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Há quem diga que não há, no mundo, país como o
Brasil, nem povo como o brasileiro. Também pudera:
somos resultado de uma miscigenação de raças, uma
mescla poderosa de culturas, uma efervescência de
almas. Tudo isso potencializado pela diversidade
de belezas naturais que nos cercam. Não é à toa,
portanto, que a flora e a fauna sempre inspiraram o
talento de criativos brasileiros e brasileiras.
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Nas ruas, na arte, na moda, em qualquer lugar, a
alma brasileira tem DNA próprio e sua expressão
única merece ser valorizada e cruzar fronteiras.
Foi pensando em incentivar criativos do mercado
de estamparia do país, dar visibilidade a novos
talentos e estimular o empreendedorismo, que
a Lojas Renner apoiou o Prêmio Estampa Brasil,
que culminou nesta obra.
No livro, é possível conferir os finalistas em cada
categoria do Prêmio Estampa Brasil e, ainda, a
história da estampa, o uso de pigmentos, as técnicas,
a estampa no Brasil, um artigo sobre inspiração para
o design, e um paralelo entre a estampa como forma
de arte. Uma entrevista exclusiva com a renomada
designer de superfícies e consultora de cores Renata
Rubim também relata a experiência do uso da
estampa na moda e o crescimento deste processo.
Um presente para quem cria e transforma.
Boa leitura!
GABRIELA CIRNE LIMA
GERENTE GERAL DE ESTILO E DESENVOLVIMENTO
LOJAS RENNER
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A arte de estampar os tecidos é tão antiga quanto a existência das vestimentas. Onde havia homo sapiens, havia esta arte. Estampar o próprio corpo
foi o primeiro passo, sendo seguido pelo surgimento das vestimentas, que eram
necessárias devido às variações de temperatura. Como menciona Dinah Bueno
Pezzolo, em seu completíssimo livro Tecidos – história, tramas, tipos e usos, “do
corpo, a pintura passou para o couro e, depois, para os tecidos”.
Em épocas ancestrais, tramavam-se tecidos seguindo os preceitos da cestaria, e fibras naturais finas e macias eram utilizadas. O processo de tingimento também era natural. Os corantes eram feitos de seivas de árvores, insetos mascerados
e folhas, que eram aliadas ao desenho característico da família ou tribo. O tema
predominante em desenhos era a natureza. Sua origem deu-se na África, mas com
o tempo a técnica foi se deslocando para o Oriente, em países como Índia, China e
Indonésia. Posteriormente foi divulgada na Europa e América.
É novamente Dinah Pezzolo quem ensina que “os povos primitivos tiveram no barro seu primeiro corante. Observando, testando, selecionando e
misturando argilas de diferentes procedências com outras substâncias, foram
conseguindo uma gama de cores e matizes muito especiais: vermelho, amarelo,
marrom, preto e branco”.
Depois da mão, utilizada como matriz para estampar tecidos com pigmentos, entraram em cena pedaços de madeira, muitas vezes com uma das extremidades amassadas, as quais permitiam novas formas e traços variados. Um
tipo rudimentar de pincel provavelmente nasceu com a utilização de pelos de
animais, atados a um pedaço de madeira.
O processo de estamparia em série teve origem na Índia, e a partir de então
os tecidos passaram a ser exportados para a Europa, por volta do século XV, quan-
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do se iniciaram as viagens de Vasco da Gama para o Oriente. Tecidos estampados
eram privilégio das classes abastadas, e os artesãos indianos eram orientados a
desenvolver estampas a partir de gravuras trazidas do Ocidente.
A técnica teve o mesmo destino, e também foi exportada. Nos séculos XVII
e XVIII houve o início do processo industrial de estampar, já que coincidiu com
a invenção do cilindro de impressão e da química de corantes (confira detalhes

na descrição das técnicas de estamparia).
No que se refere aos motivos, nos séculos XIV e XV a seda era muito importante e desejada, pois refletia uma distinção soberba. Nessa época, surgem as
listras, quadrados axadrezados e figuras. Embora os trabalhos
dos centros europeus alcançassem boa qualidade, permanecia o fascínio pelos tecidos orientais. No século XIV, surgem
as estampas florais nas regiões de Gênova e Florença, onde
generalizaram-se, as quais, no século seguinte, assumiram
proporções exageradas, com cardos ou romãs estampadas.
Na padronagem do século XVIII surgiram desenhos da flora
exótica: eram flores enormes, mas logo no final deste mesmo
século, retorna a preferência por flores simples.
O desenvolvimento efetivo da estamparia deu-se a partir de 1920. Mas foi com a chegada dos anos 1960 e de todo
o espírito de contestação da época que a estampa começou a
exercer papel importante na diferenciação e na construção de
marcas com estilo na moda. Foi quando novas grifes passaram a dividir as atenções em um universo até então dominado pela alta costura. Desde então, a cada ano novos produtos
e técnicas de extrusão de fibras são criados. Novidades envolvendo o uso de elementos químicos para dar textura mais
suave aos tecidos e para melhorar corantes são constantes.
A variedade de tintas e possibilidades de efeitos é grande,
com o leque de possibilidades incluindo os conhecidos efeitos de plastificado ou flocado, que dão um toque aveludado
à estampa, e, ainda, novidades como tintas que simulam couro ou resultam em
estampas aromatizadas, com cheiro de frutas ou chocolate, por exemplo.
Para a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), a
internacionalização das marcas acirrou a competição, “e as estampas cada vez
mais desempenham fundamental papel no processo de percepção de valor de
produto pelos consumidores”.

As estampas cada vez mais desempenham
papel fundamental no processo de percepção
de valor de produto pelos consumidores

AS TÉCNICAS
Segundo a professora Luz Garcia Neira, a aparência final de um tecido, bem
como sua adequação a um uso específico, estão determinadas pelas técnicas que
compõem seu processo produtivo. Os têxteis, em geral, passam por três etapas
de produção distintas: a fiação, a tecelagem e o acabamento. “Todas as etapas são
importantes para a obtenção de um resultado estético esperado, e seu desenvolvimento muitas vezes foi requisitado pelo designer, isto é, os técnicos investigaram
processos que poderiam tornar possível aquilo que a imaginação havia criado”.
Segundo a professora, muitas das técnicas que hoje em dia utilizamos são resultado do aperfeiçoamento de técnicas até mesmo milenares, uma vez que, desde sempre, o homem procurou adornar as suas vestes. As técnicas podem ser subdivididas basicamente em três grupos: manuais, mecanizadas e digitais.

MANUAIS
Podem ser consideradas princípios fundamentais da
impressão têxtil, por terem sido parcialmente mantidas
quando da mecanização dos processos.
BLOCOS: Técnica milenar, consiste na preparação de blocos de madeira em alto-relevo à maneira de carimbos. Eles são entintados e colocados na disposição adequada
sobre os tecidos, pressionados. Os chintz indianos eram produzidos antes do século
XV com essa técnica, que mais tarde evoluiu e chegou a ser mecanizada. Os blocos
podem ser também de outros materiais, como metais e borrachas.
ESTÊNCIL: Técnica muito antiga, identificada em fragmentos de vestes dos fenícios. Tem por base a execução de “moldes vazados”. Com a utilização de diferentes
tipos de materiais, como papéis e plásticos em geral, as lâminas são recortadas, e as
áreas que se pretende colorir, vazadas. Para cada lâmina corresponde uma cor, as
quais, sobrepostas umas às outras, formam os desenhos por completo.
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BATIQUE: De origem javanesa, o batique é executado com a aplicação de uma
cera que faz o papel de “contorno” ou “reserva” em determinadas áreas dos tecidos. A cera derretida pode ser aplicada manualmente com a utilização de ferramentas adequadas ou, ainda, colocada em um carimbo com contornos côncavos
e depois transferida para o tecido por pressão. Depois da área ter sido reservada,
a aplicação das cores, bem cuidadosa, é feita manualmente inúmeras vezes, já
que a cada nova aplicação de cor outras áreas devem ser reservadas. No final do
processo – ou entre as etapas – o tecido é lavado e a cera, retirada.

MECANIZADAS
PERROTINE: Em 1834, um francês chamado Perrot inventou um sistema mecanizado de impressão com o uso de blocos que ficou conhecido por perrotine.
A máquina nunca foi muito popular na Inglaterra porque na mesma década um
inglês desenvolveu outro equipamento mais eficiente (impressão por cilindros
– confira a seguir). Assim mesmo, este equipamento incrementou a produção
em 250% com um excelente registro de cores, já que toda a largura do tecido era
impressa simultaneamente. A maior desvantagem continuava a ser a limitação
do rapport (5,5”), devido à largura dos blocos.
CILINDROS DE COBRE: A partir princípio do processo de gravação denominado intaglio, isto é, quando o desenho é gravado em baixo-relevo em uma chapa
de cobre, desenvolveram-se os cilindros de cobre para a impressão de tecidos.
No século XVII, estas máquinas foram usadas para a impressão de algodão e
seda. O desenvolvimento deste equipamento e de seu uso para os tecidos envolve muitas etapas e conquistas, de maneira que não há uma data precisa. Ao
redor de 1750 se dá o seu apogeu, com sua utilização para a produção dos Toiles
de Jouy por Oberkampf.
CILINDRO GRAVADO: Invenção atribuída ao escocês Thomas Bell, que a patenteou em 1783, caracteriza-se pela transferência da cor do depósito de tinta
por um cilindro entintado para o alto relevo do cilindro gravado, de maneira
que não há a necessidade de se retirar o excesso de tinta do cilindro. O tecido
é impresso por pressão, quando passa entre o cilindro gravado já entintado e o
tambor da máquina. Esta máquina foi a primeira a trabalhar com muitas cores
de maneira muito precisa.
SERIGRAFIA: Alguns dizem que sua origem está na estampilha (estêncil), mas
a técnica só foi desenvolvida nos Estados Unidos na década de 1920. Consiste
na execução de um quadro no qual se estira uma gaze muito fina. Áreas previa-

mente vedadas ou vazadas permitem ou não a passagem da tinta para o tecido,
por meio de pressão feita com um sistema de rodos. Inicialmente manual, este
processo foi mecanizado em máquinas que movimentam os quadros e rodos.
CILINDROS MICROPERFURADOS: Junção das máquinas cilíndricas com o
princípio da serigrafia, nestes equipamentos a tinta é depositada no interior
do cilindro que teve áreas previamente vedadas ou liberadas por processos
fotomecânicos.

DIGITAIS
ESTAMPARIA DIGITAL É uma técnica relativamente recente, cujo princípio
baseia-se na eliminação das matrizes de impressão. Apesar da tecnologia de
impressão digital ter sido apresentada publicamente ainda na década de 1990,
foi apenas no século XXI que seu uso estendeu-se e sua produção começou a
ser ampliada.
O princípio de funcionamento da estamparia digital é o mesmo das impressoras
de cabeçotes caseiras. Um equipamento de interpretação de imagem acoplado à
impressora recebe os dados de impressão (a imagem), e os cartuchos de tintas
depositam as cores sobre o tecido conforme o desenho.
Além dos cartuchos CMYK (cyan, magenta, yellow
e black – respectivamente, azul, vermelho, amarelo e
preto), muitas impressoras possuem outros cartuchos
complementares que variam conforme o fabricante
do equipamento. Esse recurso serve para melhorar a
qualidade e a quantidade das tonalidades que podem
ser obtidas no sistema de policromia.
Os equipamentos de impressão digital são bastante
diferentes das máquinas precedentes. Por essa razão, foram desenvolvidos, também, equipamentos
de pré e pós-impressão que auxiliam na obtenção de
uma melhor qualidade de impressão, preparando o
tecido para receber o corante ou pigmento e, também, auxiliando na fixação da cor após a impressão.
Os equipamentos de impressão digitais permitem que o desenho obtido tenha rapport ilimitado, grande número de cores, encaixe perfeito e muitos outros benefícios criativos. Além
disso, são mais econômicos em termos de consumo de insumos, energia, água e mão de obra.
A estamparia digital representa grande avanço na
tecnologia de impressão de tecidos e, além de ser utilizada para o vestuário, tem sido muito usada na área
de decoração e sinalização.
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INSPIRAÇÃO
PARA O DESIGN
Terry Gentile (tradução de Renata Rubim, do livro Printed Textiles)
Muitos indivíduos ficam bem perdidos quando enfrentados com a tarefa
de achar "inspiração". Mas a inspiração pode vir de qualquer estímulo que desperte o processo criativo. Fontes de inspiração estão literalmente em todos os
lugares. Mas o mais importante de tudo é a sensibilidade artística do designer e
o estilo interpretativo que faz o design criativo existir. Finalmente, a criatividade
desenvolve-se através de uma consciência contínua e trabalho duro, combinados
com a curiosidade de procurar e explorar novas fontes de estimulação artística
e modos de expressão. A seguir algumas fontes novas e tradicionais a explorar.

FONTES
TRADICIONAIS
No desenho têxtil de estamparia existem várias fontes tradicionais de
inspiração. Os desenhos chamados "figurativos" são baseados nas formas de
animais, pássaros, insetos, vida marítima e no corpo humano. Conjuntos ou
narrativos é uma categoria que envolve vários objetos tais como cartas de jogo,
bicicletas, guarda-chuvas e leques. Os "cênicos", que consistem de cenários ao
ar livre e paisagens, e os "florais", baseados na flora, têm sido há muito usados
como fontes de referência. Outras fontes de inspiração incluem todo um grupo
de "formas geométricas" e "superfícies com textura" tais como peles animais e
mármore. As longas relações estabelecidas entre essas imagens e tecidos estampados poderiam tornar difícil – se não impossível – de se fazer qualquer coisa
nova ou inovação com elas. Mas isso não é o caso.

Nosso meio ambiente é recheado de um sem
número de referências visuais que esperam
para ser desenvolvidas em desenhos. Através
da consciência você vai descobrir infinitas
fontes de referência
Muitos fatores podem influenciar a maneira de como um designer em particular vai interpretar fontes de referência tradicionais. Tecnologia – o desenvolvimento de novos processos de estamparia e gravação – pode influenciar.
Existem tantos métodos pelos quais os têxteis podem ser estampados hoje em
dia que praticamente qualquer design, não importa sua complexidade, pode
ser estampado por um método ou outro. Tendências contemporâneas podem
influenciar a direção artística de uma maneira muito intensa. O designer pode
tanto reagir, desenhando de acordo com essas tendências, como indo contra elas.
Mas talvez o elemento mais importante na interpretação inovativa de qualquer
das fontes tradicionais de referência é o estilo individual do próprio designer.
Essa interpretação personalizada, muitas vezes referida como "a caligrafia, a
mão", desenvolve-se em cada designer com o tempo, o treinamento, observação
e a prática mais elementos estéticos e técnicos.
Apesar de ser possível a designers muito experientes trabalharem com mais
de um "estilo” ou “caligrafia", isto é como uma assinatura: não há duas iguais.
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FONTES
NOVAS
Virtualmente qualquer objeto tem o potencial para o desenvolvimento
em uma imagem têxtil. As coisas mais comuns – coisas que vemos na nossa
rotina diária – são possíveis fontes de referência. Inspire-se numa casca de ovo
quebrada ou em alguns clips de papel espalhados. Até o aparelho de TV pode
ser uma fonte de inspiração para o desenvolvimento de um motivo. Imagens
podem ser produzidas do lixo das ruas ou praticamente de qualquer fenômeno
natural – da belíssima formação de padrões das ondas do mar até as qualidades da chuva ou iluminação. Estruturas arquitetônicas ou formações de nuvens podem ser usadas separadamente ou em conjunto. Nosso meio ambiente
é recheado de um sem número de referências visuais que esperam para ser
desenvolvidas em desenhos. Através da consciência você vai descobrir infinitas fontes de referência.

Além disso, o fato de se desenhar um motivo nem sempre é motivado
por uma fonte de referência. O catalisador para novas ideias é às vezes a descoberta de um novo instrumento, uma nova técnica ou uma nova ferramenta. O designer pode criar toda uma série de conceitos interessantes baseado
apenas no uso destes. Uma vez que você tenha o controle de um novo meio
(instrumento) ou é capaz de reproduzir uma técnica consistentemente, este
se torna parte de seu vocabulário de trabalho. Mas designers profissionais
estão constantemente atrás de novas maneiras de desenvolverem imagens e
fazer marcas.

Outro acesso a fontes de inspiração é chamado “conceito de design”, no
qual o designer tenta transmitir um sentimento, um humor ou um conceito,
como “tranquilidade”, “atividade”, “densidade” ou “indiferença”. Conceitos
como “luz no espaço” ou “evolução da linha” contribuem para a criação de
interessantes designs de tecido porque as interpretações podem ser feitas num
nível muito pessoal.
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O desenvolvimento artístico é um processo
em movimento que continua por toda a vida
criativa do designer
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Os maiores obstáculos para a criatividade que a maioria dos alunos têm
que superar frequentemente envolvem noções pré-concebidas do que um desenho têxtil é ou deveria ser. Inspiração pode vir virtualmente de qualquer
fonte. Não há nenhuma necessidade de se limitar a uma maneira estabelecida
de desenhar. Ao contrário, você deveria utilizar-se de uma variedade de avenidas criativas. Não existe uma só solução para qualquer problema de design.
O desenvolvimento de um desenho têxtil se dá frequentemente em quatro estágios. Se você for um designer iniciante, pode querer seguir este procedimento:
1. Seleção de uma ou mais fontes de referência.
2. Escolha de uma ou mais técnicas e instrumentos.
3. Desenvolvimento de uma nova imagem (motivo) baseado numa interpretação de uma fonte de referência e usando a técnica adequada.
4. Uso de uma ou mais imagens num layout ou numa composição apropriada ao formato de estamparia têxtil (croquis).

O período inicial de aprendizado é de descobertas e excitação. É importante se dar conta, entretanto, que o aprimoramento não é adquirido da noite para
o dia. Assim como a técnica para cada passo é dominada através de estágios. O
desenvolvimento artístico é um processo em movimento que continua por toda
a vida criativa do designer.

GUARDANDO
ANOTAÇÕES
Uma vez que você começou a procurar referências você vai se defrontar
com um sem número de ideias, imagens e cores – mais do que você seja capaz
de se lembrar. Por essa razão é válido guardar um "Caderno de Rascunhos de
Inspiração para Design". Nele você deveria guardar rascunhos e ideias que
possam ser usadas no desenvolvimento de um design.

Consciência visual é outra preocupação
importante. Esteja ciente do que rodeia.
Preste atenção a todos os detalhes e mais.
Pergunte a você mesmo: como é que eu vejo?
Desenhar é muito importante. Guardar notas e registros do que você vê
desenhando vai ajudar a desenvolver sua sensibilidade visual e a cultivar a
sua imaginação. Você poderá também querer colecionar fotos, amostras de cor,
folhas secas ou qualquer outra coisa que inspire você.
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Há vezes em que “erros” podem ser mais
empolgantes que a intenção original. Permita
a você mesmo crescer. Seja flexível e aberto
à inspiração

EXPOSIÇÃO
E CONSCIÊNCIA
Para a maioria dos designers iniciantes, as maiores fontes de estimulação
para o crescimento criativo e o desenvolvimento são propiciadas pela exposição
individual a tudo e pela consciência. Visitar exposições que acontecem nos museus e galerias proporciona que se exponha aos trabalhos criativos dos outros.
Ler livros estimula e enriquece a mente e a imaginação. Viajar, quando possível,
pois a experiência de diferentes formas de vida e cultura pode ser extraordinariamente enriquecedora para o artista. Museus também deveriam ser visitados
para referências históricas e étnicas. Muito pode ser adquirido estudando-se elementos de design de diferentes culturas e períodos. Ainda que você não queira

copiar um estilo ou um período histórico – esse tipo de trabalho cai na categoria
de reprodução têxtil – você poderá querer inspirar-se para sintetizar o que você
não vê em novas criações de sua autoria.

Consciência visual é outra preocupação importante. Esteja ciente do que
rodeia. Preste atenção a todos os detalhes e mais. Pergunte a você mesmo: como
é que eu vejo? Defina essa afirmação e arquive suas respostas no seu caderno de
rascunhos. Daí olhe e pergunte de novo. Continue a fazer isso até você ter esgotado todas as possibilidades; comece o processo novamente.

É interessante notar que diferentes pessoas olhando um mesmo objeto frequentemente têm várias interpretações do que veem. Mesmo quando é visto do
mesmo ângulo, na mesma luz, na mesma hora, a maneira que um objeto se parece vai depender da consciência visual de cada indivíduo.

Experimente esse exercício para ajudar a expandir sua percepção visual
própria. Escolha um objeto suficientemente pequeno para levar a vários lugares
fora do seu contexto habitual – um ovo fervido (duro), por exemplo. Coloque
um na sua sala ou na areia da praia. Como vai o espaço ambiental mudar sua
aparência de um lugar para outro? Visualize o ovo de uma distância de 3 centímetros. Qual é a relação entre o ovo e o espaço? Olhe o ovo em diferentes horas
do dia e em diferentes posições da luz. Como isso vai modificar em termos de
cor, forma ou “astral”? Qual é a relação entre o ovo e suas formas nestas ocasiões? Esse é um simples exercício de visualização e conscientização que pode ser
altamente esclarecedor.

Por último, esteja ciente do processo de desenhar. Imagens e layouts podem mudar e desenvolver-se da ideia inicial. Muitas vezes o designer iniciante
fica tão obcecado na ideia do design pronto que muitas possibilidades fascinantes que poderiam se desenvolver durante a execução são desperdiçadas e desprezadas. Há vezes que “erros” podem ser mais empolgantes que a intenção
original. Permita a você mesmo crescer. Seja flexível e aberto à experimentação.
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O livro Que Chita Bacana, idealizado e coordenado por Renata Mellão e
Renato Imbroisi, oferece uma bela síntese sobre os antecedentes históricos da
estamparia no Brasil, que estão ligados ao uso da chita e ao manuseio dos teares,
instrumentos através dos quais se expressava o design têxtil na época:
“A estamparia em tecido começou a se desenvolver no Brasil a partir da
chegada do príncipe regente Dom João ao Rio de Janeiro, em 1808. Mas o Brasil
conhece a chita desde o século XVII, quando era um produto importado da Índia, de Portugal e, principalmente, da Inglaterra, e utilizado como moeda de troca no tráfico de escravos. Já o algodão – que é a base original de todas as chitas, e
por isso parte de sua trajetória – era familiar aos índios quando Cabral aportou na Bahia: eles o fiavam, teciam e tingiam
com pau-brasil, anileira e outras plantas, para ser usado em
redes e faixas. Seus teares eram rústicos, feitos com galhos.
Os primeiros teares horizontais e a técnica de tecelagem
europeia chegaram ao Brasil ainda no século XVI, pelas mãos
dos colonizadores. No início, a tecelagem manual servia apenas para suprir as necessidades domésticas. Os jesuítas decidiram que alguns padres deveriam aprender a tecer, com
o objetivo de produzir os panos necessários para o consumo
dos próprios religiosos e vestir os habitantes nativos, cuja nudez perturbava os propósitos missionários e colonizadores da
Companhia de Jesus. Alguns índios então aprenderam também a técnica europeia.
Existem registros esparsos de abertura de fábricas de
tecidos que utilizavam algodão e lã, na primeira metade do
século XIX, como a de Vila Rica, aberta em 1814, com dimensões significativas para a época, ou a estamparia de chita que funcionou no Andaraí Pequeno (Rio de Janeiro), de
1826 a 1848. A partir da década de 1840, as fábricas passaram a contar com máquinas mais especializadas, utilizando
motor hidráulico ou a vapor. Em 1844 foi criado na Bahia o
primeiro centro manufatureiro têxtil do país, com abertura de pequenas fábricas, das quais destacou-se a tecelagem
Todos os Santos. É dessa época, ainda, a abertura da fábrica
Santo Aleixo, no Rio, com dimensões semelhantes à de Todos os Santos, e com estamparia de chita.
A exportação do algodão brasileiro aumentou na segunda metade do século
XIX por causa da Guerra de Secessão nos Estados Unidos (1861-1865). As disputas
sangrentas entre os estados do Norte e os do Sul – estes últimos, produtores e exportadores de algodão – causaram a queima das plantações, tirando o fornecimento da
fibra temporariamente do mercado internacional. Nessa brecha de mercado, o Brasil
encontrou um lugar de visibilidade econômica, graças à produção de algodão nas
cidades de Sorocaba e Americana, na província de São Paulo. Da primeira, tem-se
o registro de fábricas de descaroçadores de algodão, que fortaleceram a economia
local a ponto de dar origem a uma ferrovia para seu escoamento: a Sorocabana, única
estrada paulista que não nasceu do café e sim do algodão. Na segunda foi criada a
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Tecelagem Muller Carioca, que se manteve com produção expressiva até o século XX.
Nessa época, estavam em funcionamento duas grandes fábricas de tecidos
de algodão: a Santo Aleixo, no Rio de Janeiro, e a São Luís, em Itu, São Paulo. Três
irmãos mineiros tiveram então a ideia de aproveitar a crise do algodão norte-americano para criar a primeira grande indústria a fabricar chitas no Brasil, a Companhia de Fiação e Tecidos Cedro et Cachoeira, inaugurada em 1872 no município de
Curvelo e ainda em funcionamento, embora não produza chita desde 1973. Pouco
depois surgiria outra grande indústria totalmente voltada, a princípio, para a produção de chitas: a Companhia Progresso Industrial do Brasil, ou fábrica Bangu, foi
inaugurada no Rio de Janeiro em 1889.”

ENSINO E CAPACITAÇÃO
Uma das iniciativas pioneiras no que se refere à formação de profissionais na
área, no Brasil e na América Latina, surgiu no Rio Grande do Sul. A proposta de um
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curso de Especialização em Design para Estamparia foi concebida no final da década
de 1980 por um grupo de professores do Departamento de Artes Visuais do Centro
de Artes e Letras da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Era o resultado
da experiência de investigações e metodologias de aprendizagem na área do design
de superfície. O marco inicial referente ao surgimento e consolidação dessa área na
universidade gaúcha havia sido o trabalho de pesquisa realizado por professores em
1970, com o desenvolvimento de estamparias em batique (ou batik) sobre tecidos de
seda e algodão, cujas peças resultantes participaram de desfiles de moda e foram
expostas em estande da Fenit (Feira Nacional da Indústria Têxtil) no Rio de Janeiro.
A partir de tais ações, o Ministério da Indústria e Comércio demonstrou interesse no apoio e organização de um curso em Design Têxtil, com o objetivo de
motivar empresários e incentivar a criação e desenvolvimento de estamparias no
país, valorizando a produção artística nacional na área. Dessa forma, foi iniciado
em 1975 o projeto de cursos direcionados a empresas têxteis nacionais, bem como
a professores e alunos formados no Centro de Artes e Letras
Voltando a 1980: é dessa época a implantação do Pólo de Design Têxtil. Este
Laboratório se tornou referência para a pesquisa e desenvolvimento na área, em
função da formação de pessoal específico para a criação em indústrias têxteis. Com
a experiência da equipe de professores, tais cursos foram se reformulando, até a
proposição de um novo formato, em nível de Especialização, aprovado em 1988.
Nesta perspectiva, o Curso de Especialização iniciou sua primeira turma em 1989
com três linhas de pesquisa: Design Têxtil, Design Cerâmico e Design em Papéis.
Com esta nova área no país em termos de formação em Artes Visuais, abriuse um campo de trabalho para o acadêmico. Os egressos da graduação e da Especialização em Design de Estamparia se integraram a setores de desenvolvimento
de produtos de inúmeras empresas, principalmente no sul do Brasil, em Santa
Catarina (Cerâmica Portobello, Eliane, Itagres, Têxtil Buetner, Lepper), e também
em São Paulo (Ferro Enamel, Esmalglass, Gyotoku).

No Rio de Janeiro, em 2005, a Faculdade Senai/Cetiqt passou a oferecer uma
pós-graduação, e desde 2007 a Universidade do Rio de Janeiro mantém uma habilitação em moda para o curso de desenho industrial. O site da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) apresenta uma relação com mais
de 100 cursos no Brasil na área de moda e têxtil, com foco em desenho, produção,
gestão, design de calçados e acessórios, figurino, estilismo, negócios etc. Cabe destacar alguns cursos importantes, com foco mais específico na estampa, como os
cursos de Pós-graduação em Design de Superfície da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS) e da UniRitter-RS, cursos de extensão na Universo da Cor,
na Escola Panamericana e na Escola São Paulo (SP), e ainda no
Instituto Orbitato, de Pomerode (SC), além do curso em Estamparia Artesanal do SESC Pompeia (SP).
Daniela Brum, Daniel Moraes, Alex Portes, Bruno Dellani,
Alexandre Gijón, Renata Americano, Goya Lopes e Celso Lima
(estamparia artesanal) são alguns dos nomes de destaque apontados pelo designer Wagner Campelo como nomes relevantes, ele
próprio um importante expoente da atividade no país e por isso
integrante do júri do Prêmio Estampa Brasil, ao lado de Renata Rubim, Gabriela Cirne Lima, Monica Schoenacker e Andrea Bisker.
A estampa, a propósito, é uma área específica do design
de superfície em geral. A denominação design de superfície só
passou a existir no Brasil quando Renata Rubim a trouxe dos Estados Unidos em 1987, após ter frequentado o departamento de

surface design de uma universidade americana (confira detalhes
na entrevista a seguir). Antes, no Brasil, tudo era considerado
estampa ou design têxtil, mesmo que fosse design em papéis.
Para Reinilda de Fátima Berguenmayer Minuzzi, professora adjunta da Universidade Federal de Santa Maria, a exploração das novas mídias e o crescimento da arte tecnológica (como
manifestação artística) revelam processos híbridos, com a vinculação da arte, em suas diferentes linguagens, em uma mescla
com o cotidiano tecnológico. “Limites se atenuam, possibilitando contínuas inovações. O que é arte, o que é design, são questões subjacentes que
se colocam para ampliar o campo da investigação e da produção científica.” Para a
professora, que atua no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais/Mestrado,
na Especialização em Design de Estamparia e na Graduação em Artes Visuais, a
inserção de egressos em distintos espaços de atuação, instituições, empresas, trabalhos em estúdios, como free-lancer, ou em setores industriais diversos, “evidencia a dinâmica possível de formação neste campo”.

A exploração de novas mídias e o crescimento
da arte tecnológica revelam processos
híbridos, vinculando a arte ao cotidiano
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“O designer é o profissional capaz de encontrar as soluções para os problemas estéticos
coletivos. O usuário, quando utiliza um objeto
ou um produto projetado por um verdadeiro
designer, tem consciência da presença de um
artista que trabalhou para ele, melhorando as
condições da vida humana e favorecendo a
relação com o mundo da estética.”

Bruno Munari

Afinal de contas, design é arte? O tema suscita polêmica, e para dar conta
de suas muitas leituras e interpretações, nada como consultar quem se dedica
ao assunto, como Mônica Moura, que tem pós-doutorado em comunicação e
semiótica, é bacharel e licenciada em artes, com atuação profissional em design,
ensino e pesquisa. Em seu artigo “Design, arte e tecnologia”, ela defende que
o design atua a partir da relação com a arte enquanto processo de criação, de
referência e também a partir de interferências, influências e inter-relações entre
estes dois campos. Mônica, que atua em associações, comitês científicos e no
corpo editorial de publicações acadêmico-científicas da área de design, além de
ser responsável pela editoria em Design da Estação das Letras e Cores Editora e
colunista da revista Dobras, cita importantes autores:
“Segundo o filósofo Vilém Flusser, o design e a arte são derivados da arte e
da ciência, e este ‘cruzamento fertilizado’ leva à complementação criativa destas
duas áreas. Já o designer Bruno Munari, no final dos anos de 1980, relacionava
tanto a arte quanto o design como ofícios. Neste sentido, acreditava que o design
deveria ser remetido à ideia de arte, onde o designer restabelece o contato entre
a arte e o público, entre a arte viva e o seu destinatário/observador/usuário.
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Uma arte integrada à vida, rompendo com a separação de coisas belas
para admirar (por exemplo: uma pintura) e coisas feias (por exemplo:
um eletrodoméstico) para utilizar.”
Já Miriam Levinbook, mestre em Design e especialista em Moda
e Comunicação pela Universidade Anhembi Morumbi, em artigo intitulado “Design de superfície e arte: processo de criação em estamparia têxtil como lugar de encontro”, cita a espanhola Anna Calvera para
reforçar a conexão entre arte e design, especificamente em estamparia
têxtil. Anna afirma que arte e design compartilham uma vocação estética:
“Isto facilita a comparação, mas dificulta a terminologia, porque, em geral,
quando se fala de estética da forma como o fazem os filósofos, só se fala em arte
e de seus fundamentos”. Para Miriam, se de fato arte e design compartilham de
uma vocação estética, e o sentido da estética está voltado à arte, pode-se apontar
questões que traduzam um olhar sobre aspectos relacionados ao design em estamparia têxtil, visto que este tem como uma de suas características a harmonia
na criação e distribuição dos motivos que o compõe.
Miriam, que atuou como gerente de produto, criação e desenvolvimento
em empresas de grande porte, abrangendo a cadeia têxtil desde fiações, tecelagens, malharias, estamparias e confecções, como também no varejo de moda,
complementa:
“Quando falamos em design de superfície em estamparia têxtil com foco
produtivo, estamos voltados à técnica e processos de desenvolvimento. Se de
fato é necessário arte para se fazer qualquer coisa, porque ‘trata-se de fazer com
arte’, e que pode haver arte no mundo da técnica, aonde o ‘fazer’ se especifica,
subordinando-se a um valor econômico, então o design de superfície em estamparia têxtil contém aspectos artísticos, na medida em que se subordina a atender
necessidades de uma determinada demanda de mercado”.
Mais adiante, a professora orientadora dos trabalhos de conclusão de cur-
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“(...) o artista [designer] sofre uma metamorfose
evolutiva que parte do artesão essencialmente
inspirado e intuitivo, passando gradativamente
a integrar a tecnologia (gráfica, tipográfica) e a
ciência (gestalt, semiótica), nos sistemas das
redes de comunicação e, hoje, a estruturar e
organizar todo um sistema de informações, via
multimídia. O artista desenvolve um equilíbrio
entre a sua inspiração/intuição e o seu conhecimento técnico-científico. Esses suportes são
necessários para a sua criatividade.”

Alexandre Wollner

so do curso de Design de Moda e professora e coordenadora do curso de Negócios da Moda da Universidade Anhembi explica:
“Já que um desenho de estamparia é um produto resultado de um projeto
em design para uma superfície têxtil, e como afirma Mônica Moura, que a arte
e a estética são importantes e devem estar presentes nos produtos de design,
podemos entender que este desenho contém elementos associados à arte. Sendo
assim, este design pode passar por uma avaliação estética de sua composição
visual, utilizando-se parâmetros artísticos para tal. Deste modo, o processo de
criação caminha para além do ato criador, alcançando a arte no design para o
cotidiano, para o uso nos atos da vida”.
Para dar conta da relação direta entre design e arte, cabe lembrar que durante a Era Vitoriana (1837-1901), um artista se destacou de tal forma que sua produção é considerada influência até hoje na arte contemporânea. William Morris
era inglês, socialista e um dos principais fundadores
do Movimento das Artes e Ofícios. Pintou papéis de
parede e estampas em tecidos, trabalhou no design
de livros e foi escritor. Frente aos avanços da Revolução Industrial, Morris buscou uma produção artís-

30

tica mais artesanal, feita à mão; trabalhou para que
produtos pudessem ter um preço mais acessível, atingindo as classes menos privilegiadas, e serem bonitos,
ao mesmo tempo. Apesar do Movimento das Artes e
Ofícios ter durado pouco, deu origem à Art Nouveau, com o seu design industrial e arquitetura voltados
ao modernismo. Quando Morris começou a trabalhar
com arquitetura, envolveu-se cada vez mais com decoração, até que em 1867 fundou uma empresa voltada para o design de objetos, a Morris, Marshall, Faulkner & Co., que produzia
murais, mobílias, artigos de vidro e de metal, papéis de parede, joias e tapeçaria.
Já a artista plástica brasileira Monica Nador, nascida em Ribeirão Preto
em 1955, buscou um outro espaço de expressão de sua arte, também ligada ao
design e às estampas. Em 1994, recebeu uma bolsa de estudos da Mid-America
Alliance e viajou para os Estados Unidos. De volta ao Brasil, recebeu em 1999
a Bolsa Vitae de Artes na área de artes visuais com o projeto Paredes Pinturas.
Neste mesmo ano, desenvolveu em conjunto com os moradores da Vila Rhodia,
em São José dos Campos (SP), o projeto Paredes Pintadas, que consiste na criação de desenhos em máscaras de acetato, que depois são pintados nas casas do
bairro. Atualmente, ela tem seu espaço de trabalho centrado no Jamac (Jardim
Miriam Arte Clube), que coordena juntamente com outros dois artistas. O Jamac,
localizado em um bairro de periferia da grande São Paulo, funciona como espaço de experimentação cultural e artística para a comunidade que o cerca. Partindo de um formato de estúdio coletivo, envolve crianças e adultos por meio das
práticas artísticas, ampliando os meios, resgatando as referências, questionando
os valores da imagem atual que, depois de burilados, terminam por construir
projetos de intervenção artística.

“O design estabelece relações com a arte, ora
mais distantes e ora próximas, mas a discussão
nesta área profissional sempre remete ao fato de
que na contemporaneidade, apesar do design
pertencer à esfera produtiva, ainda guarda
relação e interface com a arte.”

Mônica Moura
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“(...) é anacrônico opor arte e design (...) um
produto resultante de um projeto de design,
tal como um logotipo, pode ter a mesma força de um haikai; não tem fundamento separar
aquilo que se destina ao mercado e a uma empresa do que é produzido artisticamente. Fosse
assim a Capela Sistina não teria importância por
ter sido encomendada pela Igreja.”

Agnaldo Farias
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CARIOCA, MAS CRIADA EM PORTO ALEGRE, RENATA RUBIM É UMA IMPORTANTE REFERÊNCIA DO
DESIGN DE SUPERFÍCIE NO BRASIL – A EXPRESSÃO, A PROPÓSITO, FOI ELA QUEM TROUXE PARA
O PAÍS, CONFORME EXPLICA NA ENTREVISTA A SEGUIR. ATUALMENTE À FRENTE DO ESCRITÓRIO
RENATA RUBIM DESIGN & CORES, ATENDENDO A CLIENTES DE DIFERENTES SEGMENTOS, RENATA
SEMPRE TEVE PREOCUPAÇÃO EM COMPARTILHAR SEUS CONHECIMENTOS, O QUE FEZ COORDENANDO CURSOS DE EXTENSÃO EM INSTITUIÇÕES ACADÊMICAS, ESCOLAS E ATELIERS PELO BRASIL
AFORA (TAMBÉM MINISTROU UMA OFICINA EM BOGOTÁ, COLÔMBIA). FORMADA PELA RENOMADA
ESCOLA IADÊ EM SÃO PAULO EM 1969 E BOLSISTA FULBRIGHT NA RHODE ISLAND SCHOOL OF DESIGN, EM 1985, RENATA RECEBEU OS PRÊMIOS BORNANCINI 2008 – SALÃO APDESIGN E IDEA/
BRASIL 2009, INTEGRANDO A EQUIPE DA LINHA NATIVE, DA COZA, DESTACADA NA CATEGORIA ECODESIGN. O MAIOR PRÊMIO (NA REALIDADE, DOIS AO MESMO TEMPO) FOI O IF 2012, CONSIDERADO
MUNDIALMENTE O “OSCAR” DO DESIGN. PARTICIPOU, AINDA, DA BIENAL BRASILEIRA DE DESIGN,
EDIÇÕES 2010 E 2012, E DA COWPARADE PORTO ALEGRE.

34

QUAL TUA MEMÓRIA MAIS ANTIGA LIGADA AO DESIGN?
RENATA RUBIM: Aos quatro anos, ainda no jardim de infância, fiz desenhos representando figuras importantes para toda criança, como mãe, pai, irmã, casa, bola, circo
etc. Mas a maioria eram tapetes, inclusive com franja, e também “paredes” e “chãos”.
Durante muitos anos meus pais guardaram esses trabalhos em uma pasta, que hoje
está comigo e que guardo com muito carinho e emoção.

E ESSA VOCAÇÃO FOI SE DESENVOLVENDO?
RENATA RUBIM: Na verdade, não. Fui desenhando menos, e a criatividade foi sendo reprimida ao longo do período escolar, fruto de didáticas equivocadas. Mas nunca perdi o sonho de desenhar. Lembro-me muito bem de uma visita que fiz a uma
pessoa da relação de minha família, no Rio de Janeiro, quanto tinha nove anos de
idade. Ao entrar no apartamento, vislumbrei fascinada, em um canto de uma peça,
uma prancheta com um projeto ainda por terminar. Perguntei à dona da casa o que
era aquilo, e fiquei maravilhada com a resposta: tratava-se de uma estampa para
decoração. Algum tempo depois, andando pelas calçadas do Leblon, em companhia
de minha mãe, tive um impacto: a estampa daquela prancheta reproduzida em três
versões de cores, em tecidos expostos em uma vitrine! A emoção foi tamanha que não
tive dúvida: o sinônimo de felicidade para mim era criar e projetar para superfícies de
produtos e que eles pudessem ser adquiridos pelo público em geral.

QUAL TUA FORMAÇÃO?
RENATA RUBIM: Tive o privilégio de participar de um curso de design, o IADÊ,
idealizado por professores oriundos da USP e que eram a nata entre arquitetos
e designers. A ideia era que a iniciativa depois evoluísse para um curso técnico. Rui e Ricardo Ohtake, Wesley Duke Lee, Sérgio Ferro e Laonte Klawa fo-

ram alguns dos incríveis mestres com quem tive contato. Depois, em 1985, frequentei a Rhode Island School of Design, em Providence, nos Estados Unidos,
graças a uma Bolsa Fulbright que recebi. Foram 15 meses muito interessantes.
Em 2005 fui convidada pela Editora Rosari, de São Paulo, para escrever sobre
design de superfície, tema ainda inédito no país. Pela editora, então, foi lançado
o Desenhando a Superfície. O livro está sendo relançado, já na terceira edição,
no segundo semestre de 2013, pois estava esgotado. Fui eu quem trouxe para o
Brasil essa expressão que ouvi lá, design de superfície (surface design, em inglês). Até então, aqui no Brasil, até para trabalhos em papel se usava a expressão
design têxtil. Inclusive na Alemanha, há umas duas décadas, não se usava a
expressão design de superfície, que, a propósito, inclui o design têxtil (em todas
as suas especialidades), o de papéis, o cerâmico, o de plásticos, o de emborrachados, desenhos e/ou cores sobre utilitários, como louças, por exemplo.

VOCÊ FAZ UM JOGO DE PALAVRAS COM ESSA
EXPRESSÃO, NÃO É MESMO?
RENATA RUBIM: Sim. Costumo dizer que o fato de ser design de superfície não
quer dizer que seja superficial. Não tem nada de superficial, aliás.

PODE EXPLICAR MELHOR ISSO?
RENATA RUBIM: Muito disso está acontecendo por causa dos irmãos Campana, que no Brasil são amados ou odiados. São odiados por quem pensa em
design apenas na forma industrial, porque eles tiveram um pensamento e um
processo não-industrial. Estavam muitos anos à frente de todo mundo, porque
hoje a indústria está remanejando seus conceitos, customizando os produtos.
Quando eles começaram, alguns achavam que eles eram malucos. Na Itália, o
pessoal entendeu. Eles trabalham com móveis, objetos, ambientação interna,
hotéis. Sou uma admiradora da coragem deles, da ousadia, da visão de futuro
que sempre tiveram.

COMO SE REVERTE A QUESTÃO
DA DESVALORIZAÇÃO DO TRABALHO
DO DESIGNER?
RENATA RUBIM: É falta de cultura, de informação, de conhecimento. Eu uso as redes sociais, cursos e palestras para tentar falar
ao máximo sobre o assunto. Na imprensa, o design acaba não tendo
lugar nas editorias de cultura (literatura, artes visuais, cinema, teatro) e
também não entra nas páginas de economia. E tem coisas fundamentais no
design, como a questão da ergonomia, por exemplo. A economia da Itália, de
outra parte, quando esteve bem, foi graças ao design. Acho que temos uma longa
trajetória pela frente, no sentido de valorizar essa atividade. Nós, designers, temos
que fazer nosso papel, de compartilhar conhecimento.
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E O DESIGN DIGITAL?
RENATA RUBIM: Ele existe na criação, em todo o processo, é uma ferramenta
muito importante, inclusive na apresentação de projetos em arquivos digitais.
Eu atribuo um papel muito importante às tecnologias, sou totalmente a favor delas, até porque eu vivi o analógico e o digital, e sei o quanto a tecnologia facilita
as coisas. Mas é preciso cuidar, pois se pode cair em alguns vícios. De qualquer
forma, o que importa é a pessoa que está por trás.

O QUE É ESSENCIAL
PARA UM DESIGNER?
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RENATA RUBIM: Tem que ser apaixonado pelo que faz, e
para ser apaixonado ele tem que estar de olhos e ouvidos
completamente abertos, não pode ter nenhuma porta ou viseira fechando sua visão para o que quer que seja. O designer tem que estar completamente inserido no mundo, tem
que saber o que acontece, desde tragédia climática, passando
por política, manifestações culturais. Tem que perceber as
diferenças entre Oriente e Ocidente e tem que responder às
demandas da comunidade. Ele não pode ser passivo. Tem
que ser altamente atuante e ativo. E ele não vai ser um bom
consultor se não conseguir ouvir a empresa, saber a quem
ela atende, quais são seus objetivos, para que, a partir de seu
trabalho, possa oferecer benefícios à comunidade. Não pode
ser alienado, tem que estar inserido. Eu não gosto de futebol,
por exemplo, mas há algum tempo tive a oportunidade de
fazer uma porcelana para o Grêmio. Foi um projeto muito
desafiador, porque as cores são muito difíceis de lidar.

PODE-SE USAR TANTO A EXPRESSÃO ARTISTA QUANTO
DESIGNER PARA DENOMINAR ESTE PROFISSIONAL?
RENATA RUBIM: Há uma diferença fundamental. O artista quer fazer o seu
trabalho para se expressar, para dar vazão aos seus sentimentos. Exagerando
um pouco, é como se o artista pensasse: “Dane-se o outro”. O designer também
faz questão de se expressar, mas sempre em sintonia com o outro, com a função. A gente não faz para a gente. A gente se realiza, mas a gente está fazendo
para o cliente, ou para o cliente do cliente. Em determinada ocasião, desenvolvemos uma cor para um cliente, e na prática, na hora de aplicá-la no produto,
ficou diferente do que no monitor ou no papel. Uma pessoa que trabalhava
comigo ficou contrariada, insistiu que eu devia fazer alguma coisa, perguntou
como eu aceitava aquilo. Ora, no processo é assim mesmo. Na prática, um
projeto se transforma. Por isso o designer precisa acompanhar o processo por
completo. E concordar com o resultado ou não. No caso citado, eu aceitei por
entender que a alteração fazia parte da solução prevista.

QUEM CITARIAS COMO GRANDES NOMES
DO DESIGN DE ESTAMPA NO BRASIL?
RENATA RUBIM: Os designers Attilio Baschera e Gregório Kramer foram dos
mais importantes criadores de estampas. Tinham uma loja maravilhosa em São
Paulo. Hoje, estão com bastante idade e tenho impressão que com trabalho bem reduzido, não sei a causa. O trabalho deles ainda é infinitamente superior à maioria
do que é feito hoje. Citaria também a Arte Nativa Aplicada, uma das marcas mais
importantes do Brasil e pioneira em linguagem brasileira. Foi fundada por Maria
Henriqueta Marsiaj Gomes, gaúcha casada com o senador Severo Gomes. Depois
da morte dela, no acidente de helicóptero que matou seu marido e também Ulysses Guimarães, a marca e a loja foram perdendo força, e não existem mais. Tenho
aqui várias amostras dos tecidos dela, mas descobri que o Celso Lima, outro nome
muito importante na estampa, também deve ter, parece-me que ele é quem estampava as coleções dela. Citaria ainda a baiana Goya Lopes, nome fundamental.

TU ÉS OTIMISTA QUANTO AOS HORIZONTES
DO DESIGN NO BRASIL?
RENATA RUBIM: Apesar de tudo, acho que sim. Não se compara a realidade de hoje
com a que vivi no passado. Naquela época, era todo mundo muito primitivo. Na minha época, as pessoas diziam “eu faço designer e sou design”, e não o contrário, como é
correto. Até hoje ainda ouço isso, de vez em quando, mas em muito menor proporção.

E A IMPORTÂNCIA DO CONCURSO ESTAMPA BRASIL?
RENATA RUBIM: Eu sempre me entusiasmei com concursos, é uma grande porta
de entrada no mercado para jovens talentos. O importante é o espaço que em especial os estudantes ou recém-formados têm de mostrar seu talento, abrir portas. Outro
dia fiz esse comentário durante uma palestra, e um profissional italiano que participava do evento depois comentou que ele concordava plenamente comigo, e lembrou
do caso de uma designer espanhola, a Patrícia Urquiola, que foi revelada assim.
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JURADOS
ANDREA BISKER

O Prêmio Estampa Brasil é um concurso que ofere-

É sócia da Mindset, realiza
seminários de tendências
e comportamento de
consumo e iniciou a
operação da WGSN, na
América do Sul e Central.
Há 10 anos no mercado
de moda e tecnologia.

ce uma oportunidade para que estudantes, artistas, profissionais do design e demais interessados apresentem e
vejam valorizados seus trabalhos e sua criatividade na
arte da produção de estampas.
Com o tema Alma Brasileira em sua primeira edição, o concurso, com abrangência nacional, foi dividido
em cinco categorias:
Alma brasileira do artesanato
Alma brasileira da fauna

GABRIELA
CIRNE LIMA
Gerente geral da área
Estilo e Desenvolvimento
da Renner. É formada
em estilismo e possui
especialização em
negócios de moda e MBA
em gestão de varejo.

Alma brasileira da flora
Alma brasileira das pessoas
Alma brasileira da rua
O concurso foi divulgado em mais de 60 faculdades e cursos de moda e design de todo o Brasil, com a
distribuição de flyers, cartazes e email marketing. Foram realizadas, ainda, palestras na Unisinos (campus
Porto Alegre), na Faculdade Veiga de Almeida (RJ) e na
Universidade de São Paulo (SP), apresentando o pro-

MONICA
SCHOENACKER
Mestre em printmaking,
ministra as disciplinas
de Estamparia de Moda
e laboratório têxtil. É
responsável pelo design
de produtos de diversas
marcas de moda.

jeto. Adicionalmente, houve divulgação via assessoria
de imprensa em Porto Alegre e em São Paulo, pelo Facebook, Twitter, Instagram e Pinterest, no site e Facebook da Lojas Renner e da Quattro Projetos, e ainda via
blogueiras, publieditoriais como Brainstorm9, criatives,
mídias de moda da Editora Abril, entre outros.
O resultado de todo esse esforço se traduziu em
mais de 2.600 trabalhos inscritos, das mais diversas lo-

RENATA RUBIM
Especialista em Design
de Superfície, é autora
do livro “Desenhando
a Superfície”, primeiro
no Brasil sobre o
tema. Possui diversas
premiações nacionais
e internacionais.

calidades do Brasil. Para se chegar ao resultado final,
foram vencidas diversas etapas. A última delas reuniu
em Porto Alegre o grupo de jurados, para definição dos
vencedores. O primeiro colocado de cada categoria terá

WAGNER CAMPELO

seu trabalho estampado na coleção de verão das Lojas

Pós-graduado em Design
de Estamparia pela
faculdade SENAI-CETIQT,
possui mais de 20
anos de experiência
±o´´8VO
estampas vendidas nos
EUA, Europa, Ásia e Brasil.

Renner. Os quatro melhores colocados de cada categoria garantiram lugar em uma exposição montada em
São Paulo e em Salvador e também neste livro, onde
dividem espaço com outros finalistas. Seus talentos podem ser conferidos nas próximas páginas.
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Isabela Certain
de Freitas
1º LUGAR

TEXTURAS BRASILEIRAS
ESSA ESTAMPA TRADUZ AS MAIS VARIADAS
TEXTURAS QUE ENCONTRAMOS NO ARTESANATO
EM VÁRIAS REGIÕES DO NOSSO PAÍS.

isabelacertain@gmail.com
Bragança Paulista | SP
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Otacoiza
Thiago Baltar
2º LUGAR

CULTURA INDÍGENA
MISTURANDO ELEMENTOS CULTURAIS
INDÍGENAS E O MEIO ONDE VIVEM, A ILUSTRAÇÃO
EXPLORA A BIODIVERSIDADE DESSE
POVO QUE TEM A ALMA DO BRASIL.

otacoiza@otacoiza.com
Petrópolis | RJ
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Ana Paula
Zonta
3º LUGAR

A ARTE DO SERTÃO
A ESTAMPA FOI INSPIRADA NA XILOGRAVURA,
TÉCNICA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DOS
LIVRINHOS DA LITERATURA DE CORDEL.
OS DESENHOS FORAM ENTALHADOS EM
MADEIRA E IMPRESSOS ANTES DE SEREM
DIGITALIZADOS PARA COMPOR O PATTERN.

anapzonta@yahoo.com.br
Porto Alegre | RS
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Gabriella
Perrotti
Laruccia
MENÇÃO HONROSA

CRIADA À MÃO
ESTAMPA DESENHADA À MÃO,
UMA HOMENAGEM A TODOS OS
TRABALHOS BRASILEIROS
CRIADOS À MÃO.

gabilaruccia@gmail.com
Campinas | SP
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Camila Maria
Aires Gomes
DA AREIA À RENDA
ESTAMPA MULTICOLORIDA, QUE REFLETE A
DIVERSIDADE DO ARTESANATO BRASILEIRO,
MESCLANDO O TRABALHO DOS ARTESÃOS DAS
GARRAFINHAS DE AREIA E A RENDA. AS CORES
FICAM POR CONTA DE PINCELADAS INSPIRADAS
NAS TINTAS NATURAIS VINDAS DE ÁRVORES OU
FRUTOS, USADAS NO ARTESANATO INDÍGENA.

camigomes@brturbo.com.br
Brasília | DF

51

52

Evelyn Moreira
do Nascimento
PASSARIM
NO FUNDO, UM BILRO ESTILIZADO,
GRÁFICO. AS MANDALAS DA MESMA RENDA,
TÍPICA DE FORTALEZA E DA LAGOA DA
CONCEIÇÃO, EM SANTA CATARINA, MISTURAMSE À VEGETAÇÃO E AOS PASSARINHOS. A
NATUREZA É SEM DÚVIDA A MAIOR INSPIRAÇÃO
DOS ARTESÃOS, ARTISTAS ANÔNIMOS.

contatoevelyn@hotmail.com
Rio Janeiro | RJ
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Karla
Fernanda
Jahn
ARTESANATO INDÍGENA
IMPOSSÍVEL FALAR DE CULTURA, ALMA,
ARTESANATO BRASILEIRO E ESQUECERSE DOS PRIMEIROS DONOS DESTA TERRA
RICA EM CORES, RICA NA FAUNA, NA FLORA,
RICA EM DIVERSIDADE E DE PROPORÇÕES
CONTINENTAIS.

karla-jahn@bol.com.br
Schroeder | SC
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Marcos Vinícius
Cerqueira
de Lima
LINHAS
A ARTE MARAJOARA RECEBE NOVAS
CORES, MAIS MODERNAS, MAS
MANTENDO A CARACTERÍSTICA DO
TRAÇO TÍPICO DA CERÂMICA DE
ONDE PROVÉM.

contatoviniciuscerqueira@gmail.com
Salvador | BA
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Mickaela
Correia
de Lima
RENDAS DO BRASIL
NESSA ESTAMPA UTILIZEI A PALHA E A
RENDA E DEI A ELAS FORMATO DE FOLHAS
REPRESENTANDO O COLORIDO DAS NOSSAS
RENDAS FILET. APESAR DO TRABALHO SER
DIGITAL, QUIS QUE TIVESSE A RIQUEZA DE UM
TRABALHO FEITO À MÃO, COMO O DAS NOSSAS
QUERIDAS RENDEIRAS.

mickaella-correia@hotmail.com
Caucaia | CE
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Patrícia da
Silva Santana
RENDA DE BILROS
A ESTAMPA ILUSTRA UMA PEÇA ARTESANAL NA
FORMA DE RENDA DE BILROS - ARTESANATO
QUE CONSISTE EM FIOS MANEJADOS POR MEIO
DE PEQUENAS PEÇAS DE MADEIRA TORNEADA,
OS BILROS. ESTA TÉCNICA FOI TRAZIDA AO
BRASIL PELOS PORTUGUESES E FOI MUITO
EXERCIDA NO NORDESTE POR MULHERES DE
CONDIÇÃO HUMILDE.

patriciasantanadesign@gmail.com
Paraguaçu Paulista | SP
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Paula Sales
Hargreaves
FESTA DE PETECA
NOSSOS ÍNDIOS BRINCAVAM DE
PETECA POR AQUI. ALEGRE, COLORIDA
E COLETIVA, ELA SEMPRE FOI E SEMPRE
SERÁ UM ELO ANCESTRAL.

mickaella-correia@hotmail.com
São Paulo | SP
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Justine
Noronha Hack
1º LUGAR

TUCANOS
PADRONAGEM INSPIRADA NA
BELEZA DAS CORES DO TUCANO.

juhack92@gmail.com
Rio de Janeiro | RJ
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Ana Vieira
Ferreira
Franco Netto
2º LUGAR

TIGRE BANANA
A ALMA DA FAUNA BRASILEIRA NÃO SE RESUME
A UMA SÓ ORIGEM. É UMA MISTURA DE CORES,
FORMATOS E SENSAÇÕES. ENQUANTO O RESTO DO
MUNDO VÊ DESENHOS EM NUVENS, ESTA ESTAMPA É
INSPIRADA NAS NOSSAS DELICIOSAS BANANEIRAS.

anavfn@gmail.com
Rio de Janeiro | RJ
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Gabriella Maria
Takino Lundholm
3º LUGAR

FLORA E FAUNA
A FLORA E A FAUNA JUNTAS EM UMA
MESMA ESTAMPA, REPRESENTANDO
O BRASIL NAS CORES.

gabitakino@hotmail.com
Rio de Janeiro | RJ
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Paula
Arnemann Porn
MENÇÃO HONROSA

TUIUIÚ DO PANTANAL
ESTAMPA INSPIRADA NO TUIUIÚ, UMA DAS MAIORES
AVES DA AMÉRICA DO SUL, SÍMBOLO CLÁSSICO DO
PANTANAL. UMA CURIOSIDADE INTERESSANTE:
DURANTE O PERÍODO DE INCUBAÇÃO DOS OVOS,
A MÃE FICA EM PÉ AO LADO DO ENORME NINHO,
ATENTA AOS PREDADORES.

porni.yuna@gmail.com
São Paulo | SP
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Aline do
Carmo Duarte
DESENHANDO MEU BRASIL
COM O FOCO NO PÚBLICO INFANTIL,
UMA ESTAMPA FEITA COM TRAÇOS
QUE RETRATAM ELEMENTOS DA FAUNA
BRASILEIRA. A INTENÇÃO É DESPERTAR
A PERCEPÇÃO DAS CRIANÇAS PARA
O PREENCHIMENTO DA ROUPA ESTAMPADA
ATRAVÉS DO AUXÍLIO DE TINTAS DE TECIDO.

alinecarmo.duarte@gmail.com
Contagem | MG
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Bianca Johanna
Salomons
NOSSAS AVES
O BRASIL É CONHECIDO MUNDO AFORA
PELA DIVERSIDADE DE AVES. A ARARA,
O TUCANO, O CANÁRIO E O CARDEAL
REPRESENTAM TODA ESSA RIQUEZA DA
FAUNA BRASILEIRA.

biancasalomons@gmail.com
Arapoti | PR
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Camila Maria
Aires Gomes
SALVE A ARARINHA AZUL
UM DOS MAIS FAMOSOS ANIMAIS DA NOSSA
FAUNA, A ARARA AZUL NÃO É ENCONTRADA
EM NENHUM OUTRO LUGAR DO MUNDO E
ESTÁ AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. COM A FORMA
INSPIRADA NOS AZULEJOS PORTUGUESES, A
ESTAMPA GEOMÉTRICA, USANDO PARTES DO
DESENHO DA AVE, REFLETE O SENTIMENTO
DE SALVAR A AVE DA EXTINÇÃO.

camigomes@brturbo.com.br
Brasília | DF
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Cristina
Teixeira Ribeiro
BEIJA-FLOR-PAPO-BRANCO
ESTAMPA INSPIRADA NO
BEIJA-FLOR-PAPO-BRANCO
(LEUCOCHLORIS ALBICOLLIS), AVE
QUE HABITA O SUDESTE DO BRASIL.

msn_cris@hotmail.com
São Paulo | SP
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Isabela Feltrin
Bernardes
A GRAÇA DE UMA GARÇA
A ESTAMPA FOI INSPIRADA EM UMA DAS
AVES MAIS GRACIOSAS DO BRASIL: A GARÇADA-MATA. O SISTEMA DE REPETIÇÃO DOS
ELEMENTOS E A UTILIZAÇÃO DO AMARELO
COMO FUNDO, REPRESENTANDO A VIDA E
DIVERSIDADE DA NOSSA FAUNA, TROUXE
DINAMISMO E IRREVERÊNCIA À COMPOSIÇÃO,
CARACTERÍSTICAS FORTEMENTE BRASILEIRAS.

isa.feltrin@gmail.com
Curitiba | PR

83

84

Patrícia Peixoto
Duarte
LEQUE DO PAVÃO
A ESTAMPA GEOMÉTRICA DA CAUDA DO
PAVÃO ENCANTA, SEDUZ E RETRATA A
BELEZA DESSE ANIMAL BRASILEIRO.
AS CORES VIVAS DE NOSSO PAÍS E AS
FORMAS QUE, JUNTAS E EM SIMETRIA,
LEMBRAM UM SOL, ABRILHANTAM E
DÃO FORMA AO CONJUNTO.

peixoto.patricia@gmail.com
Recife | PE
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Patrícia Peixoto
Duarte
AQUARELA DO BRASIL
O TUCANO É UMA AVE EXÓTICA QUE
MUITO REPRESENTA A FAUNA DE
NOSSO PAÍS. COM SUAS CORES VIVAS
E QUENTES, SEU BICO LEMBRA UMA
AQUARELA, COM TAMANHA BELEZA.

peixoto.patricia@gmail.com
Recife | PE
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Andrea Yuriko
Kuriki
1º LUGAR

COQUEIRO
EMBORA O COQUEIRO NÃO SEJA DE ORIGEM
BRASILEIRA, ELE É MUITO REPRESENTATIVO NO
PAÍS, TANTO QUE SE ENCONTRA NA BANDEIRA DO
MUNICÍPIO DE COQUEIRO BAIXO, LOCALIZADO NO
RIO GRANDE DO SUL.

andreay_k@hotmail.com
São Bernardo do Campo | SP
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Ana Paula
Guerreiro
2º LUGAR

VIDA TROPICAL
ESTAMPA DESENHADA À LÁPIS E COLORIDA COM
ÁREAS CHAPADAS E UNIFORMES, CRIANDO UM
COLORIDO DIFERENCIAL. DESENHEI PLANTAS
E FRUTAS BRASILEIRAS, COMO CAJUEIRO,
MANGUEIRA, PAU-BRASIL E BANANEIRA DE JARDIM
(HELICÔNIA). É UMA HOMENAGEM AO NOSSO LINDO
RICO PAÍS TROPICAL BRASILEIRO.

semeiebrasil@gmail.com
Niterói | RJ
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Silmara
Slobodzian
3º LUGAR
DESCASCANDO O ABACAXI
O ABACAXI É O REI DOS FRUTOS DA FLORA
BRASILEIRA. FOI AMPLAMENTE CULTIVADO PELOS
INDÍGENAS NO PASSADO. SEU SABOR É BASTANTE
ÁCIDO E MUITAS VEZES ADOCICADO, QUE AGRADA
AO PALADAR. UM SÍMBOLO QUE TRADUZ EM SUA
COR E FORMA A ALMA DA FLORA BRASILEIRA.

silmara.design@gmail.com
Curitiba | PR
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Diego Pereira
Bernardo
MENÇÃO HONROSA

MISTÉRIO
NESSA ESTAMPA, A FLORESTA VEM MIXADA
DE FORMA SUTIL COM DESENHOS ÉTNICOS,
QUE REMETEM ÀS ALDEIAS EM MEIO ÀS
FLORESTAS. TRAZ, AINDA, A TENDÊNCIA DO
PRETO E BRANCO.

bernardodiego@hotmail.com
Fortaleza | CE
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Duda Moraes
MISTURA BRASILEIRA
ESSA ESTAMPA TEM O INTUITO DE PROVOCAR
UMA SENSAÇÃO DO QUE MAIS REPRESENTA
O BRASIL: SUA DIVERSIDADE. NOSSAS
CARACTERÍSTICAS URBANAS E RURAIS SE
MISTURAM, COMPONDO UMA ATMOSFERA
SENSUAL, ALEGRE E COLORIDA.

moraes.duda@gmail.com
Rio de Janeiro | RJ
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Anna Carolina
Vargas Caldas
PAULLINIA
INSPIRADA PELA ANATOMIA DA FRUTA DA
PAULLINIA CUPANA, NOSSO AMADO GUARANÁ.

annacaldas@gmail.com
Porto Alegre | RS
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Bárbara Tubelo
Pereira
DEIXEI AGUADAS
AS BROMÉLIAS
ESTAMPA INSPIRADA NA FLOR DE PLANTA
EXÓTICA QUE TEM 43% DE SUAS ESPÉCIES
NATURAIS DO BRASIL, DISTRIBUÍDAS NA
AMAZÔNIA, MATA ATLÂNTICA, CAATINGA
E PANTANAL. SUAS FOLHAS LARGAS SÃO
GRANDE FONTE DE INSPIRAÇÃO.

btubelo@gmail.com
Porto Alegre | RS
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Bárbara Tubelo
Pereira
JACARANDÁ QUE FLOR
SERIA ESSA, QUE LINDA FLOR
SE PARECE COM VOCÊ
JACARANDÁ É O NOME POPULAR DADO A
UMA ÁRVORE NATURAL DO BRASIL. ESSE
TRABALHO REUNIU O DESENHO DE SUA FLOR
E FOLHA, FONTES DE BELEZA E INSPIRAÇÃO.

btubelo@gmail.com
Porto Alegre | RS

105

106

Cecilia Souza
de Carvalho
TROPICÁLIA
PROJETO DESENVOLVIDO EM TÉCNICA MISTA,
PINTURA MANUAL À GUACHE E TRATAMENTO
DIGITAL | LIGAÇÃO NO MEIO, “ RAPPORT” 32
X 26 CM | INSPIRAÇÃO: NA DIVERSIDADE DA
FLORA BRASILEIRA.

ceciliasouzadecarvalho@gmail.com
Rio de Janeiro | RJ
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Paula Bonis
VICTORIA AMAZÔNICA
A VITÓRIA-RÉGIA É UMA PLANTA TÍPICA DA
REGIÃO AMAZÔNICA E INTEGRA A CULTURA
BRASILEIRA FÍSICA E CULTURALMENTE. NO
FOLCLORE, SURGIU COMO FRUTO DOS SONHOS
DE UMA ÍNDIA GUERREIRA E DETERMINADA.
HOJE EM DIA, A DETERMINAÇÃO E A GARRA
ESTÃO EM TODAS AS BRASILEIRAS.
A FUNÇÃO DA ESTAMPA É CARACTERIZAR
AS MULHERES DE NOSSO PAÍS.

marcelobonis@hotmail.com
São Paulo | SP
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Simone
Trombini Costa
COCO
COCO DO COQUEIRO, DA PRAIA,
DA AREIA, DO SOL E DO MAR.
O QUE MAIS REPRESENTA O BRASIL?

simone@srluxo.com.br
Curitiba | PR
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Naiara Sanner
Cristofoletti
1º LUGAR

ALEGRIA E DIVERSIDADE QUE
CONTAGIAM
O POVO BRASILEIRO É SEMPRE MUITO ALEGRE,
COMUNICATIVO E ESTÁ SEMPRE EM FESTA. NÃO
EXISTE TEMPO RUIM. MÚSICA E DANÇA SÃO
ALGUMAS DE SUAS FORMAS DE EXPRESSÃO E
FORAM A INSPIRAÇÃO PARA ESTA ESTAMPA, COM A
AJUDA DO FREVO, QUE TRANSMITE TUDO ISSO.

nai_cristofoletti@hotmail.com
São Paulo | SP
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Juliana
Rabinovitz
2º LUGAR

MISTURA
ESTAMPA CORRIDA INSPIRADA NAS ORIGENS DO POVO
BRASILEIRO PELA MISCIGENAÇÃO DAS RAÇAS NEGRA,
INDÍGENA E BRANCA, ILUSTRADA PELO ENCONTRO
E MISTURA DE “CABEÇAS” QUE SIMBOLIZAM CADA
RAÇA. TÉCNICA DE ILUSTRAÇÃO: DESENHO MANUAL
COM PINCEL ESFEROGRÁFICO E POSTERIOR
MANIPULAÇÃO E ARTE-FINALIZAÇÃO DIGITAL.

jurabinovitz@terra.com.br
Salvador | BA
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Débora
Kavaliéris
Galvão
3º LUGAR

NORDESTINAS
INSPIRADO NAS MULHERES DO
SERTÃO NORDESTINO.

deborakg@yahoo.com.br
São Paulo | SP
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Adriana Alves
MENÇÃO HONROSA

POVO BRASILEIRO
A MISTURA RACIAL QUE COMPÕE
O POVO BRASILEIRO, MOSTRANDO
A GENEROSIDADE, A TOLERÃNCIA
E O AMOR ENTRE AS RAÇAS QUE
FORMAM O NOSSO POVO.

estudioadrianaalves@gmail.com
São Paulo | SP
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Anna Carolina
Vargas Caldas
HÁ AMOR NO CANGAÇO
INSPIRADA NO AMOR ENTRE MARIA
BONITA E LAMPIÃO E, TAMBÉM,
NA RELAÇÃO DO CASAL COM O
IMAGINÁRIO DO POVO BRASILEIRO.

annacaldas@gmail.com
Porto Alegre | RS
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Carla Carvalho
BRASILEIRAS
O UNIVERSO FEMININO MOSTRANDO TODA
NOSSA DIVERSIDADE: NEGRA DO CABELO
LISO, MORENA DO CABELO LOURO, LOURA
DO CABELO CRESPO ETC. ESSA MISTURA DE
CORES E FORMAS PROPORCIONA UMA FUSÃO
INTERESSANTE DE DETALHES, BEM TÍPICA DA
NOSSA RAÇA.

carlaritacar@hotmail.com
Vila Velha | ES
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Charlene Vaz
TRIBUTO AOS
PRIMEIROS POVOS
ÀQUELES QUE NESTA TERRA
INTRODUZIRAM A HISTÓRIA. A QUEM A
NATUREZA SEMPRE RESPEITOU E QUE
CARREGAM A ESSÊNCIA DA ALMA QUE
NOS FORMOU.

charlene.vaz@gmail.com
São Paulo | SP
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Einstein Halking
ENCONTROS E
DESENCONTROS #01
DESENVOLVI UMA ESTAMPA
QUE REMETESSE À MISTURA DE CULTURAS
QUE EXISTEM NO NOSSO PAÍS, SOBRETUDO
A INDÍGENA E A AFRICANA. DESSA FORMA,
AS CARACTERÍSTICAS DE CADA CULTURA
FORAM DESCONSTRUÍDAS PARA CONSTRUIR
NOVAS PERSPECTIVAS, UMA NOVA TRIBO.

einsteinhalking@yahoo.com.br
São Paulo | SP
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Juliana Minelli
FÉ NOS OLHOS, COR NAS ROUPAS,
FORÇA NAS ALFAIAS!
MINHA ALMA ME DISSE BAIXINHO, NÃO SÓ
AOS OUVIDOS,MAS AO CORAÇÃO, PARA FALAR
DE UMA DAS EXPRESSÕES MAIS FORTES
DA ALMA BRASILEIRA: O MARACATU NAÇÃO.
VENCENDO AS BARREIRAS DA ESCRAVIDÃO,
A FÉ MANIFESTADA ATRAVÉS DAS RELIGIÕES
VINDAS DA ÁFRICA, DISFARÇADA DE FESTA
MULTICOR E BATUQUE ENSURDECEDOR,
MERECE DESTAQUE!

minelli.juliana@gmail.com
Rio de Janeiro | RJ
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Isabella Luglio
1º LUGAR

CASAS DO MORRO
ILUSTRAÇÃO QUE RETRATA UM OLHAR SOBRE
AS CONSTRUÇÕES DE CASAS NOS MORROS DO PAÍS.
O MIX DE CASAS, VEGETAÇÃO, QUADRAS E OUTROS
ELEMENTOS FORMA UM DOS CENÁRIOS MAIS
CARACTERÍSTICOS DE NOSSO BRASIL.

isabella_luglio@hotmail.com
São Paulo | SP
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Mariana Leitão
Pinheiro
2º LUGAR

BAIRRO DE LATA 2
ESTAMPA INSPIRADA NA ALMA E NO COTIDIANO DE
UMA COMUNIDADE BRASILEIRA, RETRATA PEQUENOS
DETALHES DO DIA A DIA, TAIS COMO ESTENDER A
ROUPA NO VARAL, IR AO MERCADO E ATÉ MESMO
INSTALAR UMA PARABÓLICA NO TELHADO, SEM
ESQUECER DO DELICIOSO PASTEL, COMIDA TÍPICA
BRASILEIRA.

marilp86@gmail.om
Porto Alegre | RS
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Juliana
Rabinovitz
3º LUGAR

QUALPENTEQUETEPENTEIA
ESTAMPA CORRIDA INSPIRADA EM CENA
PITORESCA TÍPICA DOS PEQUENOS COMÉRCIOS
INFORMAIS DE RUA ONDE PENTES
MULTICOLORIDOS SÃO EXPOSTOS E VENDIDOS
EM “AMONTOADOS”. ILUSTRADA ATRAVÉS
DA TÉCNICA DE MONTAGEM FOTOGRÁFICA
(FOTOGRAFIAS DE AUTORIA PRÓPRIA).

jurabinovitz@terra.com.br
Salvador | BA
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Cassia Karin
Muniz
dos Santos
MENÇÃO HONROSA

DETALHES URBANOS
INSPIRAÇÃO NOS DETALHES DAS RUAS, EM
CONTRASTE DE CORES QUE REPRESENTAM A
VIVACIDADE DAS PESSOAS.

cassiaksm@hotmail.com
São José dos Pinhais | PR
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Adriana
Bortoluzzi
A CONSTRUÇÃO DO AMANHÃ
NADA REPRESENTA MELHOR A CULTURA DE RUA
BRASILEIRA DO QUE A FAVELA. É LÁ QUE O
BRASIL É CONSTRUÍDO, DIA APÓS DIA, COM
TRAÇOS SIMPLES E IMPERFEITOS. AFINAL, A
SUA CONSTRUÇÃO É FEITA POR SEU PRÓPRIO
POVO. POVO ESTE QUE SEGUE MARTELANDO,
CONSTRUINDO E SONHANDO COM UM
FUTURO MAIS BONITO.

adribortoluzzi@hotmail.com
Caxias do Sul | RS
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Adriano Almeida
Gonçalves
LUSA
A ALMA DE NOSSAS RAÍZES FICOU
MARCADA EM AZULEJOS DE NOSSAS
HISTÓRICAS RUAS.

adriano@catenzaro.com.br
Araucária | PR
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Camila Maria
Aires Gomes
MUDA BRASIL
NOS ÚLTIMOS TEMPOS, NÃO HOUVE UM SÍMBOLO
TÃO FORTE ESTAMPANDO POR TANTO TEMPO A
MODA DA RUA COMO A CAVEIRA. TORNANDO-SE UM
CLÁSSICO, A CAVEIRA É UM SÍMBOLO ANTIGO PARA
REPRESENTAR MUDANÇA, TRANSFORMAÇÃO, NOVO
CICLO - TUDO QUE NOSSO PAÍS PRECISA E ESTÁ
FAZENDO NESSE MOMENTO.

camigomes@brturbo.com.br
Distrito Federal | DF
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Chames Augusta
Pianca
TOQUE
MANTAS DE LÃ QUE APLACAM O FRIO.

chamesaugusta@yahoo.com.br
Porto Alegre | RS
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Flavia Molli
Mayer
RUA: UMA ALMA DIVERSA
A ILUSTRAÇÃO TEM COMO INSPIRAÇÃO A FAVELA
BRASILEIRA. AS FAVELAS NÃO SÃO APENAS
SINÔNIMO DE CRIME E VIOLÊNCIA, MAS CARREGAM
UMA CARGA CULTURAL MUITO FORTE E DIVERSA.
A IDEIA É QUE SEJA APLICADA COMO UMA
PADRONAGEM NA BARRA DE SAIAS, BLUSAS,
BOLSAS ETC.

flammayer@gmail.com
Curitiba | PR
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Isabella Luglio
QUEBRA-CABEÇA DA FAVELA
ILUSTRAÇÃO QUE RETRATA O AMONTOADO DE
CASAS DAS FAVELAS. AS CONSTRUÇÕES SE
ENCAIXAM COMO PEÇAS DE UM QUEBRA-CABEÇA
E FORMAM COMUNIDADES QUE CONCENTRAM
GRANDE NÚMERO DE BRASILEIROS.

isabella_luglio@hotmail.com
São Paulo | SP
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