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cores da

Alma
3º prêmio estampa brasil reúne 

criaÇões QUe DescreVem paisaGens, 

hábitos e moVimentos brasileiros

As estampas têm o dom de comunicar e tocam os 

corações. Expressam emoções e, por isso, tornam-se ine-

vitáveis no mundo da moda. De maneira singular, elas 

revelam nuances e segredos das mentes de verdadeiros 

artistas, que transportam sua visão particular da cultura e 

da diversidade que nos cerca.

Assim, chegamos à terceira edição do Alma Brasilei-

ra, felizes por contribuir com o desenvolvimento de no-

vos talentos no mercado de estamparia. Sob a curadoria 

de Renata Rubim, especialista em design de superfície, 

reunimos, neste livro, as criações dos 12 finalistas do 3º 

Prêmio Estampa Brasil. São 72 estampas que trazem cores 

e sensações, dando forma à imensa riqueza cultural que 

nos inspira instintivamente. 

Mais do que criar, esses artistas contam histórias atra-

vés de cada traço. São criações que descrevem as paisa-

gens, os movimentos e os hábitos brasileiros. Mergulhan-

do neste universo, registramos um pouco da inspiração e 

do conhecimento que convivem nesse cenário repleto de 

cores e sentido. Esperamos que aprecie e sinta orgulho da 

produção criativa do nosso país.

Boa leitura!
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Maria
O pioneirismo de

ensino do design de superfície 

na universidade gaúcha completa

 40 anos, sempre se renovando
O ensinO dO design, mais precisamente dO design de superfície, surgiu na uni-

versidade de santa maria através dO cursO de artes plásticas - arte decOrativa. este 

trabalhO teve caráter piOneirO em tOdO O país e na américa latina. desde 1975, uma 

equipe de prOfessOres tem dedicadO bOa parte de seu tempO para O desenvOlvimentO 

de uma metOdOlOgia adequada para O ensinO dO design de superfície, fundamentada 

em princípiOs estéticOs pedagógicOs específicOs e na experiência, em cOnstantes dis-

cussões e reflexões para esta área. 

“a certeza da necessidade de um design cOnsciente e cOm características naciO-

nais fOram as mOtivações deste trabalhO silenciOsO”, atesta a prOfessOra ana nOrO-

grandO, ela própria uma das prOtagOnistas desta história e autOra de artigO publicadO 

em 1998 na revista dO centrO de artes e letras (cal), nO qual a presente repOrtagem 

está apOiada. recuperar a história desta impOrtante iniciativa, que neste anO de 2015 

cOmpleta 40 anOs, é de alta relevância para que, a partir da memória, se pOssa melhOr 

cOmpreender Os desafiOs dO futurO nO design de superfície em nOssO país.

Maria das Graças Garcia Poll: Estação FérrEa dE santa Maria E ladrilho hidráulico 
coMo rEFErEncial na criação dE EstaMPas Para basEs ciMEntícias

iM
aGEns: sitE do cGds E assEssoria dE coM

unicação/uFsM
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primeiros passos
A Universidade Federal de Santa Maria, fundada em 1960, criou em 1964 

o Curso de Artes Plásticas com as opções Licenciatura em Desenho e Plástica e 

Bacharelado em Artes Gráficas, Arte Decorativa, Escultura e Pintura. Professores e 

artistas de renome no país foram convidados para fazer parte da equipe docente, a 

qual foi sendo ampliada ano a ano. Em 27 de outubro de 1971, na Montmartre Ga-

leria de Arte do Rio de Janeiro, foram apresentados, durante um desfile de moda, 

os primeiros resultados da estamparia em tecido, tendo como base a técnica do 

batique. Na ocasião, forram apresentados trabalhos dos professores/artistas Bere-

nice Gorini, Ivandira Dotto, Luiz Gonzaga e Yeddo Titze, todos do curso de Artes 

Plásticas - Arte Decorativa da universidade gaúcha. 

Esta exposição/desfile teve grande repercussão, 

e a partir de então surgiu a possibilidade de se estabe-

lecer um convênio entre o Ministério da Indústria e do 

Comércio, por meio de sua Secretaria de Tecnologia 

Industrial, e a Universidade Federal de Santa Maria 

através do Centro de Artes e Letras (CAL). O profes-

sor Fernando Ramos, então decano do CAL, foi quem 

apresentou o projeto pioneiro no Brasil e na América 

Latina que resultou na criação do Curso de Estampa-

ria para a Indústria Têxtil.  O curso contou em sua 

primeira edição, em 1975, com a colaboração dos 

professores Berenice Gorini, Ernesto Arhens, Ivandi-

ra Dotto, Léo Guerreiro, Plauta Irion, Silvestre Peciar 

e Yeddo Titze. Segundo o convênio, o curso destina-

va-se a “treinar e aperfeiçoar recursos humanos para 

que atendam às necessidades da Indústria Têxtil Nacional no que se refere à 

elaboração de Desenho de Estamparia, estimulando, através da pesquisa artís-

tico-tecnológica, a criatividade brasileira neste setor de relevante importância 

para a economia nacional”. 

Inicialmente foram oferecidas 20 vagas semestrais, distribuídas em dois cur-

sos de 300 horas cada um, ofertados bimestralmente. Os candidatos a estas vagas 

faziam parte do quadro de funcionários das indústrias têxteis e pertenciam ao setor 

da estamparia. Havia também uma outra turma, com 10 vagas por semestre, essas 

reservadas preferencialmente a alunos formandos pelo curso de Artes Plásticas op-

ção Arte Decorativa e a professores do departamento de Artes Visuais que estivessem 

interessados. Indústrias têxteis de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito 

Santo, Pernambuco, Bahia, entre outros Estados, aderiram ao convênio. 

Foram realizadas 16 edições do curso, consideradas como atividades de ex-

tensão nas quais os professores cumpriam uma média de 12 horas/aula semanais, 

memória

Polo de design têxtil, inaugurado em 1981, é 
considerado centro de excelência pelo MEc 

aciMa, alunos EM atividadE Prática. ao lado, lucas dos santos PErEira: a rEssiGniFicação 
da Estética aFro no dEsEnvolviMEnto dE PadroEs aFro-contEMPorânEos

além de sua carga horária normal nos cursos regulares de graduação. Em decorrência 

deste trabalho, outra iniciativa, também pioneira no país, resultou na criação e inau-

guração em 28 de novembro de 1981 do Polo de Design Têxtil, considerado Centro de 

Excelência pelo MEC. Tratava-se de “um laboratório que permite o desenvolvimento 

de padronagens desde a sua concepção até a sua execução: criação, estampagem e 

fixação dos tecidos”. Ao término deste convênio, o Centro de Artes e Letras contava 

com um Polo de Design Têxtil e uma equipe de professores qualificados, mas, de 

outra parte, não possuía recursos para novos investimentos, nem uma equipe do-

cente específica para atuar na área (disponibilidade de carga horária), não havendo 

também vínculos discentes (cursos que contemplassem esta área em caráter regular). 

A comunidade estudantil cobrava uma atitude concreta do departamento 

de Artes Visuais para a agilização e funcionamento efetivo da área da estampa-

ria. Assim, foi instituída uma comissão para tratar da elaboração do anteprojeto 

do Curso de Pós Graduação em Design para Estamparia, em nível de especiali-

zação. Fizeram parte desta comissão os professores Ana Norogrando, Berenice 

Gorini e Silvestre Peciar Basiaco, do Curso de Desenho e Plástica. 

Em 1989, foi realizado, em edição única, o primeiro Curso de Pós-Graduação 

- Especialização Design para Estamparia. A proposta, inicialmente estruturada para 

a superfície têxtil (levando em conta o Polo de Design Têxtil), foi ampliada para ou-

tras superfícies, como cerâmica e papel, considerando a demanda do mercado no 

Sul do País. Os nomes “design” e “estamparia” foram mantidos, no sentido de va-

lorizar, resgatar e dar continuidade ao trabalho preliminarmente realizado. “Poderia 

ter sido denominado de Design de Superfície, conforme as tendências internacio-

nais na época (hoje também nacionais), ou Desenho de Superfície, conforme a língua 

portuguesa”, aponta a professora Ana Norogrando. Independente da terminologia 

empregada, o curso e o trabalho desenvolvido tiveram resultados expressivos, com-

provados através de catálogos, exposições, participações em desfiles, convênios com 

indústrias, congressos, palestras, publicações, referências da imprensa e outros, em 

nível estadual, nacional e até mesmo no Mercosul.
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O curso, apesar de todas as dificuldades financeiras e administrativas, passou a 

ser ofertado de dois em dois anos em caráter regular. Até 1996, haviam sido defendi-

das 24 monografias na área (hoje ultrapassam a 100). Tal repercussão impunha que o 

Design de Superfície fosse mais abrangente e ampliado, considerando-se a estrutura 

já existente; que o ensino do Design de Superfície fizesse parte do ensino de gradu-

ação, como parcela integrante do currículo. Então, em 1991, com a implantação do 

novo curso de Desenho e Plástica, proposta curricular inovadora e aberta, foi possível 

introduzir esta área em nível de graduação, de forma atualizada, respeitando os fun-

damentos estético-pedagógicos que nortearam a proposta ao longo dos anos. 

Tanto os alunos egressos do curso de especialização em Design para Estampa-

ria como os alunos do curso de graduação em Desenho e Plástica que desenvolveram 

o Design de Superfície no seu currículo passaram a atuar, em sua grande maioria, 

junto às indústrias cerâmicas, como Eliane, Ceusa, Cecrisa, Portobello e de Lucca, 

entre outras, além de indústrias de revestimento cerâmico, como Esmalglass, Coloro-

bbia, Torrecid, Ferro etc. Estes profissionais exerciam atividades tanto em setores de 

desenvolvimento de produto quanto em coordenação de equipe, marketing e outros. 

Também atuavam como profissionais liberais e professores na área. 

A partir de 2009, o curso passou a ocupar novo espaço, no subsolo do Centro 

de Artes e Letras (CAL), estabelecendo maior proximidade com as atividades do Polo 

Têxtil e usufruindo de melhor estrutura para aulas teóricas, práticas e laboratório de 

informática. Professores do Departamento de Artes Visuais e do Departamento de 

Desenho Industrial atuam no curso. A nomenclatura Curso de Pós-Graduação em 

nível de Especialização em Design para Estamparia permaneceu até novembro de 

2012, quando foi alterada para Especialização em Design de Superfície.

memória

 

Como docente do Departamento de 

Artes Visuais da UFSM, estou na insti-

tuição desde 1991, atuando especifica-

mente na formação de graduação. Des-

de 1993, sou responsável pelo Atelier de 

Design de Superfície e Estamparia, uma 

das opções de formação especializada 

dos alunos de Bacharelado e Licenciatu-

ra em Artes Visuais (outras opções são: 

Pintura, Desenho, Cerâmica, Gravura, 

Escultura, Fotografia, Serigrafia). 

Igualmente, integro como docente 

permanente a equipe do Curso de Es-

pecialização em Design de Superfície 

(anteriormente denominado de Design 

para Estamparia) e estou em sua coor-

denação desde 2008. O curso vem sen-

do editado bienalmente desde 1989. De 

início, oferecia 10 vagas, hoje são 15 por 

edição. Nosso compromisso é com a for-

mação especializada, agregando profis-

sionais e alunos graduados em diversas 

áreas, como artes, design, arquitetura, 

entre outros.

Os objetivos pedagógicos voltam-

se à qualidade investigativa e inova-

ção, primando pela pesquisa criativa 

fundada, muitas vezes, nas linguagens 

artísticas que podem ser vivenciadas di-

retamente no Centro de Artes e Letras, 

face ao convívio com experiências de 

ateliers. Ao mesmo tempo, buscamos 

a atualização permanente, de forma a 

permitir aos nossos alunos uma forma-

ção contextualizada, que acompanhe o 

desenvolvimento tecnológico dos seto-

res produtivos afins.

Professora 
drª reinilda Minuzzi

qualidade 
e inovação

denominação do pós como Especialização 
em design de superfície foi definida em 2012 

rodriGo da silva cassanEGo: 
clássicos Musicais do cinEMa 
coMo basE no dEsEnvolviMEnto 
dE EstaMParia têxtil Para o
 MErcado PrEt-a-PortEr

MilEnE MioriM bEust: soMbrinha 
coMo ProtEção solar - intEGração 
EntrE dEsiGn dE EstaMParia, 
tEcnoloGia têxtil E a artE 
dE bEatriz MilhazEs

carinE silva dE MEllo: o GraFisMo 
da década dE 60 coMo rEFErência 
na criação dE EstaMPas Para
 a aMbiEntação dE dorMitÓrios

Francis PachEco: PadrÕEs EM 
dEsiGn dE suPErFíciE cErâMica - 
uM Estudo ExPloratÓrio 
a Partir da linGuaGEM Kawaii
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a superfície 
como 
elemento
comunicativo impulso 

humanoPor Wagner Campelo

Por Marjorie Gubert

PARA LER

Resultado da revisão crítica da dissertação de mestra-
do da autora, o livro amplia a compreensão do Design de 
Superfície, abordando conceitos, exemplos, processo criati-
vo e investigação processual, tendo como ponto principal a 
exploração do sentido do tato no projeto das superfícies para 
áreas diversas.

Dividido em quatro capítulos, o livro de Renata Oli-
veira Teixeira de Freitas explana sobre os propósitos da 
criação, abrangendo: função e destino, mercado da experi-
ência emocional, trabalho imaterial, aplicação prática dos 
sentidos, tato e superfície. E ainda sobre processos criativos, 
mencionando: o material e suas características intrínsecas 
e intangíveis, bem como sua superfície (textura), os movi-
mentos tradutórios na busca pela textura, recursos criativos 
(técnicas de expressão), o módulo e procedimentos técnicos 
de fabricação para trabalhar superfícies.

Nesta publicação, é possível perceber como as superfí-
cies podem se tornar interfaces ativas, capazes de estabelecer 
comunicação por meio de códigos sensoriais, conforme os 
processos criativos adotados. Aliado ao conceito projetivo e 
industrial do design, o potencial da superfície como elemen-
to comunicativo oferece novas reflexões e possíveis meios de 
exploração de recursos e efeitos comunicacionais.

Em seu livro O Sentido de Ordem: um estudo sobre a psi-
cologia da arte decorativa, Ernest Gombrich argumenta que há 
um sentido integrado de ordem em cada ser humano, contra o 
qual ele é testado constantemente pela experiência adquirida.  
O sentido de Ordem é resultado de uma pesquisa profunda, 
abrangente e densa da história e da teoria da arte decorativa. 

A obra busca a compreensão dos aspectos psicológicos, 
biológicos e até mesmo fisiológicos do ser humano. Gombrich 
argumenta que, para a percepção dos padrões, o sentido de or-
dem é pré-requisito para a percepção da desordem e da quebra 
na regularidade. Para ele, essa é a explicação do prazer que o ser 
humano pode sentir ao observar as padronagens presentes na 
decoração, em seus diversos graus de elaboração. 

A obviedade dos padrões utilizados em um papel de pa-
rede, por exemplo, pode garantir um grau de satisfação e prazer 
por exigir pouco de quem o contempla. Porém, projetos mais 
complexos permitem vários níveis de compreensão, nos quais 
se confia estar diante de ordens dentro de ordens, em que se 
pode responder à sondagem de regularidade sem perder o sen-
timento de infinita e inesgotável variedade.

Para fundamentar sua argumentação sobre o sentido de 
ordem, Gombrich retoma considerações a respeito da teoria e 
prática da decoração, contextualizando, com muita proprieda-
de, a história do ornamento, referindo os movimentos levanta-
dos no final do século XIX e início do século XX. Como em um 
painel demonstrativo, traz as discussões defendidas por Jonh 
Ruskin e o expressionismo, Gottfried Semper e o estudo da fun-
ção, Owen Jones e o estudo da forma, e Adolf Loos e seu Orna-
mento e crime, isto tudo só para iniciar. 

A leitura propõe uma excelente análise do papel da de-
coração na vida e na arte, examina o impulso humano uni-
versal em busca da ordem e do ritmo no espaço e no tempo. 
Uma explicação sobre o impulso de ordem em termos de nos-
sa herança biológica.

DESIGN DE SUPERFÍCIE 
AS AçõES CoMUNICACIoNAIS 
TáTEIS NoS PRoCESSoS  
DE CRIAção

RENATA olIvEIRA  
TEIxEIRA DE FREITAS

EDIToRA BlUChER 

o SENTIDo DE oRDEM

UM ESTUDo SoBRE A PSIColoGIA 
DA ARTE DECoRATIvA

ERNEST GoMBRICh

EDIToRAS: BookMAN (2012) 
E loNDoN PRESS (1984)
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Uma década. Foi o tempo qUe bastoU para qUe mônica nador, pintora, desenhista 

e gravadora Formada na FacUldade de artes plásticas da FUndação armando álvares 

penteado (Faap), de são paUlo, em 1983, desse Uma virada total nos rUmos de sUa vida 

e de seU Fazer artístico. antes disso, em 1985, FreqUentoU o cUrso de gravUra plano-

gráFica com regina silveira na escola de comUnicações e artes da Universidade de são 

paUlo (eca/Usp). em 1994, recebeU Uma bolsa de estUdos da mid-america alliance e 

viajoU para os estados Unidos. 

de volta ao brasil, Um novo momento: recebeU, em 1999, a bolsa vitae de artes na 

área de artes visUais com o projeto paredes pintUras. é o momento da virada, em qUe pra-

ticamente abandona a prodUção de trabalhos de arte tradicionais e se volta para a prodU-

ção de grandes pintUras mUrais em comUnidades carentes, onde passa a residir. desen-

volve, a partir de então, pintUras em Fachadas de residências, em trabalho conjUnto com 

seUs moradores, partindo de motivos decorativos. 

Mônica
e as estampas 
que aproximam

projeto paredes pinturas e jamac 

ressignificam a arte nas periferias 

Nador
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“A gente deveria fazer uma força-tarefa no país 
pela educação, seja em que área for”

todo artista tem de ir aonde o povo está é a melhor síntese do seu trabalho?

Não é bem assim. Eu acho que as classes sociais deveriam se misturar muito 

mais, e que a  gente deveria fazer uma força-tarefa no país pela educação, seja 

você de que área do conhecimento for. Eu faço isso como artista que sou.

há 15 anos você criou o projeto paredes pinturas, que deu origem ao jamac 
e, depois, a tantas iniciativas sinérgicas. as transformações nas pessoas das 

comunidades com quem você tem interagido ficam evidentes nos muitos de-
poimentos captados em vídeo pelo próprio jamac. e você? pessoalmente, por 
que transformações passou desde então?

Eu achava que a culpa dos males do mundo era da burguesia, digamos assim, 

e descobri que nossa espécie é que é o pepino maior... Então, você tem que des-

cobrir um espaço interno em você para acolher o mal, também, entender que 

somos todos humanos, uma só espécie...

O potencial transformador da arte entusiasma a artista, mas em especial 
as comunidades, como a da Vila Rhodia. A criação de desenhos em máscaras de 
acetato, depois pintados nas casas do bairro, lhe dá, no ano 2000, o título de mes-
tre pela ECA/USP, sob orientação (outra vez) de Regina Silveira. Em 2003, mais 
um passo rumo à ousadia: Mônica cria o Jardim Miriam Arte Clube (JAMAC), 
um ateliê de arte, espaço de formação e biblioteca aberto à comunidade, na zona 
sul de São Paulo. Lá, desde 2004, ela atua com ações artístico-culturais, capacita-
ção de jovens e adultos por meio da técnica de pintura em estêncil, intervenções 
em espaços públicos e fomento à realização audiovisual, visando possibilitar a 
prática da arte e da cultura como elementos estruturantes da sociedade.

Desde 2005 o JAMAC é uma ONG (Organização Não-Governamental) que 
luta para se manter. Em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, em 2012 
implantou um núcleo de estamparia para confeccionar peças em tecido e papel. 
A estrutura do ateliê conta com equipamentos de serigrafia e busca realizar uma 
produção têxtil em escala, incluindo estampas corridas para decoração, toalhas 
de mesa, camisetas, peças de vestuário e também cartazes e papelaria. Os pro-
dutos são vendidos na sede do JAMAC e, em breve, via e-commerce. O projeto 
ainda não deslanchou, mas Mônica não desiste. Ela completa 60 anos em 2015 e 
quer ver decolar a escola,  para depois definir o que fazer da vida.

entrevista
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o que é mais difícil: ensinar alguém a técnica do estêncil e uso do estilete 

para construir moldes de seus próprios desenhos ou cortar os laços com 
um modo tradicional de fazer (e viver da) arte?

Não sei responder essa pergunta... Acho tudo difícil, não acho fácil viver... Talvez 

agora eu já ache mais fácil ensinar o estêncil, uma vez que já sei que o aprendi-

zado da técnica não depende só de mim, e a essa altura já controlo mais minhas 

expectativas!!! Mas inventar um modo de vida alternativo, digamos, não é me-

nos difícil que viver dentro do mercado de arte, mas é um prazer muito grande, 

porque é o encontro com a liberdade de viver a vida que quero. 

toda pessoa tem talento artístico e alguma coisa para revelar aos outros 
sobre sua visão de mundo, ou não é exatamente assim? a arte é para alguns?

A arte é para alguns, assim como cozinhar é para alguns, medicina é para alguns, 

ser mãe é para alguns... Todo mundo deveria ter acesso a experimentar todas es-

sas possibilidades um pouquinho, para compreender as tantas dimensões do ser 

humano... A experiência de fazer arte é altamente rica e construtora de valores 

estruturantes para nós, é uma experiência que deveria estar acessível para todas 

as camadas da população. É uma experiência educativa importantíssima. Se a 

arte é boa ou ruim, isso é outra discussão...

“Vários artistas e coletivos estão trabalhando 
com públicos não especializados. A criolização 
da cultura é irreversível, como disse Glissant”

entrevista

você disse, em determinado momento, que queria fazer uma arte que sua vó 
e as pessoas “comuns” gostassem, escapando da erudição e dos espaços ins-
titucionalizados. há alguma forma desses dois mundos se comunicarem, ou 
são opções excludentes?

Essa mentalidade finalmente está mudando. Veja: muitos destes espaços me cha-

mam para mostrar o que faço e mesmo para desenvolver trabalhos com comu-

nidades do entorno. Não sou só eu, vários artistas e coletivos estão surgindo e 

trabalham com públicos não especializados. Como disse o escritor e poeta mar-

tinicano Édouard Glissant, o processo de criolização da cultura é irreversível...

muros e paredes em geral separam, mas aquelas superfícies que vêm sendo 

redesenhadas pelas pessoas das comunidades nas quais você atua não so-
mente proporcionam aproximações, como também revelam algo que estava 
por trás (de uma pessoa, de uma família). esse processo de desnudar-se pu-
blicamente não assusta? desvelar-se implica em algum tipo de risco?

Claro que não estou ali para fazer terapia de grupo, ninguém tem que se desnu-

dar tanto, a não ser que queira. Mas já aconteceu de uma família não aceitar o 

trabalho de pintura da casa por achar que as cores que usava eram muito fortes...

a oficina de estamparia do jamac em silk-screen não decolou ainda, confere? por 

quê? você tem previsão de quando a loja para vendas on-line estará no ar?

A nossa estamparia não decolou por causa da crise, me parece, mas vamos indo 

devagarinho... Temos uma loja, mas não funciona muito bem, não demos conta 

desse assunto ainda. Estou na periferia de São Paulo, tudo é muito mais lento.

com o perdão do trocadilho, seu trabalho toma por base o padrão (pattern), 
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mas sua prática é fora do convencional. por quais caminhos seguirá a mônica 

nador que completa seis décadas de vida em 2015? seguirá em busca do rompi-
mento de padrões, mas sempre usando o pattern como ferramenta?

Eu gostaria muito de conseguir fazer nossa estamparia/escola aqui emplacar, para 

depois ver o que vai ser de mim. A prioridade é fazer aqui virar!

sustentabilidade é uma palavra-chave na modernidade. do que você mais precisa 
para que o jamac possa seguir liderando esse processo em que desenhos sim-

ples se transformam em estampas e pessoas do povo se transformam em artistas 

e protagonistas do seu próprio talento?

Acho que gente (tipo administrador e vendedor) e dinheiro para pagá-los, porque 

eu só sei fazer/ensinar estampas!!!

“a arte não é tudo. tudo são as pessoas”, como você disse em certa ocasião. é 

correto afirmar que você procura levar o conceito de escultura social, do 
alemão joseph beuys, um passo adiante, ao apostar, não apenas na experiência 

de fazer arte, mas também no trabalho coletivo e em rede?

Sim, mas o que não pode é você me achar um gênio por causa disso, entende? Agora 

é o momento das redes, não sou só eu, é o momento histórico... Também não faço 

esse trabalho para seguir adiante com a proposta do Beuys (embora num primeiro 

momento talvez tenha sido assim...). O que eu acho é que quando nós, artistas, olha-

mos realmente o entorno e enxergamos o outro, automaticamente nossa produção 

tem como baliza o ser humano, e não o último grito da moda em Londres. 

“Quando nós, artistas, olhamos realmente o 
entorno e enxergamos o outro, é que nossa 
produção passa a ter como baliza o ser humano”
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Goya Lopes é artista pLástica, 

desiGner, estiLista e empresária 

e inteGrou o coLeGiado 

setoriaL de moda do minc

“SonhoS e coreS inundam a vida africana, conStituindo a variedade de toqueS e 

a riqueza cromática, ambaS manifeStaçõeS da alegria nata do eSpírito doS SeuS povoS.”  

eSte trecho do livro imagenS da diáSpora (SoliS luna, 2010), de guStavo falcón e goya 

lopeS, foi Selecionado e publicado na página de goya lopeS no facebook porque é aS-

Sim que a artiSta pláStica enxerga a áfrica e a bahia, ambaS não apenaS lugareS, maS 

principalmente povoS que, com Sua cor e alegria, inSpiram o trabalho deSSa artiSta 

pláStica, deSigner, eStiliSta e empreSária. 

Foto: Artur ViAnnA



2524

Durante três séculos, milhões de africanos foram 

obrigados a sair de suas terras para trabalharem como 

escravos na América Colonial. O Brasil recebeu a maior 

parte deles – cerca de 5 milhões de indivíduos. A imensa 

contribuição africana  daí advinda não se limitou apenas 

ao mundo material, mas influenciou de forma marcante a 

arte, a língua, a religiosidade, a família e a vida do Brasil. 

Essa diáspora negra resultou em uma experiência inova-

dora: a mistura de raças gerou um povo novo no conti-

nente americano. Este é tema o do livro do historiador 

Gustavo Falcón, que resgata a trajetória africana no Brasil 

e ressalta a singularidade e a beleza do legado afro-bra-

sileiro no traço inconfundível de Goya Lopes. A obra é a 

primeira incursão de Goya no mundo dos livros. A “esca-

pada” do mundo da moda resultou em um trabalho ilus-

trado com 30 gravuras de sua autoria.

da Bahia para o BrasiL e o mundo
A Bahia se caracteriza pelas permanentes manifes-

tações culturais com tradições e raízes africanas, as quais 

estiveram presentes e foram dinamicamente construídas 

ao longo da formação do povo brasileiro. Música, ritmos, 

religiosidade, dança, culinária, vestimentas, adereços e 

uma infinidade de expressões foram trazidas de além-mar 

e reconstruídas no decorrer da história brasileira. E es-

tampas também? Sim, estampas. O maior exemplo desta 

presença vem da artista plástica Maria Auxiliadora dos 

Santos Lopes, a Goya, 61 anos, que esteve por trás da marca Didara (palavra que 

significa “bom”, na língua africana iorubá). Foi por meio da Didara que a designer 

têxtil ganhou projeção nacional e, também, internacional, e em 1988 exportou para a 

Itália e para os Estados Unidos.

São vestidos, saias, biquínis, cangas, camisetas, calças, sungas, toalhas, almo-

fadas, panôs e muitas outras peças, roupas e tecidos que apresentam cores fortes 

(amarelo, laranja, vermelho) e belos motivos afro-brasileiros, em um trabalho sempre 

marcante. Em paralelo às questões da cor, das raízes e da religiosidade, as coleções 

também valorizam o aspecto do próprio vestir, do solto, das roupas largas. Afinal, os 

bubus e as batas foram absorvidas no dia a dia, e na Bahia, o abadá se tornou uma 

marca registrada. O afro-brasileiro, na realidade, constitui-se em uma fusão tão forte 

que torna-se quase impossível distinguir o que é afro e o que é brasileiro.

Pois a baiana Goya Lopes tornou-se um dos principais nomes da moda nor-

destina desde que decidiu instalar-se no Pelourinho, centro histórico de Salvador, 

em busca de um espaço genuinamente afrodescendente em que pudesse intera-

“Minha cor é tropical, mas não africana. 
E meu trabalho indica que o pessoal da 
Bahia quer voltar para a ancestralidade, 
mas com um olhar na contemporaneidade”

gir com pessoas de culturas das mais diferentes. Quando retornou ao Brasil, em 

1980, após concluir uma bolsa de estudos em design na Itália, Goya foi trabalhar 

em uma indústria têxtil de São Paulo. Até que decidiu retornar à terra natal para 

colocar em prática um projeto em que a cultura se expressaria por meio da moda.

moda para todos

Goya Lopes é licenciada em Artes Plásticas pela Universidade Federal da Bahia 

(UFBA), especialista em Design, Museologia, Expressão e Comunicação Visual pela 

Universitá Internazionale DellArte di Firenze, Itália. Em 1984, percebendo a influên-

cia da cultura étnica na Bahia, resolveu fazer um projeto de design criando produ-

tos afro-baianos para moda e decoração. Inicialmente trabalhou nesta tendência em 

parceira com a designer e artista plástica Elisa Galeffi e, em 1986, portanto há quase 

30 anos, intuindo que essa tendência ainda tinha muito a crescer, e sentindo que este 

projeto poderia continuar por muitos anos, criou a Didara. 

Na época, no Brasil, havia os produtos trazidos da África e aqueles produzidos 

nos terreiros. Não existia uma produção que sintetizasse as duas expressões por meio 

de uma indumentária para o cotidiano. Foi por isso que Goya decidiu atuar como  

empresária: a finalidade era atender uma necessidade de  mercado, sem deixar de 

lado o desejo de transformar-se em um referencial da moda afro-brasileira.

– Desde o início o propósito era trazer a moda para o cotidiano, porque, na 

realidade, a moda afro-brasileira não é moda afro: ela é afro-brasileira, está dentro 

do nosso cotidiano, e, para tal, ela tem que se adequar ao nosso meio de vida. 

O nosso encontro com a moda afro-brasileira foi para que se pudesse criar uma 

moda em que nós, brasileiros, víssemos a matriz africana de uma maneira nossa. 

É necessário que a questão da moda afro-brasileira seja estudada, pois existem 

situações e locais em que as pessoas se colocam daquela maneira. Mas também 

existe uma moda para todos, e essa foi também a busca da empresa quando se 

colocou no mercado. Uma moda para todos aqueles que respeitam, que acreditam, 

gostam da cultura afro-brasileira e encontram nela um referencial de riqueza e de 

potencial, não só de luta, mas de potencial de referência da sustentabilidade, da 

perfil
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religiosidade e, principalmente, de um jeito de ser – contou Goya Lopes em entre-

vista ao site Geledés, que trabalha questões raciais e de gênero.

inspiração rupestre
A artista-estilista olha para a história atrás de inspiração: pinça características 

de regiões, de grupos étnicos e trabalha a interação entre eles para criar os seus contos 

de moda por meio da estamparia. Artefatos, ferramentas, natureza e arte pré-histórica 

fazem parte do processo de pesquisa, que parte sempre de uma percepção aguçada. 

Goya lembra uma série de coincidências que culminaram na criação de uma 

coleção inspirada na arte rupestre, em 1993, a qual lhe rendeu, entre outros reco-

nhecimentos, um prêmio do Museu da Casa Brasileira e um painel gigante no 

Palácio do Itamarati, em Brasília. Uma amiga que morava na Itália havia feito uma 

exposição sobre arte rupestre africana e lhe enviado um folder sobre o trabalho. Na 

mesma época, outra amiga ia fazer um doutorado na França e entregou-lhe livros 

sobre o mesmo assunto. E logo em seguida Goya conheceu uma arquiteta que lhe 

apresentou uma pesquisa inédita sobre arte rupestre no Piauí. 

– O material chegou à minha mão! Então, comecei a criar as figuras rupestres 

afro-brasileiras, juntando coisas da Chapada e de outros lugares do Brasil, e assim 

surgiu a coleção – relembra. 

ativismo cuLturaL

Para Goya Lopes, o momento atual é muito importante porque a moda está 

sendo reconhecida como cultura, e esse reconhecimento é fundamental. O mundo 

inteiro sabe que a moda também é cultura. Até o governo tem reconhecido isso, 

e a prova foi a criação do Colegiado Setorial de Moda do Ministério da Cultura 

(MinC), integrado por Goya.

– Agora, é possível pensar e começar a trabalhar com políticas públicas para 

a moda como cultura – defende a artista. 

Mas Goya frisa que a construção do produto não passa só pelo criador. Tam-

bém participam o cliente, que vai responder de maneira positiva ou não, e a mídia, 

Pinturas rupestres, ecologia, entalhes em portas da Nigéria e musi-

calidade da Bahia têm muita coisa em comum. Pelo menos na visão e nos 

traços da baiana Goya Lopes, designer têxtil que está fazendo nome em 

Roma e em Nova York. Roupas e tecidos produzidos por ela apresentam 

cores fortes, amarelo, laranja, vermelho, e belos motivos afro-brasileiros, 

um trabalho tão marcante que conquistou até artistas como o brasileiro 

Moraes Moreira e o jamaicano Jimmy Cliff.

Os desenhos de Goya, como cenas de caçada ou representações de gran-

des animais que parecem pinçadas de alguma caverna antiga, ou figuras abs-

tratas, são feitos depois de muita pesquisa. Quando surge a ideia, ela se debru-

ça sobre o trabalho. Levanta dados, consulta sociólogos. Quer conteúdo para 

sua temática afro-brasileira. Captados os ingredientes de sua próxima obra, 

Goya deixa-se absorver pela criação. “Aí, não me importo se o que estou fa-

zendo é do Sul, da Europa ou da África. Meu trabalho é um caldeirão”, explica.

Nesse caldeirão, acrescenta, vai muita vibração esotérica. Gosta de pin-

tar temas ligados à mandala, aos orixás, à cultura iorubá. Quando a criação 

chega ao fim, a designer não quer saber de classificações. “Cada elemento pes-

quisado para a pintura é visto, é perceptível, mas dentro de uma integração. 

Um penetra no outro. É esse universo que deve ser apreciado”, reforça.

Goya objetiva, principalmente, resgatar o lúdico nacional. Em seus 

tecidos, entalhes nigerianos dançam ao som dos mais alegres ritmos da 

Bahia. Uma mistura de pesquisa e espontaneidade que ainda fará muita 

gente dizer: “Eis um legítimo Goya”.

Por Lena Castellón

Legítimo goya

“Sinto-me como uma contadora de histórias, 
por meio da estamparia” 

Foto: Kin GuErrA

perfil
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um currícuLo e tanto
AlgumAs coisAs que você precisA sAber sobre A trAjetóriA de goyA lopes:

durAnte 10 Anos, vestiu o cAntor jAmAicAno jimmy cliff e outros ArtistAs. 

em 1995, seus pAnôs servirAm pArA AmbientAção do sAlão do pAlácio do 

itAmArAty, onde o presidente fernAndo Henrique cArdoso, em suA posse, 

recebeu As missões estrAngeirAs. 

criou o tecido pArA A vitrinA de um dos museus do projeto ‘trA memorie e 

sviluppo monte isolA’ em bresciA (itáliA).

em 1999, representou A AméricA lAtinA no desfile AfricAn mosAique no mArriott 

mArquis, em new york. 

foi diretorA gerAl dA Abdesign (AssociAção bAHiA design) e diretorA de 

responsAbilidAde sociAl do sindvest (sindicAto do vestuário de sAlvAdor e 

regiões), onde AtuAlmente é diretorA de modA.

fAz pArte do gt de modA Afro-brAsileirA dA AnAmAb (AssociAção nAcionAl dA 

modA Afro-brAsileirA).

em 2011, pArticipou do drAgão fAsHion brAsil com A coleção pAno dA costA veste 

pArAngolé, em fortAlezA.

em 2013, criou sAcolA pArA A tok&stok, e em 2014, pArA o boticário.

em 2013, Ampliou e mudou suA mArcA pArA goyA lopes design brAsileiro, 

expAndindo tAmbém pArA serviços criAtivos, numA linguAgem com referênciA nA 

diversidAde culturAl brAsileirA pArA o mercAdo dA modA e decorAção.

que vai fazer a crítica. É uma tríade. A artista enfatiza que a produção depende 

principalmente da crítica positiva da mídia, porque a falta deste espaço tem impe-

dido o crescimento de muita gente boa no mercado.

E, neste contexto, a moda afro-brasileira não é vista como uma moda cultural. 

– Ela precisa de um reconhecimento do que de fato ela é. É fundamental 

que nesse momento em que se está pensando na moda como cultura, pensarmos 

também em como trabalhar e pensar, realmente, como reconhecer a moda afro

-brasileira, quem são os seus atores, quem somos nós nesse momento. Para tal, é 

necessário reconhecer e mapear esses atores – explica Goya Lopes.

– Hoje, temos um grupo de trabalho e estamos estudando a forma de apre-

sentar para a sociedade elementos para que se perceba que essa moda tem um 

conteúdo cultural e um potencial de imagem muito grande. É preciso haver uma 

crítica positiva da mídia. Essa moda é muito promissora, mas hoje ela não está 

sendo vista dessa maneira – completa.

O trabalho de Goya Lopes revela sua atuação racial e cultural. Para ela, o 

ativismo é mais que necessário.

– Não sei se os outros pensam da mesma maneira que eu, mas ela é necessária 

exatamente para a construção atual. Hoje, tudo é na base de redes. Se você não está 

associado a um grupo, você próprio não se reconhece. É fundamental que a questão 

empresarial esteja aliada a grupos. E é fundamental, também, que esses grupos não 

sejam fechados, que estejam relacionados com outras redes, porque isso é o oxigênio. 

As coisas são muito rápidas, e a única maneira de estar atualizado é fazendo parte 

desses grupos. Ninguém consegue absorver tudo – explica a designer.

Em sua mais recente coleção, Águas de Oxalá, Goya Lopes propõe uma 

grande ruptura. São 400 peças entre vestidos, caftans, calças, batas, camisetas, blu-

sas, torsos, faixas, almofadas e tecidos finos e de algodão, com as estampas no 

tradicional branco no branco. Prova de que a artista pode sempre se reinventar.

“A moda afro-brasileira tem uma 
necessidade de reconhecimento”

perfil
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DisseminanDo 
o conhecimento
Por Renata Rubim

Desde que tive a experiência de frequentar 
a RISD, como bolsista Fulbright, na década de 
1980, tive a certeza de que o conhecimento rece-
bido deveria ser compartilhado, repassado. Nos 
dias atuais, com as redes sociais fazendo parte da 
vida de uma parcela enorme da população, o ver-
bo compartilhar ficou um tanto desgastado... Mas 
quando decidi que o tesouro recebido era grande 
e precioso demais para ficar restrito a mim, o fiz 
por um sentimento genuíno de gratidão.

Ao retornar ao Brasil, ainda levei um bom 
tempo até estar pronta para levar adiante minha 
intenção. Afinal, não tinha até ali nenhuma ex-
periência em atividade didática, pedagógica ou 
acadêmica. Hoje, são 25 anos ministrando cursos, 
workshops, oficinas e palestras pelo país afora, 
além de uma experiência na Colômbia. Qual é o 
resultado dessa iniciativa? É sobre isso que quero 
discorrer neste artigo.

Voltei dos EUA em janeiro de 1987 falando 
de design de superfície, surface design, termino-
logia que ouvi pela primeira vez lá na faculdade. 
As reações aqui eram variadas, a maioria das ve-
zes em um tom jocoso, principalmente por parte 
dos profissionais da área. Na época, o design se 
definia em três principais áreas ou segmentos: 
produto, gráfico e embalagem. O que ficasse fora 
disso era descartado, porque soava cosmético.

Vez ou outra eu chegava a questionar: e o 
design têxtil, tão aceito e compreendido, encaixa-
se onde? Um tapete ou uma manta é um produto, 
mas e quando é uma estampa? É arte ou design 
gráfico?! A mim parecia ser tão claro que o design 
de superfície funciona como um grande guarda-
chuva, onde cabem as várias possibilidades de 
design têxtil (estamparia, tecelagem, malharia, 
bordados etc. etc.), de design cerâmico (reves-
timentos, louças, utilitários), de revestimentos 
de vinil, papéis e outros materiais, e assim por 
diante. Ficava difícil entender as dúvidas que 
surgiam.

É interessante ressaltar que quando come-
cei a ministrar meus workshops estávamos ainda 
em “modo analógico”, ou seja, as ferramentas 
digitais eram apenas sonhos de poucos, pouquís-
simos. Então, o design de superfície tinha um al-
cance menor e mais tradicional: restringia-se ao 
têxtil, aos papéis e plásticos estampados, à indús-
tria cerâmica e vidros. Portanto, pode-se resumir 
as linguagens estéticas que se via no mercado em 
duas: a) uma super bem elaborada, bem resol-
vida e até sofisticada, e b) outra, bem primitiva, 
bem simples.

Havia os profissionais com conhecimento 
técnico e artístico elaborado que trabalhavam 
principalmente na área de estamparia têxtil ou 
cerâmica, enquanto que em áreas onde atual-
mente se explora bastante a superfície, como na 
publicidade ou no design gráfico, quase não se 
via nenhuma expressão. As superfícies eram bem 
menos exploradas, quase todas lisas e sem cor 
(cor também é trabalho de superfície).

Era como se as áreas distintas tivessem 
uma barreira separando-as radicalmente: ou era 
um projeto de superfície “decorada”, como os 
tecidos e porcelanas, ou era design gráfico e pu-
blicidade. Então, era bem raro um projeto gráfi-
co ter trabalho complementar na sua superfície. 
Cartazes, embalagens e material de informação 
e comunicação normalmente continham poucos 
elementos e cores, ficavam mais restritos a sig-
nos, letras e números.

No início da década de 1990, fui convida-
da pela PUC-RS para ministrar uma oficina de 
design de superfície para profissionais de emba-
lagem. A procura foi muito significativa, o que 
comprova que era algo incomum. A mudança se 
deu em razão de diferentes fatores, e penso que o 
principal é aquilo que a tecnologia disponibiliza, 
favorecendo cada vez mais a exploração de textu-
ras, cores e efeitos.

Mas então vem a pergunta que não quer 

calar: estamos vivendo uma época de superfícies 
“over”? Ou apenas é a fase do deslumbramento 
frente a uma nova descoberta? Há a necessidade 
de tanta informação visual? Como saber o que é 
demais e o que é de menos?

Quando estou na situação de repassar 
meu conhecimento, na condição de ministrante 
de uma oficina ou de palestrante (quase sempre 
em encontros acadêmicos), friso a importância 
de uma boa bagagem cultural no repertório do 
designer. É fundamental que o futuro profissio-
nal tenha conhecimento da história do design, do 
seu papel nesse cenário e que seja um constante 
questionador. Penso ser fundamental se criar en-
contros de discussão durante os cursos para que 
todos – e cada um – sejam curiosos e interessa-
dos, elevando sempre o nível do nosso design.

O futuro 
profissional 
deve conhecer a 
história do design 
e ser um constante 
questionador

acima, Renata Rubim duRante um de seus cuRsOs. nO entORnO, tRabalhOs de alunOs

ARTIGO
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Katia KayseR

mayume Hausen mizoGucHi

Designer de produtos têxteis e 
professora do Design de Moda na Ulbra. 
Já trabalhou nas áreas de educação 
e comunicação social e em projetos 
sociais e arte-educação.

Com Especialização em Administração 
em Publicidade e Propaganda (PUCRS) 
e Criatividade em Produtos e Negócios 
de Moda (UCS), é consultora em 
desenvolvimento de produtos para moda.

Ex-diretora de criação e designer em 
grandes agências de propaganda, 
atendendo clientes de moda, é uma das 
pioneiras do núcleo de design de estamparia 
da Renner, onde atua desde 2013. 

Iniciou sua carreira como ilustrador 
para revistas nacionais. Hoje atua 
como multiplicador das técnicas de 
estamparia, que são passadas por 
gerações pela tradição oral.

Conhecido no meio do design como 
professor Eddy, é designer e mestre em 
arte, cultura e educação, além de membro 
do Conselho do Museu da Casa Brasileira.

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

auResneDe 
PiRes stePHan

JuRAdos

Pós-graduado em Design de Estamparia 
pela faculdade SENAI-CETIQT, possui 
mais de 20 anos de experiência 
profissional, com estampas vendidas 
nos EUA, Europa, Ásia e Brasil.

WaGneR camPelo

O Prêmio
eDição 2015 teve mais De 4.500 

estamPas inscRitas. as finalistas, 

ReuniDas neste livRo, teRão mostRas 

em são Paulo e em PoRto aleGRe

O Prêmio Estampa Brasil 2015, com mais 

de 4.500 estampas inscritas em todo o país, re-

sultou na edição do livro Alma Brasileira e na 

realização de exposições em São Paulo e em 

Porto Alegre. O prêmio oportunizou a jovens 

talentos e profissionais apresentarem a sua 

criatividade na arte de produzir estampas.

Nesta edição, os trabalhos foram divi-

didos em três categorias: Amazônia, o jardim 

brasileiro; Brasil, um mosaico de culturas; e 

Carnaval, um Brasil de cores, nas qualifica-

ções profissional e estudante.

O livro Alma Brasileira, além das 72 

estampas finalistas, traz também uma en-

trevista com Mônica Nador, um texto so-

bre o curso pioneiro no setor têxtil da Uni-

versidade Federal de Santa Maria, traça o 

perfil de Goya Lopes e, ainda, artigos dos 

jurados da edição 2015 do prêmio (confi-

ra perfis ao lado). O projeto contou com a 

curadoria de Renata Rubim e a participa-

ção dos jurados Wagner Campelo, Aures-

nede Pires Stephan, Celso Lima, Marjorie 

Gubert, Katia Kayser e Mayume Hausen 

Mizoguchi.
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ana Paula 
Vieira malandri 
Thompson

Bauru | SP

essência brasileira
esta estampa é uma pequena miscelânea da imensidão 
de vida que encontramos na amazônia. são animais, 
plantas, Frutas e sementes que, carreGados de 
siGniFicados, representam uma cultura que se 
reFlete no brasil inteiro e também Fora dele.  
utilizei o tucano, pássaro de traço Forte e marcante;  
o urucum, com sua carGa histórica e sua cor intensa;  
a Graviola, com sua Forma interessante,  
e a vitória-réGia, com sua beleza.

1º Lugar



3938

Camila matos
de Castro

Marataizes | ES

aves
trabalho inspirado nas aves da amazônia, 
tão bonitas, eXóticas e com movimento 
inspirador. a sutileza das linhas contrasta 
com o movimento das cores de Fundo, com 
destaque para o amarelo, que se sobressai na 
composição. para a criação do trabalho, Foram 
usadas linhas de diversas espessuras e com 
movimentos diFerentes.

2º Lugar



4140

bruna 
Fernanda scalco

arapongas | Pr

diversidade verde
esta estampa eXalta a cor verde, predominante 
em nossas Florestas amazônicas, e ao mesmo 
tempo demonstra a diversidade de sua Fauna 
e Flora, ao destacar, através da ausência  
de preenchimento, os elementos tÍpicos 
da reGião, alGuns até mesmo ameaçados  
de eXtinção, como a onça-pintada, a araraJuba 
e a ariranha.

3º Lugar



4342

daniel silva 
barbosa

Caucaia | CE

amazônia em eXtinção
a essência desta estampa é o alerta para 
mantermos vivos os animais da Floresta 
amazônica. com desenhos de animais que 
correm risco de eXtinção, como o macaco-
aranha, o peiXe-boi, a onça-pintada e
 o tamanduá-bandeira, entre outros, 
demonstramos a importância desses animais 
para o equilÍbrio de nosso ecossistema.



4544

julia Camargo 
Callegari

Curitiba | Pr

FloraJu
estampa Feita à mão, inspirada na Flora 
amazônica, em sua diversidade, Formas 
e teXturas. o amarelo envolve tudo, trazendo 
a sensação de calor, além de ressaltar
a riqueza dessa GiGante. o nome ‘FloraJu’ 
Foi resultado da Junção da palavra 
Flora e do radical tupi Guarani ‘Ju’, 
que siGniFica amarelo.



4746

martha simone 
da silva

Nilópolis | rJ

casa de taipa
detalhes de porta, Janela e telhado 
de uma casa de taipa comumente encontrada 
em comunidades denominadas ribeirinhas, 
por estarem localizadas nas marGens dos 
rios. nestes locais, há abundante oFerta  
de caça e pesca.



4948

Fernanda 
amaral rebello

rio de Janeiro | rJ

bromélia
essa estampa representa a bromélia e suas mil 
camadas, as quais revelam, através do leque 
de Folhas tiGradas, uma Flor comprida 
 e colorida. para completar, há o Fundo 
amarelo, lembrando os raios de sol,  
Fonte de enerGia essencial a todas as 
plantas da Floresta. a estampa Foi desenhada  
à mão e colorida no computador.



5150

bruna meyenberg 
Fraga

Curitiba | Pr

revoada das araras-canindé
a estampa tipo rapport retrata uma revoada 
de araras-canindé, espécie em eXtinção 
encontrada na Floresta amazônica. 
representa a esperança de um Futuro melhor 
e abundante para as espécies em eXtinção do 
brasil. todos os desenhos Foram estilizados 
sob a minha perspectiva, seGuindo as imaGens 
reais dos elementos trabalhados.



5352

Fábio resende 
dos santos

Contagem | Mg

Ferum amazônia
a estampa traduz a copa das árvores vista de 
Forma peculiar, com uma pequena clareira 
vista de lonGe. seu tronco Fino em posição 
oposta cria um eFeito Xadrez contÍnuo. a cor 
viva do amarelo, ao Fundo, eXala uma enerGia 
que só essa terra brasileira tem. arte aleGre e
levemente minimalista. 



5554

melissa luchini

São Paulo | SP

amazônia naïF
a inspiração para essa estampa surGiu 
pela minha paiXão pela arte naïF. o dicionário 
diz que naïF é aquilo que retrata 
simplesmente a verdade, a natureza sem 
artiFÍcio ou esForço: que é Graciosamente 
inspirado pelo sentimento (FinKelstein, 2001). 
para a coloração, pensei em pássaros e Flores 
como pontos de luz coloridos 
merGulhados na imensidão de verdes
que é a Floresta amazônica.



5756

alane de Holanda 
Nunes maia

Limoeiro do Norte | CE

soldados da borracha
o ciclo da borracha atraiu para a amazônia 
milhares de homens, a maioria nordestinos, na 
perspectiva de “Fazer Fortuna” com a eXtração do 
láteX. os pioneiros conseGuiram o suFiciente para 
“melhorar de vida” lá ou voltar à terra natal. mas 
muitos acabaram na miséria, como os soldados 
da borracha, não encontrando na Floresta a 
prosperidade prometida. a estampa, desenhada 
e pintada à mão, eXplora a teXtura e cores das 
marcas deiXadas nos troncos das árvores, que 
também lembram Gravuras rupestres. 



5958

renato de 
almeida lins

SÃO PauLO  | SP

touceira mutante
o açaÍ, Famosa Fruta amazônica, possui uma 
variedade rara de coloração clara: o açaÍ 
branco – também chamado de açaÍ tinGa. apesar 
de ser conhecido como açaÍ branco, sua cor e 
polpa são verdes e lembram a cor do abacate. 
como não há ocorrência de populações naturais 
eXclusivamente de açaÍ branco, e sim de touceiras 
(cachos) dentro de populações violáceas, 
acredita-se que seJa oriundo de mutação Genética.



 

6160
QUAL O PREÇO 
DE UMA ESTAMPA?
Por Wagner Campelo

Não existe uma resposta única para a 
pergunta acima, já que é necessário considerar 
diferentes fatores para estabelecer o valor deste 
tipo de trabalho. Antes de tudo, é importante 
lembrar que existem dois tipos de estampa: as 
estampas corridas (padronagens impressas) e 
as estampas localizadas (não apenas as estam-
pas para camisetas e outros itens, mas também 
os falso-corridos e as estampas de engenharia). 
Apenas as estampas corridas exigem compre-
ensão e domínio de técnicas de rapport em sua 
elaboração. 

Para estabelecer o preço de uma estam-
pa, além de seu tipo, é igualmente importan-
te levar em conta fatores como: dimensão do 
desenho/imagem (quanto maior, mais cara), 
grau de complexidade (quanto mais elaborado, 
mais caro) e sistema de impressão (sobretudo 
no caso de o fechamento do arquivo para seri-
grafia e cilindro ficar a cargo do designer – as 
“artes-finais” para estes dois sistemas são mais 
trabalhosas). Existem ainda outros aspectos 
que podem ser considerados como: desenhos 
feitos à mão livre ou diretamente no compu-

Entre o valor mínimo e o máximo, existe uma grande 
curva, abrangendo toda a gama de variações possíveis

EstamPa Em tECido Criada Por WagnEr CamPElo

tador, arquivos vetoriais ou arquivos de ima-
gem, valor por hora ou valor pelo serviço, 
segmentos de mercado (moda, decoração, pa-
pelaria), etc. Assim, no momento de definir um 
orçamento, é fundamental atentar para todas 
as variáveis referentes à proposta que será en-
tregue ao cliente.

No Brasil, não existe uma tabela oficial 
específica para design de estamparia, muito 
provavelmente por conta dos diversos fatores 
acima e seus desdobramentos. Entretanto, a 
título de referência, a SIB (Sociedade dos Ilus-
tradores do Brasil) disponibiliza em seu site 
uma tabela, atualizada no segundo semestre 
de 2011, na qual os valores médios de estampa-

ria para moda oscilam de R$ 450 a R$ 6.500. É 
possível perceber que entre o valor mínimo e o 
máximo existe uma grande curva, que procura 
abranger toda a gama de variações possíveis. 

A fim de corrigir o menor valor da tabe-
la mencionada acima, considerando o ano de 
2015, o mercado de moda e o desenvolvimen-
to de estampas corridas, pode-se elevá-lo para 
R$ 600. Deste modo, teríamos valores médios 
razoáveis, compreendendo desde estampas pe-
quenas e simples até estampas de grandes for-
matos e bastante elaboradas.       

Endereço para o índice de referência de 
valores da SIB: http://sib.org.br/wp-content/
uploads/2013/08/irv_sib_2011.pdf.

ARTIGO
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marilia Procopio 
Tavares

Rio de Janeiro | RJ

Cores da amazônia
as Cores vibrantes dos sapos da amazônia 
é a prinCipal inspiração dessa estampa. a 
diversidade de espéCies enContradas na 
floresta impressiona, assim Como as diferentes 
padronagens e tipos de pele. a representação 
dos sapos pela pata destaCa uma de suas 
CaraCterístiCas mais reConheCidas, resultando 
em uma estampa figurativa, mas ao mesmo tempo 
Capaz de ser abstraída.

1º LugaR
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renato soboll

Valinhos | SP

vila de palafita
raramente paramos para pensar Que a vida 
humana também faz parte da amazônia, pois 
além de sua diversidade de fauna/flora, ali 
também enContramos inÚmeras Culturas 
Que vivem na região. esColhi retratar a 
Construção mais típiCa de lÁ, a Casa de 
palafita. primeiramente, pesQuisei sobre essa 
Construção e busQuei imagens de referÊnCia, 
para então elaborar um desenho em vetor Que 
pudesse ser faCilmente repliCado.

2º LugaR
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Hozanailson
ramos de andrade

Santa Maria do Cambucá | PE

seringueiras
inspirada no padrão geométriCo deiXado nas 
seringueiras pela eXtração da borraCha,  
essa Composição traz a eXuberÂnCia dos rios, da 
floresta e da fauna amazôniCa, Que se revelam no 
detalhe das Cores, das formas e das imagens Que 
permeiam o imaginÁrio amazôniCo. o resultado  
é uma sobreposição de impressÕes, imagens Que 
surgem, se esCondem, se fundem e se Completam 
Como em um eCossistema.

3º LugaR
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alexandre 
limamoura

Belém | Pa

o rio Colorido
o rio é rua na amazônia e nele se vÊ um jardim 
Colorido: vitórias-régias Que CresCem 
livremente, frutos e folhas Caídos das Árvores 
sobre a Água, flores Que desabroCham. as 
imagens foram Criadas por meio da téCniCa 
do pastel óleo e remetem à planta jÁ Citada, 
ao buriti, ao Camapu, ao açaí e às teXturas de 
tronCos e roChas (estampa Com rapport).



7372

alessandra 
betenheuser

Curitiba | PR

folhagem 
folhas, folhas Que CresCem, folhas Que 
morrem, folhas Que seCam, folhas Que 
molham, folhas Que dançam, folhas Que 
voam, folhas Que Caem, folhas Que folham, 
folhas. e de folhas a amazônia estÁ bem 
Cheia, inspiração para a Criação desta estampa 
Corrida por sobreposição.



7574

Clarissa lovatto 
Cortelletti

Farroupilha | RS

artérias amazôniCas
inspirado nas majestosas formas do rio 
amazonas, o pattern ‘artérias amazôniCas’ 
remete também às Curvas do Corpo da mulher 
indígena brasileira. as Cores fazem alusão 
às Águas turvas do rio e ao tom de pele Que a 
índia possui. o rio e a mulher simbolizam a riCa 
fertilidade Que banha o território naCional.



7776

andréa dias 
Casagrande

Vitória | ES

frutos de um brasil tropiCal
estampa Criada a partir das inspiraçÕes de 
um brasil tropiCal, da fauna, da flora, dos 
frutos da amazônia, sempre esplÊndida em 
sua infinidade de Cores, formas e Cheiros. a 
amazônia é a sinestesia do brasil, e Com ela 
essa estampa surgiu, a partir de formatos e 
Cores analisados em um painel Com inspiração 
na floresta deste nosso país tropiCal.



7978

andreia matos 
barreira

Bauru | SP

poesia da amazônia
aguapé, urupé, jaçanã, rainha dos lagos e 
vitória-régia são alguns dos nomes dessa flor 
aQuÁtiCa maravilhosa típiCa da região amazôniCa. 
aQui ela estÁ representada em meio à vegetação 
e aos pÁssaros, o pÁssaro vermelho amazôniCo e 
a arara, igualmente típiCos da região. não podia 
deiXar de lado a riQueza dos frutos da amazônia 
e os representei por meio do buriti, da pupunha, 
do guaranÁ e do açaí, Que as belas palmeiras nos 
presenteiam aos CaChos.



8180

isabella 
Nascimento 
rifor

Serra | ES

hérCules e o fantasma
o besouro hérCules e a borboleta fantasma 
do paraíso, além de serem inCrivelmente 
lindos, estão presentes na nossa floresta 
amazôniCa, Compondo Com maestria os 
enCantos e as belezas da nossa fauna. o 
desenho tem tudo a ver Com a proposta do 
tema e pode alCançar diferentes pÚbliCos.



8382

jésseca de 
deus barbosa

Rio de Janeiro | RJ

a floresta do muiraQuitã
essa estampa teve Como inspiração os 
prinCipais elementos da floresta amazôniCa: o 
sapo muiraQuitã, o guaranÁ e as sementes. além 
disso, a estétiCa da arte tem Como objetivo 
transpareCer um estilo tribal/ indígena. 
a estampa é CaraCterizada pela téCniCa de 
estampa Corrida feita nas plataformas adobe 
photoshop e illustrator.



8584

lilian Fiala

Rolândia | PR

infloresCÊnCia da amazônia
a estampa ‘infloresCÊnCia da amazônia’ 
foi inspirada na beleza das plantas heliCônias, 
tão Comuns em solos amazôniCos, mas Que 
também enfeitam jardins por todo o brasil. 
esbanjando a magnitude da planta por meio de 
uma paleta de Cores vivas, a estampa 
transmite alegria e vitalidade.



8786

marina alves 
boaventura

São Paulo | SP

folhas da amazônia
muito se fala sobre a diversidade de flores 
presente na nossa floresta, mas por vezes 
as partiCularidades de suas folhagens 
são deiXadas de lado. a estampa representa
este lado da flora amazôniCa. afinal, 
são destaQue entre as plantas do resto do 
mundo, prinCipalmente por Conta dos diversos 
e eXuberantes tons de verde, proporCionados 
pelo Clima Quente e Úmido da região. o padrão 
foi desenvolvido manualmente, através da 
téCniCa aQuarela, e finalizado em photoshop.
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TrajeTória de 
uma pioneira do 
ensino de moda 
Por Auresnede Pires Stephan (Eddy) 

ARTIGO

Prestes a completar 30 anos, o curso de Moda 
da Faculdade Santa Marcelina (FASM), aprovado 
pelo MEC no ano de 1987 (e no qual tivemos a hon-
ra de atuar, juntamente com Irmã Ângela Rivero e 
Vera Lígia Gilbert), desde sua concepção é reco-
nhecido como um marco pioneiro no âmbito do 
ensino superior no Brasil. Essa história é resultado 
de um processo anterior, que deve ser desvelado.

A Faculdade Santa Marcelina já apresentava, 
nos idos de 1964, por meio da Irmã Eugénie Jeanne 
Villien, uma visão inovadora que incluía no cur-
rículo do curso de Formação em Artes Plásticas a 
disciplina Desenho de Moda. Com grande clareza 
e criatividade na condução de seu trabalho como 
diretora da então Escola de Belas Artes Santa Mar-
celina, a Irmã Eugénie, graças a seu espírito empre-
endedor, aberto às relações humanas e do trabalho, 
soube apreciar as oportunidades que lhe apare-
ciam e antever as necessidades de tempos moder-
nos, como é o caso do segmento têxtil. Enxergou a 
moda não como alta-costura, e sim como atividade 
da indústria, onde a criatividade tinha lugar prio-
ritário nos domínios da estética na década de 1960. 

Esse fato deu-se em sintonia com os esforços 
da estruturação dos estudos no campo da moda 
na empresa, especialmente na Europa. Ao tomar 
essa atitude, além de estender os campos de atua-
ção profissional do referido curso à indústria, mais 
especificamente à indústria da moda, tornou-se a 
primeira voz a se levantar em prol de um ensino 
acadêmico na área de moda no Brasil.

Desde a década de 1960 e até 1987, quando 
o Bacharelado em Desenho de Moda foi aprova-
do pelo MEC, muitas indústrias recorreram aos 
alunos para o desenvolvimento de desenhos para 
estamparia, coleções de modelos, etiquetas, cola-
borações para cartelas de cor, etc. Nesse contexto 
pioneiro, em 1967 ingressa na faculdade a jovem 
Vera Lígia Pieruccini Gilbert, que no decorrer dos 
anos exercerá a função de assistente da Irmã Eu-

génie e, posteriormente, após o falecimento desta, 
assumirá a cadeira da disciplina de Moda.

Iniciava-se, assim, um novo momento para a 
história da moda brasileira, pois, gradativamente, 
a procura por parte da indústria pelos formandos 
na disciplina abria oportunidades para que jovens 
acadêmicos atuassem nas estamparias, confecções, 
revistas de moda (como ilustradores), entre outras.

Assim, Vera Lígia estrutura, em 1983, o curso 
de Desenho Têxtil: Estamparia, contribuindo em 
muito na formação de jovens advindos das facul-
dades de arquitetura, desenho industrial, publici-
dade, artes plásticas, tanto da cidade de São Paulo 
como do interior do estado e de outras capitais. 
Um período de aprendizagem ainda totalmente 
manual, pois os recursos digitais só seriam imple-
mentados a partir dos anos 1990. Assim, além dos 
conhecimentos específicos da indústria, com suas 
máquinas e processos, a rotina de aulas era defi-
nida por pincéis, tintas, réguas, esquadros, tira-li-
nhas, enfim, ferramentas de um período pioneiro 
hoje presentes em projetos de caráter autoral.

Cumpre aqui destacar que empresas líderes 
no setor naqueles anos, tais como Votorantim, Bra-
sinyl, Primícia, Erregê, Malharia Princesa, Malha-
ria Matogrossense, Artecidos, Formatex e Exclusiv, 
costumavam enviar seus funcionários a esse cur-
so, para atualização e reciclagem. Por meio dele, 
e numa atividade de integração empresa-escola, 
Vera Lígia pode aquilatar o interesse dos empresá-
rios pelo desenvolvimento e pela criação de cole-
ções de estamparia.

Como professora de Desenho de Moda e de 
Cor da CIT (Coordenação Industrial Têxtil), ela 
manteve contato com profissionais de mais de 400 
empresas do ramo. A CIT foi um organismo criado 
por empresários das 11 mais significativas indús-
trias do setor – Braspérola, Lanifício Alto da Boa 
Vista, Fiação Brasileira de Lã, Aziz Nader, Barbéro, 
Santo Amaro, Paramount Lansul, Rhodia, Têxtil 

Judith, Toyobo e Vicunha –, que prestava serviços 
a todos os elos da cadeia têxtil, definindo tendên-
cias de estilo, informando-as a seus associados e 
formando-os nos campos das atividades têxteis.

No período de 1983 a 1990, Vera Lígia viu 
acorrerem, para preencher os quadros técnicos das 
empresas do setor têxtil, profissionais das mais di-
ferentes formações, tais como arquitetos, pedago-
gos, psicólogos, desenhistas industriais (designers) 
e artistas plásticos, que desempenhavam funções 
na criação e produção têxtil, tendo inúmeras e in-
voluntárias deficiências, carentes de qualificação 
profissional específica. Pois Vera Lígia identificou a 
necessidade de um curso no nível de Bacharelado 
em Moda, e a FASM foi a instituição que abrigou a 
missão de formar os futuros profissionais do setor, 
conseguindo junto ao MEC, em 1987, a mudança 
do Curso de Bacharelado em Desenho para Ba-
charelado em Desenho de Moda. Por indicação da 
então diretora, Ângela Rivero, Vera Lígia passou a 
coordenar o curso em 1988.

Em suas palavras, um momento de reflexão 
sobre o estabelecimento do Curso de Moda na Fa-
culdade Santa Marcelina: “Por estranho que pos-
sa parecer, o primeiro curso superior de moda do 
Brasil foi implantado numa instituição confessio-
nal, mais precisamente católica, a Faculdade Santa 
Marcelina. Este fato, inegavelmente surpreendente 
pela dialética que apresenta entre o sacro e o pro-
fano, somente poderia ter a compreensão que teve 
graças aos ensinamentos mais corriqueiros, sim-
ples e conclusivos de toda a Filosofia Biraghiana 
(Monsenhor Biraghi foi o fundador da Congrega-

ção das Irmãs Marcelinas). Tendo Santa Marcelina 
como modelo, Biraghi afirma: ‘Viver junto e de 
acordo com os tempos.’ Assim sendo, no convívio 
entre os diferentes, enaltecendo as virtudes de uns 
e de outros, na vivência serena da família, pode-se 
suportar as diversidades de opinião, de aparência, 
de modus vivendi e construir na força do exemplo 
de uma educação pautada em verdadeiros prin-
cípios cristãos, que atende às necessidades de um 
mercado de trabalho cada vez mais especializado 
de acordo com a economia globalizada na qual vi-
vemos.”

A filosofia de trabalho que Vera Lígia impri-
miu na sua atuação possibilitou a integração com 
diferentes empresas e elos da cadeia têxtil, nota-
damente Rhone Poulenc/Brasil (Fairway S.A. e 
Rhodia Ster) e seus mais variados clientes, além da 
imprensa especializada. A moda tratada sob a sua 
supervisão levava em consideração a visão antro-
pológica, sociológica, histórica e tecnológica, alia-
da, evidentemente, aos processos criativos do uni-
verso industrial. Acreditamos, assim, que a história 
da moda brasileira, entre seus diversos expoentes, 
tem em Vera Lígia um capitulo de fundamental 
importância na formação de inúmeros talentos que 
hoje pontuam o cenário da moda autoral, e tam-
bém os vários departamentos de empresas, indús-
trias e estúdios em nosso país e no exterior.

Cumpre aqui destacar a sua atuação como 
pesquisadora, cujo mestrado defendido na ECA
-USP, sob o título “O entorno acadêmico e indus-
trial têxtil no vestir e morar brasileiros”, é uma re-
ferência pioneira para o estudo da moda no Brasil.

A história da moda brasileira tem em Vera Lígia capítulo 
fundamental na formação de inúmeros talentos

VErA LígiA EntrE gLóriA kALiL E o ProfESSor frAnciSco ArAújo
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tatiana cardoso 
da silva

São Paulo | SP

jogo de búzios
Trazido ao brasil pela diáspora africana, 
o jogo de búzios é um símbolo da culTura negra 
em nosso país. os elemenTos uTilizados no jogo – 
conchas, guias e TexTura de palha –  inspiraram 
essa esTampa de movimenTo fluido que remeTe  à 
naTureza e aos orixás. as cores vivas e sólidas 
vêm da inTersecção das padronagens africanas 
e do Tecido de chiTa.

1º LUGAR
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marcos luiz 
Fontonio

Rio de Janeiro | RJ

união de soTaques
cada canTinho do brasil Tem uma caracTerísTica 
que se desTaca: pode ser um monumenTo, uma 
fruTa, um animal ou uma beleza naTural. apesar 
de possuírem caracTerísTicas muiTo disTinTas, 
há uma linha que liga Todos os canTos do 
brasil, formando um país alegre e recepTivo. 
misTurando linhas simples, ponTos e cor 
vibranTe, represenTo a união do povo brasileiro, 
formando esse imenso e lindo país.

2º LUGAR
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eliane Hiroe

São Paulo | SP

canoa culTural 
a canoa é o principal meio de TransporTe em algumas 
comunidades ribeirinhas e aldeias indígenas 
isoladas. feiTa TradicionalmenTe a parTir de 
Tronco de árvore, pode ser considerada uma peça 
de arTesanaTo produzida por poucos. esTe meio 
de TransporTe auxilia a locomoção e promove a 
inTegração enTre a população, Tornando-se um 
ícone da culTura dos povos da floresTa. quando 
enconTramos canoas pelos rios amazônicos, 
esTamos na presença de um faTo hisTórico 
denTro de um conTexTo social susTenTável.

3º LUGAR
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Patricia
Peixoto duarte

Recife | PE

cajuína
suco, casTanha, mel, licor, passa, sorveTe... 
é grande a lisTa de delícias que essa fruTa, 
Típica da região liTorânea de nosso brasil, 
é capaz de nos fornecer. doce, Travoso e 
colorido, o caju é fonTe de inspiração na 
criação da esTampa ‘cajuína’, que usa suas 
diversas cores e formas na composição.



101100

renato de 
almeida lins

São Paulo | SP

fios-de-conTas
o fio-de-conTas, mais do que um adorno, 
é uma marca e uma fonTe de axé na culTura afro-
brasileira. de acordo com o candomblé, o riTual 
da monTagem, da lavagem e da enTrega dos fios-
de-conTas consTiTui momenTo fundamenTal 
no riTual de iniciação dos filhos-de-sanTo.
feiTos com conTas de diferenTes maTeriais 
e cores, os colares são objeTos de ligação 
dos fiéis com seus orixás, acompanhando 
e marcando suas vidas espiriTuais.



103102

sandra 
crivellaro cunha

São Paulo | SP

meu boi
quis expressar a diversidade da culTura 
brasileira com uma esTampa de cores forTes 
e alegres inspirada na Tradição do boi-bumbá 
ou bumba meu boi.  as represenTações do boi 
surgem em diferenTes Tamanhos e coberTas por 
adereços disTinTos, Trazendo para o primeiro 
plano a grande energia e o movimenTo que 
caracTerizam o folclore brasileiro. esTampa 
Toda desenhada à mão. rapporT 32 x 64 cm.



105104

Werllen castro 
Baptista

Vitória | ES

piso de caquinhos
esTe padrão foi inspirado no já conhecido 
e Tradicional piso de caquinhos de cerâmica 
vermelha, amarela e preTa. presenTe em 
diversas casas brasileiras, o piso 
surgiu  por meio de uma culTura de 
reaproveiTamenTo, com a uTilização 
de resTos de maTeriais descarTados. 



107106

alice Prina

Brasília | DF

marajoara
esTampa inspirada na culTura e arTesanaTo 
marajoara. Todos os elemenTos da esTampa 
são originais, desenhados manualmenTe e 
disposTos de modo a criar uma composição 
única. TraTa-se de uma releiTura dos Traços 
e formas marajoaras e da união de Tons 
Terrosos e cores vivas, dando um ar 
moderno a esses elemenTos Tradicionais.



109108

rafael Falcão | 
cadeh Juaçaba

Fortaleza | CE

pedacera
a colcha de reTalhos, o chão da caaTinga e o 
rosTo do vaqueiro compõem nosso mosaico 
imaginário. represenTando o brasil aTravés de 
uma sobreposição de referências do agresTe, 
a renda, elemenTo TêxTil mais consagrado 
da região, é desconsTruída sobre resTos de 
madeira e Tijolos. Trazendo para a esTampa 
a paleTa de cores do serTão, os resTos são 
individualmenTe cusTomizados com sTencils de 
bilro e renascença, resgaTando nossa culTura 
com uma linguagem conTemporânea.



111110

lais dias

São Paulo | SP

bumba meu boi
bumba meu boi é uma dança folclórica 
brasileira, com forTes Traços de Tradições 
africanas, indígenas e aTé europeias. 
paTrimônio culTural do brasil, 
essa fesTa fanTásTica sobre uma lenda 
que conTa a ressurreição de um boi me aTraiu 
por suas cores e elemenTos lúdicos. 
uTilizei a figura do boi e sua saia colorida 
como uma amálgama de elemenTos geoméTricos 
e coloridos que simbolizam diversidade, 
união e confraTernização.



113112

Gustavo Peres 
da silva

Rio de Janeiro | RJ

alTinha 
o fuTebol é um dos clichês culTurais do brasil 
para o mundo. a alegria e a desorganização 
são caracTerísTicas da nossa sociedade, que 
se manifesTam Também no jogo com a bola. 
apesar do vexame dos 7x1 denTro de casa, 
a genTe insisTe e TenTa seguir sem deixar a 
bola cair. esse é o objeTivo da famosa alTinha, 
brincadeira adorada pelos garoTos da praia 
e Temida pelos banhisTas: uma barreira móvel 
enTre a areia e o mar, difícil de ulTrapassar 
para quem não sabe rebolar.



115114

Jana Glatt
rozenbaum

Rio de Janeiro | RJ

Tribo
não Tem como pensar na culTura e na hisTória 
brasileiras e não lembrar dos nossos índios. 
a esTampa ‘Tribo’, uma composição minimalisTa 
e arejada, remeTe ao esTilo de vida simples 
e Tranquilo que é viver na naTureza. os Tons 
azuis represenTam a água e o ar e conTrasTam 
com os Tons avermelhados da pele e da TinTa 
indígena feiTa aTravés do urucum.
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VKHUTEMAS : UM 
RESGATE HISTÓRICO
Por Celso Lima

Talvez a maior aventura já experimentada 
na construção da modernidade tenha acontecido 
na esteira de um dos maiores eventos políticos do 
século XX, a Revolução Bolchevique de 1917, na 
Rússia: a fundação de uma grande usina de criação 
e produção de arte e design, a escola em ateliês de 
ofícios Vkhutemas. Absolutamente desconhecida 
no Ocidente, o Vkhutemas começa a ser desvenda-
do e redescoberto em nossos dias, depois de quase 
um século de boicote promovido à arte e ao design 
da URSS,  privada dessa matriz de criações e solu-
ções ainda hoje extremamente vanguardista.

Esse resgate histórico vem sendo realizado 
por pesquisadores e historiadores da arte e do 
design. A exposição “Vkhutemas – Um Labora-
tório Russo da Modernidade”, que aconteceu de 
dezembro de 2014 a abril de 2015 no Museu Mar-
tin-Gropius-Bal, em Berlim, envolveu 250 obras, 
entre desenhos, esboços, pinturas, fotografias, ar-
quitetura e design criados entre 1920 e 1930 por 
alunos e professores das oficinas. O evento com-
provou uma suspeita levantada há décadas por 
alguns estudiosos, como Vittorio De Feo em seu 
URSS – Architettura 1917-1932: a superioridade 
e a influência exercidas pela produção do Vkhu-
temas sobre a escola alemã Bauhaus, não só na 
arquitetura, mas em todos os segmentos da arte e 
do design, e não o contrário, como se imaginava.

Aqui no Brasil, tanto nos meios acadêmicos 
quanto nos ambientes profissionais do design, o 
desconhecimento sobre o experimento e acervo 
do Vkhutemas é brutal. O pesquisador e editor 
Luiz Antonio Pitanga do Amparo vem, com es-
forço, tentando produzir algum material biblio-
gráfico. Diante da importância do tema como 
memória e repertório, venho também rea lizando 
pesquisas e promovendo difusão em oficinas e 
palestras, e recentemente passei por desagra-
dável experiência nas redes sociais ao consta-
tar, com desgosto, que preconceitos rasos ainda 
impedem a compreensão da história – mais um 
fruto da desmobilização e da desestruturação da 
educação formal atualmente em curso no país.

O Vkhutemas, ou Ateliês Superiores Técni-
co-Artísticos Estatais, já que seu nome é um acrô-
nimo, foi fundado em 1920, em decreto oficial 
assinado por Anatoly Lunatcharsky (1875-1933), 
o primeiro Comissário do Povo para Educação e 
Cultura da Rússia Soviética, a partir da fusão de 
três escolas estatais já existentes: Escola de Pin-
tura, Escultura e Arquitetura de Moscou, Ateli-
ês Nacionais de Ofícios e Artes Livres e Escola 
de Arte Industrial Stroganov (a mais antiga). A 
função do Vkhutemas, desde o seu início, foi o 
ensino e produção de arte e design, então aliados 
pelo movimento construtivista, e que servissem à 
reconstrução urbana e industrial da Rússia revo-
lucionária dos sovietes. Visava, ainda, estabelecer 
os novos parâmetros de consumo adequados ao 
ideal igualitário socialista, nas propostas do mar-
xismo-leninismo. Era um mundo novo que se 
projetava, em ideais e formas, e o que se desen-
rolou ali foi, na verdade, o surgimento do design 
moderno, que até hoje reverbera pelo mundo, 
com os créditos todos equivocadamente atribu-
ídos à Bauhaus alemã. 

A proposta era aberta a todos, sem exigên-
cia de currículos e sem imposição de pré-requisi-
tos. Quando a instituição abriu suas portas, havia 
1.467 inscritos, homens e mulheres, em sua maior 
parte oriundos das classes baixas, sendo um ter-
ço dos alunos do sexo feminino, algo só possível 
diante das mudanças que ocorriam em 1920 na 
Rússia soviética. A Bauhaus abriu em 1919 com 
150 matriculados, quase todos advindos da elite 
alemã, e com a maior parte de seus cursos inter-
ditos para as mulheres.

O ensino no Vkhutemas se caracterizava 
por um curso preparatório, o Svoma, e que pos-
suía a duração de dois anos. A função do cur-
so preparatório era propiciar a todos os alunos 
uma formação ampla em todas as áreas. Ele era 
composto das seguintes disciplinas: Superfícies, 
Cores, Propedêutica: Espaço, Propedêutica: Vo-
lume e História da Arte. As oficinas regulares 
eram Arquitetura, Projeto de Cores e Diploma-

ção Propedêutica, Trabalho em Metal, Trabalho 
em Madeira e Metal, Têxteis, Cerâmica, Artes 
Gráficas, Pintura: Cavalete, Decorativa e Monu-
mental e Escultura. O aluno integrava as oficinas 
em projetos assim que encerrasse o curso prepa-
ratório, o que acontecia em etapas e, muitas ve-
zes, simultaneamente. Havia um compromisso 
da escola com a construção material do sonho 
socialista soviético, e ali, além de arte e design, 
projetos arquitetônicos de cidades inteiras foram 
realizados, em uma associação monumental de 
criação e produção. O curso introdutório Svoma 
serviu de modelo a Walter Gropius para a criação 
do Vorkurs, o introdutório da Bauhaus, quando 
o arquiteto visitou Moscou em 1918 e observou o 
currículo, que já existia nos Ateliês Nacionais de 
Oficios e Artes Livres.

Grandes nomes das artes e design ensina-
ram no Vkhutemas, entre eles seu mentor, Alexan-
dr Rodtchenko, e artistas e teóricos como Alexei 
Babitchev, Victor Balikhine, Vassily Kandinsky, 
Anna Alexandrovna Exter, Alexei Filippov, Gus-
tave Kloutsis, o magnifico arquiteto Konstantin 
Melnikov, autor do mítico pavilhão soviético na 
Feira Mundial de Paris, em 1925, a cubista Nadedja 
Oudaltsova, a designer Oksane Pavlenko e os titãs 
Vladimir Tatline e Alexandr Vesnine. 

No setor têxtil, de nosso interesse particu-
lar, podemos citar a designer Varvara Stepanova 
(1894-1958), que dirigiu a oficina até o fechamento, 

em 1930,  a artista cubofuturista e designer Liu-
bov Popova (1889-1924), a colorimetrista Liudmi-
la Maiakovskaya (1884-1969) e o impressor Oscar 
Grioune, que comandaram a gigantesca produção 
de design de pattern no Vkhutemas, o que resultou 
em dois estilos marcantes: os geométricos abstratos 
construtivos e os temáticos art-deco.

Mas a experiência foi avante demais, e o 
Vkhutemas, já tornado Vkhutein em 1927, por 
intervenções “reformistas”, foi fechado em 1930 
por decreto de Josef Stalin, que via a escola como 
uma ameaça ao seu projeto centralizador de po-
der, cujo resultado, conhecido por stalinismo, 
foi um estado totalitário, terrorista e policial. Es-
facelava-se o sonho de um novo mundo, o qual 
durou apenas 10 anos nas mentes de muitos ho-
mens e mulheres que lutaram, criaram e produ-
ziram por ele. 

O Vkhutemas foi uma usina de criação, 
pensamento e reflexão do projeto socialista sovi-
ético pela via da arte e do design, uma tentativa 
de práxis de sua utopia, e também um momento 
da história do mundo quando se ousou tentar a 
igualdade. Antes de Stalin, da ditadura e da me-
diocridade criativa em que a URSS mergulhou a 
partir de 1930, até seu inexorável fim, existiu um 
momento luminoso, faiscante da arte e do de-
sign, sendo obrigatório seu resgate pela história, 
afinal despida de preconceitos. E o Vkhutemas 
é sua chave.

Escola russa foi uma grande usina 
de criação e produção de arte e design

à EsquErda, 
LogotiPo do 
VkhutEmas, 
Criado Por 
LazarE 
Lissitski 
Em 1920, 
 E EstamPas 
dE marya 
anufriEVa  
(ao Lado) 
E sErgEy 
BuriLyn 
(aBaixo)

ARTIGO
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Karina mota 
da silva

Rio de Janeiro | RJ

combo sinuoso
inspirada nas tribos indígenas brasileiras, 
esta estampa traz a sinuosidade presente 
nas pinturas corporais dos índios e as cores 
terrosas que simbolizam sua terra, sua alma. 
foi construída originalmente como rapport e 
posteriormente aplicada em formato corrido.

1º LugaR



123122

clarissa 
Faccini de lima

Porto alegre | RS

bergamotas
a bergamota e o inverno do sul são 
combinações perfeitas para quem quer 
‘’lagartear’’, como dizem os locais. criei uma 
estampa que ilustra essa ação. a estampa foi 
feita com uma pintura autoral em aquarela, 
repetida diversas vezes, para chegar ao 
resultado final.

2º LugaR
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andreza silva 
de souza

Itapororoca | PB

povo brasileiro
seguindo o conceito de conjunto, onde
todos os grupos no final formam um só, 
busquei inspiração nas etnias brasileiras, 
trabalhando de forma simples cada uma delas. 
para isso, usei as cores que especificam 
quatro etnias: o negro, o branco, o pardo e o 
índio, que formam a miscigenação da cultura 
do brasil.

3º LugaR
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Nathália assis 
macedo de 
albuquerque

São Paulo | SP

mandacaru beleza agreste 
representante fiel do povo nordestino, o mandacaru 
É força, fruto e flor. acredita-se que, com a chegada 
de suas flores, o fim da seca estÁ próXimo. as flores 
foram representadas em dois Ângulos e cores 
diferentes: o fundo amarelo representa o cÉu 
quente do sertão; as flores em preto fazem uma 
homenagem às Xilogravuras dos cordÉis; as flores 
em magenta eXpressam o amor que o nordestino tem 
por suas raízes. desenho feito à mão, com base em 
fotografias, colorido e finalizado no photoshop.
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ana Paula 
santos de avila

São José | SC

a renda da ilha
a renda de bilro É uma tradição açoriana 
trazida para florianópolis na Época da 
colonização. atualmente, eXiste o propósito 
de que o ensinamento de entrelaçar os fios 
com os bilros, deiXado por antepassados, não 
se acabe. assim, essa estampa homenageia as 
mulheres rendeiras da ilha da magia, tendo 
como motivo um pedaço de renda fotografada 
em uma visita à fortaleza de são josÉ da ponta 
grossa, no norte da ilha.



131130

daniela Helena 
machado manulli

Belo Horizonte | Mg

cristo de ipanema
esta estampa retrata duas figuras icônicas 
do brasil: o calçadão de ipanema e o cristo 
redentor, o segundo eleito umas das sete 
maravilhas do mundo. as duas figuras estão 
juntas: um mosaico de cristos redentores 
forma um calçadão de ipanema, justificando-
se, assim, o título do trabalho.



133132

Hozanailson 
ramos de andrade

Santa Maria do Cambucá | PE

lago das lavadeiras
antigamente, nos dias de sÁbado ensolarado,  
as mulheres da comunidade se reuniam à beira 
do lago para lavar roupa. esticavam seus varais  
e estendiam cores que, sob a luz do sol  
e movimento do vento, pareciam um arco-íris,  
um espectro tonal reluzente. enquanto isso, 
as crianças brincavam entre os varais  
e se escondiam entre os tecidos. foram esses 
fragmentos de memória que embasaram  
a criação desta estampa.
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Julia caldari 
Galvão do amaral

São Paulo | SP

a geometria da flor
estampa rapportada, feita manualmente, 
com canetas nanquim. como inspiração para 
este rapport, os mosaicos da arte bizantina, 
os quais tinham como objetivo formar uma 
decoração geomÉtrica, e tambÉm gaudí, que 
utilizava os mosaicos como recurso em sua
arquitetura, integrando, de forma 
harmoniosa, a obra à natureza.



137136

lana carollina 
ribeiro Barcellos

Rio de Janeiro | RJ

guayi
“guayi”, em tupi, significa semente boa. 
a estampa traz como base de desenho 
referências de pinturas corporais indígenas 
brasileiras, compostas a partir de sementes 
de olho de cabra e de açaí, comuns no seu 
artesanato, trazendo, assim, dois elementos 
fortes dessa cultura.



139138

midiã cristina 
rodrigues 
dos santos

Rio de Janeiro | RJ

guerreiro indígena
criei esta estampa inspirada na 
pintura facial indígena e seus costumes. 
pesquisando as tribos carajÁs, caiapós, matipú 
e guarani, percebi que cada uma delas tem sua 
característica particular ao se pintar, seja 
para seus rituais de iniciações, competições, 
festividades ou duelos. as cores usadas na 
estampa são provenientes dos temperos e suas 
misturas, tudo eXtraído da natureza.



141140

rebeca 
chiminazzo 
de Figueiredo

Campinas | SP

arte nas alturas
a capoeira não É somente um esporte no 
brasil. ela faz parte da nossa cultura. 
nela, hÁ arte, força, leveza, música e 
beleza. com todas essas características, a 
caopeira forma uma bela estampa que mistura 
movimento, cor e ritmo, passando a ideia de 
energia e alegria.



143142

tito Henrique 
Borges de souza

Natal | RN

palha colorida
para esta estampa, inspirei-me em dois elementos 
comuns do artesanato brasileiro: o artesanato 
em palha e a harmoniosa combinação de cores, 
comuns em redes e tecidos. o resultado  
É um mosaico de tonalidades vivas, mas que  
o observador não se cansa de olhar.  
assim tambÉm É a nossa cultura: um mosaico  
de culturas vivas que nos envolve,  
sem jamais perder o seu fascínio.
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Visualidades 
contemporâneas
Por Marjorie Gubert

Minha reflexão neste momento repassa pe-
las diversas manifestações do design de superfí-
cie no nosso tempo. Associo aqui diferentes lógi-
cas criativas, conceitos, valores estéticos, técnicas, 
processos de produção, materiais etc. Visualida-
des contemporâneas é resultado de pesquisa que 
se dá, basicamente, a partir de livros, catálogos, 
sites de profissionais, revistas, diretamente rela-
cionados ao design de superfície. Selecionei ima-
gens que julguei como recorrentes e executáveis, 
apontando tratamentos de superfícies como ex-
pressivos da linguagem atual advinda dos recur-
sos tecnológicos disponíveis. 

As visualidades contemporâneas fomen-
tam a reflexão sobre o estado da arte do design 
de superfície, como referências que apontam 
as tendências da área. Além disso, estimulam 
a percepção e a interpretação dos aspectos 
conceituais e das técnicas de composição uti-
lizadas. O estudo resultou na classificação de 
15 temas ou interpretações das visualidades 
contemporâneas:

1. Subtração/recorte/Vazado 
A padronagem é revelada pela subtração 

da matéria do substrato, ou seja, as formas são 
recortadas gerando uma superfície vazada. O de-
senvolvimento tecnológico aumentou a utilização 
desse recurso na produção dos padrões. Entre os 
possíveis processos de recorte podemos citar:  laser 
(em metais, cerâmicas, madeiras, tecidos, couros, 
vidros, plásticos, espumas etc.), jato de água, jato 
de ar e usinagem. Estes recursos trazem novas op-
ções estéticas para desempenhos esperados, como 
divisórias, painéis vazados em jardins (para venti-
lação, passagem de luz, colocação de plantas etc.). 
Green Oesis – Jo Meesters ©2006 ilustra este pro-
cesso. Figura 1: Green Oasis – Estrutura metálica. 
Fonte: Savoir, 2007, p.13.

2. cláSSicoS renoVadoS 
Esta taxonomia designa padronagens com 

a apropriação de motivos e/ou padrões clássi-

cos, buscando sua atualização mediante a relei-
tura de algum aspecto, seja uma interpretação 
conceitual ou formal, na composição, escala, de 
aplicação ou cores. Considera-se, aqui, por clás-
sico, o padrão que possui uma origem histórica, 
que se mantém presente por séculos. Entre eles, 
floral, arabescos, listrado, xadrez (madras, prín-
cipe de gales, pied-de-poule, vichy e tartans, 
poás, cashmere, tweeds, olho de perdiz, espinha 
de peixe). Figura 2: Ant’ique: Gam ”plus” Fra-
tesi. Arabesco formado por “formigas”. Fonte: 
Savoir, 2007, p. 80. 

3. Fun
Com o intuito de divertir, este tipo de pa-

dronagem tem como recurso compositivo o jogo 
conceitual, alterando as escalas, com as cores, 
forma e construção de narrativas explorando 
o lado lúdico e/ou no sense como elementos 
de criação. Figura 3: Apple Field. Fonte: Savoir 
2007 p.106-107.

4. antagoniSmoS/ambiguidadeS 
Estes padrões propõem um contraste, um 

choque de conteúdo. Aqui há a coexistência de ele-
mentos ou linguagens antagônicas numa mesma 
composição. Seja gerando um contraste de ideias 
ou compondo com as formas antagônicas. Unde-
rworld – Studio Job -Fonte Vilaseca 2007 p. 236

5. imagem real/colagem 
Padronagem desenvolvida a partir de 

recurso digital, possibilitando a ilusão da pre-
sença dos motivos que a compõe. O resulta-
do pode ser a reprodução da imagem real (ou 
fragmentos dela), uma colagem propondo 
uma “transposição” da realidade, às vezes 
chegando a um efeito de tromp l’oeil. As ima-
gens ilustram a realidade nos detalhes. A cria-
ção parte de referências autorais, objetos esca-
neados etc. Diferente do que se tem chamado 
de adesivagem, técnica de cópia, recorte e co-
lagem, a partir da apropriação de imagens ou 

As visualidades 
contemporâneas 
fomentam a reflexão 
sobre o estado da arte 
do design de superfície

ARTIGO

parte delas advindo de “bancos de imagens”. 
A figura 5 ilustra com detalhes uma colagem 
que conta com referências naturais: Green 
Queen – Design: Ostwald Helgan. Fonte: Sa-
voir, 2007, p. 188.

6. narratiVa: 
Quando a padronagem conta uma história, 

adotando a narrativa como lógica criativa, po-
dem ser explorados diferentes aspectos imagéti-
cos: o lúdico, o humor, o cotidiano, o teatral, o 
sarcasmo, fenômenos naturais etc. Figura 6: Fur-
therland: Paula Castro for Evgenia Ostroviskaya. 
Fonte: Savoir, 2007, p. 20.
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7. conStrução/encaixe 
Aqui, a imagem é construída com dependência e evidên-

cia do encaixe dos módulos. Sob esta lógica, temos exemplos 
de padronagens que formam estampas, objetos ou estruturas 
articuláveis. Design “customizável”: The Algue by Vitra Desig-
ner: Ronan and Erwan Bouroullec (este padrão também obser-
va o aspecto de objeto). Fonte: http://www.bouroullec.com/.

8. camadaS/SobrepoSição 
A lógica compositiva, nestes casos, é da utilização de 

duas ou mais imagens a fim de criar efeitos de sobreposição 
de camadas. Além do resultado visual obtido com as sobrepo-
sições, observam-se relações temporais, como se existissem, 
intrínsecas, camadas de tempos e histórias. Uma visão esté-
tica  centrada na aceitação da transitoriedade e imperfeição.  
Figura 8: Wall Decoration – Lene Toni Kjeld. Fonte: Savoir 
2007, p. 200-203.

9. Sombra/tatuagem
As estampas que lembram sombra e tatuagem parecem 

utilizar recursos próprios destes efeitos, como a projeção e ins-
crição na superfície. Nossa percepção é que a imagem está ali 
projetada pela luz e sombra, ou, no caso da tatuagem, que foi 
feita a inscrição na “pele” do objeto. Dressed – minalr-maeda.  
Savoir 2007, p. 88.

10. objeto
Neste caso, a superfície deixa de ser observada como uma 

aplicação ou revestimento, passando a constituir o próprio ob-
jeto. Os processos de produção podem ser os mais diversos. A 
Impressão 3 D é uma tecnologia importante a ser considerada 
aqui, pois permite que produtos (padronagens complexas) se-
jam confeccionados com precisão e velocidade. O radiador de 
paredes é o módulo da padronagem. O projeto contempla a 
possibilidade de encaixe, como se pode observar na imagem 
10: Heatwave – Jaris Laarman. Fonte: Savoir 2007, p. 60-63.  

11. continuidade
A lógica e o recurso de composição é a fluidez, a conti-

nuidade da linha e do grafismo. Figura 69: Polar Circulation 
– Ariane Spanier. Fonte: Savoir, 2007, p. 174.

12. releVo 
Visando à criação de relevo, este design de superfície 

pode ser considerado visual e tátil. Este efeito pode ser resul-
tado da composição de uma ou mais técnicas, sobreposição de 
materiais, como colagem, bordado, devore (Devore: “Mostra 
um desenho em relevo sobre fundo transparente, obtido por 
corrosão. O tecido inicialmente é composto por dois grupos de 
fios fiados com fibras têxteis diferentes. A destruição pela ação 
de produtos químicos de um desses grupos acaba revelando o 
desenho.”)  etc. Anne Kyyro Quinn. Fonte: Vilaseca, 2007, p. 77.

13. interatiVidade:
Neste caso, a padronagem é desenvolvida com o propó-

ARTIGO

sito de proporcionar a interação. As pessoas podem intervir 
por meio de pintura, desenho, calor, som, iluminação, sensor 
de presença, entre outros. A interatividade, no contexto do es-
paço, tanto concreto como virtual, pode atuar como interface 
de informação e comunicação. Figura 13: papel de parede que 
contém tinta sensível ao calor. Exemplo: neste modelo, quando 
o calor é aplicado por um radiador, surgem flores coloridas. 
Fonte: www.mymodernmet.com.

14. projeção 
Refere-se a uma forma de intervenção no ambiente, al-

terando a textura visual produzida por projetores que o trans-
formam completamente. Demonstra o impacto na mudança 
da identidade do espaço. A projeção é feita com dois ou mais 
projetores para cobrir tridimensionalmente o volume das su-
perfícies. O projeto Living room, do Concept Mr. Beam, criou 
uma experiência única: o mapeamento físico de vídeo 3D, tor-
nando uma sala branca em uma área de 360° de projeção. Esta 
técnica permite assumir o controle de todas as cores, padrões e 
texturas dos móveis, papéis de parede e carpete. Fonte: http://
www.mr-beam.nl/project/1.

15. engineered print/
eStampa de engenharia 
Muito utilizada no universo fashion, esta impressão di-

gital (jato de tinta ou sublimação) está diretamente relaciona-
da com a modelagem da peça. A padronagem é desenvolvida 
no intuito de promover a continuidade além das costuras. O 
processo contribui para a redução de resíduos e uso de tinta. 
Apesar de não ser uma técnica nova, está bem estimulada pela 
produção digital. Figura 15: design de estampas de engenharia 
digital criadas para a Coleção Valentino, Paris, Pre-Fall 2015. 
Foto: Desfiles FFW.

Percebe-se que as visualidades contemporâneas não se 
preocupam em gerar soluções inéditas ou em apresentar um 
estilo puro, porém há um repertório tecnológico gerando novas 
situações, combinações e oportunidades sendo inseridos cons-
tantemente na composição dessa linguagem. Pode-se arriscar 
dizer que, depois do momento modernista. que fez questão de 
eliminar os recursos decorativos, é proposto um exercício de 
composição.

Nas visualidades 
contemporâneas, há um 
repertório tecnológico gerando 
novas situações, combinações 
e oportunidades
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Jana Glatt
rozenbaum

Rio de Janeiro | RJ

tutti frutti
A estAmpA representA o cArnAvAl por suA 
explosão de cores e formAs. A tropicAlidAde, o 
verão e AlegriA forAm As fontes de inspirAção. 
o cArnAvAl é como umA sAlAdA de frutAs: quAnto 
mAis vAriedAde de cores e formAs, mAis bonito é 
de se ver e ApreciAr!

1º LugaR
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angelo artimus

Búzios | RJ

no ritmo
trAbAlho inspirAdo nos instrumentos 
musicAis,  peçAs fundAmentAis nos cArnAvAis, 
seJAm eles cArnAvAis de blocos, de escolAs de 
sAmbA, mArAcAtu, frevo, Axé, entre outros. os 
instrumentos ditAm o ritmo dA festA e levAm 
Alto AstrAl e AlegriA pArA quem os segue.

2º LugaR
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Juliana rumple

São Paulo | SP

penAs e pAetês
mesmo sem gostAr tAnto Assim de cArnAvAl, quis 
criAr umA estAmpA lindA e coloridA, retrAtAndo 
A AlegriA dessA festA. essA estAmpA foi criAdA de 
formA inteirAmente digitAl, usAndo o progrAmA 
illustrAtor. criei elementos e defini A cArtelA de 
quAtro cores básicAs e fundo. como usei cores 
bem vivAs, coloquei um fundo escuro, pois Assim 
A estAmpA se tornA bem usável, inclusive não 
ApenAs no verão.

3º LugaR
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bruna medeiros

São José | SC

rodA bAiAnA
As bAiAnAs que girAm nos desfiles dAs escolAs 
de sAmbA mostrAm A forçA e A AlegriA do 
cArnAvAl. nestA estAmpA, elAs girAm sobre um 
chão de pApel picAdo, sepArAdAs e AindA Assim 
unidAs num mesmo fluxo, num mesmo ritmo, 
representAndo todos os cArnAvAis no girAr 
de suAs sAiAs. o rApport foi desenvolvido com 
AquArelA pArA representAr AindA mAis A fluidez 
e A misturA dessA grAnde festA brAsileirA.
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bruna sirqueira

São Paulo | SP

ensAio de cArnAvAl
nestA estAmpA, As personAgens mestre-sAlA 
e portA-bAndeirA forAm desconstruídAs 
e reconstruídAs em formAs geométricAs. 
desfilAndo mAJestosAmente pelA estAmpA e 
representAndo A AlegriA e A espirituAlidAde 
do cArnAvAl, o cAsAl Abre A possibilidAde de 
ser reconstruído ensAiAndo outros pAssos, 
outrAs dAnçAs e tAmbém outrAs cores.
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Janaina lins 
de alencar

São Paulo | SP

bAteriA notA 10!
pArti dA ideiA de um rApport que remetesse Ao 
movimento e à dinâmicA dA pAssAgem dA bAteriA 
pelo sAmbódromo. queriA que A energiA e A AlegriA 
dAquelA multidão de instrumentistAs fossem 
retrAtAdAs de formA simples e diretA. 
pArA isto, desenhei dois ritmistAs sorridentes 
com instrumentos, posições e fAntAsiAs diferentes. 
Apoiei-me em um rApport bAstAnte verticAl, 
e nAturAlmente o movimento cArActerístico dA 
bAteriA pAssAndo surgiu dAí. dá Até pArA ouvir o 
zunido deles chegAndo!
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luna machado 
Pereira Freitas

Rio de Janeiro | RJ

foliA de penAs
leve, coloridA, vibrAnte e dinâmicA, essA 
estAmpA se inspirA nAs penAs multicoloridAs 
que ornAm As fAntAsiAs usAdAs no cArnAvAl 
brAsileiro pArA se sAir brincAndo nA foliA! A 
estAmpA foi elAborAdA com A estilizAção dAs 
penAs desenhAdA à mão com cAnetAs tomboW.
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olavo 
rosato Filho

São Paulo | SP

AlA quAdrAdA
cAdA AlA tem umA históriA pArA contAr. elAs
têm ordem, devem fAzer sentido e, em suA 
formAção, são compostAs por blocos de 
cores ou retângulos. contAgiAnte, o fAmoso 
cArnAvAl brAsileiro AtrAi os sentidos 
pelA diversidAde dAs composições e pelA 
espontAneidAde dA culturA e do povo.
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Kenya correia 
dias Pinheiro 
dos santos

Rio de Janeiro | RJ

sAmbA de frevo
umA coloridA misturA do pAndeiro do sAmbA, dA 
sombrinhA do frevo e dAs plumAs de fAntAsiAs, 
trAduzindo A AlegriA nAs cores do cArnAvAl 
brAsileiro. utilizAndo A estruturA trAdicionAl 
indiAnA dA pAdronAgem em escAmAs, As cores dA 
bAndeirA de pernAmbuco, regionAis e vibrAntes, 
resultAm em umA estAmpA gráficA, comerciAl, em 
proporções de grAvAtAriA ou mAxi. uso de sombrinhA 
de foto dA unesco em que dAnçArinAs estão 
AdereçAdAs e com penAs nos cAbelos.
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roberta maria 
andrade leal de  
ribeiro motta

Rio de Janeiro | RJ

AlA dAs bAiAnAs
nos desfiles dAs escolAs de sAmbA, A AlA dAs bAiAnAs 
resgAtA A trAdição de outros tempos e outros 
cArnAvAis. senhorAs cArActerizAdAs de bAiAnAs 
rodopiAm e emocionAm, lembrAndo-nos A importânciA 
e A influênciA dos negros nA culturA brAsileirA. 
A estAmpA reproduz A visão AéreA dos desfiles. é 
umA homenAgem A essAs senhorAs que Já forAm 
pAssistAs e hoJe desfilAm suA gArrA, representAndo 
A verdAdeirA rAiz dA históriA do sAmbA. 
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bruna meyenberg 
Fraga

Curitiba | PR

AlA pAssiflorA
inspirAdA nA AlA dAs bAiAnAs dAs escolAs de 
sAmbA do cArnAvAl brAsileiro, A estAmpA retrAtA 
um desfile onde o sAbor do mArAcuJá é o 
destAque. A flor do mArAcuJá lembrA As bAiAnAs 
vistAs de cimA, e A estAmpA como um todo lembrA 
um desfile cArnAvAlesco, em todA suA riquezA 
de cores e formAs. todos os desenhos forAm 
estilizAdos sob A minhA perspectivA, seguindo As 
imAgens reAis dos elementos trAbAlhAdos.
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leticia lopes 
isiara

Votuporanga | SP

bAque do mArAcAtu
o mArAcAtu é um ritmo musicAl e umA 
mAnifestAção dA culturA brAsileirA. 
surge do sincretismo religioso cristão com As 
crençAs AfricAnAs. Junto Ao frevo, dá o ritmo 
do cArnAvAl pernAmbucAno. é esse cArnAvAl 
que serviu de inspirAção pArA A estAmpA. 
como elemento pArA A repetição, escolhi A 
AlfAiA, instrumento que rege o 
toque do mArAcAtu e dá ritmo à estAmpA.
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ESPíRITO DO TEMPO. 
AFINAL, PARA 
QUEM CRIAMOS?
Por Katia Kayser

Conhecer o comportamento do consumi-
dor significa entender as mudanças no estilo de 
vida e dos valores de nossos clientes, e com-
preender os seus desejos permite que possa-
mos formular estratégias de negócios com mais 
segurança. Observar estes processos exige que 
estejamos sempre com os olhos abertos, tentan-
do captar as transformações que ocorrem em 
nossa sociedade. Notar os sinais de mudanças 
que ocorrem com os comportamentos permite-
nos descobrir aquilo que chamamos o “espírito 
do tempo”, ou Zeitgeist, que significa a tendên-
cia cultural predominante em uma determina-
da época.

Existem tendências de ciclo curto, as mi-
crotendências, que duram de seis meses a um 
ano, e tendências de ciclo longo, as macroten-
dências, que podem durar de 12 a 18 anos, e que 
compõem um ciclo de introdução, crescimento, 
maturidade e declínio. As tendências sempre 
são criadas pelas próprias pessoas, pela inter-re-
lação entre fenômenos do imaginário coletivo. 
Usualmente são lançadas pelos chamados Trend 
Inovators, um grupo reduzido de pessoas que 
são mais abertas a novidades, mentes jovens, ar-
tistas e designers. Depois, elas são disseminadas 
por Trendsetters, aqueles que selecionam as ten-
dências para os outros e estão sempre buscando 
coisas novas e diferentes; e por último, são ado-
tadas pelos Mainstreams, quando se considera 
como sendo o consumo em massa. Após essa 
fase, normalmente a tendência morre. E existe 
ainda o grupo dos Conservadores, aquelas pes-
soas que não mudam seu estilo e não estão aber-
tas às mudanças.

E quais as macrotendências de consumo 
que podem ser observadas hoje? Sem dúvida, 
estamos vivendo um novo comportamento com 

o surgimento de inúmeros serviços e produtos 
de consumo compartilhado, proporcionando ao 
consumidor a possibilidade de compartilhar em 
lugar de consumir, surgindo daí novos valores 
e experiências coletivas. Também podemos ob-
servar uma nova maneira de consumir com o 
surgimento de feiras de trocas que promovem 
o intercâmbio de bens sem envolver transações 
financeiras, e, ainda, a valorização dos negócios 
locais, encontrados na própria cidade e nos bair-
ros vizinhos, onde é possível saber a origem e os 
processos dos produtos que compramos. 

Consumir volta a ser um ato social, como 
já foi no passado. Surge a valorização das expe-
riências, quando as pessoas não se contentam 
mais em apenas comprar, mas buscam expe-
riências que deem significado à aquisição da-
quele produto. Junto a isso, o desejo por uma 
vida com menos excessos, com a busca cada vez 
maior de práticas para desconectar, como medi-
tação e yoga, visando a, além do detox digital e 
da fuga do estresse diário, uma forma de vida 
mais saudável e natural.

Isso também pode ser observado em re-
lação à moda, com o movimento slow-fashion, 
onde não apenas o design do produto é va-
lorizado, mas também a história que conta, a 
durabilidade e a qualidade, valorizando a mo-
delagem, os tecidos e as costuras, bem como o 
preço justo. Resgata-se, desta forma, o verda-
deiro significado da roupa, e com a valorização 
da ética, da transparência e da honestidade nas 
formas e nas relações de produção, o consumir 
torna-se também um ato consciente e político. 
Também devemos estar atentos às mudanças de 
paradigmas com relação à juventude, que deixa 
de ser segmentada pela idade e gerações e pas-
sa a ser valorizada como um estado de espíri-

to, independentemente da idade e relacionada 
à liberdade. Aumenta a valorização das pesso-
as reais, entre elas os mais velhos, que passam 
a ser vistos como potenciais consumidores, já 
que envelhecer também pode ser sinônimo de 
saúde, beleza e estilo. Há, ainda, a alteração de 
comportamento com respeito às questões de 
gênero, que tem questionado os conceitos e as 
fronteiras entre o masculino e o feminino, pro-
pondo o “sem-gênero”. Trata-se de um posicio-
namento vanguardista que começa a ter espaço 
e aceitação cada vez maior na mídia, surgindo 
uma moda unissex ou no-gender, instaurando 

uma nova consciência que envolve também a 
luta por direitos iguais, independente do sexo.

É importante lembrar que, para transfor-
mar uma tendência em produto, é fundamental 
entender o conceito da marca e o seu público
-alvo. E lanço as questões: para quem criamos? 
Quem é o cliente com quem queremos ter esse 
vínculo? O que ele vai querer nos próximos 
anos? Seja através do valor, da emoção, da ex-
periência e do design, é preciso analisar todas 
essas mudanças para oferecer um produto que 
satisfaça o seu desejo e com o qual se sinta mui-
to especial.  

Notar os sinais de mudanças nos comportamentos 
permite descobrir a tendência cultural predominante

“No balcão”, obra do artista Peter blaKe que iNtegra o acervo da tate gallery, em loNdres

ARTIGO
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marlice cardoso 
macedo

Teresina | PI

AlA dAs bAiAnAs
As cores e A energiA do cArnAvAl demonstrAdAs 
AtrAvés dA AlA dAs bAiAnAs numA vistA AéreA do 
sAmbódromo. A AlA dAs bAiAnAs fAz pArte de um 
dos principAis destAques dAs escolAs de sAmbA. 
As senhorAs se vestem pArA homenAgeAr As 
AntigAs tiAs bAiAnAs dos primeiros grupos 
de sAmbA do século XX. A cArActerizAção dA 
indumentáriA compõe-se de torso, bAtA, pAno 
dAs costAs e sAiA rodAdA.

1º Lugar
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alice coward 
Fogliatto

Porto alegre | rS

cArnAvArAl
olindA é muito conhecidA por seu cArnAvAl, 
quAndo os bonecos e foliões sAem pArA A ruA 
e As fitAs coloridAs, simples e bonitAs, 
enfeitAm os céus dA cidAde. inspirAdA nestA 
festA, A estAmpA retrAtA os cArActerísticos 
vArAis de fitAs coloridAs que enchem As 
ruAs de AlegriA, movimento e cores.

2º Lugar



183182

marilia Procopio 
Tavares

rio de Janeiro | rJ

penAs penAs 02
um dos Aspectos mágicos do cArnAvAl brAsileiro 
são As fAntAsiAs. é horA de se enfeitAr e nenhum 
ornAmento deve ser poupAdo. sempre coloridAs 
e Alegres, As penAs ApArecem pArA dAr um toque 
finAl como Adereço de cAbelo pArA os foliões 
nos blocos. Já nA AvenidA, elAs são o elemento 
centrAl de muitAs fAntAsiAs.

3º Lugar
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aline Paciello 
de castro 
Garcez coelho

rio de Janeiro | rJ

frevendo
o frevo cArActerizA-se pelo ritmo AcelerAdo 
e AgitAdo. nestA estAmpA, criei sobreposições 
e busquei dAr movimento Ao guArdA-sol, 
Acessório fundAmentAl nA dAnçA. o nome 
frevo vem de ferver, o significAdo é o mesmo 
que AgitAção, e por isso A composição tem 
esses movimentos. o nome dA estAmpA é umA 
brincAdeirA com As pAlAvrAs frevo e fervendo.
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carlos Jean de 
sousa botelho

Belém | Pa

Apoteose, umA pAiXão
A prAçA dA Apoteose, proJetAdA por oscAr 
niemeyer, é A inspirAção pArA essA estAmpA 
rApport. o Amor pelo cArnAvAl impulsionA 
todos os Anos milhAres de componentes dAs 
escolAs de sAmbA do rio de JAneiro A fAzer 
de tudo pArA reAlizAr um desfile incrível. 
chegAr à prAçA dA Apoteose é umA sensAção de 
dever cumprido. A sobreposição e A repetição 
do monumento dA prAçA formAm corAções, 
refletindo o Amor pelo cArnAvAl.
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Felipe rodrigues 
de oliveira

rio de Janeiro | rJ

bAtuque em AquArelA
A estAmpA é compostA por um pAndeiro pintAdo 
em AquArelA e cores tropicAis. meu bAtuque 
vAi fAzer vocÊ dAnçAr, pulAr, sAmbAr. meu 
bAtuque vAi te perturbAr, enlouquecer, 
eXtrAvAsAr. meu bAtuque é de pAndeiro quente, 
vAi fAzer vocÊ meXer. meu sAmbA é pintAdo 
em AquArelA, te despertA do sono e te fAz 
envolver.
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Henrique 
mantovani Petrus

rolândia | Pr

pAndeirAço
escolhi o pAndeiro por ser o componente mAis 
clássico do cArnAvAl e do sAmbA. o elemento 
foi repetido de formA que AdquirA ritmo e 
movimento, lembrAndo A musicAlidAde do sAmbA. 
As cores verde, AmArelo e Azul forAm inspirAdAs 
nA bAndeirA do brAsil, enquAnto o vermelho 
foi colocAdo pArA contrAstAr, deiXAndo A 
composição mAis coloridA e Alegre.
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Hugo dos santos 
Teixeira

Niterói | rJ

mArchinhA
o cArnAvAl brAsileiro é considerAdo o 
mAior e melhor cArnAvAl do mundo. durAnte 
esse período, festAs e desfiles são regidos 
por músicAs, cores, fAntAsiAs e sorrisos. 
‘mArchinhA’ foi inspirAdA em Alguns dos 
instrumentos dAs escolAs de sAmbA, como 
o surdo, o AgogÔ, o chocAlho, o pAndeiro 
e os prAtos. A músicA é o mAestro de todA 
essA diversão, e grAçAs A elA As pessoAs se 
trAnsformAm em cores dAnçAntes.
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Juliano Vitor de 
oliveira dias

Manhuaçu | Mg

cArnAvAl de cores
o cArnAvAl, essA misturA de sons, gostos, 
e imAgens, pArA estrAngeiros pArece umA 
misturA cAóticA. pArA brAsileiros, é umA festA, 
A mAior festA do Ano, quAndo se divertem, 
sorriem, se eXibem. quAnto mAis cores, 
melhor. A estAmpA representA os pAssos dAdos 
nAs AvenidAs e nAs ruAs do brAsil em umA 
semAnA coloridA de cArnAvAl.
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lucas de
Jesus amaral

Belo Horizonte | Mg

AlA dAs bAiAnAs
principAl referÊnciA pArA A estAmpA, A AlA dAs 
bAiAnAs fAz pArte dA trAdição do cArnAvAl 
brAsileiro. obrigAtóriA desde os primeiros 
desfiles, A AlA, compostA por senhorAs 
com longos vestidos repletos de detAlhes, 
representA A essÊnciA do nosso cArnAvAl.
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mylena de 
souza santos

Londrina | Pr

iluminAr
A trAdicionAl AlA dAs bAiAnAs é representAdA 
nestA estAmpA rApport, utilizAndo As cores 
brAncA, pArA simbolizAr A luz, AmArelA, 
pArA trAnsmitir AlegriA, e dourAdA, pArA 
irrAdiAr A riquezA e A euforiA presentes no 
cArnAvAl. suAvemente, trAnsmite A sensAção 
de movimento sobre o negro do AsfAlto, 
semelhAnte A gAláXiAs rodopiAndo pelo  
espAço, desprendendo um colorido  
primAveril e eXAlAndo esplendor.
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Thais Helena
behar alem

São Paulo | SP

frevoAndo
o frevo é um ritmo e umA dAnçA de origem 
pernAmbucAnA de movimentos AcelerAdos. 
pode ser identificAdA principAlmente 
devido Aos movimentos Acrobáticos dos 
pAssistAs, que eXecutAm pAssos elAborAdos 
no Ar. muito comum no típico cArnAvAl 
pernAmbucAno, o frevo é AlegriA, 
é rebuliço, é cor e é Amor.



 

203202 COLORIR, 
TRANSFORMAR
Por Mayume Hausen Mizoguchi

– Gostei. Mas queria preto.
Quantas vezes nos deparamos com essa 

situação? Qual a real importância que a cor tem 
no mundo da moda? 

Cores guiam criações e têm o poder de fa-
zer uma coleção banal tornar-se surpreendente. 
Quando pensamos em estamparia, é preciso dar 
bastante atenção à coloração. A cor, muitas ve-
zes, fica acima do desenho e é uma das maiores 
fontes de identidade. O processo criativo come-
ça embasado, geralmente, em uma cartela de 
cor. Ela guia a construção da coleção, ajudando a 
se alcançar uma harmonia estética. No entanto, 
essa harmonia pode ser subjetiva, e mesmo que 
haja ideais clássicos de proporção e equilíbrio, 
não são somente eles que garantem o melhor 
resultado. É a associação forma-cor que conta a 
história completa de uma estampa e que conse-

gue comunicar adequadamente uma ideia, des-
pertando desejo pela peça. Ou não. 

Mas o que pode causar esse desejo? 
Difícil responder. Uma mesma informa-

ção é recebida por diferentes pessoas de forma 
particular a cada uma delas. Em pesquisas e 
formulações retratadas no livro Tratado da Pin-
tura e da Paisagem – Sombra e Luz, Leonardo 
da Vinci afirma que a cor é uma propriedade 
da luz, não dos objetos. Isso nos leva a pensar 
que a interpretação de algo é feita muito mais 
pelo olhar de quem recebe; é muito mais uma 
questão de ponto de vista. É preciso “enxergar 
aquilo”, e cada um vê – e transforma – o que 
está à sua volta de acordo com sua história e 
sua bagagem cultural. 

Existem alguns conceitos pré-estabeleci-
dos em relação às cores: cores quentes, frias, 

É a associação forma-e-cor que 
conta a história completa de uma 
estampa e que consegue comunicar 
adequadamente uma ideia, 
despertando desejo pela peça. Ou não
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sóbrias, alegres. Azul para meninos. Rosa para 
meninas. Preto é elegante, básico. Ou será 
dark? Vermelho é paixão. Ou raiva? Esses po-
dem até ser pontos de partida na hora de criar, 
mas há que se pensar que isso tudo é subjetivo 
e varia, não apenas de pessoa para pessoa, mas 
de cultura para cultura. E é aí que está a graça 
do jogo. Essas incertezas refletem a força que a 
cor tem e as suas infinitas possibilidades. 

O Brasil, por exemplo. Um país imenso, 
com culturas, sotaques, geografia e etnias dife-
rentes. E, é claro, muitas cores. Quantos tons de 
pele existem aqui? Dificilmente outro país te-
nha tantas misturas. A força da cor fica eviden-
te nas duas manifestações mais representativas 
da nossa cultura, o futebol e o carnaval. 

Mais do que o brasão, são as cores que 
identificam um time: “sou tricolor”, “sou ru-

bro-negro”, “sou alviverde”. Frases do dia 
a dia, entoadas nos estádios por milhares de 
torcedores a cada rodada. Já o nosso maior 
cartão-postal é a representação mais complexa 
de uma cartela de cor. A infinidade de nuances 
e tons que o carnaval mostra ao mundo deixa 
clara a beleza da cor e a sua importância para o 
brasileiro. Somos um povo colorido por natu-
reza. O povo do verde-bandeira, do amarelo-
canário, da “amarelinha”. Um povo que adora 
consumir cor. 

Vivemos a cor todos os dias. Cada um, a 
partir de sua própria experiência e de forma 
muito singular. Será que o amarelo da capa 
deste livro é o mesmo para você e para mim? 

Colorir é transformar. E a maior ferra-
menta para essa transformação é e sempre será 
o olhar. De quem cria e de quem interpreta.
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