a sua resistência aos instrumentos

europeus, grossos e pontiagudos, empregados para escrever, culminando

com sua escassez. Conforme Pinheiro (1999), disso decorreu a perda

de muitas obras da Antigüidade, que eram apagadas para a reutilização

dos pergaminhos – os palimpsestos.7

Por outro lado, a chegada do papel à Europa proporcionou a preser-

vação de muitos códices em pergaminho. No entanto, segundo Campos

(1994) e Pinheiro (1999), o papel não foi um suporte facilmente aceito no

Ocidente medieval. Apesar de ter origem chinesa, sua propagação, assim

como de outros objetos orientais, ocorreu por intermédio dos árabes,

dos muçulmanos e, especialmente, dos signati – Cruzados – que retor-

navam à Europa, após as diversas incursões religiosas pelo Oriente (Figu-

ra 2). As Cruzadas também tiveram um aspecto econômico bem desta-

cado e uma de suas conseqüências foi a abertura do comércio entre

europeus e árabes, que vendiam, aos primeiros, tapetes persas, pimenta,

açúcar, cravo e canela indianos, porcelana chinesa, seda, vários tecidos,

perfumes, entre outros.

Figura 2 – Mapa da rota do papel, desde seu surgimento.

7 Os novos códices (páginas
encadernadas), feitos de

pergaminho reutilizado
também chamavam-se “...

códices rescripti (...) que
significa “raspado de novo”

(...) Muitas obras, memórias
de gerações (...) se perderam

desse modo.” (Pinheiro,
1999, p. 71)
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Em virtude da ligação do papel com não cristãos, o clero – detentor

do saber e da cultura medievais, respeitado e temido por todos – permitiu

a sua utilização apenas em situações distantes do aspecto sagrado, ou

seja, para finalidades como a escrita de cartas, rascunhos e o embrulho.

Por ironia, na China e no Japão, o papel era utilizado em cerimônias de

caráter religioso. Além disso, “qualquer desrespeito a um pedaço de papel

equivalia a profanar o conceito nele contido.” (Roth, 1983, p. 27)8

A alegação de fragilidade – comparava-se, freqüentemente, o papel

ao pergaminho –; a mentalidade conservadora – temerosa de novidades –

; junto com sua chegada “... pelas mãos de gente de Maomé” (Campos,

1994, p. 73) também contribuíram para que a rejeição ao papel fosse maior,

embora houvesse similaridade de preços entre este e o pergaminho.

Entre os fatores que modificaram e popularizaram o uso do papel

na Europa estão o surgimento das universidades e o conseqüente aces-

so ao saber; as Reformas Protestantes, que diminuíram e contestaram o

poder da Igreja; e os tipos móveis de Gutenberg, em meados do século

XV, que viabilizaram a produção de cópias de livros9, inclusive da Bíblia

– uma das primeiras obras impressas –, desenhos e cálculos, salvos de

erros, imperfeições e deturpações que, por vezes, ocorriam em manus-

critos. Conseqüentemente, aumentou a demanda por papel, influenciando

na evolução e na mecanização de suas técnicas produtivas, bem como

das matérias-primas para seu fabrico e sinalizando, de forma inicial, mas

já definitiva, a relação entre o setor papeleiro e o gráfico.

1.2 – A pluralidade do papel como reflexo material, tecnológico
e produtivo

A evolução ocorrida no decorrer dos séculos XIV e XV, nos proces-

sos de produção do papel, tornou-o superior ao Oriental. Isso, em conjunto

com as mudanças educacionais e sociais desta época ocasionou

significativas mudanças culturais, ao passo que, deste período até a

8 Ao longo de séculos de
evolução e de progresso, o

papel perdeu seu significado
espiritual e ritual. Mas as

relações de poder
permanecem sendo

exercidas através dele, tal
qual a Igreja, antigamente.

9 Assim como no Oriente, no
Ocidente já existiam livros

impressos por meio de
blocos de madeira. Os tipos

móveis representaram um
avanço análogo ao que se

verifica no setor gráfico
atualmente, em termos de

diversidade, produtividade e
ganhos em tempo, material e

qualidade.
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Revolução Industrial (século XVIII), viveu-se uma fase de quase estagnação.

Originariamente, os trapos eram as matérias-primas para a pro-

dução do papel, e a mudança gradual para as fontes vegetais representou,

não apenas, uma melhoria material e estética, mas também, a solução

para a escassez, na Europa, de trapos de linho e de algodão e ao cons-

tante aumento de produção e de consumo de papel que se verificou a

partir do século XV.

Além disso, esta nova situação foi decorrente das pesquisas reali-

zadas no século XVIII, quando se experimentaram, segundo Roth (1983),

diferentes fontes de fibras, como asbestos, cânhamo, linho e palha de

trigo. Em meados do século XIX, a madeira tornou-se a principal matéria-

prima para a fabricação do papel. A preferência pelas fibras vegetais

devia-se ao baixo custo, à abundância, à renovação e à garantia de

qualidade ao produto final, resultando na transformação do papel, de um

artigo de luxo e de baixo volume de produção, em um artigo produzido

em larga escala e com preços mais acessíveis. Ainda hoje estas carac-

terísticas são determinantes ao se realizar a escolha da matéria-prima

para a produção de papéis.

A transformação do papel decorrente da modificação de sua

matéria-prima principal (celulose), de seu barateamento e das melhorias

técnicas em sua produção, o tornaram  mais facilmente manejável e

cotidiano. Situação análoga verifica-se com outros produtos desenvolvidos

ao longo da história que, em função da criatividade e da habilidade hu-

manas, puderam ser inventados, produzidos e aperfeiçoados para sanar

necessidades e carências de cada época e de cada cultura. Essas mu-

danças sucederam-se nos âmbitos materiais, tecnológicos, humanos,

ecológicos e produtivos.

Produção (do latim pro + ductio, ação de conduzir para frente, de

trazer à luz) relaciona-se com trabalho humano, e considerando-se que

implica e processo em um conjunto de recursos e atividades às quais

atuam interativamente, de forma a transformar, através do trabalho, in-

sumos em produtos10, onde Valeriano (1998, p. 6) define insumo como

10 “Tudo que é manipulável e
perceptível aos sentidos,

tudo que é manufaturável ou
maquinofaturável, tudo que é

possível de ser oferecido e
recebido, comprado ou

vendido, pensado ou
representado, é um produto.”

(Gomes, 2001, p. 3 e 4) Há
ainda, conforme o autor, os

objetos toscos e os rústicos,
mas que não possuem

indícios de ação humana
para melhoria formal,
funcional e produtiva.
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os elementos fornecidos ao processo a fim de proporcionar:

– utilização (uma informação, uma instrução, um instrumento,
um serviço de máquina ou trabalho humano, etc);
– transformação (energia, matéria-prima, por exemplo); ou
– consumo (energia, material de escritório, etc).

Planejar significa elaborar um plano de ação, partindo-se da fixação

de um objetivo e da definição dos meios mais eficazes para atingi-los, e

chegando à solução da problemática em questão. De acordo com Baxter

(2000), o planejamento estratégico, ao englobar aspectos internos e exter-

nos, rege a seleção do produto (Figura 3) a ser desenvolvido pela empre-

sa, bem como os meios e as ações, ponderando-se as oportunidades e

as ameaças, para o alcance dos objetivos da empresa. Engloba, portanto,

a produção. (Figura 4)

Figura 4 – Estrutura de produção.

Em função disso, deve-se aos seus insumos, a pluralidade dos

papéis disponíveis no mercado atual, em âmbitos nacional e internacional,

ou seja, para a fabricação de papel, necessita-se de outros materiais

além da celulose. Assim sendo, dividem-se  os insumos em: matérias-

primas fibrosas – fibras plantadas (celulose vegetal), recicladas (aparas

ou papéis já usados) e misturadas – e matérias-primas não-fibrosas –

cargas, colas, corantes, pigmentos, amidos e aditivos –, além de água e

de energia. A variação da quantidade de cada um destes elementos define

as propriedades, o tipo, a utilidade, a função e a estrutura de produção e

de comercialização dos papéis.(Figura 5)

Figura 3 – Classificação de
produtos industriais.
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Figura 5 – Matérias-primas para a fabricação de papel.

Segundo a Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel –

ABTCP (1999), dentre os insumos, a matéria-prima fibrosa constitui-se à

base produtiva do papel, encontrando-se celulose nas raízes, no tronco,

nas folhas, nos frutos e nas sementes dos vegetais. Junto com a lignina

e outros elementos, ela compõe as células vegetais, freqüentemente

chamadas de fibras devido ao seu formato. Quanto à quantidade, a celu-

lose varia de vegetal para vegetal, sendo o algodão praticamente compos-

to de celulose em estado puro, e, em função de sua característica fibrosa,

fazia-se papel de seus trapos (Figura 6). Além disso, registra-se que as

primeiras fábricas de papel, surgidas nos séculos XII e XIII, na Itália e na

França, respectivamente, localizavam-se próximas às indústrias têxteis,

a fim de aproveitarem suas sobras na produção de papéis.

Já quanto ao comprimento, as fibras classificam-se em curtas,

longas e muito longas. As curtas e as longas são, normalmente, empre-

gadas na indústria papeleira e as muito longas, em função do compri-

mento, da rentabilidade e da resistência, destinam-se às indústrias têxteis

e à produção de papel-moeda. Cabe ressaltar que, por indústria papeleira

entende-se o conjunto de unidades relacionadas à produção de pasta

(ou simplesmente, celulose) e à produção dos diferentes tipos de papéis.

Entretanto, somente algumas dessas indústrias abrangem todo o pro-

cesso produtivo (da madeira ao papel) e outras só a fabricação da pasta

ou do papel (Figura 7).

Figura 6 – Percentagem de
celulose presente em alguns

vegetais, conforme Silva &
Luzardo (2002)
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Figura 7 – Matérias-primas fibrosas: tipos e fontes de fibras celulósicas.

A extração da celulose ocorre por processos mecânicos ou quí-

micos11, enquanto a seleção das fontes de fibras parte de questões téc-

nicas, econômicas e de disponibilidade. Com isso, a qualidade da celulose

define as características de resistência e de aderência de cada tipo de

papel, por meio de suas propriedades de comprimento, alvura, limpeza e

pureza química. No Brasil, segundo informações do sítio da ABTCP

(2004), emprega-se celulose proveniente de pinus e de eucalipto de

florestas plantadas, e dentre suas propriedades, como resistência,

aderência e maciez, esta última é relevante para a indústria de papéis

para fins sanitários (os tissues). (Figura 8)

Segundo dados da BRACELPA (2004), dos tipos de celulose

produzidos no país, quase 75% são de fibras curtas, e o Brasil é o primeiro

produtor e exportador mundial desse tipo de celulose, porque o ciclo de

crescimento das árvores produtoras é menor no país, traduzindo-se em

altíssima produtividade e rentabilidade florestal. Inserido no começo do

século XX, o eucalipto tornou-se a principal espécie plantada pelas indús-

trias, seguido pelo pinus.

Ainda, conforme o tipo de papel a ser produzido, empregam-se,

também, como matéria-prima fibrosa, aparas, ou misturam-se estas à

celulose virgem. Os papéis recicláveis classificam-se em aparas ou pré-

consumo – sobras resultantes dos cortes feitos no acabamento das folhas

ou bobinagem – e papéis usados ou pós-consumo – material descartado

após utilização (Figura 9), e o emprego desses reciláveis origina papéis

com propriedades diferentes daqueles de fibra vegetal virgem, ou seja,

11 O processo mecânico é
mais econômico e simples,

origina papéis mais
absorventes, encorpados e

opacos, ao passo que o
processo químico gera

papéis mais resistentes,
duráveis e brilhantes.

Figura 8 – Celulose natural e
branqueada.

Figura 9 – Papéis produzidos
com matéria-prima reciclada.
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que não passaram ainda pelos processos industriais, destinando-se a

outras finalidades.

Em meio às matérias-primas não-fibrosas, a adição de cargas

naturais ou artificiais à pasta de celulose constitui-se num processo bas-

tante antigo. Sua composição mineral confere melhorias ao papel nos

aspectos opacidade, acabamento, lisura e printabilidade. Estas proprie-

dades são de grande importância às aplicações gráficas, pois quaisquer

defeitos nos papéis utilizados, prejudicam a qualidade final da impressão.

(Figura 10)

Conforme a finalidade, necessita-se, para vários tipos de papéis,

do controle de sua resistência à penetração de líquidos, como a água

(umidade), a fim de não prejudicar a qualidade para impressão e a apa-

rência. Como o papel é sensível ao clima a que está exposto, a tempera-

tura e a umidade alteram sua forma e seu tamanho, tanto durante a

estocagem quanto durante a impressão. Ao se adicionarem colas à pas-

ta ou à superfície do papel, previne-se o represamento de líquidos, au-

mentam-se a durabilidade e a resistência e altera-se o pH. Historica-

mente, a adição dessas colas provém dos produtores italianos, que a

usavam a fim de aumentar a resistência do papel, quando eram utilizadas

para a escrita, as penas duras, de origem européia.

Para se proporcionar maior resistência ao papel, além das fibras

e das colas, empregam-se amidos como o milho, mais comumente uti-

lizado, e sua adição à pasta é um processo antigo, uma vez que remonta

à época em que os árabes passaram a dominar a produção de papel,

antes de sua chegada à Europa.12 Atualmente, também se atribuem ao

emprego do amido, melhorias no papel, quanto à lisura, ao impedimento

da formação de pó e à rigidez, propriedade bastante importante para

os papéis cartão e de impressão em copiadoras, que devem resistir ao

achatamento pelos rolos durante a impressão.

No intuito de conferir ao papel diferentes colorações, faz-se uso

de corantes e pigmentos. Estes são óxidos metálicos e pigmentos orgâ-

nicos e sintéticos, e os corantes, adicionados à pasta, tingem as fibras.

Figura 10 – Cargas:
determinação de

propriedades do papel.

12 Exímios alquimistas, os
árabes dominavam as
ciências (matemática,
química, astronomia e

medicina), deixando
importantes legados para a

humanidade.
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Os papéis tingidos, assim como os encerados e os revestidos, foram

muito produzidos na China antiga. Já na Europa, a produção de papéis

multicoloridos data de meados do século XVIII. No entanto, para pro-

dução de papéis brancos, utilizam-se, também, branqueadores (alve-

jantes, tinturas fluorescentes), a fim de prevenir o amarelecimento das

fibras. Como a cor do papel afeta o que é impresso (escrito ou desenhado,

entre outros) ela tem grande influência nas relações de contraste, pois a

coloração determina os pontos claros da impressão. (Figura 11)

Ao se buscar melhorar as propriedades do papel, empregam-se

distintos aditivos, para diferentes finalidades, e dentre estes compostos

químicos, utilizam-se, comumente, os retentores de cargas, o antiespu-

mante e as resinas retentoras de umidade (Figura 12).

Conforme Silva (2002), as etapas do processo de produção do

papel não são muito distintas entre as empresas fabricantes. Normal-

mente, variam-se as matérias-primas não-fibrosas, a velocidade e a tecno-

logia do maquinário. Deste modo, pode-se observar que a pluralidade

do papel resulta das suas matérias-primas e a variabilidade destas termina

por definir suas propriedades.

Por sua vez, Silva & Luzardo (2002), estabelecem as propriedades

do papel em quinze, nas quais se acrescentam mais duas, conforme

figuras anteriores. No entanto, esses autores não especificam os fatores

determinantes de cada propriedade. Assim, relacionando-se estas com

os dados fornecidos pela ABTCP (1999) quanto às matérias-primas do

papel, têm-se:

Figura 11 – Corantes,
pigmentos e branqueadores:

determinação de
propriedades do papel.

Figura 12 – Aditivos:
determinação de

propriedades do papel.
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QUADRO 1 – Relação entre as propriedades do papel e suas matérias-

primas.

*Conforme suas características, supõe-se ser(em) esta(s) a(s) matéria(s)-prima(s) deter-
minante(s) da propriedade.

Desse modo, partindo-se da variabilidade dessas propriedades,

tem-se a vasta gama de tipos de papéis existentes no mercado, classi-

ficados em segmentos segundo características e finalidades comuns ou

semelhantes. Contudo, autores como Fonseca (1990), Silva (2002), e as

entidades ABTCP (2003) e BRACELPA (2004) apresentam diferentes

classificações de papéis (Figura 13):

Propriedade Característica Matéria-prima 
Espessura  Distância entre as faces do 

papel 
Celulose* 

Estabilidade 
dimensional 

Variabilidade do tamanho do 
papel quando exposto à 
umidade, tração ou esforço 
físico 

Cola* 

Rigidez Oposição ao arqueamento Amido 
Permeabilidade Resistência à passagem de ar Cola* e carga* 
Lisura Uniformidade da superfície Cargas e amido 
Maciez Papel mais fofo ou compacto Celulose 
Resíduo mineral – 
teor de cinza 

Quantidade de cinza Cargas* 

pH superficial Acidez ou alcalinidade do papel Colas 
Brilho Reflexão de luz incidente Amido e cargas 
Alvura Reflexão do azul – ilusão de 

branco 
Branqueadores 

Resistência 
superficial 

Resistência aos rompimento e 
remoção de fibras na impressão 

Amido, cola e 
celulose 

Umidade absoluta Quantidade de água no papel Resinas* 
Resistência à dobra Resistência a determinado 

número de dobras no uso 
Colas, resinas e 
celulose 

Resistência ao rasgo Resistência à determinada força 
para ruptura do papel 

Colas e celulose 

Resistência ao 
estouro 

Resistência à força de dilatação 
interna (embalagens) 

Colas e celulose 

Opacidade Impedimento de travessia de luz Carga 
Printabilidade  Absorção de tinta na impressão Carga e cola 
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Figura 13 – Classificação dos tipos de papéis.

Dentre estas classificações, adotar-se-á a da ABTCP (2003), por se

tratar de uma entidade que serve de referência a vários autores que abordam

questões sobre o papel e por estar atualizada – a anterior data de 1999.

Portanto, a ABTCP (2003, p. 8) considera os tipos de papéis exis-

tentes em torno de quarenta, divididos nos segmentos apresentados (Fi-

gura 16), excluindo-se, nesta contagem, as variações de gramatura,  com-

posição e revestimentos do mesmo tipo de papéis – por exemplo, papel

couché, base para couché, couché fora de máquina e de máquina. Em

meio a esta diversidade, encontram-se os papéis decorativos, que, confor-

me esta entidade, são aqueles “produzidos a partir de pasta química de

madeira de fibra curta branqueada, misturada com pasta química de

fibra longa, geralmente, nas gramaturas entre 30 e 150g/m2”.13

Entretanto, não existem classificação e nomenclatura claramente

definidas e utilizadas para os papéis decorativos, percebendo-se diferenças

tanto entre os autores quanto às empresas que o produzem (Figura 14):

Figura 14 – Variabilidade da nomenclatura para papéis decorativos.

13 Gramatura é o valor que
expressa a massa, em

gramas, da folha de papel de
1m2, como uma indicação

aproximada da espessura e,
eventualmente, da

opacidade.
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O termo decorativo (do latim decus, ornamento), por atender melhor

aos propósitos buscados neste trabalho, será adotado, visto que papel

de presente tem um caráter bastante restritivo, limitando as possibilidades

de utilização e de desenho. Já papel fantasia (do grego phantasia, visão,

imaginação, sonho) possui um caráter pejorativo que remete à idéia de

imaginação, devaneio e folia, a um produto feito aleatoriamente, sem

projeto, sem planejamento e sem fundamento. Há, ainda, os papéis de

parede, utilizados para revestimentos que podem ser considerados um

papel decorativo, em função de características como o emprego do de-

senho de estamparia em sua superfície e a sua finalidade principal.

1.3 – Da pluralidade à ecologia: faces da indústria de papel no Brasil

A pluralidade do papel constitui-se em um fator indicador da po-

tência deste setor industrial, especialmente, no caso do Brasil, que cres-

ceu consideravelmente nas duas últimas décadas. Ademais, essa plura-

lidade também reflete melhorias do setor papeleiro no âmbito ambiental.

Reflexo da diversidade e da relevância que o meio ambiente e a

ecologia assumiram em todo o mundo nos últimos tempos, os papéis

reciclados constituem-se em importantes exemplos das mudanças nas

indústrias de celulose e de papel nacionais e internacionais. Mesmo se

sabendo que, no século XVII, novamente na China, já existiam registros

da reutilização de papéis usados para fabricação de outros e que o rea-

proveitamento acompanhou a história do papel ocidental, a mudança de

paradigmas remediadores para preventivos tem grande valor.

Dado que o processo produtivo do papel se norteia pela transfor-

mação da madeira em celulose e esta, seqüencialmente, em papel, a

origem e a qualidade desta matéria-prima são fatores primordiais e deter-

minantes para a produção de papéis que atendam a fins distintos, como

impressão, escrita, embalagem, higiene, cartões e diversos outros.

,
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Com isso, percebe-se o crescimento do uso de fibras originárias

de florestas plantadas, de reciclagem e da mistura destas, acompanhan-

do-se, assim, a tendência mundial de proteção ambiental, resultante da

conscientização das autoridades e dos consumidores, principalmente

nos países desenvolvidos. Em países como o Brasil, embora relevantes

mudanças estejam sendo feitas, ainda há muito o que sensibilizar, cons-

cientizar, incentivar e ensinar.

Além disso, segundo Silva (2002, p.62), as grandes indústrias de

celulose e de papel têm produção verticalizada, visando, com isso, à

redução de custos, à agregação de valor ao produto e à proximidade

com o consumidor, por meio de um maior controle dos canais distribui-

dores. Essa verticalidade, portanto, engloba todas as etapas do processo

produtivo, a saber, resumidamente: “... atividade florestal, formação da

massa (celulose industrial), branqueamento, preparação da massa, for-

mação do papel e acabamento”. O autor cita também os procedimentos

de recuperação de efluentes, tratamento de resíduos e controle de quali-

dade como etapas auxiliares. (Figura 15)

Outra demonstração do atendimento às questões ambientais diz

respeito aos investimentos da indústria de celulose e papel que, após

pressões no começo da última década, aplicaram recursos visando a

mudanças no seu processo produtivo, tais como melhorias tecnológicas,

humanas e de materiais, sem que isto significasse redução da qualidade

e aumento no preço do papel.

Esta crescente pressão para a prevenção e a solução dos proble-

mas ambientais é reflexo de uma mudança de visão e de valores em rela-

ção a essa problemática, que não pode ser compreendida como algo

isolado, e sim, como algo sistêmico, interligado, interagente e interdepen-

dente. Em função de novos paradigmas, o mercado passou a exigir produtos

amigáveis, que as indústrias seguissem políticas ambientais, de forma a

se adotarem tecnologias limpas e a se produzirem artigos com materiais

reciclados (pré e pós-consumo) e recicláveis, em que a preocupação com

o ambiente estaria evidente. Os novos paradigmas almejados modificam a

Figura 15 – Etapas gerais da
produção de papel.



23

visão da remediação à prevenção, do desenvolvimento à preservação, da

quantidade à qualidade, da dominação à parceria.

Ao se observar o princípio da cadeia produtiva do papel, verifica-se,

conforme BRACELPA (2004), que o Brasil produz celulose a partir de florestas

plantadas, em áreas antes degradadas, preservando as regiões de florestas

nativas. A ABTCP (1999) acrescenta a isso a impossibilidade do feitio de um

produto de qualidade a partir de florestas nativas, devido à sua diversidade

e à conseqüente variedade de comprimento e de qualidade das fibras

vegetais encontradas. Em virtude disso, o cultivo de eucalipto e de pinus
atende, satisfatoriamente, às necessidades das indústrias por uma matéria-

prima de qualidade e de grande vantagem competitiva para a produção de

papel. Note-se que, no hemisfério sul, provavelmente em função do clima

tropical, as árvores crescem mais rapidamente que no norte, onde se concen-

tram as maiores indústrias mundiais de celulose e de papel.

Esse ciclo de crescimento do eucalipto e do pinus brasileiros, menor

que o dos outros países, bem como sua boa adaptabilidade a diferentes

condições de solo e de clima permitem a redução de investimentos em

grandes áreas de florestas plantadas, de custos no transporte e na

produção da madeira e do papel, além de assegurarem a qualidade deste

e a sua rentabilidade enquanto matéria-prima.

Deste modo, os plantios sustentáveis de florestas de pinus e de

eucalipto têm importante papel na preservação das florestas nativas,

protegendo sua flora e fauna, seus solos, sua atmosfera e seus recursos

hídricos. Por outro lado, a indústria moveleira busca no eucalipto uma

nova matéria-prima, a fim de substituir as madeiras de árvores nativas,

algumas praticamente em extinção, como o mogno e o jequitibá.

Portanto, sendo a celulose matéria-prima básica para a indústria

papeleira, os investimentos e a posse de tecnologia para o cultivo de

florestas plantadas de pinus e de eucalipto e para obtenção de celulose

são fatores primordiais e determinantes para o grau de competitividade

de uma indústria neste setor. Como conseqüência, tem-se a verticalidade

das indústrias de celulose e de papel, uma estratégia que abrange
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aproximadamente 85% das empresas pesquisadas no Brasil pesquisadas

por Silva (2002) – as demais compram celulose do mercado.

Com base nisso, a Figura 16 representa o processo de produção

do papel, fundamentado em Silva (2002) e Craig (1987):

Figura 16 – Representação iconográfica da produção de papel.

Atualmente, durante todo esse processo de produção de papel,

há um satisfatório tratamento e reaproveitamento dos resíduos nas etapas

de cozimento, pois o resíduo, depois de recuperado, ou retorna ao pro-

cesso ou torna-se combustível para geração de energia para a própria

fábrica, e a depuração, em que a água é tratada e retorna ao processo

ou é depositada em lagos preparados para este fim. Nestas duas etapas,

objetiva-se a remoção de impurezas que afetam a coloração, a durabili-

dade e a resistência do papel.
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A fase seguinte, de branqueamento, envolve um dos processos

mais agressivos ao meio ambiente: o uso de cloro, cuja capacidade

clareadora das fibras é conhecida desde a segunda metade do século

XVIII, quando era usado com cal. Mas, segundo Silva (2002) e Félix

(2003), tem-se adotado uma tecnologia substituta: a EFC (Elemental
Chlorine Free), Livre de Cloro Elementar que, embora mais onerosa à

indústria, reduz consideravelmente os danos ambientais.

Assim como se verificam a preocupação no tratamento e no reuso

de resíduos e a substituição de materiais poluentes por outros menos

nocivos durante o processo de produção de celulose e de papel, as ques-

tões relativas a reaproveitamento, reciclagem14 e preservação também

são alvos de atenção por parte dos industriários do setor papeleiro.

O processo de reciclagem começa ainda na fábrica e vai além do

aspecto residual, ou seja, é possível também a reutilização de aparas,

variando-o, a fim de que sejam atendidas as exigências de qualidade

possíveis e esperadas a partir deste tipo de processo e com estas maté-

rias-primas. Portanto, a utilização do reaproveitamento e da reciclagem

alteram, as propriedades do produto final.

Verificou-se que a reciclagem, atividade executada há mais de 100

anos no Brasil, confunde-se com as origens do papel nacional, feitos, inicial-

mente, a partir de papéis pós-consumo, muitas vezes vindos do exterior.

Hoje, esta reciclagem constitui-se, por sua vez, em importante ferra-

menta para a redução de danos ambientais causados pelo lixo urbano,

composto de inúmeros materiais e substâncias além do papel. Este apre-

senta-se como o produto industrial mais rapidamente degradável e facil-

mente recuperável, podendo ser reciclado de seis a oito vezes, conforme

a ABTCP (2003).

Entretanto, sabe-se que os materiais em geral, a cada reciclagem,

perdem, gradativamente, suas propriedades. Com o papel feito de fibras

virgens não é diferente: depois de utilizado e descartado, ao passar pelo

processo de reciclagem e retornar à fábrica como matéria-prima para a

produção de outros papéis, evidentemente percebe-se a perda parcial

14 Embora possam parecer
ter o mesmo significado,

reaproveitar e reciclar têm
uma tênue diferença,

denotando o aproveitar de
novo e o submeter a novo

ciclo de produção,
respectivamente.

(FERREIRA, 2004)
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da integridade de suas fibras, de sua coloração e demais propriedades,

de tal forma que a maioria do material reciclado gera papéis para emba-

lagem do tipo Kraft. (Figura 17)

Figura 17 – Taxa de recuperação de papéis recicláveis em 2002.
Fonte: BRACELPA, 2004.

Como Chehebe (1997, p. 9) enuncia, “todo produto, não importa

de que material seja feito, madeira, vidro, plástico, metal ou qualquer

outro elemento, provoca um impacto no meio ambiente, seja em função

de seu processo produtivo, das matérias-primas que consome ou devido

ao seu uso ou disposição final”. Para tanto, a reciclagem apresenta-se

como uma solução a diversos setores da indústria, para o consumidor e

para quem dela faz sua fonte de renda.

No que tange ao setor papeleiro, a reciclagem traz vários bene-

fícios, enumerados pela ABTCP (2003), além da redução da necessidade

de implantação de novas indústrias produtoras de celulose:

... melhoria da qualidade das aparas; elevação do índice de
aparas em relação ao papel novo; aumento da oferta de
emprego pelo setor; economia em área para reflorestamento;
economia em eucaliptos, ou outra matéria-prima (...); redução
do lixo gerado em grandes centros urbanos; economia de
energia; economia de água utilizada no processo.

Entretanto, para a ABTCP (2001), pode-se  aumentar considera-

velmente o nível de reciclagem no Brasil, pois 75% do papel hoje utilizado

no país é passível de ser reciclado e apenas metade deste percentual
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retorna à fábrica. Dentre as causas de haver pouca reciclagem está a

problemática da flutuação de preços e da irregularidade de oferta e de

coleta destes materiais, influenciando o ciclo do papel15 (Figura 18).

Figura 18 – Ciclo do papel.

Certamente, faz-se necessário, para este procedimento, o esclare-

cimento também por parte dos consumidores, da diferença entre os con-

ceitos reciclado e reciclável.16  O primeiro, significa que o produto já foi

recuperado pelo processo de reciclagem e retornou, sob distinta forma,

ao mercado. Já o termo reciclável denota aquilo que é passível de ser

reciclado, porém, se seu destino for o lixo comum, por ausência de coleta

seletiva, por descaso ou por desconhecimento, é tão danoso ao meio

ambiente quanto um produto não reciclável. Diante disso, a problemática

ambiental para uma empresa não precisa estar, necessariamente, rela-

cionada ao seu processo produtivo, às matérias-primas utilizadas, e sim,

ao uso e descarte de seu produto.

Até meados da década de 80, consideravam-se opostos os con-

ceitos e os preceitos de economia e de ecologia, de forma que o desenvol-

15 A idéia de ciclo (do grego
kyklos, círculo) remete a um
fenômeno que, percorrendo

as mesmas fases, retorna
periodicamente à posição

inicial.

16 Esse esclarecimento
abrange e deveria integrar

industriários, consumidores,
legisladores e governantes, a

fim da promoção de uma
educação ambiental da

sociedade, como um todo,
visando à conscientização, à
mudança de comportamento,

à capacidade e à
participação.
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vimento econômico era inviável sem que houvesse prejuízos ao ambiente.

Sob este enfoque, a atividade industrial, o crescimento populacional, a

agricultura mal planejada e a histórica exploração dos recursos naturais

constituem-se em exemplos do antagonismo entre economia e ecologia,

nos quais preservar e desenvolver, recuperar e produzir, reciclar e

consumir, representavam idéias díspares.

Aliado a isso, Goss (2002) atribui que o contexto de degradação

ambiental e de pressões das entidades ambientalistas e do mercado,

em prol de um planejamento visando à preservação, levou ao surgimento

e à implantação de legislações, em âmbitos federal, estadual e municipal

e, porque não, global, mais rigorosas e punitivas, dando ao Estado ferra-

mentas fiscalizadoras quanto às infrações ambientais.

Consoante esta nova situação, tornou-se necessário que o setor

papeleiro, assim como os demais, adotassem estratégias preventivas,

ao invés das medidas remediadoras antes em voga. Com isso, o setor

demonstrou-se sensibilizado às pressões ambientais e sociais e incenti-

vado a investir em melhorias tecnológicas, processuais, humanas e mate-

riais para um melhor atendimento das exigências das entidades ambien-

tais, dos consumidores e, principalmente, da legislação.

1.4 – Do reflorestamento ao desenhista industrial:
o complexo caminho do papel

O conhecimento e a valorização do papel, como suportes da preser-

vação e perpetuação da história e da cultura dos povos, tornam-se cada

vez mais contundentes, ainda que novas mídias sejam  desenvolvidas.

No entanto, com a chamada era eletrônica, a demanda por papel, ao

contrário do que se esperava, aumentou significativamente. Até mesmo

sua alegada efemeridade se encontra presente nesses outros produtos,

em maior ou menor grau, ao passo que o texto, os desenhos e as outras

formas de expressão e de representação gráfica, quando registrados no
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papel, têm caráter mais permanente. Com isso, abrange-se a vasta gama

de formas que ele assume para a marcação e à perpetuação dos legados

dos povos. Pinheiro (1999, p. 75) reforça este pensamento, acrescentando

que “a simbologia do papel, como suporte de registro do conhecimento,

está tão fortemente associada à produção e à história do livro, que des-

considerar essa prerrogativa seria o mesmo que ignorar a própria natureza

do papel”, de modo que sua difusão na Europa medieval esteve intima-

mente ligada à evolução da imprensa, cujo principal produto, na época

era o livro, das técnicas produtivas e das matérias-primas do papel.

A consciência e o reconhecimento da importância do papel já são

fatos. Todavia, muitas vezes, o usuário final não possui conhecimento

das complexidades histórica, industrial, econômica, ecológica, social e

cultural do papel, assim como do processo por que este passa até ser

transformado na variedade de materiais impressos existentes.

Segundo a BRACELPA (2004), os setores brasileiros de celulose

e de papel apresentam-se fortemente integrados e bem posicionados

internacionalmente, ocupando a 7ª e a 11ª posições entre os países

produtores de celulose e de papel, respectivamente. Note-se que, en-

quanto a Europa produz papel há nove séculos (em se tratando de produ-

ção fabril), o Brasil o faz há menos de um quarto deste tempo.

Esta situação é decorrente de muitos fatores, como a evolução e

a capacitação tecnológica do setor, o plantio e a rentabilidade das florestas

de pinus e de eucalipto, a redefinição de produtos e de mercados e as

melhorias qualitativas no processo e nos produtos, decorrentes dos inves-

timentos em pesquisas e em treinamento de pessoal, especialmente os

realizados na última década, além do aumento do consumo interno e

externo de papel.

Já que as questões relativas à qualidade e à produtividade se

tornaram objetivos estratégicos das indústrias de celulose e de papel, há

uma contínua procura para o atendimento desses objetivos, considerando-

os, inclusive, como elementos de marketing (Silva, 2002). Em função disso,

pode-se dividir o planejamento desse setor em duas partes (Figura 19):
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Figura 19 – Planejamento do setor de celulose e papel.

Para Silva (2002) e BRACELPA (2004), a inserção do refloresta-

mento, como uma importante ferramenta estratégica, fornece elementos à

competitividade relacionados aos custos, à produção, à qualidade e à

valorização do produto, de tal forma que se tornou um dos diferenciais da

indústria brasileira. Por conseguinte, com a integração e a verticalização,

viabilizou-se também a redução de custos, sobretudo por compreender

toda a cadeia produtiva de celulose e, seqüencialmente, de papel, levando

à economia os seguintes aspectos: logística, compra de matérias-primas e

distribuição, além de maior proximidade com o mercado consumidor.

Quanto ao aspecto processual, o grau de produtividade reflete a

preocupação com os custos, a economia, e com a busca de tecnologia,

na qual os investimentos significam possibilidades de ganhos em pro-

dução e competitividade, tanto nacional quanto internacionalmente. Por

outro lado, intensificaram-se os investimentos em tecnologias limpas, a

fim de agregar valor ao produto papel por meio de adequadas e corretas

formas de utilização de recursos naturais – reflorestamento, sistemas de

tratamento e recuperação de resíduos e efluentes, matérias-primas alter-

nativas (papéis pré e pós-consumo), entre outros.

No que tange aos fatores de mercado, o crescimento da demanda

por papéis em todo mundo levou à necessidade global de desenvolvi-

mento de novos produtos, diferenciados e modificadores das exigências

dos consumidores (gráficos, desenhistas industriais e usuários finais).

Embora boa parte das empresas sejam produtoras de um ou dois tipos

de papel, e algumas ainda atuem em segmentos diferentes – produtos
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florestais, químicos, bens de capital – existem muitos artigos com base

produtiva similar, mas que não competem entre si. (Figura 20)

Figura 20 – Tipos de papéis produzidos em 2002.
Fonte: Bracelpa, 2004.

Ao se procurar reduzir a distância da indústria com o consumidor,

também se abre um canal de comunicação favorável ao processo de

diferenciação dos produtos e da focalização de segmentos ainda proble-

máticos ou com baixo retorno, enquanto se viabilizam inovações e

ampliam o mercado.

Considerando-se que “competitividade exige agregação de valor e

nada mais. Não há empresa bem sucedida que não agregue valor...” (Foelkel

apud Silva, 2002, p. 26), fica evidente que as indústrias papeleiras buscam

nas características locais o seu diferencial, seja nas vantagens do reflores-

tamento em solo nacional, seja nas inovações proporcionadas por pesquisas

e tecnologias, ou ainda na capacidade de “... se moldarem ao perfil de uma

empresa global com características locais...” (Silva, 2002, p. 25).

Em função desses fatores, espera-se que a demanda, tanto interna

quanto externa, e a produção de celulose e de papel dobrem no prazo

de dez anos, conforme expectativa da BRACELPA (2004), contanto que

a economia se mantenha, haja vista sua relevância no auxílio da gestão

e do planejamento de novos e de já estabelecidos produtos industriais.

Dessa forma, o empresário que compreender os ciclos econômicos,

ousando e empreendendo em períodos adequados, alcança uma situação

privilegiada em seu setor, em relação à concorrência.
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A compreensão das fases do ciclo de vida de um produto também

fornece elementos para a percepção de aspectos referentes ao consu-

midor, aos concorrentes, à publicidade e às pesquisas de opinião, de

forma que se tenha uma visão global de todas as fases e de quais provi-

dências tomar acerca do produto da empresa. (Figura 21)

Figura 21 – Características de fatores fundamentais para a compreensão do ciclo do
produto, baseado em GOMES.

A análise do ciclo de produtos industriais17, se bem executada,

quando confrontada aos ciclos econômicos, fornece elementos para que

o distanciamento existente entre os desenhistas industriais e os indus-

trialistas seja reduzido, especialmente sobre o que vem realmente a ser

Desenho Industrial e de que forma o profissional dessa área pode contri-

buir para a geração de produtos funcional, estética, econômica, produtiva

e ecologicamente amigáveis.

Já o ciclo de produtos apresentado por Archer (1974) ressalta a

importância da equipe de desenhistas industriais ao longo do amadure-

cimento dos produtos, inclusive nas fases de refinamento, de melhora-

mento e de diversificação do desenho de projetos dos produtos industriais

(Figura 22), uma vez que “le design est la préparation des modalités
physiqyes d’un objet ouvre ou d’un système, compte tenu de tous les
impératifs de fonction et de fabrication, et des exigences économiques,
commerciales, ergonomiques et esthétiques.” (Archer, 1974, p. 9).18

17 A evolução do pensamento
acerca dos ciclos de

produtos industriais foi
demonstrada por GOMES,
em que sugere, inclusive,

uma nova nomenclatura, em
analogia com ciclo de vida

humano, para as fases e as
etapas: Pré-Natal

(concepção e gestação),
Natal (nascimento) e Pós-

Natal (infância, adolescência,
maturidade, velhice,
senilidade e morte).

18 “O design é a preparação
das modalidades psíquicas
de um objeto trabalhado ou
de um sistema, levando em
conta todos os imperativos

de função e de fabricação, e
as exigências econômicas,
comerciais, ergonômicas e

estéticas” (tradução nossa).
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Figura 22 – Ciclo de produto, segundo Archer (1974).

Deste modo, a criação e o desenvolvimento de uma cultura do

desenho envolvem a sensibilização, a conscientização e a motivação

dos industrialistas para a integração deste profissional à sua equipe

projetual. O desenhista industrial possui conhecimentos de aspectos

psíquicos e práticos, científicos, técnicos e tecnológicos, materiais e

estruturais, estético e funcionais, atua integrando estes aspectos no

desenho ou no redesenho de produtos industriais, prevenindo sua satu-

ração e, conseqüentemente, seu declínio no mercado, ou então melho-

rando seu desempenho por meio da agregação de valor, refinamento ou

diversificação dos concorrentes.

Numa equipe de planejamento de produto das indústrias de pa-

péis decorativos, a presença de profissionais das áreas de Desenho,

Ciências e Humanidades, ou seja, do desenhista industrial, do ecolo-

gista e do antropólogo, proporciona a produção de papéis com diferen-

ciais no desenho, na temática, na utilidade e no descarte, por exemplo.

Além disso, conforme as circunstâncias, o desenhista industrial pode

atuar em todo ou em alguns aspectos do produto fabricado industrial-

mente, independente da sua complexidade tecnológica ou fabril.

Logo, por se tratar de um indivíduo formado e qualificado, detentor

de conhecimentos técnicos, experiência e sensibilidade visual, tanto para

a seleção de materiais, estruturas, mecanismos e técnicas quanto para
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a escolha de formas, cores, relacionando-os à finalidade do produto, o

desenhista industrial é capaz de compreender a significativa influência

que a economia nacional exerce sobre o mercado papeleiro, e como

este demonstra os níveis sociais e econômicos dos países.

Segundo Passos (2003), o consumo de papéis para imprimir e

escrever e ainda os destinados a fins sanitários, relaciona-se, revelando

o poder aquisitivo e o nível educacional da população. Já os papéis cartão

e para embalagem são, marcadamente, influenciados pelo grau de ativi-

dade industrial no país. Félix (2003, p. 80) compartilha esse pensamento,

destacando que

se a indústria de papel reflete o desempenho da gráfica, os
fabricantes de formulários contínuos, impressos de segurança,
documentos fiscais, etiquetas adesivas, loterias e jogos pro-
mocionais, cheques, folhetos e catálogos são o termômetro da
economia.

A função do setor gráfico, na ampliação de mercado do papel,

data de sua origem, e continua de suma importância, pois à medida em

que foram sendo disseminados e aperfeiçoados, possibilitando-se, com

isso, inovações nas relações entre texto e imagens, distintas das que

utilizavam-se anteriormente.

E porque, do mesmo modo que a indústria papeleira, a gráfica

reflete o grau tecnológico e de alfabetização, e, também, o padrão de

consumo da população. Tanto é que a indústria brasileira de papel surgiu

associada às necessidades da gráfica e o desenvolvimento delas uma

repercutiu e continua repercutindo reciprocamente.

A diversidade e a complexidade da indústria gráfica evidenciam-

se quando se observam os setores que ela atende, ou seja, serviços

públicos, financeiros, publicitários, editoriais, prestadores de serviços e

indústria, e seus principais produtos, como jornais, rótulos, livros, emba-

lagens, cartografia, calendários, impressos publicitários e promocionais,

entre outros. Uma vez que a grande maioria têm no papel sua superfície

de impressão e, hoje, a variedade de papéis, bem como a diversidade
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de clientes e de demandas, influenciam os diferentes tipos de impressão

disponíveis (Figura 23).

Figura 23 – Tipos de impressão.
Fonte: ABTG (2003).

A indústria gráfica, portanto, torna-se bastante beneficiada pelos

avanços no setor papeleiro. Ou seja, seu desempenho relaciona-se com

a complexidade, a pluralidade e a industrialidade do papel, em suas estra-

tégias empresariais e em suas melhorias materiais, tecnológicas, am-

bientais e humanas.

Já a fragmentação e a especialização do mercado gráfico, assim

como a personalização e o direcionamento de seus produtos, apresen-

tam-se como reflexos das mudanças ocorridas e de tendências, em níveis

nacional e internacional. Isso ocorre nos aspectos tecnológico (informa-

tização, digitalização, automação, mídias eletrônicas), material (papel,

tintas, vernizes e outros), de concorrência (a informatização mudou a

relação espacial entre as indústrias gráficas), ambiental (tintas não poluen-

tes, controle de efluentes e de resíduos, reciclagem de papel) e humano

(habilitação em todos os níveis hierárquicos, para gerenciamento,

produção, comercialização e prestação de serviços).

Por outro lado, se os desenhistas industriais são profissionais que

usam o papel como mídia, sua atuação junto ao setor gráfico, pode contri-

buir, substancialmente, para transformar esses papéis em produtos cada

vez mais desejados, como suporte de comunicação, informação, divul-



36

gação e perpetuação, ou ainda, como meio de embalar, proteger e

identificar, entre outros.

1.5 – O papel em sua nova forma física: as inovações tecnológicas

Considerar-se o papel, como suporte primordial para a represen-

tação, à expressão e, conseqüentemente, à comunicação gráfica, costu-

ma ser fato quase inquestionável, especialmente enquanto as novas mídias

não dispõem, ainda, de grande penetração no mercado e de acessibilidade

às massas, particularmente em países como o Brasil. (Figura 24)

Por outro lado, conforme muitos previram, os avanços tecnológicos

ocorridos nas últimas décadas deveriam ter significado o fim definitivo

de muitos dos materiais gráficos feitos com o papel, dentre eles o livro,

em função de uma propalada revolução informacional, que chegou a ser

comparada, ainda exageradamente, à promovida por Gutenberg. No

entanto, o que realmente sucedeu, em relação ao livro, foi o contrário,

pois com o desenvolvimento da eletrônica, da informática e a difusão do

computador, houve um incremento no consumo de papel, notado, inclu-

sive, pelo aumento da sua produção no segmento de imprimir e escrever

e nos números de tiragens e edições de livros, revistas e periódicos,

caracterizando-se no retrato atual do quarto estágio da Revolução Indus-

trial, conforme registra Matté (2002): 1º) Tecnologia da Invenção (1740-

60 até 1820-40); 2º) Tecnologia da Organização (1820-40 a 1880-00);

3º) Tecnologia da Produção (1880-00 a 1950-60); 4º) Tecnologia da Infor-

mação (1950-60 até os dias atuais).

Jaguaribe (1999) questiona o peso que as formas alternativas para

transmissão de imagens – como TV e Internet – têm em relação aos

livros e jornais, a ponto de reduzir a demanda do papel. Ressalta também

que a resposta a esta dúvida não pode ser dada imediatamente, já que

as inovações tecnológicas se apresentam ininterruptas e contínuas, sendo

necessário um espaço de tempo percorrido, para que se faça uma justa

Figura 24 – Relação entre
representação, expressão e

comunicação gráfica.
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análise dos efeitos da tecnologia sobre a produção e o uso do papel.

A vantagem é que o livro – e similares – “... por diversas de suas

características, continua sendo um veículo insubstituível para o estudo

sério, e o texto impresso continua imbatível para mensagens de caráter

mais permanente” (Jaguaribe, 1999, p. 28).

Assim como a tecnologia representava uma ameaça à demanda

de papel, revelando-se, atualmente, uma premissa falsa, por outro lado,

seu aperfeiçoamento foi um dos fatores mais importantes para o aumento

da competitividade da indústria papeleira, nacional e internacionalmente.

Segundo Warnier (2000), há dois aspectos que se relacionam com

as tecnologias: os transportes e as comunicações. O primeiro refere-se às

técnicas de transporte das pessoas e de seus bens materiais de um lugar

ao outro, isto é, os meios físicos de transporte como trens, veículos

automotivos, embarcações náuticas, entre outros. E o segundo é relativo

às tecnologias de comunicação permitem que informações, conhecimen-

tos e legados concernentes ao âmbito das idéias, passem entre as pes-

soas. Jaguaribe (1999) atribui a função de reduzir ou até de solucionar os

problemas da cultura contemporânea, numa relação circular entre a

mensagem escrita (papel), a imagem eletrônica (TV e computador) e a

conduta humana. Tudo isso, por meio da produção e da representação de

formas simbólicas e gráficas, através de redes complexas e transacionais,

criando outras exigências e modificando padrões de comportamento e,

conseqüentemente, modos de ver, utilizar, informar e produzir o papel.

Entretanto, Warnier (2000, p.41) alerta que as tecnologias não

funcionam sozinhas, uma vez que são aspectos dependentes de fatores

econômicos, sociais, educacionais, culturais e, porque não, políticos e

institucionais, bem como do grau de envolvimento humano nesta relação.

“É preciso, para mobilizá-las, uma dinâmica social, uma cultura técnica e

uma transmissão de saberes”, pois, por não serem acessíveis a todas as

camadas de uma sociedade, podem reforçar desigualdades culturais,

intelectuais e, portanto, sociais. E, além de diferenças internas, a tecno-

logia tende a gerar diferenças, entre países, especialmente por estar
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distribuída de modo desigual entre as regiões. Nota-se, com isso, que os

avanços tecnológicos promovidos em prol e de produtos industriais,

conduzem à necessidade do conhecimento e da consciência de seus

reflexos e mudanças em nível global.

Mas a tecnologia também significa solução, de tal modo que as

mudanças tecnológicas, no decorrer da história da humanidade, foram

cruciais, tanto em caráter cultural quanto social e humano, industrial e pro-

dutivo, ecológico e econômico, modificando bases materiais, meios de

produção, de transmissão, de recepção da cultura, do conhecimento, das

informações e dos produtos. De forma que, conforme estas transformações

ocorrem, o perfil dos profissionais, incluídos neste contexto produtivo,

também precisa se modificar, para melhor aproveitar estes avanços.

Os setores de celulose e de papel, assim como os outros, também

foram afetados por essas mudanças, de forma que as melhorias tecno-

lógicas representaram aumento na produção, solução de questões am-

bientais, emprego de matérias-primas voltadas à preservação das flores-

tas nativas, geração de alternativas em produtos (variação de tipos, de

finalidades, de propriedades de papéis), entre outros.

As pesquisas em torno da produção de uma alternativa ao papel,

visando a sua futura substituição, embora apresentadas ainda na forma

de protótipo, são mais uma demonstração dos avanços tecnológicos que

acompanham a história da humanidade e do papel (Figura 25).

O e-paper, também chamado de papel eletrônico, digital ou

inteligente, ao contrário do papel que hoje se conhece, permite reutilizações

quase infinitas, segundo Félix (2003). Tão fino quanto o papel, sua aparência

é a de uma folha comum, flexível, podendo ser dobrada ou amassada,

conforme Graciosa (2004). Seus recursos digitais são interativos, velozes,

variando de marcadores de páginas e blocos de anotações a dicionários

internos, com cores nítidas e resolução superior à dos monitores dos compu-

tadores, apresentando-se leve e com baixo consumo de energia.

A expectativa em torno do e-paper é a de que se transforme em

uma mídia bastante utilizada, reformulando os modos de apresentação

Figura 25 – Predecessores
ocidentais e possível

sucessor do papel.
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de letreiros e de cartazes, de livros, de revistas e de jornais, tornando-os

passíveis de serem lidos em quaisquer lugares e de estarem constante-

mente atualizados. Enquanto suporte digital de informações, também

pode viabilizar a busca e o armazenamento, integrando-se a outras ferra-

mentas digitais. Além de, se produzido em larga escala, tornar-se mais

barato que o papel.

Entretanto, trata-se, ainda, de uma tecnologia em fase embrionária,

sobre a qual diversas empresas têm pesquisado, com relativo êxito em

suas tentativas de lançamento destes produtos. As conseqüências de

seu desenvolvimento afetarão diferentes áreas, tanto sócio-educacionais,

quanto ecológicas, econômicas, culturais e comunicacionais.

Embora as sociedades modernas sofram de mudanças constantes,

rápidas e permanentes, talvez demore um pouco, para o aperfeiçoamento

e a difusão desta nova tecnologia, mas é possível que o papel eletrônico

se torne o substituto natural do papel, assumindo a maioria de suas

funções e transformando-se em suporte para registro de textos e imagens,

em uma nova forma de transmitir e perpetuar culturas.
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Teoria de Foco
II – O desenhador entre o projeto e o produto
papel decorativo

Enquanto o e-paper não chega, o papel continua sendo considerado a

principal, mas não a única, mídia para comunicação, divulgação, registro,

informação, perpetuação, proteção e identificação de representações  grá-

ficas, de textos, de produtos, de conhecimentos e de legados.

Historicamente, isto se remonta e também se relaciona à questão

logística, quando ainda se fazia necessário percorrer grandes distâncias

geográficas para o estabelecimento da comunicação entre os povos ou,

simplesmente, entre os indivíduos. Para isso, necessitava-se da adoção

de suportes leves, transportáveis e confiáveis quanto à origem e aos

conteúdos neles registrados, como leis, ordens, avisos, cartas, mani-

festos, pois pedras, tábuas de argila e tábuas enceradas revelavam-se

suportes pesados, frágeis ou de difícil transporte. Bem como verificou-

se a necessidade da adoção de marcações, tanto pela indústria, a fim de

assinalar a origem e o produtor, como pelo usuário, a fim da sua preven-

ção. Assim, utilizaram-se iluminuras e linhas d’água. Estas, asseguravam

a procedência, a datação e o fabricante do papel, enquanto que a pre-

venção de extravios e falsificações de páginas, mudanças no conteúdo,

entre outros, eram asseguradas pelas iluminuras. Da mesma forma que

o papel, o papiro e o pergaminho também foram largamente usados na

antigüidade e no período medieval, a fim de atenderem às questões

relativas à logística e à comunicação.

Semelhante à relação entre seus predecessores, embora mais

fortemente, e, em combinação com a imprensa, o papel significou uma

revolução na geração e na difusão das culturas, segundo Jaguaribe (1999).
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Pois, a cultura como elemento norteador das sociedades, apresenta e

determina a origem e o comportamento de seus induvíduos e sua divulgação

proporciona aos descendentes a posse da herança cultural de seu grupo,

definida por características como conhecimentos, crenças, artes, moral,

costumes, artefatos, instrumentos, e diversos outros. O papel, portanto,

tem relevante função cultural, social, histórica e legal, ao transportar essas

informações e esta sabedoria de modo facilitado, pelo seu tamanho e sua

leveza, e múltiplo, pelas características da imprensa, como a agilidade na

produção e a ampliação do número de cópias de livros.

2.1 – A formação do papel natural à cultura

Hoje, se trata o papel como um produto praticamente incorporado

ao cotidiano das pessoas e das sociedades, que está na forma de jornal,

livro, cartaz, brinquedo, material para embalar, decorar, identificar,

porque são infinitos os artigos feitos a partir dele. E, todos, em algum

momento de sua vida, tiveram, no mínimo, contato com ele.

A naturalidade ao se lidar com o papel no dia-a-dia, tornou-o

importante elo entre culturas singulares, distintas e distantes, tanto geo-

gráfica quanto temporalmente, tal qual os conceitos e os tipos de culturas

existentes, definidos por sociólogos, antropólogos, historiadores e outros,

conforme o enfoque e os atributos considerados.

Assim, o conceito de cultura deriva da sua longa história, “... e o

sentido que ele tem hoje é, em certa medida, um produto dessa história.”

(Thompson, 1995, p. 165). Atualmente, alguns aspectos da cultura voltam-

se ao consumo, em decorrência das transformações ocorridas em meados

do século XIX, quando a produção humana passou a se basear no critério

da demanda de mercado.

Por outro lado, se a cultura se relaciona com diversos aspectos

sócio-econômicos, legais, políticos e históricos de um grupo, e atribuem-

se-lhe variados conceitos, podem-se demonstrar algumas denotações
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para o termo cultura constantes em sua etimologia e em dicionários de

língua portuguesa, respectivamente:

Cultura. s.f. Erudição, conjunto de conhecimentos gerais e
vastos (...). Lat. cultura. Ital. coltura. Fr. culture. Alem. kultur.
Antigamente, não se usava cultura senão para as cousas do
espírito (Bueno, 1968, p. 863).

Cultura. s.f. (Lat. cultura) (...) Sistema de idéias, conheci-
mentos, técnicas e artefatos, de padrões de comportamento e
atitudes que caracteriza uma determinada sociedade. (...) Esta-
do ou desenvolvimento cultural de um povo ou período, carac-
terizado pelo conjunto das obras, instalações e objetos criados
pelo homem desse povo ou período, conteúdo social (Dicio-
nário Michaelis Virtual, 2004).

Cultura. s.f. 1. Ato, efeito ou modo de cultivar. 2. O complexo
dos padrões de comportamento, das crenças, das instituições,
das manifestações artísticas, intelectuais, etc, transmitidos
coletivamente, e típicos de uma sociedade. 3. O conjunto de
conhecimentos adquiridos em determinado campo (Ferreira,
2004, p. 202).

Conotativamente, o conceito de cultura também é bastante discu-

tido e variado e envolve, basicamente, o conhecimento, a familiaridade,

a espontaneidade, a herança e os artefatos:

… a cultura de um grupo ou sociedade, é o conjunto de crenças,
costumes, idéias e valores, bem como os artefatos, objetos e
instrumentos materiais, que são adquiridos pelos indivíduos
enquanto membros de um grupo ou sociedade (Thompson,
1995, p. 173).

A cultura pode se autodefinir, portanto, pela produção intelectual
de um povo, expressa nas manifestações filosóficas, científicas,
artísticas, literárias, em resumo, nas suas manifestações espi-
rituais” (Silva, 1998, p. 12).

... a cultura é uma totalidade complexa feita de normas, de
hábitos, de repertórios de ação e de representação, adquirida
pelo homem enquanto membro de uma sociedade. Toda cultura
é singular, geograficamente ou socialmente localizada, objeto
de expressão discursiva em uma língua dada, fator de iden-
tificação dos grupos e dos indivíduos e de diferenciação diante
dos outros, bem como fator de orientação dos atores, uns em
relação aos outros e em relação ao seu meio. Toda cultura é
transmitida por tradições reformuladas em função do contexto
histórico (Warnier, 2000, p. 23).
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Newton (1987) atribui à cultura duas características: a primeira,

constitui-se nas modificações que ela sofre de geração a geração, ou até

mesmo, dentro de um mesmo ciclo. Embora graduais, estas transformações

são inevitáveis e alteram o modo de vida e a cultura das sociedades. A

segunda, refere-se às questões sociais, pois há tendência ao distancia-

mento, conforme o alcance social, e à homogeneização, de acordo com a

similaridade e a proximidade social dos indivíduos envolvidos.

Atualmente, as culturas também sofrem influências do processo

de globalização, tão marcante no mundo contemporâneo, integrando e

conectando as comunidades e as nações, repercutindo praticamente em

todas as partes, tanto culturais quanto sócio-econômicas, políticas, logís-

ticas e temporais. Considerando-se que a globalização da cultura é decor-

rente do desenvolvimento industrial que se contrapõe à tradição através

das inovações, tem-se que, em conjunto com a indústria cultural, há uma

situação em que as pessoas são induzidas a identificarem-se, ajustarem-

se e reconhecerem-se nesta nova realidade em suas normas e a conti-

nuarem enquanto elementos de seu grupo social.

A transmissão da cultura, em qualquer nível, dá-se através das

comunicações (do latim communicatio, comum) oral, escrita, impressa,

desenhada, gestual e corporal. Deste modo, a comunicação estabelece-

se como elo entre cultura e sociedade, numa relação interativa e intera-

gente, em que a existência de uma depende da outra (Figura 26). Por se

tratar de uma necessidade básica para o convívio social do homem, a

comunicação demonstra o grau de desenvolvimento humano dentro de

seu grupo, não podendo ser melhor que sua sociedade e vice-versa. Ou

seja, o nível de comunicação, como produto da necessidade de expressão

e de relacionamento humano, revela a sua sociedade e a sua cultura. E

esta é um fenômeno social que representa, por sua vez, os níveis social,

religioso e tecnológico de um grupo, expresso tanto em suas manifesta-

ções verbais, simbológicas (mitológicas e crendices), e artefatos, técnicas

e formas de trabalho. (Figura 27)

Figura 27 – Relação entre
comunicação, cultura e

sociedade.

Figura 26 – Sistema de
comunicação e de

transmissão da cultura.
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Além das práticas concernentes às regras de organização familiar

e dos grupos políticos, a cultura pode ser estabelecida em outros quatro

diferentes níveis: mundial, nacional, regional e local. Assim, determinam-

se as características dessas culturas, segundo o contexto com que se

relacionam e o modo com que suas formas simbólicas são reproduzidas,

de maneira que os indivíduos entendam a si mesmos e aos outros por

meio do conhecimento e da interpretação dos elementos de seu nível

social e cultural.

Figura 28 – Níveis de integração da sociedade e da cultura

Estes contextos são passíveis de modificações, evoluções e pro-

gressos de uma época a outra, visto que, no decorrer do tempo, as socie-

dades estão sujeitas a transformações de ordem econômica, política,

cultural e social, as quais ocorrem, normalmente, de forma combinada e

decorrente, fazendo surgirem novos parâmetros de expressão cultural

nessa sociedade.

Partindo-se, portanto, da premissa de que “só existe cultura onde

existe comunicação, a memória do papel enaltece o papel da memória e

através desta, os povos chegam à sua identidade...” (Trevisan, 1994, p.

54). Assim, mais uma vez, tem-se o papel, como suporte de registro, de

comunicação, de difusão e de perpetuação de culturas, bem como de

suas transformações, registradas por meio de formas simbólicas de

expressão e de representação, cujos significados incorporados – ações,

manifestações verbais e artísticas, objetivos, artefatos, instrumentos –

permitem o estabelecimento de relações de trocas de experiências, de
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concepções, de crenças e de costumes entre os indivíduos de dada

comunidade ou sociedade.

A transmissão da cultura se dá também por meio da educação e do

ensino, que vinculam a criança à sociedade e às tradições. Quanto a este

aspecto, Warnier (2000) considera que as culturas, desde a infância, são

impressas nos indivíduos, em seus hábitos, sua motricidade, seu corpo,

suas práticas, bem como nas paisagens, nos percursos e na matéria.

A cultura, enquanto reflexo do grau de desenvolvimento atingido

por uma sociedade, nos aspectos referentes à instrução, às ciências, à

literatura, às artes, à filosofia, à moral, à ludicidade, demonstra sua força

como formadora de uma identidade que “estabiliza tanto os sujeitos quanto

os mundos culturais que eles habitam, tornando ambos reciprocamente

mais unificados e predizíveis” (Hall, 2003, p. 12).  Como se verifica em

nível coletivo (mundial, nacional, regional e local), a identidade relaciona-

se também com questões econômicas, políticas, sociais e históricas, de

modo circunstancial ou perene.

Além disso, a língua constitui-se em elemento fundamental para a

cultura de uma sociedade, conforme o que Warnier (2000, p. 71) destaca:

“língua e cultura estão no coração dos fenômenos de identidade” e Gomes

(1996) complementa, ao considerar que as diferenças de língua refletem

a mentalidade do grupo social.

As culturas singulares, sendo diversas e localizadas, tanto geogra-

ficamente, na maioria dos casos, quanto socialmente, caso das diáspo-

ras, ou seja, das comunidades dispersas em distintas regiões, conhecê-

las torna-se importante ferramenta para os profissionais que lidam com

aspectos sócio-culturais da sociedade, como arquitetos, médicos, urba-

nistas, educadores, agrônomos, industrialistas, engenheiros e desenhis-

tas, por exemplo.

Assim como são variadas as áreas que lidam com a cultura, dife-

rentes são as classificações que esta recebe. Silva (1998), referindo

Teixeira Coelho (1997), apresenta a classficação e a definição de formas

de cultura deste autor. Já Newton (1987), por sua vez, divide as formas
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de cultura em: das idéias, do comportamento e dos objetos físicos,

enquanto Matté (2002), citando Gomes, classifica a cultura em duas áreas:

cultura intelectual e cultura material. (Figura 29)

Figura 29 – Tipos de cultura.

Dentre os tipos de cultura definidos pelos autores, a classificação

de Gomes apud Matté (2002) é a mais simplificada, aparentemente. A

cultura intelectual abrange a ideacional e a comportamental, Newton

(1987), e a cultura material, a dos objetos físicos. Matté (2002) acres-

centa a inexistência de uma divisão absoluta entre os tipos culturais,

revelando-se relações interagentes, interdependentes e recíprocas.

A cultura intelectual abrange aspectos em níveis mais abstratos,

como os conhecimentos, a moral, os costumes, os mitos, as filosofias,

as normas, as ciências, os valores, a língua. A cultura material, por sua

vez, compreende os artefatos, os objetos, os instrumentos, as artes, as

representações gráficas, os utensílios, o mobiliário, o vestuário e as

edificações produzidas pelo homem, envolvendo a gama de atividades

projetuais e produtivas, materializadas em seus produtos, no decorrer

da história da humanidade. (Figura 30)
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Figura 30 – Relação entre os tipos de cultura, baseados em Matté (2002).

Sob diversos formatos, enquanto suporte de culturas de diferentes

sociedades, o papel tem relevante função tanto para a cultura intelectual

quanto para a material. Esta importância deriva da sua história e da situa-

ção atual da indústria de celulose e de papel no Brasil e no exterior, confor-

me se pôde verificar no capítulo anterior, sinalizando seu potencial para

a humanidade. (Figura 31)

A cultura material interessa a arqueólogos, a historiadores, a pes-

quisadores de etnografia e de etnologia, e a sociólogos, por viabilizar a

interpretação e o estudo da adaptação e o convívio do homem no am-

biente, da organização e das relações sociais e intercomunitárias, das

influências externas, do grau de desenvolvimento e de preocupação

utilitária e estética dos objetos. Mesmo que a cultura intelectual demonstre

estas características das comunidades, a cultura material o faz de forma

marcante, dada a sua disponibilidade, presença e materialidade. Por isso,

esta também deveria ser mais valorizada por arquitetos, engenheiros e

desenhistas industriais por fornecer subsídios para o conhecimento e a

identificação de sociedades e culturas através da documentação material,

capaz de revelar o grau de desenvolvimento projetual e produtivo de um

grupo social, além de características intelectuais, lúdicas, rituais, culi-

nárias e musicais, entre outras.

Em conseqüência, a promoção de inteferências nas culturas ma-

teriais torna o indivíduo responsável pelas evoluções e pelas mudanças

que ocorrem em uma sociedade, inclusive no âmbito das idéias e do

Figura 31 – Cultura
intelectual e material,

respectivamente, tendo o
papel como suporte.
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comportamento. Uma das ferramentas capazes de promover essas trans-

formações é o desenho que, como aspecto cultural, afeta marcadamente

o desenvolvimento humano.

Bohannan apud Newton (1987, p. 15) caracteriza a cultura mate-

rial como o “... único fenômeno cultural codificado duas vezes: uma vez

na mente do artesão e a outra na forma física do objeto.” Deste modo, o

objeto torna-se reflexo da estrutura social do momento em que foi pro-

duzido, podendo ser objeto tosco, rústico ou de um produto. O primeiro

evidencia uma sociedade primitiva que extrai e adapta seus artefatos

diretamente da natureza, sem promover interferências para uso ou esté-

ticas, por meio do trabalho humano. Através dos rústicos, reflete-se uma

comunidade com características ainda primitivas, mas capaz de extrair

materiais da natureza e transformá-los em objetos com finalidades deter-

minadas: “... agrupa coisas que sofreram simples intervenção do trabalho

humano para demonstrar posse, ou valorizar a aparência original do

objeto” (Gomes, 2001, p. 2).

A idéia de produto envolve transformação, ou seja, a modificação

de materiais existentes na natureza ou sintéticos, que já são, por si só,

produtos, por meio de trabalho humano complexo e sistemático, visando-

se à concepção, à geração, à formação, à desenvolução e à materiali-

zação de idéias em produtos. Logo, “um produto é a verdadeira expressão

humana de garantia de que os objetos podem, mesmo que evoluindo de

coisas, ser fabricados industrialmente” (Gomes, 2001, p. 2 e 3).

Por meio do trabalho humano, conceitos, idéias, projetos envol-

vidos e produtos resultantes deste processo, estas transformações de

elementos da natureza constituem a cultura material de uma sociedade,

com a qual se percebem a formação social, o patrimônio individual e do

grupo, a identificação e a identidade, o modo de ver e de compreender a

si mesmo, aos outros e à natureza/ambiente que o cerca. O estudo deste

conjunto de fatores permite o delineamento do perfil da sociedades, a

distinção dos povos e o fornecimento de elementos e pistas sobre fatos

e evoluções históricas.
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2.2 – Igualdade e identidade: o papel na difusão da cultura regional

Formam-se identidades culturais ao longo do tempo, num processo

implícito, interno, inconsciente, contínuo e coletivo e podem-se tratar de

identidades nacionais, regionais, locais ou até grupos sociais minoritários

– feministas, homossexuais, profissionais, empresariais, juvenis. Persiste,

assim, uma relação com a história, já que a transmissão da cultura se

encontra ligada ao patrimônio do passado, que deve ser preservado,

cultivado e renovado.

Segundo Hall (2003, p. 39), “...em vez de falar da identidade como

uma coisa acabada, deveríamos falar de identificação, e vê-la como um

processo em andamento”, visto que se projetam às identidades culturais

a idéia de “nós mesmos”, ao passo que também se absorvem e se aceitam

significações, valores, conceitos e simbologias, tornando-se, assim, parte

da sociedade e do ambiente, unificando-se o indivíduo ao conjunto.

Assim, a cultura nacional, do país em que se nasce, é uma das

principais fontes da identidade cultural: ser brasileiro, antes de ser gaúcho,

nordestino, fluminense, paulista, amazonense, entre outros. Existe um

elo cultural entre as identidades regionais compondo a nacional, uma

vinculação relacionada a lugares, eventos, símbolos, história, língua, sen-

timentos, rituais e objetos, “… uma série de estórias, imagens, panoramas,

cenários, eventos históricos, símbolos e rituais nacionais que simbolizam

ou representam as experiências partilhadas, as perdas, os triunfos e os

desastres que dão sentido à nação” (Hall, 2003, p. 52).

Os conceitos de nação e de nacionalidade têm um aspecto sim-

bólico, em sua formação e em sua estrutura enquanto agrupamentos

social e cultural, e outro político, enquanto grupos sociais que, mesmo

sendo diferentes, unem-se por sua origem, suas tradições, sua língua e

seu território em comum, organizado politicamente sob um único governo.

Trata-se, portanto, do “povo organizado no conjunto de instituições pelas

quais ele tende à realização de seus objetivos e aspirações” (Ávila, 1978,

p. 407).
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A cultura nacional, por sua formação, abrange aspectos relacio-

nados às instituições, às comunicações, às tradições e às origens (Figura

32). As instituições referem-se à educação, à saúde, às religiões, por

exemplo, o sistema educacional é a base para a transmissão da cultura

oficial, ligando a criança à sociedade e à cultura nacional, por meio de

padrões de educação universais àquela nação. As comunicações rela-

cionam-se à língua, falada e escrita (seus signos, sinais e suas grafias),

bem como a seus meios, veículos e suportes para expressão oral e gráfica,

pois apesar da crescente difusão da informática, o papel ainda pode ser

considerado o principal suporte gráfico da maioria das nações. Já a tradi-

ção diz respeito ao patrimônio do passado, às relações de parentesco,

ao lugar, ao ambiente (flora, fauna e hidrografia), aos rituais, às cerimônias

e celebrações. Também se vincula ao anseio por viver em conjunto e por

perpetuar a herança cultural. Por fim, a origem refere-se a uma condição

de pertencimento ao grupo, ao local, à proveniência comum.19

A constituição da identidade regional envolve uma dinâmica um

pouco diferente da nacional, visto que propicia a formação de mitos e de

heróis, de figuras, de emblemas, de estereótipos e de estigmas. Com

isso, pode-se falsear a realidade, mascará-la com ideologias, moldando-

se os fatos conforme interesses de determinados grupos ou classes

sociais20. O elemento formador das ideologias é o intelectual, pois enten-

de-se por ideologia “o conjunto de idéias acerca do mundo e da sociedade,

que correspondem a intereses, aspirações ou ideais de uma classe num

determinado contexto social dado, que guia e justifica o comportamento

dos homens de acordo com estes interesses, aspirações ou idéias”

(Vazquez apud Pesavento, 1980, p. 61).

Normalmente, em relação à cultura, o regional associa-se ao fol-

clore, ao popular e ao tradicional. Integra os indivívuos culturalmente e

exalta a região como um valor independente dentro da nação. Enquanto

o folclore expressa-se por lendas, canções e costumes, o popular se

identifica com manifestações de caráter do povo, das classes menos

abastadas. O tradicional refere-se à memória coletiva, às coisas do pas-

19 A idéia de cultura nacional
muitas vezes se aproxima à

de etnia, especialmente
quanto à origem. “A etnia é o

termo que utilizamos para
nos referirmos às

características culturais –
língua, religião, costume,
tradições, sentimento de

“lugar” – que são partilhadas
por um povo” (Hall, 2003, p. 62).

20 Sabe-se da existência de
questões ideológicas

envolvendo as culturas e as
identidades regionais, mas
não se objetiva analisá-las

no momento. Pesavento
(1980), Golin (1998), Oliven

(1998) e Braz (2000) são
autores que tratam desta

temática mais
profundamente, situando as

questões ideológicas à
formação do mito do gaúcho,

à luz da historiografia e da
sociologia.

Figura 32 – Aspectos
englobados nas culturas

nacionais.
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sado, aos fatos históricos, ao conhecimento e à transmissão da cultura,

seja oral ou graficamente. Assim, as culturas tradicionais possuem práticas

próprias, transmitidas desde a infância, de maneira marcante e indelével.

Por analogia, o regionalismo sobrepõe-se ao nacional, o particular

ao universal, o local ao humano, o pitoresco ao psicológico, o mito ao

real. O que se percebe, em relação ao Rio Grande do Sul, é que só se

chega ao nacional através do regional, ou seja, inverte-se a situação: só

é possível ser brasileiro sendo antes gaúcho.

No Rio Grande do Sul, o pensamento regionalista e tradicionalista

remete, insistentemente, ao passado, em que se busca o padrão cultural

hoje vigente, propondo um eterno retorno a um passado dito glorioso.

Para Oliven (1998, p. 317 e 318):

o Rio Grande do Sul pode ser visto como um Estado onde o
regionalismo é constantemente reposto em situações históricas,
econômicas e políticas novas. Mas, embora as conjunturas
sejam novas e a roupagem dos discursos se modernize, o
substrato básico sobre o qual esses discursos repousam é
surpreendentemente semelhante. Nesse sentido, poder-se-ía
afirmar que o gauchismo é um caso bem sucedido de regiona-
lismo, na medida em que consegue veicular reivindicações
políticas que seriam comuns a todo um estado. A continuidade
e a vigência desse discurso regionalista indicam que as signi-
ficações produzidas por ele têm uma forte adequação às repre-
sentações da identidade gaúcha.

A procedência platina do gaúcho resultou na formação de três

tipos, cada qual com características próprias: o gaúcho argentino, o

uruguaio e o rio-grandense. Reverbel (1998) atribui às pastagens abun-

dantes e à existência de rebanhos sem dono, fatores que influenciaram

o surgimento do gaúcho no Rio Grande do Sul. (Figura 33)
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Figura 33 – Formação do gaúcho, no Prata e no Brasil.

Para Gonzaga (1996, p. 117), podem-se perceber nitidamente pare-

cenças entre os gaúchos do Prata e do Brasil, “...em virtude da indefi-

nição fronteiriça e da semelhança do modelo econômico”. No entanto,

Reverbel (1998, p. 91) assinala que não há identidade entre estes tipos

de gaúcho em virtude das formações histórica, social e  cultural diferentes,

e sim, pontos de aproximação, de similaridade: “... o cavalo e o boi, condi-

cionando a civilização gauchesca; a carne assada e o mate amargo,

constituindo a base alimentar do gaúcho, o couro e o sebo, representando

o início de suas atividades econômicas, o contrabando, significando suas

primeiras trocas comerciais vantajosas”, além dos aperos de montaria

luxuosos e as armas – as facas, a lança e as boleadeiras. Já a indumen-

tária é diferente, em função das influências – indígenas, espanholas ou

portuguesas – que marcavam estilos diferentes.

A influência indígena na formação do gaúcho rio-grandense é forte,

visto que os índios criaram, experimentaram e transmitiram seus instru-

mentos de trabalho aos gaúchos: a boleadeira, o laço e o tirador, usados

tanto para defesa quanto para o apresamento de bois e cavalos; a

indumentária apropriada ao trabalho no campo: a bota de couro, o xiripá

e o poncho; a forma de moradia, com tetos e paredes de couro; e a

alimentação, como o churrasco, o charque e o mate.

Segundo Freitas (1980) e Gonzaga (1996), os gaúchos tinham

feições indiáticas e mestiças, sendo raros os brancos. Haviam herdado
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dos caigangues e dos guaranis – maiores e principais tribos da região

sul do Brasil e do Prata, na época – as técnicas de criação de gado (o

aquerenciamento, o rodeio, a invernada, o tratamento veterinário)21 e as

técnicas de montaria.

Por sua vez, o aspecto fronteiriço e militarizado do Rio Grande do

Sul, também teve importante influência na formação da identidade do

gaúcho, enquanto figura guerreira, corajosa, altaneira, brava, viril e deste-

mida22 . Os embates com os castelhanos, tanto em guerras (Revolução

Farroupilha, Platina e Guerra do Paraguai) quanto em conflitos entre

estancieiros pela posse de terra e de gado, forjaram a idéia de que estes

são inferiores aos gaúchos. Para Pesavento (1980), forma-se aí o mito

do gaúcho herói, o que Leite (1978, p. 57) confirma, acrescentando que

“... a ligação com a terra é o atributo básico do herói. Desse relacionamento

imediato lhe advêm os atributos físicos (virilidade e valentia) e morais

(bondade – fraqueza, honra – lealdade, pureza – desprendimento), em

equilíbrio”. Isto evidencia uma tendência da historiografia rio-grandense:

a glorificação do gaúcho e do seu passado. (Figura 34)

Esta figura do gaúcho refugia-se em seu passado, numa forma

idealizada e enaltecida e abordada, por historiadores, sob um prisma

ideológico, seu mito foi difundido por uma classe agropecuarista

dominante, no começo do século XX, que se apoderou e o promoveu

por meio do tradicionalismo (Movimento Tradicionalista Gaúcho – MTG,

Centros de Tradições Gaúchas – CTGs, e nativismo), da literatura (prosa

e verso) e da historiografia, poetizando a vida e os interesses do peão

gaúcho:

“... o mito do gaúcho nasce e se fortalece no início do século
XIX, quando o gaúcho nômade se transforma em peão
(trabalhador da fazenda e defensor dos interesses do fazen-
deiro, nas várias lutas em que se envolvia). Serve ainda à
ideologia dessa classe, por ocasião da Revolução Farroupilha,
agora já na fase de cruzamento com o mito do gaúcho guerreiro.
É retomado em 1893 por ambas facções em luta pelo poder,
voltando em 1923, quando essas facções novamente se
defrontam. E, finalmente, retomado em 1930 quando elas se
unem na disputa do poder central contra São Paulo.” (Leite,
1978, p. 153 e 154)

21 A pecuária gaúcha formou-
se a partir do gado

chimarrão, que eram animais
selvagens, presentes no
campo e que formavam

rebanhos naturalmente. O
trabalho de captura era

realizado pelos peões, visto
as dificuldades e os riscos de

fazê-lo.

36 Desta idealização do
gaúcho surgiram

denominações como
“centauro dos pampas” e

“monarca das coxilhas”
(PESAVENTO, 1980),

defendidas como
verossímeis por BRAZ

(2000).

Figura 34 – Formação do
mito do gaúcho, baseado em

Leite (1978).
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Com a história da formação e das retomadas do mito do gaúcho,

evidencia-se a politização do rio-grandense, presente desde os primeiros

gaúchos e marcadamente mantida no decorrer da história do Rio Grande

do Sul com os conflitos nas fronteiras, as guerras civis entre maragatos

e chimangos, as revoltas contra o Governo Federal, que se verificam

ainda hoje verificadas, só que de forma menos bélica.

Apesar da historiografia e da ideologia glorificante, o vocábulo

gaúcho possuiu um caráter pejorativo até meados do século XIX. Con-

forme Reverbel (1998, p.11), não há um consenso entre os etimologistas

acerca da origem deste termo: “segundo os diferentes autores, argen-

tinos, uruguaios e brasileiros, as seguintes línguas são apontadas como

tendo originado o vocábulo gaúcho: castelhano, português, tupi, guarani,

araucano, árabe, charrua, latim, gitano, alemão, francês, inglês, aimará,

Vasco, quíchua, pampa, hebraico”.

Para Bueno (1968), a origem mais provável é o quíchua, língua

geral dos incas23,  o que Reverbel (1998, p. 20) complementa:

embora os incas não tenham incursionado ao Prata, muitos
vocábulos de sua língua geral – o quíchua – chegaram ao
Uruguai e à Argentina trazidos pelos conquistadores espanhóis,
introduzindo-se a seguir no Rio Grande e afinal se integrando
na dialetologia gaúcha. É o caso, entre muitas, de palavras
como cancha, chasque, porongo, tambo, china, mate, charque,
chácara.

Os elementos da cultura regional englobam-se dentro das culturas

intelectual e material e, no que tange à rica e complexa cultura rio-gran-

dense, é vasta a gama destes elementos, abrangendo símbolos materiais

e ideológicos. Dentre tantos, destacam:

– Simbolos Oficiais e Cívicos (bandeira, brasão e hino);

– culinária (churrasco, charque, arroz de carreteiro, ambrosia,

puchero, arroz de china pobre, entre outros);

– chimarrão;

– indumentária (lenço, bota, chapéu, vestido, bombacha, guaiaca,

entre outros);

23 “Uma das origens mais
aceitas é a do quíchua

wahcha, primitivamente
wakcha, pobre, indigente,
órfão. No quíchua falado
modernamente no Peru,

órfão é dito waychu,
pronunciado uaichu e mais

freqüentemente guaichu, que
muito se aproxima de

gaúcho, especialmente na
pronúncia dos países de

língua espanhola gáu-cho e
não como no Brasil ga-ú-cho”

(Bueno, 1968, p. 1543).
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– brinquedos (cinco marias, tropa de osso, bois de sabugo, bonecas

de pano, pião, entre outros);

– fauna (bugio, capivara, lobo-guará, tatu, quero-quero, entre outros);

– flora (ipê, erva-mate, araucárias, cedros, flor brinco de princesa,

entre outros);

– ritmos musicais (bugio, rancheira, chamamé, vaneira, chote,

valsa, entre outros);

– utensílios (cuia, bomba, boleadeiras, espora, estribo, relho e

laço, entre outros);

– dança (pezinho, balaio, caranguejo, maçanico, entre outros);

– lendas (Boitatá, Negrinho do Pastoreio, Salamanca do Jarau,

M’Bororé, Lenda do Chimarrão, entre outros);

Já a cultura tradicional alicerça-se na veneração do passado e na

valorização de símbolos, que contêm e perpetuam as experiências de

gerações, sendo que a tradição é um meio de relacionar tempo e espaço,

na procura da continuidade desse passado.

O surgimento do tradicionalismo gaúcho remonta ao fim do século

XIX, com a criação do Grêmio Gaúcho de Porto Alegre, por João Cezimbra

Jacques, voltado ao culto das tradições gaúchas. Já o MTG foi criado

após a fundação do primeiro CTG do Estado – o 35 CTG, em 1948, em

Porto Alegre. Essas entidades focalizam o aspecto ideológico da figura

do gaúcho, estilizando seu modo de vida, e indiferentes, implicitamente,

à existência dos imigrantes e às suas culturas, presentes no Rio Grande

do Sul desde o começo do século XIX – antes da Revolução Farroupilha,

fato-chave para o mito, o tradicionalismo e a ideologia gauchesca.

Segundo Fagundes apud Rodrigues (2000), conhecem-se os ali-

cerces básicos do tradicionalismo, norteados pelos aspectos cívicos

(bandeira, hinos, desfiles, reverências ao passado), filosóficos (documen-

tos), éticos (permissões e proibições), associativos (CTG) e recreativos

(hábitos e costumes). Com isso, ressaltaram-se valores como a coragem,

o machismo, o espírito guerreiro, a honra, a ligação do homem com a terra

e com o campo (produção agrícola e pecuária) e o desprezo por estrangei-
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rismos (carnaval, Papai Noel). A figura do gaúcho foi construída, portanto,

por meio de imagens e discursos, traços materiais e intelectuais.

Já o nativismo surgiu na década de 80 e foi um movimento de

cunho eminentemente musical, que defendia a abertura da música regio-

nal gaúcha a novas e diferentes influências, tais como a inserção de

outros instrumentos e ritmos.

2.3 – Vários usos, várias representações: o papel
e o desenhista industrial

O registro, a divulgação e a perpetuação das culturas, nacionais,

regionais ou locais, fazem-se por meio do papel e da representação, da

expressão e da comunicação gráfica. É evidente que esta comunicação

não se constitui na única forma, mas é considerada a mais fidedigna e

duradoura, especialmente se comparada à oralidade, passível de ser

modificada, intencional ou despropositalmente, por quem transmite,

recebe e repassa a informação.

Historicamente, sabe-se que há muito tempo existem muitas formas

de representação gráfica sobre distintos suportes, contudo, analisando-se

a relação desenho-papel, podem-se conhecer aspectos algumas vezes

peculiares de culturas diversas, visto que “... qualquer tipo de desenho (...)

não só representa o contexto da cultura material no qual está o dese-

nhador inserido, mas também circunscreve uma vasta gama de valores

culturais relacionados com as idéias e o comportamento do grupo de

indivíduos para os quais o desenho se destina” (Gomes, 1996, p. 59 e 60).

Enquanto representação da cultura material, os estudos relativos

ao desenho, são importantes para historiadores, antropólogos, soció-

logos, arqueólogos, museólogos, entre outros, bem como  também são

relevantes às áreas de engenharia, arquitetura, artes plásticas e desenho

industrial. Assim, nessas áreas profissionais, que têm o desenho como

ferramenta básica de trabalho, deve-se atentar para a integração do
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suporte ao conteúdo, a fim de assumir sua função de interventor na cultura

e na alfabetização cultural de uma sociedade ou nação, ressaltando e

valorizando características individuais e da comunidade focada.

Em função disso, o desenhista precisa possuir conhecimento e

cultura, em âmbito interdisciplinar e englobar experiências pessoais e

coletivas, conhecimentos acerca de história e de atualidades, de psico-

logia, de materiais e de tecnologias, de projeto e de produção.

Para Warnier (2000, p. 155), mesmo que se diga que a área do dese-

nho não constitui uma cultura capaz de sintetizar e de orientar todos os

aspectos da vida de uma sociedade, “... a observação permite ver que

estas atividades estruturam e motivam os sujeitos”. Acrescenta o autor

que o desenho se apresenta como uma área que interfere no cotidiano

das pessoas, tenham elas consciência disso ou não, visto que ele “é

uma das formas de expressão humana que melhor permite a repre-

sentação das coisas concretas e abstratas que compõem o mundo natural

ou artificial em que vivemos” (Gomes, 1996, p. 13).

No entanto, o desenho ainda carece de reconhecimento da sua

importância enquanto potencial para o conhecimento e a compreensão

da cultura material e da cultura como um todo, integrando áreas aparen-

temente distintas e distantes, como o Desenho e a História, a Engenharia

e a Sociologia, a Arquitetura e a Antropologia. Com isso, possibilita-se

aprimorarem os estudos da cultura material humana, bem como os

aspectos referentes às características de seus artefatos.

Como forma de viabilização, Gomes (1996) e Matté (2002) sugerem

a educação do e para o desenho, desde o ensino fundamental, para que

o estudante, ao chegar ao ensino superior, seja capaz de observar,

discernir, experimentar e representar consciente e sistematicamente suas

idéias. A educação do desenho, portanto, quando promovida não apenas

em nível universitário, e sim, acompanhando o desenvolvimento dos

indivíduos desde a infância, ininterruptamente, possibilita formarem-se

profissionais com habilidades multifacetadas, responsáveis, capazes de

estimular, interpretar, sintetizar e atuar interdisciplinarmente, contribuindo,
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de modo significativo, para o planejamento de produtos, à compreensão

e à valorização da cultura material e da relação desta com as culturas

ideacionais e comportamentais de uma sociedade. (Figura 35)

Figura 35 – O ensino do desenho, nos níveis fundamental e médio.
Fonte: Matté (2002).

Portanto, a deficiência na educação, em todos os níveis, também

afeta a transmissão da cultura: o “... ensino de alfabetização, isto é, a

etapa inicial da cultura, e o ensino superior, isto é, a etapa final daquela

transmissão...” (Sodré, 1979, p. 123), resultando numa lacuna similar à

verificada no ensino do desenho.

A prevenção do desconhecimento e da negligência das possibili-

dades do desenho envolve a educação, pois, por meio desta,

... não só todos os indivíduos teriam condições de desenvolver
suas aptidões intrínsecas para as habilidades desenhísticas,
logo entendendo a qualidade dos desenhos que desenhadores
projetam para os ambientes, artefatos e comunicações; mas
também atribuiriam o verdadeiro valor ao trabalho desses profis-
sionais para o desenvolvimento, por exemplo, da estética, da
tecnologia, da economia de uma sociedade contemporânea
(Gomes, 1996, p. 103).

Além disso, ao profissional caberiam o reconhecimento e a posse

de seu potencial criativo, projetual, inovador (ou renovador) e produtivo,

para integrar, num produto, aspectos estéticos, funcionais, materiais, tec-

nológicos, ambientais, psicológicos e humanos de modo satisfatório.

Este produto pode ser em escala bi ou tridimensional, abrangendo

as áreas de atuação do Desenho Industrial: programação visual e desenho

de produto, respectivamente.
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Para Matté (2002, p. 45), o desenho de produto é o “...resultado

final da ação do desenho industrial, a configuração de produtos industriais,

com seus atributos devidamente agregados e seus fatores projetuais

equacionados e adequados ao contexto socioeconômico-cultural ao qual

está inserido.”

No glossário do livro O valor do design, define-se desenho gráfico

como “... a atividade de planejamento e projetos relativos à linguagem

visual. Atividade que lida com a articulação de texto e imagem, podendo

ser desenvolvida sobre os mais variados suportes e situações. Compre-

ende as noções de projeto gráfico, identidade visual, projetos e sinalização

e design editorial, entre outras. Também pode ser empregado como

substantivo, definindo assim um projeto em si” (Glossário, 2003, p. 175).

O desenho gráfico, portanto, lida com elementos textuais e não

textuais, estes componentes da linguagem visual, ou seja, o conjunto de

elementos conceituais – ponto, linha, plano, volume, formato e tamanho,

cor e luz, textura, direção e movimento – organizados sobre um suporte

para representar e comunicar informações. (Figura 36)

O Desenho Industrial se vale de diferentes formatos para conjugar

a linguagem visual e o que se pretende expressar por esses elementos.

Deste modo, observa-se que, por meio destes formatos, variados e com

fins múltiplos, a cultura material é repassada e perpetuada.

Na Figura 37, verifica-se que o papel se constitui em suporte da

maioria dos objetos de trabalho do desenhista gráfico, ao passo que, em

relação ao desenho de produto, serve como matéria-prima de deter-

minados objetos. Ainda que raro, o uso de papel em produtos de vestuário,

instrumentos, utensílios e construção deve-se especialmente à diver-

sidade de papéis produzidos e disponíveis no mercado, tanto nacional

quanto internacional, capazes de assumirem variadas funções, desde

impressos finos até mobiliário – hoje há diversas possibilidades e profis-

sionais que usam o papel (ou o papelão) em substituição à madeira,

desenvolvendo artigos resistentes, diferenciados e duradouros.

Figura 36 – Elementos do
desenho gráfico.
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Figura 37 – Objetos de trabalho do Desenho Industrial que utilizam o papel como suporte  ou
como matéria-prima.

Ao se observar a presença do papel como suporte da grande

maioria dos objetos de trabalho do desenhista gráfico, percebe-se que,

além da pluralidade, a tecnologia e a complexidade são determinantes

para a sua utilidade nessa área, por meio da qual se promove o cres-

cente consumo de papel e evidencia-se sua importância e seu grau de

incorporação no cotidiano atual.

Gomes (1996), partindo da definição de Desenho Industrial dada

por Redig, apresenta algumas conotações que figuram implícitas, como

a da cultura material que abrangeria, além dos artefatos, a iconogra-

fia.24 Assim, o Desenho Industrial, voltado ao atendimento dos aspectos

citados por Redig apud Matté (2002) – homem, forma, utilidade, indús-

tria, custo e ambiente – e norteadores dos conceitos desses autores

para esta área do conhecimento, torna o desenhista industrial um profis-

sional capaz de impor ao produto um fator diferenciador e qualitativo, tal

que esta influência se amplia para além do artefato e chega até a em-

presa como um todo, com um diferencial de inovação, de criatividade, de

organização, de confiabilidade e de solidez.

Estes aspectos referem-se também ao desenho gráfico, no qual

seus objetos de trabalho precisam estar em conformidade com “... fatores

ergonômicos, perceptivos, antropológicos, tecnológicos, econômicos e

24 Além destas, o
“... equilíbrio entre produção
industrial e as necessidades
sociais; utilidade; produção
em massa, otimização dos

custos de produção;
utilização dos recursos

materiais e energéticos locais”
(Gomes, 1996, p. 87 e 88).
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ecológicos...” (Redig apud Gomes, 1996, p. 87), além de psicológicos,

sociais, produtivos e culturais (em todos os níveis e tipos de culturas),

embora, algumas vezes, alguns desses aspectos fiquem implícitos.

Relacionando-se o papel aos produtos do desenho gráfico, perce-

bem-se sua presença em diversos formatos, bem como distintas finalidades,

da comunicação pura e simples à proteção de outros produtos. (Figura 38)

Figura 38 – Presença do papel nos objetos de trabalho do desenhista gráfico.

A julgar que o setor papeleiro se encontra em crescente ampliação

de mercado e o quanto seu produto integra relações, sociedades, profis-

sões e sistemas (educacionais, políticos, jurídicos, econômicos, ambien-

tais), torna-se notória a necessidade de incorporar o papel ao desenho

como forma de atribuir ao conteúdo valores que vão além do mero registro

e da perpetuação das informações. Isso se justifica pela problemática

cultural – a massificação, a globalização, a descontextualização, a prefe-

rência pelo que é importado (em detrimento do que é local, regional e

nacional), o desconhecimento das potencialidades do desenho – que

precisa ser enfrentada por meio dos recursos de comunicação disponí-

veis, sendo que, entre estes, o conjunto papel-desenho possui caracte-

rísticas peculiares e vantagens marcantes, contribuindo para o encami-

nhamento do equilíbrio da cultura contemporânea.
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Além disso, registros (escritos ou desenhados) realizados sobre o

papel apresentam as características da velocidade (rápido acesso);

facilidade de uso; das qualidades relativas à expressividade e à represen-

tabilidade; da durabilidade e perpetualidade; da ilimitabilidade (o limite é

a imaginação e a habilidade de quem registra a informação).

2.4 – O papel material: o desenho de estamparia enquanto
conteúdo cultural

Dentre os ramos e os objetos de trabalho do desenho gráfico, o

desenho de estamparia e o papel decorativo, respectivamente, podem

ser considerados como os que oferecem satisfatórias possibilidades de

exploração da cultura intelectual e material de uma sociedade, bem como

variadas formas de utilização.

Trata-se de uma área do desenho gráfico ainda pouco explorada,

em nível universitário, no Brasil, apesar de envolver um campo de atuação

bastante amplo. Além disso, percebe-se uma carência de conscientização

e de investimentos do empresariado deste ramo, que buscam desenhos

oriundos do exterior ou copiados, podendo-se pressupor que a opção

pela importação decorre da escolha dos consumidores destes produtos.

Entretanto, Ortiz (1994, p. 27) considera que, tanto em âmbito intelectual

quanto material, “... nos deparamos de imediato com a questão da “imi-

tação”. Parece ter-se transformado em senso comum a tese do Brasil

enquanto espaço imitativo”.

Sob este prisma, faz-se necessária a mudança deste paradigma, tanto

das preferências dos consumidores quanto das dos industrialistas e,

principalmente, dos desenhistas industriais, assumindo sua responsabilidade

enquanto interventores à formação sócio-cultural da sua comunidade.

Enquanto área de atuação destes profissionais, o desenho de su-

perfície pode ser visto ocupando uma dimensão intermediária entre o

desenho gráfico e o de produto, com base na identificação e no conheci-
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mento de variadas aplicações, em diversos setores da vida humana,

tanto em dimensões concretas quanto virtuais, bem como distintas temá-

ticas a serem abordadas e representadas em superfícies.

Define-se desenho de estamparia, ou de superfície, como uma

atividade que trata da representação bidimensional de formas planejadas

de modo sistemático, visando à solução técnica, estética, criativa e fun-

cional de superfícies, e à adequação aos diferentes materiais, processos

de impressão e utilização.

Aquistapasse (2001), ao trabalhar com o desenho de estamparia

têxtil na Engenharia de Produção, forneceu elementos significativos para

a sua compreensão, podendo esta se tornar uma das mais promissoras

áreas do desenho gráfico no país – o desenho de estamparia –, desde

que trabalhada por profissionais educados e treinados para inovar na

temática, na produção e nos materiais, a fim de desvincular a produção

nacional das demais, perdendo o caráter meramente imitativo do que já

é produzido no exterior.

Portanto, os fundamentos do desenho de estamparia envolvem a

organização dos elementos compositivos em unidades – os módulos –

que se repetem em intervalos contínuos, constantes e sistematizados,

produzindo, deste modo, um padrão.

Aquistapasse (2001), Núcleo de Design de Superfície – NDS – (2003)

e Wong (1998) estruturam os elementos do desenho de estamparia simi-

larmente. No entanto, há pequenas diferenças entre os autores, percep-

tíveis, principalmente, no que se refere à nomenclatura. (Figura 39)

Figura 39 – Estrutura do desenho de estamparia, segundo Aquistapasse (2001) (a),
NDS (2003) (b)  e Wong (1998) (c).
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Entende-se módulo como a unidade da padronagem, conforme atri-

butos especificados anteriormente e os elementos contidos nele devem estar

dispostos de tal forma que, ao ser repetido, não se perceba, claramente,

descontinuidade no padrão originado. O módulo pode ter a largura do papel

ou ser um submúltiplo desta dimensão e o que rege o tamanho da sua unidade

são as características do processo de impressão empregado.

Assim, o que determina a maneira de repetição do módulo é a sua

estrutura e, conforme Aquistapasse (2001), existem diversas e distintas

possibilidades de repeti-lo para a formação do padrão, sendo as mais

utilizadas o tijolo, o quadrado, o retângulo e o losango. Wong (1998) apre-

senta ainda a curva, a inversão, a combinação, a divisão, a grade triangular

e a hexagonal, além das múltiplas, da radial e da gradação (Figura 40).

Figura 40 – Algumas estruturas de repetição, segundo Wong (1998).

O rapport envolve o estudo do encaixe, ou seja, o ponto de encontro

entre um módulo e outro, a fim de permitir a formação do padrão e evitar

a percepção dos pontos de seu encaixe e desacertos, quando finalizado.

A possibilidade de aplicação do desenho de estamparia sobre

diversos suportes, como papéis, têxteis, cerâmicas, materiais sintéticos

e virtuais, constitui-se em um dos fatores que amplia as aplicações deste

ramo do desenho industrial. Assim, a conjugação do suporte ao pro-

cesso de gravação do padrão constitui-se em fator determinante para o

desenho e à geração do padrão.

Figura 41 – Variações de
rapport, segundo

Aquistapasse (2001).
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Quando o suporte é o papel, os processos de impressão empre-

gados são o offset, a flexografia, a rotogravura e a serigrafia, com dife-

rentes resultados e para distintas finalidades. O primeiro é um processo

com eficaz distribuição de tinta, o que proporciona uma boa qualidade

em detalhes, sobre qualquer tipo de papel, de superfície absorvente ou

não, mas obtêm-se melhores resultados com papéis lisos, com muita

cola e gessados.

A flexografia tem sido muito utilizada para impressão em embalagens,

sacos metalizados, celofanes e papéis decorativos. Os desenhos a traço e

chapados apresentam qualidade final superior aos reticulados, em função

do melhor aproveitamento dos recursos das tintas deste processo.

Indica-se a rotogravura para grandes trabalhos ilustrados, ade-

quando-a a superfícies plásticas e fibrosas (papéis de vários tipos, do

jornal aos laminados), entretanto não é o processo mais indicado para a

impressão de tipos, pois ocorre perda de detalhes finos, engrossamento

do corpo e bordas dentadas.

A serigrafia é o quarto processo de impressão utilizado no desenho

de estamparia, pela versatilidade de superfície: vários papéis, cartolina, tecido,

materiais sintéticos, vidro, metal e madeira e uma das suas vantagens mais

marcantes é a possibilidade de impressão em branco sobre fundo escuro,

em função das propriedades (opacidade e viscosidade) das tintas.

Com a vinculação da imagem ao papel e aos processos de

impressão, pôde-se verificar a existência de três momentos significativos

em que o desenho de estamparia e o papel se encontram na produção

de papéis de parede: o primeiro ocorreu na China, onde há o primeiro

registro da utilização de papéis de parede para fins decorativos; o

segundo, na Inglaterra, no século XVI, que se considera o mais antigo

papel de parede do Ocidente; e o terceiro é a sua introdução no Brasil,

com a imigração européia do século XIX. Ou seja, o acréscimo da ima-

gem e do ornamento, a que Pinheiro (1999) atribui interferência no texto

e no significado real da imagem, ao conceito de memória, então relacio-

nado ao texto e ao suporte (pergaminho ou papel).
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Frank (1993, p. 6), por outro lado, considera que, desde suas ori-

gens, o papel é suporte de desenhos decorativos. No entanto, estes

desenhos não tinham função meramente decorativa: “... papeles se
decoraban para frustrar los intentos de copia y de falsificación – los
documentos más importantes se redactaban en papeles profusamente
decorados y los bordes de los libros se jaspeavan para que cualquier
sustracción de páginas fuera fácilmente detectable” (p. 6).25

A ilustração em livros medievais englobava figuras, iniciais orna-

mentadas, orlas e vinhetas, que podiam ocupar desde uma pequena

parte da página até sua totalidade, visto que, geralmente, era comum a

utilização do papel em toda a sua dimensão, com imagens ou com textos.

Como muitas vezes o papel decorado era utilizado na encader-

nação de livros, esta pode ser considerada como uma das prováveis

origens de seu emprego para embalar e envolver. Para Ming (1985, p.

25), “… não há como negar que a embalagem está intimamente relacio-

nada com a fragilidade de um corpo nu que (...) tiver que enfrentar um

ambiente hostil.” Este corpo pode ser tanto as folhas de um livro medieval

quanto um objeto destinado a presentear alguém.

Historicamente, a embalagem (do francês emballer, formado de

balle, vulto, fardo de mercadoria) surgiu quando a vida se tornou mais

complexa, pela distância ou pela armazenagem de alimentos, ou ainda

pelo escambo e mercantilismo, que modificaram as relações comerciais

e logísticas. Assim, com a Revolução Industrial e o conseqüente aumento

da velocidade de circulação de mercadorias e das distâncias, progressi-

vamente, a embalagem cresceu em importância e o papel tornou-se um

material que substituiu os antes usados, de preparo complexo, de trans-

porte e armazenagem difíceis e de estruturas pesadas e volumosas.

Os tipos de papéis hoje utilizados para embalagem são variados,

conforme o fim a que se destinam e, deste modo, empregam-se papéis

finos para, principalmente, embalar presentes. Com isso, atribui-se ao

papel decorativo uma função bastante voltada à estética e a um descarte

rápido e praticamente óbvio. Isso se deve, em boa parte, ao desenho.

25 “Se decoravam papéis para
frustrar as intenções de cópia

e de falsificação – os
documentos mais

importantes se redigiam em
papéis profusamente

decorados e as bordas dos
livros se marcavam para que

qualquer subtração de
páginas fosse facilmente

detectável” (tradução nossa).
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Freyre (1985, p. 11) relaciona à embalagem dois aspectos: arte e

técnica:

“A embalagem é na realidade, uma arte com alguma coisa de
ciência. Precisa de proteger o objeto embalado. De resguardá-
lo de solavancos. De zelar por sua como que saúde através de
viagens não de todo suaves. Esta, a parte científica. Técnica.
(...) Enquanto à forma artística por que o objeto é embalado
inclui sua aparência: o encanto da sua aparência. A sugestão
estética de sua aparência. O modo dessa sugestão indicar
atraentemente o valor do objeto embalado.”

Por outro lado, Ming (1985) considera que a embalagem deve ser

tratada pela área artística, pela Arquitetura e pelo Desenho Industrial, como

forma de garantir a integridade do produto da fábrica ao destino final.

Mas também pode-se e/ou deve-se ver a embalagem sob um

prisma antropológico e social, representando a tecnologia, a cultura e as

relações sociais de uma comunidade, expressas nas formas, nos gostos,

nos adornos e nos transportes que a envolvem. Freyre (1985) considera

este produto capaz de exprimir a vitalidade cultural, científica, filosófica e

artística humanas.

Entende-se a embalagem – ou o papel – de presente como um item

da cultura material de uma sociedade, uma vez que representa, sob forma

material, uma relação que engloba ética, o ato de ofertar e receber um

presente, os preparos do embalador, as posturas sociais dos indivíduos

envolvidos, o objeto embalado e as relações hierárquicas. Muitos desses

valores são implícitos às pessoas, porque já estão fortemente incorporados

à sua cultura ou porque não percebem a importância deste ato.

Assim, embalar presentes não significa apenas a ação em si. Existe

uma relação técnica, científica, funcional e estética, mas também de en-

cantamento, impulsão, movimento, envolvimento e sensualidade. A emba-

lagem precisa proteger, zelar pela conservação do objeto embalado, pois

ela materializa o gesto. Ao se ligar a ritos sociais, o ato de presentear

relaciona-se aos costumes e ao desenvolvimento cultural de uma socie-

dade – ou país –  especialmente, quando expressam a vitalidade cultural
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do grupo. Pela embalagem atesta-se a arte e a técnica, unidos em prol

da funcionalidade e do simbolismo.26

Ao desenhista industrial, portanto, quando trabalha com papéis

decorativos, convém conhecer a cultura na qual está inserido e a forma

mais adequada de representá-la e de agregar valor a uma parte essencial

de determinado rito social, ou seja, operar a transformação do papel, de

suporte para material, de peça de descarte provável à peça preservável,

tanto pelo valor simbólico quanto representado em sua superfície.

Warnier (2000, p. 69) destaca que não há como dissociar o suporte

– a que também chama de material ou mídia – do conteúdo, uma vez

que “... um não tem razão de ser sem o outro”. Deste modo, o desenhista

precisa integrar os aspectos culturais – o conteúdo – aos suportes em

que os registra – o papel e outros, evidentemente.

Reforça este pensamento Ostrower (1999, p. 125), ao considerar

que tratar o papel apenas como suporte parece “... inadequado, e até equivo-

cado, o uso da expressão suporte ao se definir a função do papel nas

artes gráficas (...) [pois] também o papel determina o leque de possibi-

lidades formais que haverão de se tornar expressivas na imagem (...).

Um “suporte” pode ser substituído por outro.”, ou seja, relegar o papel à

função de mero suporte, de coadjuvante, representa negligenciar sua

importância histórica, social, cultural, econômica e ambiental.

Jaguaribe (1999, p. 23) acrescenta que há uma forte ligação entre

a expressão gráfica, o papel e a cultura, onde um originou o outro e a

existência de um deve-se à do outro: “é certo que a cultura, como ex-

pressão da inteligência e da sensibilidade humana antecede, de milê-

nios, não apenas a invenção do papel como a invenção da escrita”, e a

expressão gráfica das culturas, por sua vez, “... também antecedeu de

muitos séculos a invenção do papel”.

Assim, conforme o autor, “falar da cultura do papel é quase o equi-

valente a falar do papel da cultura” (Jaguaribe, 1999, p. 23), ao que se

percebe a vinculação destes elementos, visto que o papel, ao contrário

de outros canais de comunicação, existe há mais de um milênio e está c-

26 Na China, por exemplo,
levam-se em conta os pontos

cardeais, de modo que o
objeto embalado assume o

valor de um pequeno
universo, centro de cuidados,

de atenção e de intenção.
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ada vez mais acessível a todos. Além disso, a expressão gráfica terminou

se vinculando ao papel definitivamente, tanto tecnológica e evolutiva,

quanto material e meio de perpetuar, comunicar, informar, divulgar,

identificar e proteger produtos, textos, conhecimentos, desenhos, legados,

história e cultura.
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Teoria de Dados
O desenhador distante do projeto e do produto papel
decorativo

O papel é um produto utilizado com grande produção e demanda.

Constitui-se, num artigo que pode apresentar compreendido sob diversos

enfoques, desde os relativos ao seu aspecto físico, como o produtivo, o

funcional, o ambiental, o morfológico e o compositivo; até os subjetivos,

referentes aos elementos social, econômico, político, religioso, informativo

e cultural, dependendo do objetivo que se pretende alcançar.

Essa variedade de enfoques, que possibilita conhecer e analisar

o universo do papel, também se verifica nos produtos que o tem como

matéria-prima, superfície ou matéria, como são os casos dos artigos resul-

tantes do trabalho do desenhista industrial e gráfico.

Referindo-se ao papel decorativo, há outros aspectos a serem

cuidadosamente observados, especialmente no que diz respeito ao seu

conteúdo, uso e descarte. Em função disso, nesta fase da pesquisa,

procura-se sua compreensão enquanto indicador do grau de desenvol-

vimento cultural de uma sociedade, pois um produto deve apresentar

aspectos positivos do país de origem. Para isso, utilizaram-se amostras

de papéis decorativos comercializados e usados em alguns estabele-

cimentos comerciais de Santa Maria (RS).

Neste estudo, o aspecto de maior interesse é a observação de

características visuais dos papéis decorativos, de modo que as análises

realizadas não se aprofundarão em questões como custos de produção

e de aquisição desses papéis, embora algumas vezes sejam comentadas,

bem como em especificidades do fabricante – como equipamentos e

tecnologia, recursos humanos, fornecedores e logística – e em prefe-

rências pessoais.
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Inicialmente, limitou-se esta pesquisa à cidade de Santa Maria (RS),

por se tratar de uma localidade com marcante vocação comercial, univer-

sitária e cultural, destacando-se no cenário rio-grandense por estas carac-

terísticas. Deste modo, focalizam-se, simultaneamente, um mercado consu-

midor dos papéis decorativos produzidos no país (comércio), um pólo

potencial de transformação da sociedade (universidade) e uma região com

fortes influências culturais, tanto nativas (indígenas) quanto oriundas da

imigração (espanhóis, portugueses, alemães, italianos, belgas, africanos

e japoneses, entre outros), bem como uma representatividade na cultura

gaúcha. Em virtude disso, tem-se um campo vasto às realizações da coleta

de dados, pesquisa e análise e um referencial para a projetação de papéis

decorativos, baseados na cultura gaúcha, apesar da limitação geográfica.

O Rio Grande do Sul constitui-se em um pólo cultural, artístico e

industrial. Assim, em função da limitação geográfica deste estudo, entende-

se que se relaciona, também, à adoção da temática rio-grandense, uma

vez que, desde os primeiros momentos da coleta de dados, notou-se a

descontextualização das temáticas abordadas nos papéis decorativos.

Deste modo, visa-se ao atendimento de uma carência de mercado, que

pode ser verificada em outros setores, enfocando o Rio Grande do Sul, ou

outra cultura, tanto em nível nacional quanto regional e local.

Como instrumentos de coleta de informações, utilizaram-se biblio-

grafias, visitas a sítios da Internet, coletas de amostras e contatos pes-

soais em algumas lojas comerciais de Santa Maria, obtendo-se, assim,

os dados necessários para este estudo.

Juntamente com as amostras de papéis decorativos coletadas,

apresentar-se-ão suas análises, enfocando, inicialmente, as que são

vendidas no comércio santa-mariense, seguidas pelas empregadas

nesta praça. Espera-se, a partir da visualização destes materiais, obter-

se informações sobre o que é produzido e consumido na região central

do Rio Grande do Sul, reconhecendo-se características gerais e espe-

cíficas, como elementos não-textuais (cores, formas, papel, textura,

elementos do desenho de estamparia), temáticas abordadas e lingua-

gens empregadas do desenho. Mediante essas análises, deseja-se

compor um panorama da produção e do consumo de papéis decorativos

e verificar carências e suas decorrências tanto em relação à temática

quanto ao uso.
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As amostras coletadas e analisadas são produzidas por diversas

empresas, uma vez que não é possível separá-las pela indústria produtora

e, sim, por sua origem enquanto material coletado, usado no comércio

ou vendido por este, na cidade de Santa Maria.

Para o desenvolvimento deste estudo, utilizaram-se metodologias

científica e projetual. Assim, quanto à natureza, a abordagem é qualitativa,

pois parte-se do estudo de diversos aspectos relacionados à cultura

gaúcha, à produção e ao consumo de papéis decorativos, desejando-se

aprofundar conhecimentos por meio de análise, compreensão e investi-

gação, sem o apoio de informações estatísticas. Quanto à metodologia

da abordagem, utilizar-se-á o método indutivo, visto que parte do particular

ao geral, já que estudo similar pode ser realizado, enfocando outras re-

giões e outras culturas.

Por outro lado, quanto aos seus objetivos, trata-se de uma pesquisa

descritiva, pois possibilita a realização de uma análise, permitindo a

identificação, a ordenação e a classificação das características envolvidas

no estudo, bem como a compreensão dos fatores que as influenciam.

Também se fundamenta este estudo no método comparativo, tendo

como procedimentos para seu desenvolvimento as documentações direta

(pesquisa bibliográfica) e indireta (pesquisa de campo), além da utilização

da metodologia projetual, a fim de definir e orientar as etapas a serem

percorridas. Essa metodologia projetual relaciona-se com o grau de com-

plexidade do produto em questão. Deste modo, baseia-se em Munari

(1981), por sua eficiência no processo de desenho de estamparia já ter

sido anteriormente verificada, e em Aquistapasse (2002), no que tange

ao processo de produção de papéis decorativos enquanto elementos

formadores de identidades culturais.

3.1 – Os papéis decorativos existentes no mercado santa-mariense

O desenho de estamparia é uma área relativamente nova no Brasil,

mas, mesmo assim, podem-se encontrar padronagens em diversos

suportes. E os produtos feitos a partir dessas superfícies têm finalidades

e abrangências diferentes e variadas, como os têxteis – peças de ves-
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tuário, mobiliário e decoração; os cerâmicos – pisos e azulejos; os mate-

riais sintéticos – fórmica, TNT (Tecido-Não-Tecido) e plásticos; os virtuais

– sites, papéis de parede para computadores; e os papéis – decorativos,

embalagens, capas, pastas, guardanapos, papéis de parede, por

exemplo.

Em cada uma das áreas de aplicação do desenho de estamparia,

existem peculiaridades relativas ao padrão desenvolvido, ao processo

de produção, à utilidade, à finalidade e ao mercado consumidor. E quanto

ao desenho de estamparia, terceirizado, às características produtivas e

à empresa compradora da padronagem desenvolvida.

Na área têxtil, existem modalidades como a estamparia (impressão

sobre o tecido), a tecelagem (entrelaçamento de fios para formação de

tecidos), o jacquard (tipo de tecelagem com uma camada mais de fios),

a malharia (tricô feito com máquinas industriais), a tapeçaria e as rendas.

Considera-se o setor têxtil como um dos maiores e mais diversificados

ramos do desenho de estamparia. (Figura 42)

Figura 42 – Modalidades do desenho de estamparia em tecidos, segundo NDS (2001).

Já no campo cerâmico, atualmente, pode-se encontrar uma grande

diversidade de temáticas abordadas, inclusive histórico-culturais. Os

desenhos dos padrões devem ser viáveis do ponto de vista produtivo,

pois o processo difere das outras áreas do desenho de estamparia. Trata-

se, também, de um importante ramo de aplicação desse desenho, em

que amplos parque industrial e mercado consumidor, buscam freqüen-

temente, inovações ao revestimento e à decoração. (Figura 43)
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Figura 43 – Exemplo da aplicação do desenho de estamparia em cerâmica.

A produção de materiais sintéticos é bastante variada, de forma a

atender à existência de uma constante e crescente demanda por novos

produtos para revestimentos e às exigências, tanto do mercado em geral

quanto da indústria. Com isso, tem-se uma área de aplicação do desenho

de estamparia em expansão, devido às múltiplas utilidades e superfícies

e ao alto grau de aplicabilidade destes materiais na composição de outros

produtos. (Figura 44)

Figura 44 – Exemplo da aplicação do desenho de estamparia sobre materiais sintéticos.

No que tange à área virtual, percebe-se que se trata de um setor

também em expansão, no qual o desenho de estamparia pode ser apli-

cado para diferentes finalidades nos distintos produtos, englobados nesta

área. Deste modo, para aplicações em multimídias, em internet e em

canais de comunicação, como televisão e cinema, podem-se explorar os

recursos gráficos e as temáticas variadas, de maneira a se adequarem a

um suporte não-físico. (Figura 45)
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Figura 45 – Exemplo da aplicação do desenho de estamparia em mídias virtuais.

A papelaria, por sua vez, apresenta-se como um dos ramos de

atuação do desenho de estamparia com uma ampla e diversificada gama

de produtos. Com isso, verifica-se sua presença em papéis decorativos

– vulgarmente chamados papéis de presente ou fantasia; produtos

descartáveis (guardanapos, atoalhados e pratos, por exemplo); materiais

de escritório (capas e blocos, entre outros) e papéis de parede.

Cada um desses produtos atende a distintas necessidades de

mercado e processos de produção, em que o desenho visa ao atendi-

mento destas diferentes características. Deste modo, a aplicação das

padronagens ocorre sobre diferentes superfícies, das lisas e gessadas

às texturadas e porosas. Assim, também se faz necessária a conside-

ração dos processos de impressão dos padrões sobre os papéis, aten-

dendo às exigências relacionadas ao suporte, ao desenho, aos custos

de produção e à expectativa de preço final para o consumidor. (Figura 46)

Figura 46 – Exemplo da aplicação do desenho de estamparia em papel.
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Nota-se, a partir destes exemplos, que:

– são, realmente, amplas e diversificadas as possibilidades de

aplicação do desenho de estamparia, podendo ainda ser ampliadas;

– não existe predominância quanto à quantidade de cores (mono,

bi ou policromia) utilizadas nos padrões, especialmente no caso daqueles

aplicados em mídias virtuais, em que não há restrições relativas a custos

de impressão;

– há uma destacada presença de padrões xadrezes, aplicados

sobretudo em superfícies têxteis e sintéticas;

– a temática floral também é bastante recorrente e variada em

praticamente todos os suportes, indo desde os desenhos em estilos clás-

sicos até os mais modernos;

– aborda-se a temática infantil em quase todas as áreas, sendo a

cerâmica exceção;

– as áreas de aplicação têxtil e de papelaria constituem-se, hoje,

nas mais amplas, encontrando-se temáticas variadas, bem como dife-

rentes formas de utilizá-las;

– embora as temáticas sejam distintas, percebem-se as limitações

de cada superfície e de cada processo de impressão, referentes ao tipo

de desenho a ser aplicado;

– há uma grande e infinita gama de temáticas e abordagens empre-

gadas, indo do abstrato ao desenho fotográfico, passando pelos motivos

infantis e histórico-culturais;

– a maioria dos desenhos – até mesmo os abstratos – carece de

contextualização temática, tanto em nível nacional quanto regional. E, em

nível local, é praticamente impossível encontrar este tema em padronagens.

Em relação aos papéis decorativos, em particular, verifica-se uma

situação similar, uma vez que as temáticas representadas são igualmente

vastas e descontextualizadas. E as características específicas de cada

papel produzido (cores, gramatura, superfície, textura, tipo de sistema

de impressão) refletem e proporcionam sua subutilização, de maneira

que é determinado apenas para uma finalidade, a de embrulho, quando

poderia ser mais amplamente utilizado, caso suas características fossem

mais valorizadas.
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Em se tratando, portanto, de um produto com ciclo de vida curto,

em decorrência do imediato descarte após sua utilização – desembala-

se o presente, rasgando, amassando e jogando-se o papel no lixo comum,

percebe-se, mais uma vez, a necessidade de modificar essa ocorrência,

para prolongar sua vida útil e tornar seu descarte menos prejudicial ao

ambiente.

Sabe-se da existência de algumas medidas hábeis a serem apli-

cadas a curto e médio prazos, referentes à substituição dos papéis de

fibras virgens por papéis reciclados, à atenção aos processos de impres-

são e seus materiais (tintas, vernizes, filmes, chapas e resíduos) e à

viabilização de estudos que visem à ampliação da vida útil do papel deco-

rativo, seja na forma de inovadoras finalidades, seja em relação às temá-

ticas abordadas nos padrões.

Por outro lado, analisando-se a questão dos temas, a solução

aponta para o desenho contextualizado, ou seja, a substituição de mode-

los que são importados ou estranhos à cultura da sociedade na qual são

industrializados e consumidos. Deste modo, poder-se-ia criar um novo

meio de propagação cultural do grupo social em questão.

Para os papéis decorativos coletados no comércio de Santa Maria,

estabeleceram-se elementos de análise e de classificação, relacionados

aos elementos não-textuais e às temáticas.  (Figura 47) Objetiva-se, com

isso, analisá-los a partir de semelhanças e de diferenças, neles represen-

tadas graficamente de maneira a compor um panorama do que é produ-

zido, comercializado e utilizado em termos de papéis decorativos.

Figura 47 – Elementos não-textuais e temáticas analisadas em papéis decorativos.
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Mediante esses instrumentos de análise acima definidos, dividiu-

se as amostras, segundo sua origem, enquanto material coletado em

Santa Maria. Assim, tem-se:

– papéis comercializados em livrarias e papelarias; e

– papéis utilizados pelo comércio em geral.

3.1.1 – Padrões comercializados em Santa Maria

Para a realização da pesquisa, coletou-se 57 papéis decorativos

em livrarias e papelarias de Santa Maria, a fim de compor uma satisfatória

amostra dos papéis disponíveis para venda nesses estabelecimentos da

cidade. E, já inicialmente, pôde-se concluir que existe uma considerável

variedade desses papéis. Durante a coleta de materiais, constatou-se, tam-

bém, que, entre as lojas do ramo, encontraram-se tanto papéis iguais quanto

semelhantes, principalmente em relação à temática. Assim, verificou-se a

existência de papéis decorativos que se encaixam em todas as categorias

temáticas especificadas na Figura 47, de modo que se viabilizaram suas

análises, segundo as características de cada um destes grupos.

Dentre os aspectos relativos aos elementos não-textuais, o cromá-

tico é o primeiro que se sobressai nos papéis decorativos, de maneira

que se pôde dividi-los em mono, bi e policromáticos (três a seis cores),

sendo este o mais comumente.

A utilização de cores – quantas, quais e de que tipo – relaciona-se

ao desenho, ao público-alvo e aos custos de produção, ou seja, não se

trata de uma escolha aleatória. Os papéis decorativos voltados ao público

infantil são, em sua maioria, policromáticos e em cores normalmente

vibrantes, visto o forte apelo visual que elas têm sobre as crianças. Já

nos padrões com desenhos abstratos, percebe-se a utilização mais

freqüente de mono ou de bicromia, muitas vezes empregando-se tintas

douradas e prateadas na impressão. (Figura 48)
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Figura 48 – Exemplos de padrões cromáticos em papéis decorativos.

Em relação aos custos para o fabricante, quanto menos cores,

mais econômica fica a produção. No entanto, o uso de cores especiais27

implica algum ônus, pois aumenta o trabalho nos processos de pré-

impressão, impressão e o tempo empreendido nesta etapa28, conseqüen-

temente, elevando o preço final ao consumidor29.

Com referência ao aspecto formal, enquanto o desenho voltado ao

público infantil tem formas mais arredondadas, o destinado aos adultos

não faz claramente esta distinção. Quanto às formas e aos volumes,

percebe-se a existência de diferenças relacionadas, sobretudo, ao públi-

co-alvo dos papéis. E os desenhos abstratos tendem a formas geomé-

tricas e listras, estas, normalmente, diagonais e bicromáticas. (Figura 49).

Figura 49 – Exemplos de formas e volumes dos papéis decorativos.

Atualmente, verifica-se uma grande diversidade, quanto ao tipo

de papel empregado como suporte ao desenho de estamparia, em função,

principalmente, da finalidade primordial do papel decorativo, variando do

de seda ao papel ondulado, conforme a necessidade de maior proteção

para o objeto embalado.

O papel de seda é um tipo bastante macio, com gramatura baixís-

sima (em torno de 20g/m2). Muito utilizado na produção de guardanapos

e como revestimento de produtos em embalagens, pode ter superfície

27 Refere-se às cores e aos
matizes diferentes das cores

de impressão (ciano,
magenta, amarelo e preto),
sendo o sistema Pantone o

mais utilizado para cores
especiais, assim como as

tintas dourada e prateada.

28 A mudança do sistema
CMYK (ciano, magenta,

amarelo e preto) de
impressão para qualquer

outro que envolva a
utilização de tintas de cores

diferentes destas exige
limpeza da máquina

impressora, processo que
demora e do que acarreta

testes e gastos com
materiais (papel e tinta) até

que o equipamento esteja
adequadamente ajustado

para a impressão.

29 Sabe-se que, na
determinação dos custos de

produção de um artigo,
devem-se considerar muitos
outros fatores, relacionados
ao material, à tecnologia e à

tributação incidente, entre
outros. Entretanto, estes não

se constituem em parâmetros
de análise no momento.
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lisa ou texturada, e os estampados, em sua maioria, apresentam alguma

textura. Pela delicadeza e leveza características deste tipo de papel,

mesmo liso ou estampado, é bastante usado para embalagens e pre-

sentes. Quando de qualidade superior, é considerado um papel fino.

Figura 50 – Exemplos de papéis de seda com aplicação de desenho de estamparia.

O papel, ou cartão, ondulado, por sua constituição mais bruta e

grossa, de gramatura variável de xx a xxg/m2, caracteriza-se como alta-

mente resistente ao rasgo, à tração e ao amassamento. Por isso, é bas-

tante usado em embalagens que requerem maior proteção ao material

embalado, e resistência ao empilhamento, transporte e armazenamento.

Em alguns casos, há produtos que precisam de melhor proteção, quando

embrulhados para presente (Figura 51).

Figura 51 – Exemplos de papéis ondulados com aplicação de desenho de estamparia.

Os papéis intermediários – entre o finíssimo seda e o robusto

ondulado – têm gramatura variável, de 50 a 90g/m2 – raramente, o papel

decorativo tem gramatura superior, exceto quando se destina ao reves-

timento de paredes. A superfície também pode apresentar texturas, das
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suaves às mais marcantes. São papéis produzidos com bastante cola, a

fim de aumentar sua resistência ao rasgo (proteger e preservar o objeto

empacotado) e permitir relativa maleabilidade. (Figura 52)

Dentre os papéis que servem de suporte para o desenho de estam-

paria e à produção do papel decorativo, percebe-se a escassa utilização

do reciclado, tendo sido encontrado em apenas uma das livrarias e

papelarias pesquisadas, o que se considera uma falha relevante, dada a

crescente produção e utilização deste tipo de papel em outros setores

da produção gráfica (Figura 53).

Figura 53 – Exemplos de papéis reciclados com aplicação de desenho de estamparia.

Em relação aos elementos do desenho de estamparia (módulo,

encaixe, repetição), há alguns aspectos a serem destacados, tais como:

o tamanho do módulo apresenta-se bastante variável, sendo determinado

pelo tipo de desenho nele incluído; os encaixes dos módulos encontram-

se imperceptíveis, necessitando de boa observação para defini-los e

separá-los em módulos; toda a amostragem utiliza a repetição.

Quanto à temática, procuraram-se agrupar os papéis, segundo o

público-alvo e as abordagens semelhantes. Deste modo, classificaram-

se os papéis decorativos comercializados em Santa Maria em: infantis,

adultos, florais, festivos, abstratos e diversos (aqueles que oscilam entre

uma categoria e outra ou têm desenhos diferenciados em relação a estas

temáticas).

Ressalta-se, também, que há pontos de encontro entre essas

classes, seja em função do desenho, seja no modo de abordagem do

tema. Assim, em certos momentos, os papéis infantis tornam-se festivos;

os adultos, infantis; e os florais, abstratos, por exemplo.

Dentre essas classificações, os papéis com temáticas infantis são

mais facilmente encontrados. Com isso, percebe-se a importância que

esta faixa etária tem para o setor de papéis decorativos, pois, com a

profusão de padrões e de abordagens apresentadas, verificaram-se a

Figura 52 – Exemplos de
papéis com variadas

gramaturas e com aplicação
do desenho de estamparia.
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necessidade e a preocupação com a demonstração, no papel, de ele-

mentos de identificação das crianças, tanto no aspecto ambiental quanto

no social e até no cultural, através da ludicidade.

Com referência ao padrão cromático, utiliza-se ou suave ou

vibrante. As formas arredondadas são recorrentes, pois trata-se de um

recurso gráfico geralmente empregado, visando à identificação da criança

com seu universo e sua própria capacidade de desenhar.

As ilustrações têm caráter alegre e desenvolto, recorrendo a repre-

sentações de crianças, animais, brinquedos e artefatos, os primeiros em

situações cotidianas e os animais com posturas, expressões e ações

humanas (Figura 54), numa alusão às representações comumente utili-

zadas, quando se visa ao público infantil, presente também em revistas,

cartões, filmes e programas de televisão, entre outros.

A temática infantil é, entre todas as definidas, a que mais faz uso de

elementos estrangeiros à cultura nacional (50% do material coletado em

livrarias e papelarias santa-marienses). Esses papéis apresentam figuras

de estúdios estrangeiros e de clip-arts, numa demonstração da evidente

influência da indústria cultural externa e alheia às formas culturais brasileiras

e regionais – o que não se constitui exclusividade dos papéis decorativos.

Figura 54 – Papéis decorativos com temática infantil.
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Quanto aos papéis decorativos destinados ao público adulto,

percebe-se a freqüente presença de elementos fotográficos e de ilustra-

ções bastante próximas do real. Demonstra-se a preocupação com o

padrão cromático através da predominância de cores sóbrias, escuras

e/ou suaves, nestes papéis. Evidencia-se, também, a busca pela serie-

dade, com a presença de elementos que remetem ao trabalho ou ao

estudo, expressa na forma de fotografias. Deste modo, estabelece-se

uma relação com o universo adulto que, em alguns momentos (sobretudo

mulheres) pode ter pontos de encontro com o infantil – daí a tendência

de alguns preferirem papéis com temas infantis. (Figura 55)

Figura 55 – Papéis decorativos com temática adulta.

Junto com a infantil e a festiva, considera-se a temática floral uma

das mais recorrentes em papéis decorativos, direcionadas sobretudo ao

público feminino. Na coleta de materiais para a análise, verificou-se que

há abordagens variadas, desde as mais delicadas às mais profusas, assim

como a gama de cores utilizada nestas representações.

Também se constatou a adição de outras formas de representa-

ções gráficas, como elementos textuais, geometrismos e formas orgâni-

cas. Trata-se, portanto, de um tema, marcadamente, feminino, e a diversi-

dade de opções reflete sua preferência por este tipo de papel, que, ao

lado dos com abordagem infantil, são os mais procurados.
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Figura 56 – Papéis decorativos com temática floral.

Embora pareça contraditório, a abordagem festiva não é facilmente

encontrada, considerando-se este fato, de certo modo, problemático, em

função, principalmente, do ato de presentear, de sua importância nas

relações sociais e do emprego do papel decorativo como embalagem,

ainda preferencial, de objetos envolvidos neste ritual social.

Em geral, empregam-se figuras como balões, bolos e presentes,

similares às representações encontradas em cartões de aniversários, de

bodas e de festas de fim de ano, entre outros. Nesta categoria, enquadram-

se, também, os papéis utilizados na época natalina, fartos de figuras distantes

do contexto cultural nacional, regional e também local.30 (Figura 57)

Figura 57 – Papéis decorativos com temática festiva.

Consideram-se papéis abstratos aqueles cujo desenho em sua

superfície não possui significação própria (um livro, uma pessoa, uma

30 “O Natal brasileiro, nas
suas comemorações –

inclusive nas embalagens de
presentes – precisa

descolonizar-se.” (Freire,
1985, p. 13)
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aliança, um urso, por exemplo), com a predominância de figuras geomé-

tricas e listras, mas também apresentando-se formas orgânicas, pingos

de tintas ou papéis amassados, sem a formação de uma figura específica,

real ou fictícia.

Em relação à cromaticidade, percebe-se uma tendência à utilização

de mono ou bicromia, com padrão bastante diversificado, oscilando entre

o sóbrio, o vibrante ou o suave. Isso termina por reforçar a neutralidade

inerente a este tema, em papéis decorativos. (Figura 58)

Figura 58 – Papéis decorativos com temática abstrata.

Classificam-se como diversos, os papéis decorativos que não se

enquadram nas categorias anteriores ou que se encontram num nível

intermediário entre uma e outra. Em função disso, são variadas suas

características elementares e temáticas.

Dentre os papéis coletados, a presença de papel decorativo de cunho

religioso foi, de certo modo, surpreendente, mas ao mesmo tempo, reve-

ladora do grau de apego do brasileiro às religiões e aos seus símbolos.

Por conseguinte, novamente, têm-se pontos de ligação entre o papel e a

religiosidade, sem relações de profanidade. Desta maneira, assim como

os papéis infantis que, ao apresentarem brinquedos e brincadeiras deste

universo, estabelecem uma relação cultural entre produto e sociedade, o

mesmo ocorre com os papéis voltados à religiosidade, elemento relevante

à cultura dos povos. Os papéis religiosos também podem ser considerados
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festivos, desde que abordem aspectos relativos às festividades religiosas.

(Figura 59)

Figura 59 – Papéis decorativos com temática variada.

Nas livrarias e papelarias também foi possível encontrar outros

tipos de embalagens para presentes, como sacos metalizados e caixas

forradas com papéis decorativos. Pode-se perceber que as caracterís-

ticas dos desenhos e das temáticas dos papéis estão igualmente pre-

sentes nestes tipos de embalagens.

Figura 60 – Embalagens variadas, para presentes.

Mediante essas amostras coletadas e as análises realizadas, pôde-

se compor um panorama dos papéis decorativos disponíveis nas pape-

larias e livrarias de Santa Maria, revelando-se o quanto são diversificadas

a produção, a temática e as características desses papéis.

Em se tratando de uma cidade com crescente destaque cultural

no Estado do Rio Grande do Sul, tanto em âmbito artístico quanto folclórico

e tradicional, considera-se lastimável a ausência de papéis que focali-

zem a temática cultural, de Santa Maria. Com exceção do que aborda a
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religiosidade – um dos elementos culturais –, não se encontrou outros

papéis que apresentassem aspectos da cultura rio-grandense, rela-

cionados ao tradicionalismo, ao cotidiano social e material deste povo. E

é possível que esta problemática não seja exclusiva desta região, esten-

dendo-se, assim, às demais do Brasil e até de outros países.

Deste modo, constata-se a carência de contextualização cultural

e social das temáticas nos papéis decorativos, evidenciada, inclusive,

pela presença de muitos elementos estrangeiros, como personagens de

desenhos animados (Walt Disney, LooneyTunes), papais noéis, anjos e

textos em língua diferente da portuguesa. Considera-se isso um prejuízo

às culturas brasileira e regional, pois a embalagem se constitui em marca

do pensamento cultural de um grupo, que expressa seu nível de desen-

volvimento por meio de sua cultura e das suas formas de representação

e comunicação.

A cultura gaúcha é uma das mais ricas e complexas em elementos

culturais, intelectuais e materiais, e também uma região portadora de

clima, flora e fauna peculiares no Brasil. Assim sendo, questiona-se o

não uso destas significações em papéis decorativos, a fim de torná-los

mais valorizados, proporcionando uma maior difusão dessa cultura.

Este fato não se restringe ao que é comercializado, mas igual-

mente, aos papéis que o comércio de Santa Maria utiliza para embalar

seus produtos. Provavelmente, situação similar pode ser encontrada no

comércio de outras cidades do Rio Grande do Sul.

3.1.2 – Padrões utilizados no comércio de Santa Maria

Para a realização desta segunda etapa da pesquisa, coletaram-

se 35 papéis decorativos, em lojas do comércio de Santa Maria, escolhidas

aleatoriamente, que abrangessem os segmentos infantil, adulto, utensí-

lios, mobiliário e tradicionalista.

No decorrer do levantamento destes dados, também foram coleta-

dos outros tipos de embalagens para presente, como plásticos, caixas e

sacolas decoradas com papel de seda (Figura 61). Estas opções, muitas

vezes, demonstram uma necessidade de diferenciação e de identificação
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das lojas, chegando à simplificação dessas embalagens: a própria sacola

transforma-se em embrulho. Observou-se que os estabelecimentos que

mais fazem uso dissos são os do segmento adulto.

Figura 61 – Caixas e sacolas utilizadas para embalar presentes nas lojas santa-marienses.

No geral, os papéis decorativos não apresentam elementos que

os vinculem ao estabelecimento comercial que os utiliza. A presença da

identificação restringe-se a grandes redes de lojas tanto de vestuário

quanto de eletrodomésticos, que dispõem de recursos para investir em

papéis exclusivos; as demais, identificam-se por adesivos, sacolas ou

enfeites nos embrulhos.

Emprega-se um padrão cromático bastante variado, oscilando,

sobretudo, dos bi aos policromáticos, inclusive com o uso de dourados e

prateados, facilmente encontrados, similar ao papel decorativo comer-

cializado, inclusive em relação à utilização de cores especiais; também

se constatou a ausência da predominância de determinada quantidade

de cores.

Ao se dividir o estabelecimento comercial por segmentos, visou-

se conhecer os tipos de papéis decorativos empregados por eles. Para

isso, as divisões obedecem às características referentes aos produtos

ali comercializados (Figura 62):
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Figura 62 – Segmentos comerciais das lojas santa-marienses.

O ramo comercial voltado ao público infantil tem papéis com temá-

ticas relacionadas. Verificou-se a existência de similaridades formais com

os vendidos em livrarias e papelarias santa-marienses, tanto em relação

ao padrão cromático freqüentemente utilizado (policromia), quanto às

características das representações gráficas presentes nestes papéis.

Assim, as ilustrações têm um caráter alegre e desenvolto, da mesma

maneira que em papéis decorativos com temáticas infantis comerciali-

zados, objetos inanimados e animais assumindo comportamentos e

expressões humanísticas, como forma de estabelecer identificação com

os clientes deste segmento comercial (Figura 63).

Figura 63 – Papéis decorativos empregados por estabelecimentos comerciais do segmento
infantil.
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O segmento adulto é o que mais utiliza embalagens nas formas

de caixas, sacos e sacolas, havendo certa dificuldade de se encontrarem

estabelecimentos comerciais que usem papéis decorativos. E, ainda entre

os que embrulham apenas com a sacola, tornou-se usual o emprego do

papel de seda, liso (mais freqüentemente usado) ou estampado, a fim

de caracterizar a embalagem de presente.

Dentre os estabelecimentos comerciais que utilizam papéis deco-

rativos, percebe-se a predominância da sobriedade e da neutralidade

cromática – característica dos comercializados – recorrendo-se às temá-

ticas florais e abstratas preferencialmente. Com isso, verifica-se a preocu-

pação em englobar e satisfazer os diferentes gêneros e idades, dos

clientes deste segmento (Figura 64).

Figura 64 – Papéis decorativos empregados por estabelecimentos comerciais do segmento
adulto.

Muitas das lojas de utensílio e mobiliário usam papéis personalizados

com sua identidade visual ou com o seu símbolo, provavelmente em função

da quantidade de produtos comercializados e das diferentes e, às vezes,

grandes dimensões de alguns artigos que, ao serem embalados, consomem

maior volume de papel que outros. Isso significa, portanto, maiores gastos

de papel, geralmente utilizado em formato de bobina. A personalização

também decorre do porte destes estabelecimentos comerciais, alguns

constituindo unidades de grandes redes em nível nacional, capazes de arcar

com os custos da exclusividade do padrão. (Figura 65)
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Figura 65 – Papéis decorativos empregados por estabelecimentos comerciais do segmento
de utensílios e mobiliário.

Por outro lado, o segmento tradicionalista engloba os ramos de

vestuário, calçados e artigos em geral, relacionados à cultura gaúcha.

Embora os produtos comercializados representem o modo de vida, os

costumes e a indumentária típicos do gaúcho, estes estabelecimentos

não estendem este enfoque tradicionalista às embalagens de presente

utilizadas em suas lojas. Ou seja, existe a preocupação de retratar a

cultura rio-grandense nos produtos, na decoração, na fachada, no nome

e na ambientalização do local e negligencia-se a presença da cultura no

momento em que os produtos deixam este estabelecimento e rumam

para diferentes destinos.

Assim, os papéis decorativos empregados por este segmento

caracterizam-se como lisos (Figura 66) ou estampados (Figura 67). Inicial-

mente, se observa que, à exceção do papel liso vermelho, nenhum dos

demais apresenta padrão cromático que possa ser vinculado ao Rio

Grande do Sul (como as cores da bandeira do Estado, por exemplo),

sendo que apenas um dos papéis coletados é policromático.

Em relação ao tipo de papel que serve como suporte, verifica-se

que é de qualidade inferior, ou então do tipo Kraft (conhecido como pardo).

A qualidade de impressão dos estampados também é baixa, com retículas

plenamente visíveis – ao contrário do que acontece com a maioria das

demais amostras de papéis coletadas.
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Figura 66 – Papéis decorativos lisos empregados por estabelecimentos comerciais do
segmento tradicionalista.

Quanto aos papéis decorativos com desenho de estamparia, perce-

bem-se a sobriedade, simplicidade e abstração. Destes, o que destoa destas

características é o que apresenta ilustrações com temáticas infantis, mais

colorido, sendo que os outros abordam temas abstratos.

Verificou-se, portanto, a ausência de contextualização temática

dos papéis decorativos neste segmento comercial, de modo que os

produtos pudessem ser mais valorizados e marcados, indelevelmente,

em sua origem gaúcha. Mostra disso evidenciou-se quando um dos

estabelecimentos pesquisados não dispunha de papel decorativo: quando

necessário, compram-se em livrarias e papelarias determinada quanti-

dade (sempre pouca), para uso imediato.

Figura 67 – Papéis decorativos lisos empregados por estabelecimentos comerciais do
segmento tradicionalista.
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Por meio dessas amostras de papéis decorativos coletados e

analisados, viabilizou-se a composição de um panorama de seu emprego

em estabelecimentos comerciais de Santa Maria. Constatou-se, ainda, a

ocorrência de características similares, no que se refere aos elementos

não-textuais e às temáticas, entre os papéis comercializados em livrarias

e papelarias e os que são utilizados no comércio dessa cidade. E, bem

como se puderam verificar semelhanças em relação ao emprego de

caixas, sacos metalizados e sacolas.

Deste modo, percebe-se a existência de similaridades gráficas,

produtivas e temáticas, novamente distanciadas de aspectos culturais do

Rio Grande do Sul – e, também, de outras regiões brasileiras –,  relativos

às culturas intelectual e material, tão distintos e peculiares em relação às

demais formas culturais brasileiras e, ao mesmo tempo, tão próximas da

platina (argentina, uruguaia e paraguaia). Isso evidencia que as indústrias

deste setor negligenciam as questões enraizadoras e ratificadoras de cada

cultura, e o papel da embalagem como impulsionador e difusor cultural.

Quanto aos aspectos gráficos, ou seja, aos elementos não-textuais,

constatou-se a predominância da cor vermelha e de suas tonalidades e

matizes31 . O uso de mono e bicromia reflete questões relativas a custos

para as lojas, que procuram papéis com preços mais baixos. E, também,

a qualidade do tipo de papel demonstra a influência do fator custo para

os comerciantes – papéis de qualidade inferior recebem padrões mono

ou bicromáticos.

As formas gráficas visam à neutralidade. Percebe-se isto de modo

mais evidente em papéis com desenhos abstratos, que objetivam agradar

tanto ao público feminino quanto ao masculino, de diferentes faixas etá-

rias. Há exceção da maioria dos padrões voltados ao público infantil e que

são usados por este segmento, que segue a mesma estrutura do que é

comercializado em livrarias e papelarias, com algumas simplificações.

A ausência de amostras com estrangeirismos, como as figuras de

Walt Disney, encontradas nos papéis comercializados, não significa que

não sejam utilizadas, como se pode perceber nos papéis voltados ao

Natal, que apresentam elementos estranhos à cultura gaúcha e, até,

brasileira, como Papai Noel, neve e trenó de renas, animais característi-

cos de regiões árticas.

31 É possível que o emprego
do vermelho se relacione

com a forma como esta cor é
percebida pelo homem,

conotando vida, energia,
alegria e intensidade,

estabelecendo relação com o
aspecto ritualístico do

presentear.
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Em conversas informais com alguns lojistas, constatou-se que os

fatores que mais influenciam na escolha do papel são o preço e a sua

relação com o segmento de atuação do estabelecimento comercial. Há,

também, aqueles que compram papéis sem padrões para combinar com

as cores do ambiente ou da identidade visual de seu estabelecimento.

Em nenhum momento, mencionaram-se questões culturais como fatores

influentes na escolha dos padrões.

Com isso, constatou-se a existência tanto de uma carência de

oferta de papéis contextualizados com as culturas nacional, regional e

local, quanto da falta de percepção da função que a embalagem de

presente assume, indo além do simples aspecto estético e envolvendo

um ritual, uma cerimônia cercada de significados e símbolos61, cujo centro

é o presente.
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Contribuições
O papel decorativo como produto de elevação cultural

De acordo com a pesquisa e as análises realizadas no decorrer

deste estudo, puderam-se conhecer e compreender os universos do

papel, da cultura gaúcha e do desenho de estamparia, buscando-se possi-

bilidades de conciliação entre estes contextos na geração e no redesenho

de produtos. Deste modo, alcançou-se os objetivos deste trabalho.

Conseqüentemente, propõem-se sugestões concernentes ao papel

decorativo enquanto promotor de identificação, de valorização e de

representação de formas culturais não apenas restritas às gaúchas, mas

que também possam ser estendidas às demais culturas existentes, em

quaisquer âmbitos, observando-se as questões relativas às metodologias

projetuais ora empregadas.

Assim, estas contribuições estão divididas abrangendo os aspectos

abordados neste estudo, e o primeiro refere-se ao ciclo do produto papel

decorativo e à formação do papel indicador, atentando-se às fases do

Planejamento de Produtos Industriais (Projetação, Produção e Promo-

ção). Com isso, sugere-se, por meio da focalização nas fases de refina-

mento e de diversificação, a alteração no ciclo, no uso e na relevância

deste produto.

Já o segundo aspecto, alude à questão conceitual do papel. Pre-

tendendo-se, assim, a união destes elementos na sua composição filo-

sófica e a sua transformação em indicador de atributos, representações

e valorizações culturais, expressando o grau de elevação de sociedades

em determinado momento histórico.

Finalmente, sugerem-se modificações materiais, temáticas e utili-

tárias, à produção e ao uso de papéis decorativos, bem como modos de

abordagens dirigidos à valorização de outros produtos, relacionando os
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aspectos contextualizados com as culturas relativas ao mercado consumidor

dos produtos industrializados em questão e o desenho de estamparia.

4.1 – O papel decorativo: indicador de elevação cultural

Conforme se verificou neste estudo, a partir do produto papel, inú-

meros outros produtos podem ser planejados, criados e produzidos. E,

considerável parcela é resultado do trabalho do desenhador, consciente

de sua relevância no processo de desenho e redesenho de produtos,

modificando-o e tornando-o, através do desenho em um bem industrial.

Dentre estes artigos, o papel decorativo, como hoje é encontrado

no mercado, apresenta características que evidenciam a carência – ou até

a ausência – de planejamento industrial e, conseqüentemente, da atuação

do desenhador em uma equipe projetual. Isso pode ser percebido através

das amostras coletadas e apresentadas no Capítulo III deste estudo.

Estas deficiências qualitativa, formal, material e técnica, entre

outras, variam desde o tipo de papel empregado até as temáticas abor-

dadas, passando pelos aspectos expressional e gráfico representados

nos papéis decorativos. Em algum momento, poder-se-ía argumentar

que estas características devem-se à procura por redução de custos dos

comerciantes, o que se revelou uma falácia, posto que tanto o comer-

cializado quanto o utilizado por este segmento de serviços apresentam

características similares em todos os seus aspectos.

Assim, por suas características compositivas, sugere-se a adoção

do papel reciclado, que utiliza aparas pré e pós-consumo, como forma

de contribuir para a ação ecológica e à construção de uma sociedade

sustentável e economicamente mais justa. Desse modo, atua-se na gera-

ção de uma menor quantidade de resíduos urbanos, na ampliação da

importância da reciclagem, nos aspectos relativos aos investimentos em-

presariais e governamentais, à realização de coletas seletivas nos muni-

cípios, ao volume de trabalho em usinas de reciclagem e, conseqüente-

mente, à atividade e renda dos indivíduos que atuam neste setor. Age-

se, portanto,  nos âmbitos social e ecológico, simultaneamente.
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Quanto à questão gráfica, há aspectos que tangem ao desenho e

outros à produção. Sugere-se, inicialmente, a simplicidade como regra

básica, o que significa evitar a geração de padronagens profusamente

ilustradas e o emprego de recursos como brilhos ou cinco cores de

impressão, que ampliam custos produtivos e ambientais. Uma pesquisa

com foco criativo sobre a temática a ser abordada conota, justamente, a

conjugação do desenho em prol da informação. Em relação à questão

produtiva, além dos aspectos concernentes ao papel, propõe-se a redução

da quantidade de uso da policromia, tanto em função dos custos, quanto

do material gráfico empregado (fotolitos, chapas, tintas e solventes), a

fim de prevenir danos ambientais – com o seu uso ou descarte.32 A obser-

vação da relação entre o tipo de grafismo e o processo de impressão a

ser utilizado proporciona a geração de um produto de qualidade superior,

o melhor aproveitamento dos recursos e das vantagens de cada processo

e promove resultados satisfatórios na comunicação.

Já em relação às temáticas e às formas de abordagens, conforme

se verificou na coleta de dados demonstrada no Capítulo III, a descontex-

tualização pode ser considerada generalizada, a ponto de haver papéis

totalmente estranhos à cultura e ao ambiente brasileiros. Entretanto, a

fim de solucionar, ou pelo menos amenizar, esta problemática, sugere-

se, inicialmente, a formação de equipes projetuais multi e interdisciplinares

junto às indústrias produtoras de papel decorativo, composta por profis-

sionais das áreas das Humanidades, das Ciências e dos Desenhos, ou

seja, dos ramos da antropologia, sociologia e história; da ecologia, tecno-

logia gráfica e engenharia de produção; e do desenho industrial. Com

isso, procura-se, através da inter-relação de conhecimentos, a conjuga-

ção mais adequada dos elementos que envolvem a Projetação, Produção

e Promoção de papéis decorativos contextualizados com as realidades

nacional, regional ou local, em consonância com a produção cultural

constante, abundante e diversificada, existente no mundo inteiro.

Como se trata do redesenho de um produto, propõe-se atentar

também para o ciclo de produtos industriais, visando ao refino e ao melho-

ramento deste produto e, conseqüentemente, sua diversificação, expressa

em variedade de modelos, em diferenciamento dos demais papéis

decorativos disponíveis no mercado e em contextualização cultural.

32 Apesar de já serem
bastante utilizadas no Brasil

as tintas à base d’água.
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Nesse sentido, além das questões relativas ao papel e à expressão

e produção gráfica, a temática constitui-se no elemento primordial do

papel decorativo e, quando se pretende atuar no seu redesenho, é sobre

esse aspecto que se sugere focalizar as modificações. Assim, através

da busca por referenciais históricos, culturais, arquitetônicos e antropo-

lógicos, entre outros, pode-se encontrar uma gama infinita de temáticas

e de abordagens possíveis de serem exploradas em padronagens para

papéis decorativos – a equipe de planejamento multi e interdisciplinar

possui habilidade, conhecimentos e competências para promover a efi-

ciente utilização destes referenciais – também passíveis de serem adap-

tadas e adotadas em outros ramos do Desenho de Estamparia.

Portanto, a cultura e a história rio-grandenses tornaram-se a base

temática para a Projetação de papéis decorativos, neste estudo. O Brasil

se apresenta num momento bastante integrado com importante processo

de afirmação de identidades culturais regionais, e o Rio Grande do Sul,

neste contexto, evidencia-se como um exemplo expressivo, cuja repre-

sentação é das mais difundidas no país, repercutindo também no exterior.

Desse modo, a procura pela contextualização regional gaúcha relaciona-

se, igualmente, ao fato de que o Rio Grande do Sul pode ser considerado

portador de uma posição singular em relação ao restante do Brasil e à

ausência de papéis decorativos com essa temática verificada na coleta de

dados. Por outro lado, este Estado possui características distintas das dos

demais estados brasileiros, geográficas, ambientais, relativas à sua posição

estratégica – marcada historicamente –, aos modos de seu desenvolvi-

mento e de sua economia e à sua participação na história nacional.

A existência de um crescente e relevante mercado consumidor de

produtos culturais gaúchos, materiais e simbólicos, que movimentam

recursos humanos e materiais, ratifica o renascimento do gauchismo en-

quanto forma cultural desse grupo social. Assim, ao se retratarem

aspectos da cultura sulina nos papéis decorativos, objetiva-se contribuir

para o registro, a divulgação e a perpetuação das formas culturais deste

povo. Desta maneira, quando se utiliza o papel em sua finalidade primeira

– embalar objetos –, agregam-se a ele valores relacionados à sua origem

enquanto mercadoria comercializada. Com isso, forma-se um modo de

promoção e de difusão cultural inter-regional, uma vez que pode ocorrer

de os produtos embalados serem entregues e recebidos em outras re-
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giões brasileiras e mundiais, promovendo a circulação de bens culturais

em larga escala, como um processo de comunicação entre os povos.

Freyre (1985, p. 13 e 14) considera que

as embalagens precisam ser, como outras artes brasileiras,
ecológicas, nacionais, regionais. Precisam, como formas, de
inspirações saídas de motivos característicos do Brasil; da natu-
reza, da vida, da cultura (...). Nada de arremedos de motivos
não brasileiros. Nada de passivas imitações de estrangeiros.

Conforme esta abordagem, também podem ser atribuídas novas

utilidades ao papel decorativo com temática contextualizada, como servir

de objeto de decoração e ser referencial ilustrativo em sala de aula. Por

outro lado, o desenho de estamparia possibilita a adaptação a outras

superfícies que, geralmente, carecem de contextualização nacional,

regional e local, agregando-se valor ao produto e legitimação ao trabalho

realizado pela equipe projetual, assim como a aquisição de valor simbólico

pelo produto e o seu reconhecimento como legítimo.

Deste modo, embora as modificações projetuais e produtivas pare-

çam significar custos e pouco mercado consumidor, considera-se esta

proposição falsa, uma vez que, conforme se verificou, existe uma lacuna

neste segmento, em que livrarias e papelarias não dispõem de papéis

com temáticas regionais e os estabelecimentos comerciais, inclusive os

de artigos tradicionais, não utilizam este tipo de papel para embalar seus

produtos. Contudo, a embalagem reflete o pensamento cultural, conju-

gando arte e técnica em prol do funcional e do simbólico, sinalizando

signos e significados regionais. Daí, igualmente, a necessidade de con-

teúdos que proporcionem a identificação do consumidor com o produto.

A adoção de temáticas contextualizadas e, neste caso, com refe-

renciais gaúchos também possibilita a exportação desses papéis deco-

rativos para os países platinos e ao Mercosul, regiões com conteúdo

histórico-cultural similares: por muito tempo, foram confins meridionais

da Espanha na América; zonas de conflito entre esta e Portugal; entre

brancos e indígenas (invasores e nativos, respectivamente); e locais de

destino de contingentes migratórios de diferentes nacionalidades. Assim,

como têm história e características étnicas e culturais bastante ligadas

às do Rio Grande do Sul, tem-se aí um mercado a ser explorado: o de

bens culturais representados em papel, pois, até de referenciais biblio-



100

gráficos ilustrativos há poucos exemplos. Sendo bastante forte a ligação

entre este Estado e esses países, a ponto de que uma ocorrência que

afete ou perturbe um deles é sentida de modo particular nos demais,

tem-se mais um aspecto ratificador deste vínculo, que se estende além

da história e permanece até hoje.

Assim, ao se procurar o retrato da realidade e do ambiente de um

grupo social, em conjugação com aspectos relevantes relacionados à

produção, ao uso e ao descarte, cria-se um produto com valor agregado

e diferenciais produtivos, comunicativos, significativos e com importante

legitimação como representante da cultura material da região retratada.

À vista disso, o papel decorativo, quando atende a estas questões,

transforma-se em um produto de expressão, elevação e desenvolvimento

cultural de uma sociedade, característica já presente no próprio produto

papel, cuja produção e consumo refletem níveis econômicos, educa-

cionais e culturais dos países. O desenho de estamparia, portanto, reúne

e amplia o valor do produto papel material e indicador. Sua união significa

um produto com valores cultural, histórico, identificador e perpetuador

de conhecimento, informação e legado dos povos.

4.2 – Projetação de papéis decorativos

A procura por formas de acabar ou, pelo menos, de amenizar o

distanciamento entre as temáticas dos papéis decorativos e a cultura

gaúcha remetem à necessidade de atuação na fase inicial dos projetos

destes produtos.

Como eles definem ciclos de produtos referentes à sua geração,

comerciabilidade e declínio, dividem-se em fases, com características próprias.

Dentro das fases do ciclo de produtos, o planejamento – processo

cíclico, sistemático e realimentativo – ocorre essencialmente na fase pré-

natal, ou seja, antecede o lançamento do artigo no mercado.33 Trata-se,

portanto, de um processo ininterrupto e que se divide em três fases:

Projetação, Produção e Promoção. E estas, em doutrinação, desenvolu-

ção e desenhação; em modelação, prototipação e fabricação; e em perso-

nalização, proteção e qualificação, respectivamente.

33 No entanto, seus
pressupostos acompanham o

produto e a empresa no
decorrer das outras fases do
ciclo, devendo ser retomado

e refeito quando do
redesenho do produto.
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A ênfase na Projetação deve-se aos aspectos trabalhados nesta

fase, na qual se “identificam e se determinam os princípios tecnológicos

envolvidos com o produto, intelectuais ou materiais, por meio de atividades

de pesquisa e análise, obtendo-se a configuração básica do produto”

(Matté, 2002, p. 105), ou seja, forma-se um embasamento de conheci-

mentos técnicos e teóricos, de modo a viabilizar e a dinamizar as etapas

subseqüentes, e a originar um produto que atenda aos objetivos traçados

e às necessidades que precisam ser suprimidas. Também na etapa de

Projetação, define-se o grau de originalidade dos produtos, ao relacio-

narem-se aspectos sociais, econômicos, tecnológicos e estéticos em prol

da geração de artigos contextualizados e inovadores.

Uma das ferramentas utilizadas no decorrer da Projetação é a

metodologia projetual, que orienta e ordena as etapas transcorridas no

trabalho, em oposição às outras formas baseadas na improvisação, no

empirismo ou na inspiração repentina e momentânea. Para isso, faz-se

necessário o conhecimento de algumas metodologias existentes e suas

formas de aplicação na Projetação de produtos industriais, visto que entre

as desenvolvidas por diferentes autores, existem distinções ou na orde-

nação das ações, ou na definição das terminologias e denominações

das fases e etapas de suas metodologias.

A metodologia (do grego método, onde meta significa ao longo

de, e hódos, via, caminho, organização do pensamento) projetual constitui-

se, portanto, em uma série de operações, ordenadas racional e

logicamente, que objetivam o alcance do melhor resultado para o

problema apresentado. Por isso, projetar exige a adoção de um método

que auxilie nesta resolução. Assim, basear-se-á na metodologia de Munari

(1981) e na de Aquistapasse (2001) para a desenvolução e a desenhação

de papéis decorativos, tendo como temática aspectos culturais gaúchos.

Dentre os aspectos existentes, Munari (1981) considera o proces-

so criativo, os materiais e a tecnologia, dispostos nas diversas etapas de

sua metodologia projetual. Por se tratar de um sistema já experimentado

com sucesso na projetação de papéis decorativos, ele será adotado,

principalmente nas etapas de doutrinação e desenvolução, nas quais se

busca a adoção de filosofias e de metas, definem-se os investimentos, a

estruturação das equipes inter e multidisciplinares, a escolha das meto-
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dologias projetuais a serem adotadas e a identificação e a definição do

produto que será desenvolvido.

O autor estabelece a seguinte série de dez operações para a so-

lução de problemas de desenho, isto é, uma vez definida a problemática,

seus componentes são divididos, a fim de melhor conhecê-la, compre-

endê-la e resolvê-la. E a recomposição destas partes por meio da criati-

vidade originará a solução do problema em questão. (Figura 68)

Figura 68 – Etapas da metodologia projetual, segundo Munari (1981).

Aquistapasse (2001), por sua vez, definiu nove etapas para a estru-

turação do desenho de estamparia, nas quais também engloba algumas

da metodologia de Gui Bonsiepe (análise diacrônica e sincrônica). Par-

tindo da escolha do referencial até a impressão dos padrões, a metodo-

logia dessa autora se aplica ao desenho de cada padrão, ao passo que

a de Munari (1981), ao conjunto de papéis decorativos com temática

comum – neste caso, aspectos histórico-culturais do Rio Grande do Sul.

Assim, segundo Aquistapasse (2001), as etapas da metodologia

projetual para o desenvolvimento de desenhos de estamparia apresen-

tam-se ordenadas da seguinte forma: (Figura 69)
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Figura 69 – Etapas da metodologia projetual, segundo AQUISTAPASSE (2002).

Deste modo, devido à sua aplicação prática, a metodologia proje-

tual de Aquistapasse (2001) será adotada na etapa de desenhação, da

fase de Projetação de papéis decorativos, orientando, assim, os proce-

dimentos e as operações a serem realizadas no desenvolvimento de tais

padrões.

Portanto, a partir desta metodologia, inicia-se o processo de de-

senho pela escolha dos referenciais:

– oficial (bandeira, brasão e hino);

– histórico (cavalo, boi e instrumentais);

– da cultura material (brinquedos, chimarrão, Laçador, lanças e

estribos).

4.2.1 – Elementos oficiais do Rio Grande do Sul: referenciais para
o desenho de estamparia

Em geral, consideram-se a bandeira, o brasão e o hino como ele-

mentos oficiais de uma nação, um Estado, um município ou outra forma de

organização, constituindo-se em seus símbolos principais. E o Rio Grande

do Sul, Estado brasileiro, também possui esses símbolos representativos.

A bandeira consiste, normalmente, “em um pedaço de pano, plás-

tico ou papel, quase sempre retangular, de uma ou mais cores, contendo

ou não emblemas ou lemas, preso a uma haste ou a uma corda, de
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modo que possa se desenrolar ou flutuar” (Ávila, 1978, p. 66). Trata-se

de um distintivo que denota a união de uma coletividade em torno de um

ideal ou de aspectos políticos, sociais, culturais e econômicos em comum.

Historicamente, remonta à Antigüidade, época de sua origem,

quando egípcios e romanos portavam estandartes. Também foi larga-

mente usada no período medieval, inclusive nas Cruzadas e nas guerras.

Dessa forma, a bandeira, como o símbolo máximo de uma nação,

é composta por uma vasta gama de significados representados em suas

formas, cores, textos e brasões, sendo que estes dois últimos, estão

presentes em parte das bandeiras nacionais.

Por brasão, entende-se o conjunto de peças, figuras e formas orna-

mentais dispostos de modo a comporem um escudo. Esses elementos

representam as armas de uma nação, corporação, reino ou até de uma

família, encontrando-se também no brasão do Rio Grande do Sul.

O surgimento da bandeira do Rio Grande do Sul tem relação com

a Revolução Farroupilha, em meados do século XIX, quando os gaúchos,

insatisfeitos com o governo imperial e com o governador designado para

sua província, deram início a uma revolução que durou dez anos e es-

tendeu-se até Santa Catarina.

A similaridade formal entre a bandeira do Império (de 1822 a 1889)

e a do Rio Grande do Sul (Figuras 70 e 71, respectivamente), simboliza,

de modo peculiar, a relação do Estado com o Brasil. Segundo Oliven

(1998, p. 307), a bandeira gaúcha “... é formada por três faixas coloridas:

uma verde, a outra amarela, ambas evocando as cores da bandeira

nacional, separadas por uma vermelha, denotando o sangue que foi

derramado na história do Estado.” Além disso, o verde representa os

pampas gaúchos, o amarelo, as riquezas naturais, e o vermelho, o

entusiasmo e a coragem do povo. O brasão, situado ao centro da faixa

vermelha (Figura 72) também denota o aspecto belicoso nos canhões,

nas lanças e baionetas. A inscrição de duas frases, segue Oliven (1998,

p. 307), “... Liberdade, Igualdade, Humanidade (o lema dos farrapos) e

República Rio-Grandense, Vinte de Setembro de 1835 (o nome da repú-

blica proclamada e a data do começo da insurreição)” objetivam a manu-

tenção do episódio farroupilha na memória coletiva do Estado, assim

como a lembrança de que “embora o Rio Grande do Sul faça parte do

Brasil, ele já foi uma república independente”.

Figura 70 – Bandeira Imperial
do Brasil (1822 a 1889).

Figura 71 – Bandeira do Rio
Grande do Sul.

Figura 72 – Brasão da
bandeira do Rio Grande do

Sul.
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O hino (do grego hymnós, que significa canto religioso), por sua

vez, só passou a representar nações após a Revolução Francesa e,

gradativamente, tornou-se símbolo de Estados e de outras organizações.

O hino gaúcho (Anexo 1) foi oficializado em janeiro de 1966 (Decreto

5.213), com letra de Francisco Pinto da Fontoura e música de Joaquim

José de Mendanha.

4.2.1.1 – Desenhação dos padrões

Quanto ao aspecto formal, a bandeira gaúcha caracteriza-se, sobre-

tudo, pelo geometrismo e pelo emblema ao centro, contendo o brasão do

Estado. Assim, tem-se três faixas diagonais, nas cores verde, vermelho e

amarelo, sobre as quais se dispõe a forma oval, em branco, que contém o

brasão. Neste, predominam as armas historicamente utilizadas pelos gaú-

chos em suas batalhas e guerras, como lanças, canhões e baionetas, assim

como a bandeira no mastro, rebatida verticalmente, e há, ainda, inscrições

(elementos textuais). Todos os elementos do brasão estão circunscritos

por uma forma oval disposta ao centro da bandeira gaúcha.

Assim, a partir da bandeira do Rio Grande do Sul, formou-se uma

tabela de cores, com as tonalidades observadas em sua composição. As

cores do brasão, que também é elemento da bandeira, complementam a

tabela de cores. (Figura 73)

Figura 73 – Tabela de cores utilizadas na criação dos desenhos de estamparia.

As formas foram desenhadas a partir dos elementos geométricos

da bandeira, principalmente das suas diagonais e da forma oval localizada

ao centro. Assim, realizou-se um desenho mais exato e rígido, mantendo a

característica formal condizente com um símbolo cívico como a bandeira.

(Figura 74)
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Figura 74 – Estudos das formas.

No entanto, por meio da aquarela e do lápis de cor, procurou-se

quebrar, em parte, a rigidez da geometricidade, buscando-se várias possi-

bilidades de solução. Aquistapasse (2001) considerou que, em suporte

bidimensional como o tecido, as formas do desenho de estamparia a

serem aplicadas, não devem sugerir volume, valendo, por analogia, para

o papel a mesma regra. (Figura 75)

Figura 75 – Estudo de cores.

No decorrer da etapa de aplicação em pré-projetos da metodologia

projetual de Aquistapasse (2001), buscou-se a realização de estudos de

repetição com os módulos originados anteriormente. Deste modo, inicia-

se a geração dos padrões de estamparia a partir da bandeira, do brasão

e do hino rio-grandense, que, ao serem repetidos, originam padrões

(Figura 76). A identificação com a bandeira e o brasão gaúchos dá-se,

principalmente, por meio das formas geométricas e das cores empre-
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gadas (verde, vermelho e amarelo), segundo a tabela de cores, pois não

se considera o emprego de policromia em elemento restritivo à produção

de papéis decorativos, visto a maciça presença de amostras coletadas

no comércio santa-mariense, em geral. (Figura 76)

Figura 76 – Rapports baseados na bandeira e no brasão do Rio Grande do Sul.

Para o desenho de padrões baseados no Hino do Rio Grande do

Sul, seguiu-se a mesma tabela de cores empregada anteriormente66. No

entanto, procuraram-se tonalidades mais claras e mais escuras, de modo

a atender à sobriedade buscada. (Figura 77)

Figura 77 – Tabela de cores (tonalidades) utilizadas na criação dos desenhos de estamparia.

Por se tratar de um hino curto, passível de ser transformado em

papel decorativo, buscou-se uma forma gráfica que melhor se adequasse
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à idéia de um texto histórico, com o estudo de duas opções para as

formas textuais: as tipografias digitais e os manuscritos. (Figura 78)

Figura 78 – Trechos do Hino do Rio Grande do Sul em tipografias digitais e em manuscritos.

Com a seleção das formas textuais a serem empregadas, partiu-

se para a geração dos padrões de estamparia e, devido à extensão do

hino, optou-se por abordá-lo em trechos e, não, completo. (Figura 79)

Figura 79 – Rapports baseados no Hino do Rio Grande do Sul.
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4.2.2 – Elementos históricos do Rio Grande do Sul: referenciais
para o desenho de estamparia

Compondo o aspecto histórico gaúcho, encontra-se uma vasta

gama de elementos possíveis de serem abordados no desenho de

estamparia, baseados na sua cultura intelectual e material.

Podem-se considerar a culinária, o chimarrão, a indumentária, a

música e a dança como elementos culturais históricos, entre outros – por

sua origem e sua perpetuação ao longo do tempo – que, ainda hoje,

estão presentes no cotidiano do sul rio-grandense.

Mas, para o real conhecimento e a compreensão da formação do

gaúcho, torna-se essencial a inclusão do cavalo e do boi entre estes

elementos históricos. Embora não configurem objetos propriamente ditos

da cultura material, o mesmo não procede quanto aos instrumentos em-

pregados nas lides campeiras de outrora – alguns ainda em uso, outros

nem tanto. Entre estes artefatos, têm-se o laço, a boleadeira, os estribos

e os relhos, os quais, antigamente, eram profusamente ornamentados.

A presença dos rebanhos bovinos e eqüinos, além dos ovinos em

menor quantidade, é fundamental para a compreensão da formação histó-

rica e cultural do gaúcho, desde o que se refere ao surgimento deste tipo,

à sua integração com estes animais, à sua indumentária adaptada às lides

campeiras e às técnicas e instrumentos de trabalho herdados dos indígenas

da região. Reverbel (1998, p. 18) chega a considerar o boi como o “pai do

gaúcho” em sentido sociológico: “sem o aparecimento do boi e a

multiplicação dos rebanhos, não teríamos chegado à idade do couro, origem

e fundamento da civilização guasca do Rio Grande do Sul...” (p. 18).34

O domínio do cavalo era essencial para a possessão do gado

chimarrão, bem como para seu melhor aproveitamento econômico. Des-

taca, ainda, Reverbel (1998) que, sem o uso do cavalo, instrumentos,

como o laço e as boleadeiras, empregados no trabalho com o gado,

teriam sua funcionalidade limitada.

O cavalo também teve importante utilidade nas guerras e nas re-

voltas enfrentadas pelos gaúchos no decorrer de sua história: “o homem

que vinha se estabelecer no Rio Grande teria o seu papel histórico con-

dicionado a dois fatores precípuos: um econômico, a exploração pastoril,

34 O termo “guasca” denota o
rio-grandense; para Reverbel

(1998), refere-se aos
campeiros, da idade do

couro, aqueles trabalhavam
com esta matéria-prima.
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naturalmente a cavalo; outro político, uma fronteira aberta e em movimento

e cujas refregas o cavalo também foi elemento decisivo.” (Reverbel, 1998,

p. 46 e 47).

Diante disso, o cavalo esteve presente nas conquistas territoriais,

nos combates entre farroupilhas e imperiais, nas divisões de cavalaria

do exército, na figura mítica de heróis como Sepé Tiaraju e no folclore

com o Negrinho do Pastoreio. Bastide apud Marocco (1996, p. 70) com-

plementa, com analogias: “a civilização do Sul é a civilização a cavalo. O

açúcar é a palavra-chave para compreender a civilização do Nordeste; o

couro para o sertão; o ouro, para a de Minas, e o café para a de São

Paulo. Aqui a palavra-chave é o cavalo.”

4.2.2.1 – Desenhação dos padrões

Assim, a partir das imagens do cavalo e do gado, forma-se a tabela

de cores com as tonalidades observadas, o mesmo se procedendo em

relação aos instrumentos utilizados pelos gaúchos nos afazeres cam-

peiros, tanto na antigüidade quanto contemporaneamente. (Figura 80)

Figura 80 – Tabela de cores utilizadas na criação dos desenhos de estamparia.

Em seqüência, as formas foram desenhadas de duas maneiras:

primeiramente, com desenho mais geométrico, rígido, baseado em

pentágonos e hexágonos, buscando diferenciação dos padrões normal-

mente direcionados ao público infantil por meio do marcante emprego



111

dos geometrismos. E a segunda, com desenhos de modo mais livre e

grafismo mais gestual (Figura 81).

Figura 81 – Estudo de formas.

Por outro lado, com o uso da aquarela, do lápis de cor e do nan-

quim, procuraram-se distintas possibilidades de soluções gráficas, bem

como se realizaram estudos cromáticos desde a tabela de cores obtida a

partir dos referenciais (Figura 82).

Figura 82 – Rapports baseados nas figuras bovinas e eqüinas.
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4.2.3 – Elementos da cultura material do Rio Grande do Sul:
referenciais para o desenho de estamparia

A cultura caracteriza-se pela totalidade de informações e de

aspectos que possibilitam a interpretação, a compreensão e a integração

dos indivíduos em sua sociedade. Assim, constituem-se elementos for-

madores da cultura de um grupo social: símbolos, textos, artefatos, pai-

sagem e história, entre outros. Logo, sendo a cultura formada por uma

porção intelectual e outra material, o estudo de seus componentes permite

a compreensão de seu grupo e de seu contexto.

Deste modo, a cultura material é considerada como do coletivo,

composta de fatos estáveis e constantes (de hábitos, tradições e costu-

mes), recorrendo a objetos concretos, ou seja, aos instrumentos de traba-

lho, às edificações, ao mobiliário, aos utensílios de uso doméstico, entre

outros. Enfim, são as evidências materiais do cotidiano e da cultura de

uma sociedade.

O povo gaúcho possui uma cultura distinta das demais existentes

no Brasil e com muitas similaridades com as dos países platinos – Argen-

tina, Uruguai e Paraguai –, que participaram da formação cultural rio-

grandense. São diversificados os elementos de cultura intelectual e mate-

rial, como artefatos de origem indígena, espanhola e portuguesa, vindos

dos primeiros gaúchos e de outros povos de origens diferentes, herdadas

das imigrações.

Assim, a cultura gaúcha dispõe de uma grande variedade de obje-

tos e de produtos que a representam, simbolizam e valorizam, e a seleção

destes elementos para a composição de padrões de estamparia requer

uma análise cuidadosa à geração dos desenhos.

4.2.3.1 – Desenhação dos padrões

Primordialmente, optou-se pelo uso de brinquedos e brincadeiras,

do chimarrão, do monumento do Laçador, de lanças e estribos, por apre-

sentarem as características necessárias à produção de padronagens, e
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por terem estreita e reconhecida relação com a cultura do Rio Grande do

Sul, estabelecendo identidade com o grupo social que simbolizam.

Por se tratar de produtos da cultura material, produziu-se uma

tabela de cores unificando as possibilidades cromáticas dos elementos

a serem abordados. Mesmo assim, cada um terá seu padrão de cor

correspondente à sua característica original. (Figura 83)

Figura 83 – Tabela de cores utilizadas na criação dos desenhos de estamparia.

A ludicidade concerne ao universo infantil, de modo que a criança,

junto com seus brinquedos, compõe uma cultura infantil inserida no âmbito

da cultura de seu grupo social, estabelecendo uma relação em que esta

é incorporada aos significados de seus jogos, de suas brincadeiras e de

seus brinquedos.

A definição de qual sociedade originou cada brinquedo é tarefa

árdua e complicada. No entanto, percebe-se a existência de certos brin-

quedos comuns à várias culturas, inclusive a rio-grandense, normalmente

chamados brinquedos folclóricos ou tradicionais, tais como: bolinha de

gude, pião, bonecas, pipa, jogo de osso, bois de sabugo, três-marias,

arco e flecha, boldoque e gadinho de osso, entre outros.

Assim, optou-se pela abordagem de diferentes brinquedos,

buscando a identificação entre o público infantil e o desenho no papel

decorativo. Daí a procura pela manutenção de elementos relacionados

ao cotidiano infantil atual, como vestuário e cores. Os brinquedos e brinca-

deiras representados, portanto, têm correspondência com a cultura gaú-

cha, uma vez que permanece o princípio da transmissão de geração à

geração e estão difundidos no universo infantil da região. (Figura 84)
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Figura 84 – Estudo de formas e de cores.

Dentre os elementos da cultura material gaúcha tem-se o chi-

marrão, já conhecido nacionalmente como bebida típica do Rio Grande

do Sul. Legado indígena, também é conhecido como mate amargo, resul-

tante da infusão da erva-mate, planta nativa sul-americana. O chimarrão

vincula-se a uma função social, simbolizando a afamada hospitalidade e

solidariedade gaúchas, e ritualística, onde o tradicionalismo explicita-se

no modo de preparação do chimarrão e no gestual, postura, vocabulário

e signos específicos que envolvem o ato.

Os artefatos que envolvem o chimarrão são: a cuia, a bomba e

recipiente para água (chaleira, cambona ou, atualmente, garrafa térmica).

A abordagem da cuia como representação deve-se sobretudo por se

tratar do recipiente essencial do chimarrão. Por ser um artefato de origem

vegetal, o porongo é  limpo e curtido para transformar-se em cuia. Assim,

observou-se a existência de diferentes formatos. (Figura 85)

Figura 85 – Estudo de formas.
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Com o uso da aquarela e do nanquim, buscou-se a geração de

possibilidades gráficas, mantendo proximidade com a realidade cromática

e formal do artefato representado. (Figura 86)

Figura 86 – Estudo de cores e rapports.

O monumento do Laçador, por sua vez, constitui-se na represen-

tação do gaúcho, vinculada ao Tradicionalismo, cujo surgimento remonta

ao fim do século XIX, com a criação do Grêmio Gaúcho de Porto Alegre,

por João Cezimbra Jacques, voltado ao culto das tradições gaúchas e o

MTG. Estas entidades focalizam o aspecto ideológico da figura do gaúcho,

estilizando seu modo de vida. Alicerça-se nos aspectos cívicos, filosóficos,

éticos, associativos e recreativos, ou seja, construiu-se a imagem do

gaúcho por meio de imagens e discursos, por traços materiais e

intelectuais, e o Laçador, marcadamente, um de seus símbolos.

Deste modo, procurou-se representá-lo utilizando nanquim e aqua-

rela, empregando monocromia, como forma de conferir-lhe austeridade

e sobriedade. (Figura 87)



116

Figura 87 – Rapports baseados na imagem do Laçador.

O gaúcho aprendeu com os índios a técnica e a confeccionar as

vestimentas e os instrumentos de trabalho necessários às lides cam-

peiras, à doma do gado chimarrão e às batalhas. Assim, estribos e lanças

gaúchas possuem características próprias, sendo feitas inicialmente de

tiras de couro e, posteriormente, de metal.

Já as lanças eram bastante utilizadas nas batalhas e revoluções

que nortearam a história rio-grandense. Também estão presentes no

brasão da bandeira do Rio Grande do Sul. Baseadas nestas, compôs-se

rapports bicromáticos. (Figura 88)

Figura 88 – Estudo de cores.

Assim, com os estudos de temáticas gaúchas, buscou-se de-

monstrar a viabilidade da produção de papéis decorativos com temáticas

e abordagens culturais, para atender a um mercado carente, provavel-

mente em todas as regiões brasileiras, de padronagens contextualizadas

cultural, geográfica e socialmente. Ressalta-se que, ao se negligenciar o
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retrato de aspectos culturais, deixam-se de valorizar a qualidade e a

diversidade das culturas materiais destes grupos sociais.

Por outro lado, percebeu-se que a procura por contextualização

requer o emprego de uma metodologia projetual, que oriente a realização

dos estudos, a seleção e o desenho dos elementos abordados, a análise

de possibilidades e de viabilidade para cada padrão gerado, a com-

preensão dos dados necessários à produção e ao redesenho de um

produto já existente e, por fim, a geração de soluções que contemplem

os objetivos traçados nesta pesquisa (Anexo 2).

4.3 – O ciclo de produto e a formação do papel indicador

O planejamento de produtos industriais é considerado um processo

cíclico, realimentativo e ininterrupto. Aplicado, primordialmente, na pri-

meira fase do Ciclo (Pré-Natal), visa orientar e viabilizar sua produção

em consonância com os materiais, recursos e tecnologias possíveis e

disponíveis e com as necessidades e/ou expectativas do mercado. Tam-

bém proporciona melhores chances de concretização de avanços bem

sucedidos no decorrer do processo e do Ciclo de Produto.

Por requerer notável demanda de tempo e o envolvimento de

muitas pessoas de diferentes áreas, a divisão do planejamento em fases

e, estas, em etapas, visa ao estabelecimento e à previsão de decisões e

ações a serem observadas em todo o processo de desenho ou redesenho

de um produto. Além disso, igualmente pretende o melhor aproveitamento

dos recursos, a determinação de objetivos e a identificação de problemas

e respectivas soluções.

Com o planejamento, diminui-se o grau de incerteza acerca do

produto e, de suas diversas possibilidades de aplicação e adaptação

aos distintos artigos industriais, e deve-se aplicá-lo à produção dos papéis

decorativos, de modo a gerar um produto pleno em sua produção, utili-

zação, transmissão de informação e descarte.

Por ser dividido em fases, faz-se necessário o conhecimento de

cada uma delas, a fim de melhor se beneficiar da Engenharia de Produ-
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ção, que engloba o planejamento, o projeto e a execução, originando

produtos ou serviços.

Assim, a primeira fase, Projetação, define o grau de originalidade e

complexidade de um produto, através da identificação e da determinação

dos princípios (filosóficos, tecnológicos, intelectuais, materiais e humanos),

relativos e necessários ao projeto e, conseqüentemente, à produção. Pela

pesquisa e pela análise de informações, relacionadas aos aspectos políticos,

econômicos, sociais, tecnológicos e culturais, busca-se a geração de uma

configuração básica para o produto, estabelecendo, deste modo, uma

relação com o contexto em que se produz e para que finalidade.

Na Produção, focalizam-se o aprimoramento, a codificação e a

prototipação, baseando-se nos conhecimentos técnicos e científicos

adquiridos e na configuração do produto, originados na Projetação. Esta

fase também envolve o desenho do layout industrial, de modo a organizar

os procedimentos de produção industrial.

Já na fase de Promoção, enfatiza-se a realização de atividades

mercadológicas, relacionadas à embalagem, à comunicação e à agre-

gação de atributos (psicológicos, morais e qualitativos), bem como de

garantias ao produto, associando-o à empresa e às suas qualificações

(valores subjetivos, como segurança, qualidade, status, entre outros).

Em se tratando de um processo aplicado ao Ciclo de Produto Indus-

trial, o planejamento requer a compreensão de cada fase deste ciclo e

qual seu envolvimento, sobretudo, quando se objetivam o redesenho de

um produto e a atribuição de novas prerrogativas funcionais e estéticas,

no caso do papel decorativo, e outras, em diferentes tipos de produtos.

Comumente, para a geração e a produção de produtos e, por

conseqüência, de papéis decorativos contextualizados culturalmente,

propõe-se a estrutura abaixo, observando-se que existe determinada

flexibilidade entre as fases e suas respectivas ações:

A partir do exposto na Figura 89, sugerem-se que, como atividades

iniciais, sejam compostas as equipes de planejamento inter e multidis-

ciplinares, que atuam em áreas direta ou indiretamente ligadas ao projeto

e/ou ao processo produtivo; que elas definam o programa de execução

do trabalho, estabelecendo um cronograma, as responsabilidades de

cada envolvido e os princípios norteadores desse projeto.
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Figura 89 – Fases e ações do planejamento de produtos industriais.

Portanto, com a realização dessas atividades, procuram-se a per-

cepção e a compreensão do contexto que envolve o desenho de papéis

decorativos em uma abordagem cultural, por meio da escolha e adoção

de metodologias projetuais, bem como definindo temáticas e abordagens.

Para isso, pela pesquisa e análise, buscam-se subsídios teóricos,

visuais e técnicos à geração de um produto contextualizado. Assim sendo,

sugerem-se a serem considerados os seguintes aspectos relativos:

a) ao Desenho Industrial, partindo-se de estudos bibliográficos,

visuais e de outras formas de levantamento de dados, compõe-se um

panorama dos seus fundamentos e conceitos, relacionando-os com o

produto papel decorativo;

b) ao Papel, seu estado-da-arte e do papel decorativo e seus

processos de impressão, com informações obtidas por meio de levanta-

mento bibliográfico, inclusive de sítios virtuais, relacionando-os com os

aspectos produtivos, ecológicos e funcionais;
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c) ao Desenho de Estamparia, seus fundamentos e processos

criativos, e sua relação com  as temáticas e abordagens a serem adotadas;

d) ao Planejamento, suas fases, etapas e respectivos processos,

associados ao Ciclo de Produto do qual faz parte, norteando as decisões

e os procedimentos a serem executados;

e) ao Ciclo de Produto, em conjunto com o Planejamento, conside-

rando os modos de integração entre eles em prol de um melhor produto,

e as fases e etapas a serem focalizadas – principalmente às de refina-

mento e de diferenciação;

f) à História, Cultura e Sociedade, formação e evolução histórica,

composição social e atributos culturais (intelectuais e materiais), relacio-

nando-os de modo a comporem um panorama sociocultural embasado

historicamente;

g) aos Recursos e Tecnologias possíveis e disponíveis, tanto hu-

manos quanto materiais, estudos de viabilidade técnica e produtiva, em

simultaneidade com o desenho dos padrões, possibilidades de adequação

a diferentes processos de impressão.

Com as informações obtidas, nas etapas anteriores, acerca de cada

aspecto relacionado e necessário à projetação de papéis decorativos

contextualizados, parte-se para a geração da configuração básica do

produto, definindo-se temática, desenho, cores, padronagem, entre outros.

As outras duas fases seqüenciais – Produção e Promoção – depen-

dem totalmente dessa configuração do produto, resultante da Projetação,

ou seja, do trabalho de pesquisa, fundamentação, análise e desenho

realizados pela equipe projetual.

O que se percebe é que, ao invés da realização da Projetação, as

indústrias de papéis decorativos importam o desenho de seu produto, ou

o adquirem de terceiros que, provavelmente, não realizam os estudos

relativos a esta fase do planejamento de produto. Assim, inicia-se o pro-

cesso na fase de Produção, conseqüentemente, gerando um modelo

alheio e distinto do contexto nacional, regional e local, além de limitado,

em sua utilização, e de imediato descarte.

Sobre isso, Silveira (2002) apresenta ciclos de vida de produtos

industriais desenvolvidos através de importação ou transferência tecno-

lógica e de tecnologia própria, estabelecendo relação entre tempo e

recursos financeiros, e vendas e lucro. (Figura 90)
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Figura 90 – Ciclos de vida de produtos industriais, baseado em SILVEIRA (2002).

Justapondo o ciclo de Archer (1974), tem-se que, no caso dos

papéis decorativos, a atuação de um desenhador nesta indústria, atual-

mente, implicaria, sobretudo, a reprojetação deste produto, de modo a

modificá-lo e a conferir-lhe atributos relacionados ao seu contexto socio-

cultural, prevenindo sua decadência no mercado.

Considera-se que a compreensão do ciclo de produtos industriais

é atribuição da equipe formada ainda na primeira etapa da Projetação,

sobretudo pela ligação existente entre o Planejamento e o Ciclo de Pro-

duto. Por se caracterizar em inter e multidisciplinar, conforme sua com-

posição, a equipe pode atuar na agregação de valor em todas as frentes

de trabalho e na captura de oportunidades, observando o passado e

tornando-o subsídio para ações futuras. Assim, possibilita-se a formação

de caminhos alternativos que originam o projeto de um produto ecologi-

camente correto, inovador na cultura gráfica e portador de caracteres

culturais e antropológicos, no caso dos papéis decorativos. Deste modo,

propõe-se que, para sua projetação, a equipe projetual seja composta

por profissionais desenhadores, ecologistas, antropólogos, historiadores,

técnicos-gráficos e engenheiros de produção, assegurando a eficiência

na realização das ações de cada fase do planejamento de produto e a

percepção e bom aproveitamento de oportunidades.

O Ciclo do Papel Decorativo, atualmente, inicia no seu lançamento

no mercado, partindo-se, assim, de um ponto que caracteriza a ausência

de planejamento prévio acerca do produto, acarretando artigos despro-

vidos de ação projetual, deficientes em contextualização e valores gráficos
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e culturais. Com o decorrer do tempo, entrará em decadência e sairá do

mercado. (Figura 91)

Figura 91 – Ciclo de vida do papel decorativo com importação tecnológica.

Propõe-se, portanto, a revisão do processo de desenvolvimento

de papéis decorativos, atuando-se na fase de Preparação/Gestação do

Ciclo do Produto. Assim, observando-se as diretrizes da Projetação poder-

se-á formar um produto com características gráficas e culturais que propor-

cione identificação com o consumidor, qualidade produtiva e visual, e

variedade de utilização. A fim de prevenir sua saída de mercado ou seu

imediato descarte após o uso, realiza-se a Reprojetação/Redesenho,

buscando sanar deficiências e lacunas que eventualmente tenham ficado

da Projetação, e renovar-se para o mercado (Figura 92). Com isso, mo-

difica-se e prolonga-se sua vida útil, tornando seu descarte menos pre-

judicial ao meio ambiente.

Figura 92 – Ciclo de vida do papel decorativo com inovação tecnológica.
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Posto que o desenho gráfico pode ser tão inovador ou retrógrado

quanto o contexto social que representa, o uso de desenhos importados ou

que expressem formas culturais estrangeiras à sua sociedade, remete à idéia

de que esta pode ser considerada tão atrasada quanto maior for o volume de

objetos externos incorporados à sua cultura material sem questionamentos.

Como o papel decorativo é um artigo que já está no mercado,

trabalhar-se-á na sua reprojetação, a fim de modificar e reduzir a corrente

descontextualização deste produto, conferindo-lhe, através da conjugação

de conhecimentos e de estudos nas áreas profissionais verificadas na

equipe, modificações nas temáticas hoje encontradas no comércio,

conforme amostras coletadas nesse estudo.

Estas transformações referentes à produção de papéis decorativos

no Brasil, processam-se, portanto, na Reprojetação, nas fases de refina-

mento e melhoramento do ciclo de produto. Na etapa de diversificação, opera-

se o alavancamento nas vendas deste produto reprojetado/redesenhado.

Mas para tanto, sugere-se que as organizações sejam reformu-

ladas, de modo que passem a atender às necessidades de velocidade,

flexibilidade, multidimensionalidade, criatividade e soluções bem-suce-

didas. Ou seja, é possível que as mudanças implicassem alterações no

processo produtivo, nos elementos gráficos dos desenhos, nas temá-

ticas e abordagens, nas formas de utilização e de descarte, nas estraté-

gias de venda e de divulgação, por exemplo. Estas são atribuições diretas

ou indiretas da equipe projetual que, uma vez multidisciplinar, tem plenas

condições de modificar a situação atual do papel decorativo enquanto

produto efêmero, transformando-o em indicador de elevação cultural de

um grupo, uma região ou uma nação, prolongando seu ciclo e diversi-

ficando sua utilização.

4.4 – O papel indicador: inovação conceitual do produto

O papel, normalmente conceituado como substância celulósica,

pasta fibrosa ou resultado de processos mecânicos e químicos, é um

produto que necessita de um valor conceitual correspondente à interli-

gação entre sua origem, utilidade, composição e produção.
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Este conceito foi gradualmente composto, buscando-se relacionar

a história com a produção, esta com a ecologia, esta com a tecnologia, e

assim por diante. Com isso, foi possível compor um conhecimento acerca

de suas possibilidades formais e informacionais, considerando suas

características enquanto produto industrial.

Assim, para que se abandone o entendimento do papel como mero

suporte de informações, fazem-se necessárias a percepção e a com-

preensão dele enquanto indicador e produto, determinante de um amplo

leque de possibilidades formais. Logo, relacionam-se, ao lado, os cinco

primeiros conceitos sobre papel (Figura 93).

A profanidade refere-se ao que não é sagrado, e partindo deste pres-

suposto, o papel caracteriza-se pela origem chinesa e propagação

muçulmana, as quais foram de encontro à forte Igreja Católica Ocidental que

repudiou seu uso na Idade Média. Com o rompimento deste paradigma e a

realização de pesquisas em busca de novas matérias-primas e processos

produtivos, o papel tornou-se plural, apresentando uma vasta diversidade de

tipos, classificações, propriedades e nomenclaturas. A profanidade também

se modificou para a sacralidade, em função de sua complexidade do papel

enquanto produto industrializado e largamente utilizado em todo o mundo,

sendo, contemporaneamente, um dos principais elementos de propagação

religiosa, quaisquer sejam suas linhas doutrinárias.

A complexidade do papel pode ser decomposta em partes obser-

váveis sob distintos aspectos, contanto que seja mantido o elo entre

seus elementos. Além da relação com o aspecto profano, ela decorre da

pluralidade, à medida que a variedade de tipos de papel disponível reflete

o nível de desenvolvimento deste setor industrial em relação aos seus

processos, recursos humanos e materiais, tecnologias e à cadeia produ-

tiva, bem como ao grau e à qualidade da interação entre estes.

Por outro lado, a própria pluralidade resulta da complexidade, so-

bretudo pela influência que a indústria gráfica exerce sobre a papeleira,

numa relação de reciprocidade histórica. O papel plural surgiu devido às

modificações materiais e produtivas ocorridas após a Revolução Indus-

trial, que continuam até hoje, determinando o leque de variedades e

possibilidades deste produto. O desenvolvimento tecnológico, tanto da

indústria papeleira quanto da gráfica, também interfere fortemente na

multiplicidade do papel, uma vez que, através da realização de pesquisas,

Figura 93 – Relação entre os
cinco primeiros conceitos

para o papel.
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viabiliza alternativas materiais e produtivas, atendendo às necessidades

de velocidade, flexibilidade, criatividade e ecologia.

Com isso, forma-se uma vasta gama de papéis que possuem

características físicas (textura, cor, resistência, brilho, entre outras) e

subjetivas (qualidade, luxo, preocupação ambiental, entre outras). Estas

propriedades, quando consideradas na geração de um produto do papel,

possibilitam a agregação de valor e a geração de soluções integradas

entre conteúdo e matéria.

Conforme se amplia a oferta e a procura por diferentes tipos de

papéis, maior relevância assume o papel ecológico. A procura pela redu-

ção do impacto da produção sobre o meio ambiente envolve proteção,

preservação, prevenção e a geração de alternativas, em que a reciclagem

influencia na diversidade de seus tipos. E, também, a produção, a partir

de florestas plantadas, preservando as nativas, o controle e o reaprovei-

tamento dos resíduos industriais relacionam-se à complexidade do papel

enquanto produto industrial. A tecnologia, por sua vez, viabiliza e aprimora

os cuidados ambientais, contribuindo para um maior desenvolvimento

social e humano.

Já o papel tecnológico surge à medida que os recursos tecnoló-

gicos se aperfeiçoam, a ponto de originar um novo produto, com caracte-

rísticas formais e estruturais distintas das do papel como hoje se conhece,

e informacionais equivalentes ou superiores, com a ressalva de que o

aspecto relativo à perpetualidade torna-se facultativo neste produto inovador.

A naturalidade com que o papel se encontra incorporado ao coti-

diano humano evidencia o quanto se tornou automática sua utilização

para distintas finalidades: do embrulho ao livro, da higiene à educação.

De fato, ele se estabeleceu como elo entre culturas, nos seus diferentes

níveis e grupos sociais envolvidos. Além disso, tem grande relação com

as culturas intelectual e material, contribuindo para seu registro, trans-

missão e perpetuação, em sua forma original, ou modificada. A formação

do papel material, por suas relações, tange ao aspecto natural, em

decorrência de seu uso disseminado e de sua multiplicidade, já que, ao

menos uma vez, todos tiveram contato com este produto ou com os que

são matéria-prima. (Figura 94)

Deste modo, a influência do papel na formação de identidades se

dá pela sua função e importância no processo de transmissão cultural,

Figura 94 – Relação entre
outros quatro conceitos para

o papel.
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pois, ao criar sentidos de união, permite a construção de identidades na-

cionais, regionais e locais. Por conseguinte, torna-se responsável pela

disseminação de condições de igualdade entre os membros de um grupo

social através de sua contribuição na composição dessas identidades.

Exemplo disso é a cultura sul-riograndense, a qual se formou, divulgou-se

e perpetuou-se por meio do papel , na forma de documentos, tratados,

ilustrações, imagens e livros, entre outros, seguindo uma tendência de

regionalização cultural, numa manifestação contrária aos processos de

centralização nacional e de globalização mundial, verificada também com

outras identidades regionais no Brasil. O papel também está relacionado à

história, à ideologia e ao tradicionalismo dos grupos sociais e, no caso do

Rio Grande do Sul, contribui para a formação de condições de igualdade

ideológica de seu povo, disseminando-a. Assim, essa representação do

gaúcho torna-se incorporada aos habitantes do Estado, quaisquer que

sejam suas descendências expressas, muitas vezes, sobre papéis,

procurando estabelecer elos culturais entre o gaúcho e suas origens.

Isso se percebe entre as variadas formas que o papel assume

atualmente. E, dos produtos hoje existentes no mercado, pode ser

considerado como um dos que têm utilidades mais diversificadas, ou seja,

seu aproveitamento de diferentes modos constitui a sua finalidade principal.

Existem vários fatores que implicam o aspecto utilitário do papel

concernentes à história, à produção, às matérias-primas, aos produtos a

que serve de matéria e ao consumidor. Deste modo, todas as áreas do

conhecimento (Desenho, Humanidades e Ciências) recebem interferência

do papel e de seus produtos, tal como o seu emprego na superfície de

registros históricos e culturais, e de representações gráficas e textuais.

Entre estas áreas, o papel tem sua característica utilitária ressaltada e

aperfeiçoada pela primeira, o desenho; por isso, sua relevância deveria

ser apresentada, considerada e estudada através do seu ensino. Ainda

assim, o Desenho Industrial, ramo do Desenho, e o desenhador, por força

da profissão, contribuem significativamente para a variação dos tipos de

papéis existentes, as funções e atribuições deste, e suas utilidades.

Portanto, a transformação do papel, de suporte à matéria, diz res-

peito ao Desenhador Industrial, o qual é capaz de promover o papel a

elemento compositivo, ou seja, fazer com que assuma funções e

significações no produto do qual faz parte. Dessa maneira, o processo
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que conduz o papel à materialidade tange ao desenho e às relações

informativas que este proporciona, de modo a lhe conferir importância

quaisquer que sejam os artigos produzidos com ele – embalagens, livros,

papéis decorativos, entre outros – e agrega-lhes valores implícitos e

explícitos, como, por exemplo, a questão ecológica, abordada neste

estudo. Com isso, podem-se operar modificações qualitativas para a

humanidade, nas formas de relacionamento dos homens entre si e deles

com o ambiente no qual se encontram inseridos.

Consoante os elementos estudados, puderam-se estabelecer as

seguintes relações, considerando-se que elas iniciam no princípio da cria-

ção do papel, passam pela sua chegada à Europa e pela sua gradual

ocidentalização e terminam na sua transformação em material amplamente

utilizado e variado. O conjunto destas relações origina o papel indicador.

Figura 95 – Relação entre os cinco primeiros conceitos para o papel.

À medida que o papel material recebe atributos relacionados aos

aspectos conceituais, forma-se o conceito de papel indicador, que se

caracteriza, essencialmente, pelos fatores revelador, expositor e propo-

sitor de informações. Trata-se do papel, já material, com valores agrega-

dos pelo seu produtor e pelo desenhador que o utiliza em relação à

qualidade produtiva, material e informacional, indicando, subjetivamente,

os níveis de desenvolvimento cultural, social, educacional, econômico e

tecnológico de nações.
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Portanto, a formação do papel indicador tange, primordialmente, ao

Desenho Industrial e, secundariamente, às demais subáreas do Desenho,

de modo que pelo estudo e trabalho o papel se transforme em um produto

industrial hábil para apontar, propor, expor, revelar e lembrar conhecimentos

em geral, pois seu estudo vai além da cronologia. Concerne à capacidade

de tocar, ver e sentir de seu leitor/consumidor, bem como de observar

relações entre cores, textos, imagens, textura e conteúdo.

Desta maneira, consciente de que o desenho se constitui em fator

diferenciador de produtos e serviços, o desenhador deve operar de ma-

neira a agregar valores ao papel, estabelecendo relações entre ele e as

informações nele expressas, observando e considerando fatores como

identidade, coerência e qualidade entre os elementos desta relação, as-

pectos que são condicionantes e fundamentais para a satisfação de clien-

tes, à manutenção e à conquista de mercados.

Em virtude disso, o papel compreende e indica cultura, conheci-

mento, imagens, sabedoria e história, entre outros, através da conjugação

de seus elementos formadores e da atuação do desenhador industrial

enquanto membro da equipe de planejamento de produto. Assim, pode-

se considerar que o papel indicador possui atributos de bem industrial,

uma vez que ultrapassa seus valores materiais, como forma, marca e

composição, posto que

um bem industrial carrega em si valores morais e éticos, por
vezes abstratos à sua natureza e ao ser humano, mas que são
agregados ao produto industrial, de modo a elevá-lo à posição
de representante da cultura material, demonstrando as tradições
e capacidades industriais da sociedade que representa. Nesse
sentido, um bem industrial “é um legado para a cultura material
humana, porém nem todo produto industrial assim pode ser
considerado”. (Gomes apud Silveira, 2002, p. 24)

Sendo assim, conceitua-se, o papel como um bem industrial
plural e ecológico, resultado da relação entre complexidade e tecno-
logia, natural ao cotidiano humano em todos os níveis socioeconô-
micos e culturais, por sua ampla utilidade, transformado em mate-
rial e indicador quando se agrega a ele valores objetivos e subjeti-
vos, como a profanidade histórica e a religiosidade contemporânea.
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Considerações Finais

Ao se definir o objeto desta pesquisa – papéis decorativos com

temáticas culturais regionais – pretendia-se dar continuidade a estudos

iniciados no ano de 1997, em desenho de estamparia, no curso de

Desenho Industrial desta Universidade. Sabia-se que seria necessário

de abordar este assunto à luz da Engenharia de Produção e do Projeto

de Produto e relacionar suas temáticas ao desenho de estamparia –

normalmente ligado à área artística, visando formar um modo de pensar

esse ramo do Desenho para que seus produtos tivessem valores agre-

gado e simbólico maiores.

Assim, consciente da necessidade de mudar o foco, normalmente,

artístico da produção de padronagens e vinculá-los de forma mais ade-

quada ao papel, procurou-se trabalhar a fim de fazê-lo satisfatoriamente,

por meio da adoção de ferramentas de pesquisa relacionadas ao Desenho

Industrial e à Engenharia de Produção, de modo a gerarem produtos

diversificados que agregassem a ele valores objetivos, ligados à produ-

tividade, utilidade, temática e descarte, e subjetivos, relacionados à quali-

dade, desenho, psicologia e identidade. Desse modo, focalizou-se, como

objetivo principal, a Projetação de papéis decorativos com ênfase histó-

rico-cultural regional.

Algumas dificuldades foram encontradas, sobretudo quando se

procuraram elementos que concretizassem a agregação de valor e os

diferenciais almejados. Para isso, necessitaram-se pesquisar informações

das áreas das Humanidades e das Ciências, como sociologia, antro-

pologia, história, química, ecologia, entre outras, além das do Desenho,

em que se aprofundou o conhecimento e unindo-os à multidisciplinaridade.

Isso representou um amadurecimento tanto do tema quanto dos conteú-



130

dos, transpostos no curso da redação e na forma de dissertação.

Juntamente com as partes teóricas, referentes ao primeiro e ao

segundo capítulos – Teorias de Fundamento e de Foco, respectivamente

– a prática, especialmente, a apresentada no capítulo da Teoria de Dados,

forneceu valiosos elementos para a percepção e análise dos papéis deco-

rativos existentes no mercado, validando os objetivos definidos para este

estudo. Considera-se, portanto, que esses capítulos contribuíram com

os propósitos de fundamentar esta pesquisa, de modo teórico e prático,

possibilitando as relações entre eles, a compreensão dos aspectos que

envolvem o universo do papel e do papel decorativo, bem como do dese-

nho de estamparia enquanto ramo do Desenho Industrial, e da formação

histórica, social, econômica e cultural do Rio Grande do Sul.

Um fator que dificultou, mas não prejudicou, o desenvolvimento

do levantamento de dados bibliográficos deste estudo foi a escassa quanti-

dade de obras encontradas sobre papel e estamparia em papel, bem

como a existência dos chamados autores clássicos nestas áreas. Por

outro lado, os sítios virtuais transformaram-se em relevantes fontes de

estudo, sobretudo os da ABTCP e da BRACELPA que, ao apresentarem

informações estatísticas atualizadas, possibilitaram a compreensão do

porte e da abrangência das indústrias brasileiras de papel. Já em relação

à cultura e ao Rio Grande do Sul, pôde-se contar com uma satisfatória

bibliografia. Ressalta-se que em relação ao gaúcho, se evitaram

abordagens ideológicas, por se entender que fogem aos objetivos deste

estudo e que se trata de discussões mais subjetivas, às quais há autores

renomados que as debatem no âmbito historiográfico e tradicionalista.

No decorrer desta pesquisa, procurou-se ressaltar a importância

do Desenho Industrial e sua relação com os setores papeleiro e gráfico,

estes já unidos historicamente. Por conseqüência, abordaram-se não

apenas questões relativas à análise de produtos, como também ao

estado-da-arte dos dois setores envolvidos na produção de papéis

decorativos – o papeleiro, que fornece o suporte, ou matéria, conforme o

produto ao qual dará superfície, e o gráfico, que atende à impressão dos

padrões envolvidos. Tratou-se a função do Desenhador nas equipes de

planejamento de produtos gráficos, especialmente de papéis decorativos,

empregando metodologias projetuais para o ordenamento de tarefas e

de informações, e a orientação de fases e de etapas para a geração de
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produtos que atendam plenamente os objetivos definidos, no início do

processo de projetação, bem como motivem reflexões e práticas criativas,

potencializando produção, utilidade e reutilização de produtos. Também

da necessidade de formação de equipes inter e multidisciplinares, visando

a conjugação de aspectos culturais, visuais e produtivos em prol da

contextualização, da qualidade e da valorização do produto.

Assim, pretendeu-se, igualmente, fornecer aos interessados, em

desenho de estamparia e em papel, um estudo focalizando-os no âmbito

projetual e produtivo, além de um apanhado bibliográfico sobre estes

temas. Sua leitura, portanto, poderá incentivar a análise, a reflexão e a

formulação de novas visões e abordagens sobre estes assuntos.

Com este estudo, constatou-se, então, a abrangência do universo

gráfico-papeleiro, do projeto de produto e do desenho de estamparia.

Por isso, esclareceram-se diversas questões e levantaram-se outras,

que podem se tornar objetos de estudos posteriores. Para tanto, sugere-

se, ainda, alguns temas, a fim de sua continuidade, abordando questões

teóricas, práticas, educacionais e profissionais:

– pesquisa e estudo sobre as equipes de planejamento de produtos

nas indústrias de papel e a função dos desenhadores industriais;

– estudo sobre os produtos originados do desenho de estamparia

e possibilidades de redesenho, por desenhadores, como forma de lhes

atribuir valor;

– estudo de aspectos educacionais e profissionais voltados ao

desenho gráfico, relacionando-os ao setor papeleiro e gráfico;

– pesquisa e estudo sobre as temáticas recorrentes e descontex-

tualizadas no Desenho de Estamparia, observando a influência ou a ca-

rência de formação educacional voltada aos aspectos sociológicos, antro-

pológicos e históricos de grupos sociais;

– estudo da formação e atuação de equipes de planejamento nas

indústrias gráficas e de papéis decorativos;

– pesquisa sobre as temáticas e abordagens do desenho de estam-

paria nos diferentes materiais e possibilidades de redesenho focalizando

culturas regionais;

– estudos dos processos gráficos relacionando-os à produção de

papéis decorativos, observando aspectos relativos à qualidade visual,

humana, utilitária e de descarte destes produtos.
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Enquanto profissional, os assuntos abordados tiveram muita rele-

vância pela oportunidade da realização de pesquisa teórica e prática

sobre papel, cultura e desenho gráfico, pois alguns destes conhecimentos

eram possuídos empiricamente, até então. A revelação de novas infor-

mações contribuiu para o amadurecimento intelectual e profissional, bem

como para a compreensão do desenhador enquanto modificador social,

cultural e econônico, nos distintos níveis.
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Anexo 1

Hino do Rio Grande do Sul

Oficializado pelo Decreto 5.213, de 5.1.1966

Letra: Francisco Pinto da Fontoura

Música: Comendador Maestro Joaquim José de Mendanha

Harmonização: Antônio Corte Real

Como a aurora precursora

do farol da divindade,

foi o Vinte de Setembro

o precursor da liberdade.

Mostremos valor, constância,

nesta ímpia e injusta guerra,

sirvam nossas façanhas

de modelo a toda terra.

Mas não basta pra ser livre

ser forte, aguerrido e bravo,

povo que não tem virtude

acaba por ser escravo.
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Anexo 2

Padrões de estamparia baseados na cultura gaúcha


