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Resumo 

O projeto intitulado “Caboco: brasilidade em tramas e madeiras” foi desenvolvido a 

partir da utilização matérias-primas alternativas para criar produtos que minimizem 

o prejuízo para a natureza, sempre buscando impactos socioambientais positivos.  

Nesse projeto, foram apropriadas de diferentes, porém complementares , áreas do 

design, como o design de superfície, tecelagem, e o design de móveis. Sendo 

assim, foi desenvolvido uma linha de móveis com valores socioambientais, criados 

a partir da utilização de matérias-primas nacionais, refletindo as cores, as formas e 

as características dos centros urbanos brasileiros. A fim de explorar toda a rica 

diversidade que esses ambientes possuem. 

No desenvolvimento dos produtos inclui-se um processo que envolveu o ciclo de 

vida desde a extração e eliminação de matéria-prima, no desenvolvimento do 

projeto e na fabricação, na embalagem, no transporte, na utilização e na 

durabilidade, até o reaproveitamento ou atualização. 

Para o projeto, foi desenvolvida uma linha de móveis com design de superfície 

têxtil, a poltrona Bálsamo e o armário de pé Citadino. Os móveis foram produzidos 

a partir de matérias-primas oriundas de manejo ambiental sustentável, como a 

madeira, jatobá, o algodão natural e fibras oriundas da árvore rami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Sumário 

 

1. Apresentação ....................................................................................................... 9 

2. Introdução ........................................................................................................... 9 

2.1.     Objetivo.......................................................................................................... 11 

2.2.     Objetivos específicos ....................................................................................... 11 

3. Problemática ...................................................................................................... 12 

4. Método do projeto ............................................................................................. 15 

5. Escopo teórico do projeto ................................................................................... 17 

5.1. Design de superfície - Evelise Anicet................................................................. 17 

5.2. Desenhando a Superfície - Renata Rubim ......................................................... 17 

5.3. Princípios de forma e desenho – Wucius Wong................................................. 18 

5.4. Sistema dos objetos - Baudrillard ..................................................................... 18 

5.5. Móvel Moderno no Brasil - Maria Cecilia Loschiavo........................................... 19 

6. Conceituação ..................................................................................................... 23 

6.1.      A linha ........................................................................................................... 26 

7. Pesquisas ........................................................................................................... 31 

7.1. Design de Superfície........................................................................................ 31 

7.1.1. Design de superfície têxtil ........................................................................ 44 

7.1.2. Tecelagem............................................................................................... 45 

7.1.3. Cor - Processos de tingimento .................................................................. 47 

7.1.4. Matérias-primas alternativas.................................................................... 48 

7.2. Design de produto .......................................................................................... 49 

7.2.1. Métodos de Produção.............................................................................. 49 

7.2.2. Métodos de Acabamento ......................................................................... 52 

7.2.3. Tipos de Madeiras ................................................................................... 53 

8. Desenvolvimento................................................................................................ 57 

8.1.       Tecidos ......................................................................................................... 57 

8.2.         Móveis........................................................................................................... 65 

9. Resultados ......................................................................................................... 75 

9.1.  Poltrona Bálsamo ........................................................................................... 75 

9.2.  Armário de pé Citadino .................................................................................. 76 

10. Conclusão .......................................................................................................... 78 

11. Referências bibliográficas.................................................................................... 80 

 



9 
 

1. Apresentação 

Este projeto foi desenvolvido para a conclusão do Curso de Design, nas 

habilitações de Projeto de Produto e Programação Visual. Escolheu-se desenvolver 

mobiliário tendo como conceito e inspiração a identidade brasileira e como 

propósito a preservação do meio ambiente. 

Pensar a cultura brasileira e conformá-la às expressões e configurações do design, 

pode ser uma tarefa muito complexa para um trabalho de conclusão de curso, por 

isso, dentre tantas opções e linhas a serem seguidas escolheu-se trabalhar a 

identidade brasileira naquilo que tange à urbanidade. O urbano na América Latina e 

em especial no Brasil tem características muito próprias que foram analisadas em 

suas diversas nuances para comporem o projeto apresentado ao longo deste 

relatório. 

A princípio, compreende-se o espaço urbano brasileiro como uma complexa forma 

de conexões e expressões manifestas nas diversas cidades brasileiras. Tal urbano 

diferencia-se do campo ou agrário em função das trocas informacionais e das 

disponibilidades de serviços presentes nas cidades. Diferencia-se também em 

função do tempo, da aceleração, dos processos comunicacionais e dos trânsitos 

urbanos, migrações e permanências. As representações da cultura brasileira  

costumam eleger como símbolo os traços do interior ou histórico, a identidade 

urbana é dada como um não lugar, uma cidade que poderia ser em qualquer lugar 

no mundo, entretanto a linguagem das cidades brasileiras condensa e conforma 

expressões muito genuínas de brasilidade. E espera-se expressá-las no projeto 

proposto. 

2. Introdução 

O Brasil é o segundo país com a maior cobertura vegetal do mundo, ficando atrás 

apenas da Rússia. Entretanto as mudanças no uso do solo, está reduzindo de 

forma significativa a cobertura vegetal no território brasileiro. São aproximadamente 

20 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa desmatada por ano em 

consequência de derrubadas e incêndios. Esse processo tem causado diversos 

impactos negativos ao meio ambiente, pode-se destacar: perda da biodiversidade, 

empobrecimento do solo, emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, 

alterações climáticas, erosões, entre outros. O desmatamento e as queimadas no 

Brasil ocorrem principalmente para favorecer a prática da atividade agropecuária. 
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Porém, a construção de estradas, hidrelétricas, mineração e o processo intensivo 

de urbanização contribuem significativamente na redução das matas. 

A ganancia desenfreada pelo desenvolvimento econômico é o principal responsável 

pelo desmatamento no Brasil. Um possível desenvolvimento social e ecológico é 

desprezado, o que futuramente poderá afetar de forma negativa o bem estar da 

humanidade.  

Atualmente, o design está cada vez mais voltado para a responsabilidade social de 

mudança. Assim como afirma Harvey (2009), todos nós somos arquitetos rebeldes 

em potencial, em busca não só de um espaço para reflexão crítica mas também  de 

uma transformação na sociedade. Por isso, é importante pensarmos na 

contemporaneidade por meio do pensamento utópico, no sentido de trazer à luz a 

força política da mudança e das alternativas que se contraponham a lógica 

destrutiva inerente ao processo de globalização. 

Segundo o International Council of Societies of Industrial Design  (ICSID), o design 

tem um caráter multidisciplinar e suas funções englobam: promover a proteção ao 

meio ambiente e a sustentabilidade global; gerar benefícios e liberdade à 

comunidade humana, de forma individual e coletiva; dar suporte à diversidade 

cultural; gerar produtos, serviços e s istemas que sejam expressivos (semiologia) e 

coerentes de suas complexidades e atributos. 

A cultura brasileira tem origem na miscigenação de diferentes matrizes étnicas, 

como os povos indígenas do país, colonos portugueses, imigrantes europeus e 

escravos africanos. A integração dessa massa de mulatos e caboclos de língua 

portuguesa proporcionou o desenvolvimento da cultura que temos hoje no Brasil. 

Cultura que é expressa diariamente nas fricções dos espaços urbanos. A maioria  

da população brasileira, hoje, reside em centros urbanos, resultado do processo de 

mecanização rural, que promoveu o êxodo da população do campo para as 

cidades. Sendo assim, o espaço urbano é impregnado a todo momento pelas 

memórias e experiências dessa massa migrante, criando assim um ambiente rico 

de diferentes manifestações culturais. 

Nesse contexto faz parte do objetivo geral des te trabalho desenvolver móveis 

sustentáveis que expressem a cultura brasileira no que tange o aspecto urbano. Em 

cada etapa de produção buscou-se minimizar os impactos ambientais , tendo em 

vista o ciclo de vida do produto, desde a extração da matéria -prima até o seu 

descarte, visando a preservação ambiental. A fim de atingir esses objetivos, o 
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presente relatório está estruturado, além desta introdução, em mais dez sessões 

que irão abordar desde os princípios básicos da forma, até a sua aplicação no 

projeto dos produtos. Os assuntos estudados não são somente relacionados ao 

contexto do meio ambiente brasileiro, mas também relacionadas a produções  

alternativas e matérias-primas naturais. 

Ao final do projeto foi desenvolvida uma linha de móveis constituída por dois 

móveis: a poltrona Bálsamo e o armário de pé Citadino, criados a partir de um têxtil 

da técnica de tecelagem manual.  

2.1. Objetivo 

Este projeto tem como objetivo final desenvolver móveis com design de superfície 

têxtil que reflitam as características culturais brasileiras e valorizem, preservem, a 

sociobiodiversidade do Brasil, por meio do desenvolvimento sustentável, utilizando 

técnicas de produção artesanais e tecnologias industriais. 

2.2. Objetivos específicos 

Para alcançar o objetivo proposto serão apresentados a seguir os objetivos 

específicos: 

 Valorizar a sociodiversidade brasileira, ou seja, projetar os móveis 

com foco no desenvolvimento social de comunidades envolvidas em 

qualquer um dos processos de produção, na preservação de recursos 

naturais e na valorização cultural do Brasil; 

 Projetar uma linha de móveis inspirada no cenário urbano brasileiro, 

destacando e valorizando a multiculturalidade intrínseca aos grandes 

centros; 

 Projetar móveis voltados para o contexto residencial contemporâneo, 

integrando técnicas e materiais tradicionais de tecelagem e marcenaria, que 

permitam destacar e valorizar a forma do móvel, e as técnicas utilizadas.  

 Utilizar matérias-primas nacionais oriundas de manejo sustentável a 

fim de valorizar a biodiversidade brasileira e criar um interes se 

mercadológico de consumo nesse tipo de matéria-prima, tais como o 

algodão natural orgânico, as fibras vegetais - rami, bambu, palha de seda - e 

as madeiras alternativas - jatobá, tuturubá, cumaru; 
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 Utilizar a técnica de tecelagem para revestimento dos móveis e 

s istemas de encaixes de madeira no projeto das peças, buscando assim 

reduzir o uso de materiais industrializados como tecidos sintéticos, 

parafusos, colas , entre outros ; 

 Identificar e criar padrões têxteis necessários para a tecelagem; 

 Reforçar o pensamento de ciclo de vida do produto em cada etapa 

do projeto, desde a retirada da matéria-prima da natureza até o seu 

descarte, em busca do menor impacto ambiental possível. 

3. Problemática 

Fica por ver se as promessas do design sustentável podem ir além 

de ser um paliativo compensatório e contribuir para o surgimento 

de uma nova relação entre homem e natureza, e um novo regime 

de valores que não considera a natureza como um recurso a ser 

explorado, mas sim um domínio a ser cuidado. Além disso, 

parece-me necessário não limitar o conceito da sustentabilidade 

aos aspectos biológicos, mas sim ligá-lo ao conceito de 

sustentabilidade social. 

Gui Bonsiepe (Em entrevista para Atec Original Design, 2012) 

 

A vegetação brasileira, ao mesmo tempo em que fornece serviços ambientais 

fundamentais à sociedade, tem sido explorada de forma descontrolada para 

atender, ainda, a demanda industrial por madeira e carvão vegetal. Embora a matriz 

energética brasileira seja predominantemente de origem renovável, o país configura 

entre os cinco maiores emissores de gases de efeito estufa devido ao 

desmatamento e às queimadas associadas a mudanças no uso do solo. 

Os resultados tanto do desenvolvimento econômico desenfreado quanto da 

ascensão do consumo já estão visíveis em centenas de estudos realizados ao redor 

do planeta: a degradação do meio ambiente é crescente e acelerada. De acordo 

com dados do IBGE, a grande parte dos especialistas considera a elevação dos 

níveis de CO2 na atmosfera como a grande responsável pela intensificação do 

efeito estufa ou, pelo menos, por disparar este processo. 

No caso do Brasil, a principal fonte de emissão de CO2 é a destruição da 

vegetação natural, com destaque para o desmatamento na Amazônia e as 
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queimadas no cerrado, englobadas na atividade “mudança no uso da terra e 

florestas”.  

 

Figura 1: Desmatamento na Amazônia.  

Autor: Arquivo GIZ 

 

O aumento da produção de maneira sustentável continua sendo o grande desafio. 

Os agrotóxicos - produtos utilizados para o controle de pragas, doenças e ervas  

daninhas - estão entre os principais instrumentos do atual modelo de 

desenvolvimento da agricultura brasileira, centrado em ganhos de produtividade. Os 

agrotóxicos podem ser persistentes, móveis e tóxicos no solo, na água e no ar. 

Tendem a acumular-se no solo e na biota e seus resíduos podem chegar às águas 

superficiais por escoamento e às subterrâneas  por lixiviação. As exposições 

humana e ambiental a esses produtos crescem em importância com o aumento das 

vendas. O uso intensivo dos agrotóxicos está associado a agravos à saúde da 

população, tanto dos consumidores dos alimentos quanto dos trabalhadores  que 

lidam diretamente com os produtos. 

O desenvolvimento sustentável abrange a preservação do meio ambiente, o que 

implica na conservação dos biomas brasileiros. Isto s ignifica, entre outras questões, 

conservar os recursos hídricos, os solos, as florestas  e a biodiversidade. Para 

alcançar estas metas, é necessário a construção social de mercados diferenciados, 

como de sistemas de produção alternativos aos usuais que, em larga medida, pode 

se tornar uma estratégia de superação dos problemas sociais e ambien tais.  
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Por sua vez, a crescente demanda e uso diferenciado de produtos tradicionais e 

sustentáveis, podem constituir um vetor para a construção desses mercados. Um 

ponto chave que tem sido um forte fator para as mudanças nos setores de mercado 

em geral é a preocupação com a preservação e valoração dos recursos naturais. O 

Brasil está diante do desafio de impulsionar o seu desenvolvimento social, 

harmonizando os interesses da exploração econômica dos recursos naturais com a 

preservação da natureza.  

Um conceito que vem sendo aplicado e tem ganhado mais evidencia nos setores 

governamentais do país é a Economia Verde baseada na preservação dos recursos 

naturais. Esse plano possui um imenso potencial de geração de riqueza e inclusão 

social, é uma estratégia de conservação ambiental e de permanência das famílias 

na floresta, através do fortalecimento da economia florestal conservando cultura e 

costumes. Percebe-se como a economia sustentável com base florestal tem se 

mostrado um fator contribuinte para o aumento da renda familiar, e com o decorrer 

do tempo vem ganhando força na economia, fazendo com que novas comunidades 

se interessem em trabalhar com essa ferramenta.  

Essa estratégia visa não só o desenvolvimento social, mas também a preservação 

do meio ambiente, a partir do uso sustentável dos recursos naturais. Por exemplo, a 

utilização de concessões em florestas nacionais, uma política onde o governo pode 

conceder a empresas e comunidades o direito de manejar florestas públicas para 

extrair madeira e produtos não madeireiros. Assim os governos federal, estaduais e 

municipais podem gerenciar seu patrimônio florestal de forma a combater a 

grilagem de terras, evitar a exploração predatória dos recursos existentes, evitando 

a conversão do uso do solo para outros fins , como pecuária e agricultura, e 

promovendo uma economia em bases sustentáveis e de longo prazo. A floresta 

concedida permanece em pé, pois os contratos firmados somente permitem a 

obtenção do recurso florestal por meio das técnicas do manejo florestal e 

exploração de impacto reduzido. 

Essas políticas, entre outras, como a produção de algodão orgânico por agricultura 

familiar, visam a conservação da cobertura vegetal das florestas brasileiras, por 

meio da melhoria da qualidade de vida da população que vive em seu entorno e do 

estímulo à economia formal com produtos e serviços oriundos de florestas 

manejadas. 
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Nesse contexto, o design entra como fator primordial para aglutinação desses 

fatores. Pois um designer a partir do seu conhecimento em geral aliado a sua 

vocação estética e poética pode criar um mundo melhor e oferecer resultados que 

beneficiem a todos.  

Atualmente, o design visa a responsabilidade social de mudança. Se trata de 

articular ideologias, crenças, valores, assim como serviços que possibilitem atingir a 

satisfação das necessidades e desejos da sociedade, que incluem a preservação 

de recursos não renováveis para gerações futuras. Segundo Fátima Aparecida dos 

Santos (2009 apud FILHO, Marcondes, 2009, p. 88), o design é uma área de 

conhecimento multidisciplinar que vincula-se ao bem estar humano, ocupando o 

lugar de interface, uma interface de comunicação entre vários setores da vida 

humana, garantindo assim a capacidade de informar, modificar e conectar-se com o 

mundo a sua volta. O design surgiu como resposta ao processo de industrialização 

e a problemática trazida pela produção em massa, como um interceptor entre a 

máquina e o homem, uma maneira de adequar o produto em que o homem seria 

sua referência e seu objetivo principal. Ainda, segundo dos Santos, projetar dentro 

do contexto que abrange a palavra design s ignifica abrir possibilidades de uso, de 

diálogo, de comunicação com o usuário. Indica que nossas ações e escolhas, ao 

projetar o futuro, devem ser calcadas em buscar uma solução para que o corpo, o 

homem, o ser esteja mais confortável. 

Partindo dessas premissas o projeto procurou' desenvolver produtos que propiciem 

o bem-estar social com o mínimo de desperdício e prejuízo para ao meio ambiente 

e a concepção de produtos que criem impactos socioambientais positivos. Uma 

responsabilidade que envolve um ciclo de vida, que se aplica desde a extração e 

eliminação de matéria-prima, no desenvolvimento projeto, fabricação, embalagem, 

transporte, instalação, utilização, durabilidade, reaproveitamento ou atualização. 

4. Método do projeto 

O presente trabalho de diplomação foi desenvolvido por meio da aplicação de 

diferentes métodos de projeto focados na confecção da estrutura e entrelaçamento 

de fios, no âmbito do design de superfície; no projeto de móveis com estilo 

contemporâneo em madeira e na identidade visual para todo o projeto. Com isso, 

seguiu as seguintes  etapas determinadas que foram executadas de maneira 

flexível: 
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I. A primeira etapa foi a definição conceitual do projeto, em que o problema e 

o objetivo geral foram traçados. Nessa etapa, também foi realizada uma 

pesquisa sobre nicho de mercado e sobre o tema de inspiração do trabalho - 

a cultura brasileira -, assim como as técnicas e materiais utilizados no 

projeto. 

II. A segunda etapa consistiu em pesquisar sobre todas as informações que 

relevantes para o projeto, desde o escopo teórico até as possíveis técnicas 

que seriam utilizadas. Não só em relação a pesquisa, mas essa etapa 

também envolveu um processo de aprendizagem sobre as técnicas de 

produção, tecelagem e marcenaria, etapa essencial do projeto, pois o 

designer geralmente não domina todas as técnicas de produção do 

mercado, então foi preciso entender o funcionamento das mesmas para que 

os processos de geração de alternativas e prototipagem fossem calcados no 

conhecimento prévio de possibilidades e restrições. Junto a parte de 

pesquisa também fora determinado quais tipos de materiais o projeto 

trabalharia. Assim foi realizada uma busca extensa por materiais específicos 

e fornecedores. 

III. As etapas seguintes corresponderam à geração de alternativas, 

desenvolvimento de padrões para tecelagem  e de opções de móveis, 

refinamento e seleção alternativas criadas, prototipagem e, por fim, a 

análise dos resultados alcançados. 

 

 

Figura 2: Infográfico – Método de projeto 
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5. Escopo teórico do projeto 

5.1. Design de superfície - Evelise Anicet 

O livro Design de Superfície (2008) é um livro acadêmico lançado pela UFRGS, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Contou com a colaboração de mais de 

35 pesquisadores, dentre eles arquitetos, artistas visuais, designers gráficos e de 

produto que contribuíram com suas visões, procurando demonstrar a evolução e 

construção da cultura do design de superfície, contextualizando-o historicamente no 

Brasil e no Mundo. Nessa obra objetiva-se circunscrever o campo do design de 

superfície e explorar os limites de atuação a partir da identificação de seus 

fundamentos, como também estimular a reflexão e apontar os caminhos possíveis 

de investigação nessa área. 

Cabe ressaltar a importância do conteúdo dessa obra para o projeto por 

proporcionar um conhecimento mais amplo sobre o design de superfície, uma 

investigação desde seus primórdios até as áreas de abordagem e atuação. Como 

apresentado na descrição do método de projeto, para o desenvolvimento do 

presente trabalho foi necessário passar por uma etapa de aprendizagem para ter 

escopo técnico e teórico para a geração de alternativas. 

5.2. Desenhando a Superfície - Renata Rubim 

Em Desenhando a Superfície (2013), Renata Rubim fala sobre as definições do 

termo “design de superfície” ou “surface design”, qual a importância deste trabalho, 

suas aplicações e métodos de criação. Uma atividade que, desde os primórdios da 

Revolução Industrial, qualifica produtos, como tecidos e louças, para uma série de 

finalidades. A área é pouco conhecida e desenvolvida em nosso país, porém o 

assunto foi tratado de maneira objetiva. Assim como a obra de Evelise Anicet, 

“Design de Superfície” (2008), o livro de Renata Rubim permite a compreensão dos 

princípios do design de superfície, exemplificando como a superfície que reveste é 

também, vez por outra - ou muitas vezes - a superfície que comunica e interage.  

Conhecer os processos de produção e aplicações são informações técnicas 

fundamentais, pois cada processo exige um tipo de tratamento diferenciado dos 

motivos têxteis em sua distribuição pelo tecido. É preciso que o designer de 

padrões tenha o domínio sobre os efeitos causados na composição pela repetição, 
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além dos elementos conhecidos da linguagem visual como o ponto, a linha, a forma, 

textura, cor, direção, etc. que compõem seu projeto. 

5.3. Princípios de forma e desenho – Wucius Wong 

Este livro, de forma objetiva, procura dar um parâmetro técnico de métodos e 

abordagens utilizadas dentro da área de design de superfície. Ele proporciona um 

conhecimento básico sobre técnicas de desenho e sobre princípios que se referem 

a relações e estrutura especificas de elementos, formatos e formas. Ele apresenta 

uma análise visual do design, em que decompõe os princípios da forma no design, 

direcionando-os para uma metodologia visual bi e tri dimensional para análise dos 

objetos. Permite a compreensão de maneira s istemática dos princípios 

responsáveis pela geração e visualização da forma, um procedimento analítico 

coeso, baseado em uma sequência ordenada da origem e desenvolvimento da 

forma. Estes princípios permitem a análise de imagens de uma maneira objetiva, 

possibilitando uma vasta investigação formal, assim como uma maior flexibilidade 

nas aplicações das formas construídas a partir de imagens.  

5.4. Sistema dos objetos - Baudrillard 

Em seu livro Sistema dos objetos (2015), Baudrillard explora a relação existente 

entre o objeto e os seus usuários, é o que este chama de “Sistema”. Essa condição 

que irá determinar a maneira e o local que o produto ocupará na residência. 

Quando o objeto consegue praticar essa relação com o seu usuário este passa  a 

possuir um significado e a partir desse significado se torna possível compreender o 

discurso que o objeto propõem. 

Segundo Baudrillard, o homem contemporâneo deixou de ser o manipulador e 

passou a ser o manipulado pelos objetos que este possui, “os  objetos não estão 

mais cercados por um teatro de gestos do qual vinham a ser os papéis, (…) [mas] 

se tornaram quase os atores de um processo global do qual o homem é 

simplesmente o papel ou o espectador” (BAUDRILLARD, op. cit., p. 62). Para tanto, 

Baudrillard reforça a importância dos objetos antigos, aos quais o usuário possui 

maior relação e não é manipulado por este. Os signos intrínsecos aos objetos 

antigos podem ser entendidos como indícios culturais do tempo, ainda que sejam  

indícios alegóricos, configurando uma contradição funcional que, de certo modo, 

acaba se integrando na lógica do sistema. 
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Essa ambiguidade se deve à densidade inconsciente do objeto antigo, atuando 

como um talismã que guarda consigo, de modo selado e seguro, a sabedoria dos 

anciãos. “Assim o passado inteiro como repertório de formas de consumo junta-se 

ao repertório das formas atuais a fim de construir como que uma esfera 

transcendente” (BAUDRILLARD, op. cit., p. 92). Seguindo este raciocínio, 

Baudrillard nos revela que os objetos em geral atuam como um aspecto identitário, 

já que não emitem imagens reais, mas aquelas por nós desejadas. “Eis por que os 

objetos são investidos de tudo aquilo que não pôde sê-lo na relação humana” 

(BAUDRILLARD, op. cit., p. 98). Adquirindo então um papel regulador na vida 

cotidiana, os objetos manifestam uma “alma” que garante uma integração recíproca 

do objeto e da pessoa. 

Baudrillard quando fala de móveis, diz que este é o determinador de espaços e 

dinâmicas que ocorrem entre os indivíduos que habitam a res idência. E quando 

correlacionado aos usos dos objetos antigos, o autor afirma um retorno a métodos e 

materiais de produção não massificados, tais como o uso de madeiras e s istemas 

de encaixes. O autor foi mencionado pela relação que propõem entre o usuário e o 

objeto, o conceito de o produto possuir um aspecto identitário que é um reflexo do 

próprio indivíduo. Também pelo pensamento sobre a volta de produtos que 

possuam métodos de produção não massificados, onde são exploradas matérias-

primas como a madeira e o tecido, a partir de teares manuais. 

5.5. Móvel Moderno no Brasil - Maria Cecilia Loschiavo 

A origem do móvel brasileiro sofreu para tornar-se pública devido à falta de 

interesse das industrias  que começavam a operar no Brasil e ao fato de que 

criadores, que apesar de saberem das inovações que aconteciam na Europa, 

sucumbiram ao desenho comum. 

A modernização das artes e da literatura, vinda antes, ajudou a 

formar o gosto, que passará a dominar também na arquitetura, 

na decoração de interiores e no móvel. Assim, a emergência da 

arquitetura moderna já é fruto dessa rotina, e de busca de 

modernização geral do país [...]. O momento decisivo em que a 

produção da mobília adquiriu as principais características de 

modernização, principalmente em nível do desenho foi, sem 

dúvida, este da introdução da arquitetura moderna no país, 

embora a produção ainda se mantivesse bastante artesanal. 

(SANTOS, 1995, p. 22.) 
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O Brasil não possuía uma tradição na produção de mobiliários, exceto aquela vinda 

de marcenarias familiares que existiam na época. A madeira nesse período era a 

principal matéria-prima utilizada nesses pequenos centros de produção, uma vez 

que era amplamente encontrada no território nacional, e é por esse fato que esta 

comporia o desenho de poltronas, sofás, mesas e cadeiras, sobre o suor e 

improviso na experimentação deste material 

Loschiavo divide a produção do mobiliário brasileiro em três grandes etapas: a 

primeira, a partir de 1915, por meio de uma produção de móveis que seguiam as 

tendências internacionais das artes decorativas industriais, principalmente aquelas 

com as características com ausência de ornamento e o uso de linha retas. Uma 

segunda etapa é a dos móveis desenhados pelos “arquitetos -designers”, que 

seguiram o caminho trilhado pela modernização internacional dos móveis, tendo 

como modelos os movimentos europeus de vanguarda, do De Stjil a Bauhaus, por 

exemplo. A terceira etapa localiza-se após a Segunda Guerra Mundial, período este 

em que a produção de mobília na Europa sofreu grande queda, impulsionando o 

desenvolvimento de uma identidade cultural própria do Brasil, ainda que em 

primeiro tempo, muito influenciada por características internacionais. 

Durante a primeira etapa, o móvel brasileiro possui influência europeia. Trata-se da 

época dos pioneiros, como a Cama Patente, cuja produção era realizada a partir de 

técnicas de curvatura de madeiras, assim como a produção de cadeiras na Europa. 

Vale lembrar que os principais nomes dessa primeira etapa eram Europeus. 

 

Figura 3: Cama Patente 

Fonte: http://revistacasaejardim .globo.com/Revista/Casaejardim/foto/0,,53765095,00.jpg 
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A segunda etapa teve como foco os dois maiores centros urbanos do país: Rio de 

Janeiro e São Paulo, respectivamente. O primeiro por concentrar recursos, por ter 

s ido capital do país, o segundo por ser um polo industrial. Os arquitetos -designers 

buscavam a valorização da indústria (produção e matéria-prima), buscavam 

soluções coerentes para seus projetos arquitetônicos. 

 

Figura 4: Poltrona banqueta Alta, Oscar Niemeyer. 

Fonte: http://www.bontempo.com.br/wp-content/uploads/2012/12/niemoveis03.jpg 

 

Na terceira etapa tem-se a preocupação em alcançar um desenho de móveis e 

objetos que expressasse uma linguagem brasileira, considerando os aspectos 

impostos pelo clima e novas possibilidades de manuseio dos materiais da terra. 

Como Loschiavo afirma: 

“Esse período correspondeu à consolidação de algumas 

conquistas modernas. Caracterizou-se por intensificar as 

experiências de desenho e produção, que foram tornando 

realidade o projeto do móvel moderno brasileiro. Pautado por um 

ideal estético mais condizente com a época e com as nossas 

disponibilidades de materiais e condições de produção. Os 

profissionais que estiveram preocupados em acompanhar as 

modas dos grandes centros tenderam a uma revisão de suas 

posturas iniciais, procurando um caminho diferenciado, muito 

embora ligados a esquemas culturais europeus.” (SANTOS, 

1995, p. 81). 
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Destacam-se dessa época alguns nomes que deram início a uma produção 

industrial que abriu novos olhares para o design brasileiro, tais como: Sérgio 

Rodrigues, José Zanine Caldas, Geraldo Barros, Jorge Zalszupin. 

 

 

Figura 5: Cadeira Oscar, Sérgio Rodrigues. 

Fonte:http://www.herancacultural.com/blog/wp-content/uploads/2013/09/mov280_Sergio-
Rodrigues_Legado_Arte.jpg 

 

De acordo com Santos (1995, p. 125), de todos os arquitetos-designers brasileiros, 

Sérgio Rodrigues “[...] talvez seja o mais profundamente comprometido com os 

valores materiais da terra, tendo se arraigado definitivamente a formas e padrões  

de nossa cultura”. Pode-se afirmar que essa citação está ligada principalmente às 

narrativas de Rodrigues ao explicar que suas fontes de inspiração são baseadas na 

cultura brasileira. 

Entender as origens e nomes que influenciaram a temática tida como brasileira é de 

extrema importância para aqueles que querem abordar a cultura nacional em suas 

peças, por esse motivo o livro da Maria Cecilha Loschiavo foi lido. 
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6. Conceituação 

A tinta pinta o asfalto 

Enfeita a alma motorista  

É a cor na cor da cidade  

Batom no lábio nortista  

O olhar vê tons tão sudestes 

E o beijo que vós me nordestes 

Arranha céu da boca paulista  

Cadeiras elétricas da baiana  

Sentença que o turista cheire  

E os sem amor os sem teto 

Os sem paixão sem alqueire  

No peito dos sem peito uma 

seta 

E a cigana analfabeta 

 

Chico Cesar – Béradêro 

 

O trecho da música Béradêro, composta e cantada por Chico César, cantor 

paraibano, traduz em versos as contradições do urbano brasileiro. O urbano tido 

como meio predominantemente informacional convive com o analfabetismo. Os 

trânsitos e velocidades da cidade também são representados na música bem como 

a diversidade da paisagem hora representada pelas baianas, asfalto, as cores da 

cidade expressas no batom bem como os arranhas céus. 

O Brasil possui um território de cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, 26 

Estados e o Distrito Federal e conta com uma população de 200 milhões de 

pessoas. Dividido em cinco regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, 

é um país rico em diversidade e cultura. 

Quando falamos sobre cultura brasileira deve-se ressaltar a pluralidade que esse 

termo assume. A maioria dos brasileiros descendem de povos indígenas do país, 

colonos portugueses, imigrantes europeus e escravos africanos. Essa construção 

histórica social do Brasil proporcionou a miscigenação de etnias e de diferentes 

culturas, desenvolvendo a cultura que temos hoje. 

A maioria da população brasileira reside hoje em área urbanas. O processo de 

urbanização brasileiro apoiou-se essencialmente no êxodo rural, no crescimento 

industrial e, nesse sentido, aconteceu de forma diferente e mais lenta do que na 
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Europa, onde teve início. A migração rural-urbana está associada principalmente à 

perda de trabalho no setor agropecuário, consequência da modernização técnica do 

trabalho rural, surgimento e crescimento de setores como indústria, comércio e 

serviço na cidade. As cidades que durante os primeiros séculos brasileiros eram 

apenas o lugar da troca comercial e política, passaram a ser o lugar da fabricação e 

produção industrial, bem como o espaço da concentração de serviços. Desalojados 

do campo e ansiosos por melhores condições de vida os trabalhadores rurais pouco 

a pouco engrossaram as cidades o que acelerou o crescimento dos centros 

urbanos. Tal massa migrante trazia consigo suas crenças, artes, morais, leis, 

costumes e hábitos adquiridos no regionalismo de suas vilas natais. Toda essa 

cultura apreendida e transmitida de geração para geração contribuiu para que as 

cidades se tornassem um lugar tão diversificado.   

Alguns teóricos que têm em comum o estudo do urbano e a percepção deste pe lo 

usuário abordam a simbologia e a percepção do espaço urbano pelo transeunte 

através do deslocamento por ele. Assim procurando exemplificar a interrelação 

homem e espaço através da qual o s ignificado de urbano é produzido e reproduzido 

pelas práticas e atividades dos usuários (LYNCH, 2011, P.113). De certa forma, os 

mobiliários das residências localizadas nas cidades diferenciam -se das mobílias 

das casas de campo ou rurais. O urbano marcado pela complexidade também tem  

como característica a escassez de espaço, a redução dos detalhes, a preocupação 

com a limpeza e higiene e o aproveitamento do tempo. Pode-se afirmar que o 

urbano é um espaço de hibridização onde várias culturas se convergem na fricção 

da velocidade da pós-modernidade (HARVEY, 2004). É um espaço de expressão 

cultural marcado de experiências  que ficam impressas em suas faixadas e 

empenas. Um local de muitas e diferentes manifestações culturais. 

Néstor García Canclini, no livro “Imaginários Urbanos”, 2010, se propõe a pensar as 

cidades contemporâneas não só pelo lado material, mas também pelos espaços 

simbólicos e imaginários que se originam da relação com a multiculturalidade de 

seus habitantes. Tais imaginários são expressos também dentro das residências, 

as nuances cromáticas, as simbologias das crenças religiosas, as roupas de cama 

e detalhes da decoração acabam refletindo essa multiculturalidade pontuada no 

urbano, mas expressa com força na intimidade. 

O principal alvo dos estudos de Canclini são as megalópoles, cidades complexas 

que abarcam uma enorme multiculturalidade e que passam por um processo 

contínuo de crescimento, proporcionado pela globalização. Envolvidas por uma 



25 
 

infraestrutura imaterial as cidades se conectam pelos novos meios de comunicação. 

Estes que, por consequência, vêm modificando os hábitos culturais e as estratégias 

de consumo das cidades. Os deslocamentos são formas de apropriação do espaço 

que propiciam a imaginabilidade. Eles revelam encontros inesperados com formas 

de habitar a cidade e o caráter fragmentário das experiências urbanas ao viajar por 

ela. 

Lynch (2011) procura exemplificar uma espécie de gramática para a estruturação 

de uma cidade ideal, única e harmoniosa. Ele constrói um plano visual onde as 

qualidades das formas dos mobiliários  urbanos podem ser trabalhadas por um 

designer na elaboração de um espaço inconfundível que fomente o imaginário 

urbano. Os espaços urbanos são caracterizados pela complexidade de suas formas 

e funções, sempre sofrendo mudanças decorrentes dos seus tipos de usos. A 

cidade é edificada a partir da sobreposição de imagens construídas pelos usuários 

nas suas experiências ao integrar-se ao espaço. 

Por fim, David Harvey (2009) no livro “Espaços de Esperança”, exemplifica a 

importância de pensarmos na contemporaneidade por meio do pensamento 

utópico, no sentido de trazer à luz a força política da mudança e alternativas que 

contraponham a lógica destrutiva inerente ao processo de globalização. Ele alega 

que todos nós somos arquitetos rebeldes em potencial , que buscam não só um 

espaço para a reflexão crítica, mas também uma autotransformação na sociedade. 

O arquiteto rebelde está inserido nas cidades pós-modernas, complexas e cheia de 

contradições. O que o proporciona a oportunidade para o emprego da imaginação, 

da capacidade de vis lumbrar novas formas de organização e liberdade para exercer 

sua potencialidade humana a fim de mudar o mundo. 

Por toda essa complexidade do urbano e na necessidade de criar mobiliários que 

realmente dialoguem com esse espaço colorido, que fogem dos grandes blocos de 

preto, branco e cinza é que escolhemos como inspiração para a linha de móveis 

criados e a peça desenvolvida nesta diplomação, o urbano. Conceito, inspiração e 

desafio, queremos tecer as teias entre todas as expressões brasileiras impressas 

nas cidades e no ambiente urbano para um meio homogêneo e ilimitado que 

contém objetos com extensões finitas e onde estes objetos e os movimentos deles 

se beneficiam de uma exterioridade mútua trazida de inspirações externas. 
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6.1. A linha  

Valendo-nos de Lynch, Harvey e Canclini pensamos o espaço urbano como um 

local de convergência de culturas, nos grandes centros, na fricção das velocidades 

diárias, a cultura é resignificada a todo momento, ela é mutável. Os processos de 

migração levaram pessoas de diferentes estados e regiões para os centros 

urbanos, estes trouxeram consigo suas experiências  passadas impregnando o 

espaço com suas memórias e costumes, construindo uma história. Ou seja, as 

cidades foram edificadas a partir de todo o conhecimento que seus habitantes 

traziam consigo. Logo, esses elementos culturais articulam-se proporcionando 

interação, identificação e referência a cidadãos de diferentes épocas. Tornam-se a 

representação visual da história de um povo.  

O espaço urbano abre margem para diversas manifestações culturais brasileiras, 

assim como afirma a música “Béradêro”, do cantor paraibano Chico César, 

podemos observar nos grandes centros contrastes e dualidades formados pelas 

convergências dessas manifestações, “O olhar vê tons tão sudestes/E o beijo que 

vós me nordestes”. O nordestino com seus sapatos de couro andando em meio a 

paisagem branca de Brasília, a baiana vendendo acarajé na esquina, o açaí 

amazonense nos restaurantes da cidade. 

 

Figura 6:As dualidades do urbano expressas a partir da controvérsia de uma paisagem limpa e 
organizada que revela em seu íntimo, interior, as expressões de seus habitantes. 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/darlanmc/16710569403/ 

https://www.flickr.com/photos/darlanmc/16710569403/
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Figura 7: Feira popular 

Fonte:http://www.vice.com/pt_br/read/uma-visita-a-uma-das-maiores-feiras-populares-do-brasil-antes-

das-reformas-pra-copa 

 

Nesse contexto, para a linha de móveis sustentáveis desenvolvida nesse trabalho, 

escolheu-se abordar o aspecto urbano no design de superfície e nos móveis, o 

desenho da cidade e dos elementos que a constituem. A materialização de sua 

identidade e expressão cultural, política e socioeconômica expressas em linhas, 

cores, sombras e ritmicidade. Traçando como conceito a confluência de culturas 

existentes neste ambiente. 

Os padrões têxteis desenvolvidos buscam representar dinamicidade e ritmicidade 

do espaço, sempre mutável. Em pequenos intervalos de tempo a configuração do 

ambiente urbano pode ser alterada consideravelmente, tanto motivada por 

fenômenos naturais, quanto por fenômenos provocados pelo homem. Não parece 

possível obter um controle rígido da configuração do meio ambiente urbano, são 

inúmeros os fatores com origens e tipologias diferentes se manifestando ao mesmo 

tempo, são fenômenos distintos ocorrendo simultaneamente no mesmo local e  

espaço de tempo. Vislumbrando essa particularidade como qualidade é revelado 

uma diversidade de possibilidades de interpretação. 

Em uma casa, cada mobiliário nos comunica algo, nos transmite algum significado. 

Segundo Baudrillard, os objetos de Design estão ligados de forma direta ao homem 

e são portadores de significados que mediam as relações humanas. “...hoje os 
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objetos tornaram-se mais complexos que o comportamento do homem a eles 

relativo” (BAUDRILLARD, 2008, p. 62). 

Para representar a linha foram escolhidos dois aspectos simbólicos que os móveis 

podem assumir, a dinamicidade - representado por um armário de pé - e o conforto 

- s imbolizado por uma poltrona. Há no armário de pé a representação das 

dinâmicas residenciais, ele pode ser encontrado em diversos cômodos da casa, 

como a sala de estar, de jantar, cozinha ou quarto. Apesar de ter a mesma função, 

armazenamento, cada uso, nos diferentes espaços do ambiente, tem caraterísticas 

próprias, permitindo diversas formas de organização e arrumação. Por exemplo, 

quando está disposto na sala de estar pode servir de apoio para TV, assim como 

em uma sala de jantar, pode assumir a característica de buffet. Já na poltrona há 

um aspecto contraditório quando relacionado ao cotidiano vivido pelos habitantes 

de centros urbanos. Uma vez que os mesmos ficam sujeitos as fricções da 

velocidade diária das grandes cidades, a poltrona representa o momento de 

conforto e refúgio para o usuário, se assemelha mais com alguém que pretende nos 

abraçar e nos confortar em nossa interioridade, se propondo a despertar em nós a 

sensação plena de alívio e acima de tudo conforto.  

A configuração formal dos móveis propostos fora inspirada nas ruas, nos prédios, 

nos movimentos urbanos e locais representativos da dinamicidade e ritmicidade do 

urbano. Ambientes como feiras e mercados (Figura 8 e 9) sugeriram trabalhar com 

coberturas e tecidos estruturais. Das ruas, calçadas e caminhos foram encontrados 

interligações, cruzamentos e junções que possibilitam projetar com linhas simples e 

descontínuas. Os prédios e casas sugeriram estruturas e conceitos de amplitude e 

leveza que possibilitam o trabalho com configurações que transmitam a ideia de 

vão. 
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Figura 8: As feiras do Brasil  

 Fonte:http://www.vice.com/pt_br/read/uma-visita-a-uma-das-maiores-feiras-populares-do-brasil-antes-

das-reformas-pra-copa 

 

 

Figura 9: Feira popular 

 Fonte:http://www.vice.com/pt_br/read/uma-visita-a-uma-das-maiores-feiras-populares-do-brasil-antes-
das-reformas-pra-copa 

Foram escolhidas palavras que representam alguns dos conceitos que eram de 

interesse do trabalho a ser representado e que ajudaram a nortear as alternativas  

no desenvolvimento do projeto. Estas estão listadas abaixo com as respectivas 

definições: 
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● Ritmicidade: Habilidade em exercer movimentos rítmicos dentro de uma 

ordem sistêmica (Figura 10) 

 

  

Figura 10: Representação de ritmicidade 

 Fonte: https://www.flickr.com/photos/darlanmc/16710569403/ 

 

● Analógico: percepção de algo produzido de maneira s imples (Figura 11) 

 

 

Figura 11: Representação de analógico  

 Fonte: https://www.behance.com 

https://www.flickr.com/photos/darlanmc/16710569403/
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● Descontínuo: que apresenta interrupções, falhas, lacunas; interrompido (Figura 

12). 

 

Figura 12: Representação de descontínuo  

 Fonte: https://www.flickr.com/photos/darlanmc/16710569403/ 

7. Pesquisas 

7.1. Design de Superfície 

O termo design de superfície é relativamente recente, mas traz consigo uma grande 

historicidade. Segundo Evelise Anicet (2008) a superfície sempre suportou as 

necessidades do homem de se expressar simbolicamente, esse hábito pode ajudar 

a reconstruir a historicidade dessa prática. 

No período paleolítico ficaram registradas no tempo as primeiras manifestações 

comunicacionais, a configuração de uma proto-escrita, a repetição de traços e 

figuras, como forma de estabelecer uma conexão, uma provável narrativa. As mais 

antigas pinturas rupes tres datam de aproximadamente 30.000 a.C., e seus 

significados permanecem desconhecidos, mas provavelmente retratassem ritos 

religiosos ou mágicos. Essas pinturas mostram que seus autores optavam por 

pintar algo que estava ao seu redor, como animais, formas humanas e sinais 

abstratos que dão uma pista de como seria a comunicação no período. 

https://www.flickr.com/photos/darlanmc/16710569403/
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Figura 13: Pinturas Rupestres  

 Fonte: http://www.freemages.fr/album/libye/akakus_peinture_guerriers.jpg 

 

Muito antes do advento do tecido e do design de superfície, mesmo que 

indiretamente, os homens já utilizavam grafismos para representar aspectos 

sociais. A pintura corporal foi um dos primeiros adornos pessoais, além de beleza 

essa prática trazia intrínseca a si representações de classes e de rituais. Logo, do 

corpo, a pintura passou a cobrir tudo que cercava o homem. 

Pesquisadores acreditam que o homem começou a cobrir seu corpo primeiramente 

para proteção contra variações de temperaturas. Mas, o que provavelmente mais 

moveu essa prática foram os valores de poder e autoridade que assumiram, como 

forma de garantir a sobrevivência, levou o homem a construir roupas e ornamentos 

que colocam em seu corpo para se identificar com seus heróis. Talvez a mesma 

crença levou ao avanço das pinturas sobre as paredes das cavernas. 

Durante o período Neolítico desenvolveu-se a preocupação com a beleza. Os 

objetos passam a ter suas superfícies tratadas com cores e texturas conseguidas  

com técnicas primitivas. Surge a fiação, assim como também a tecelagem. Técnica 

passada há gerações que até hoje tem sua estrutura básica inalterada. 

As antigas civilizações desenvolveram o gosto pela decoração de superfície no 

geral, principalmente nos utensílios domésticos, espaços arquitetônicos e artefatos 
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têxteis. Da antiguidade para os dias atuais, são muito conhecidas as manifestações 

decorativas das principais civilizações humanas, por exemplo, as faixadas gregas, 

os mosaicos romanos e bizantinos; azulejos is lâmicos, hieróglifos egípcios, 

caligrafia chinesa, metais celtas, joias africanas, tapetes persas, cerâmica 

marajoara dos índios brasileiros. 

 

Figura 14: Faixadas grega  

Fonte: Freeimages.com #1422455 
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Figura 15: Mosaico Romano 

Fonte: Villa Romana de La Olmeda Mosaicos romanos 004.jpg 

 

 

Figura 16: Azulejos Islâmicos  

Fonte: fotografia.islamoriente.com 
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Figura 17: Hieróglifos Egípcios  

Fonte: carlacoelhor.wordpress.com 

 

Figura 18: Tapeçaria Persa  

Fonte: www.naintrading.pt 



36 
 

 

Figura 19: Cerâmicas Marajoaras  

Autor: Francisco Aragão 

 

Um processo radical que causou uma mudança social e econômica na história do 

homem foi a Revolução Industrial. Um impulso importante para a transformação de 

uma sociedade agrícola e artesanal em uma sociedade industrial e massificada. O 

sistema começa a ser movido por máquinas e motores a gasolina, aliado a novas 

matérias-primas, aumentando a produtividade e a eficiência das fábricas.    

As cidades cresceram rapidamente. O corpo crescente do conhecimento científico 

era aplicado aos processos e às matérias-primas industriais. O homem agora tem a 

sensação de domínio sobre a natureza e uma capacidade de explorar os recursos 

naturais para satisfazer seus desejos consumistas, criados pela Revolução. As  

artes manuais se reduziam a medida que se unificava o projeto e a produção, assim 

alterando profundamente a natureza das concepções gráficas. 

Um movimento que tenta resgatar a qualidade do design e da produção, vítimas da 

Revolução industrial, é o Arts and Crafts. Willan Morris, figura central na história do 

design, foi um arquiteto, artista e poeta inglês, incomodado com a produção 

industrial, mas ao mesmo tempo preocupado com a necessidade de fornecer bens 
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e moradia para a população crescente da cidade. Ele funda o movimento Arts and 

Crafts, convocando todos a voltar a produzir com percepção a sem automatismo. 

Ele traz a ideia de que a arte aliada ao oficio poderiam combinar-se para criar, 

assim os trabalhadores poderiam encontrar novamente a alegria do trabalho e de 

um ambiente pensado e modificado pelo homem – ao invés de ambiente decaído 

pelo modo de vida industrial, de cortiços e bens manufaturados. 

 

Figura 20: Poltrona para a Bib lioteca Pública Woburn, construída em meio ao movimento Arts and 
Crafts Movement, 1870-1920, provavelmente projetada por H.H. Richardson e manufaturada por A. H. 

Davenport & Company 

 

Com o tempo, identidade da decoração de superfície criada desde a pré-história 

cresceu juntamente com a globalização do mercado. E toda essa breve exposição 

histórica, revela que o homem se relaciona com a superfície desde sempre, e 

sublinhamos nesse capítulo alguns antecedentes que frisam essa relação .  

A referência mais concreta encontrada sobre o início do uso da expressão “Design 

de Superfície” é da fundação Surface design Association- DAS, em 1977, nos 

Estados Unidos. Provavelmente, essa associação de artistas têxteis tenha sido 
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responsável pela criação da expressão e uso oficial da nomenclatura surface 

design. 

O design de superfície vive hoje no Brasil um momento de expansão ao mesmo 

tempo que se consolida como um campo de conhecimento e atuação profissional. 

Dois nomes se destacam como expoentes do design de superfície no Brasil: Athos 

Bulcão, artista plástico carioca que explorava as  peculiaridades oferecidas pelo 

espaço projetado, em seus azulejos destacam-se a modulação e o grafismo criados 

com base nas formas geométricas  e suas obras estão inscritas em alguns dos 

principais edifícios modernos brasileiros ; e Goyá Lopes, designer têxtil que tem 

conquistado o mundo a partir da produção de roupas e tecidos  estampados com 

motivos afro-brasileiros . 

 

Figura 21: Azulejos desenhados por Athos Bulcão  

Autor: Rafael Adorjan/Divulgação 
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Figura 22: Estampa com motivos afro-brasileiros desenhada por Goyá Lopes 

Fonte: http://arquivo.geledes.org.br/acontecendo/noticias-brasil/moda-e-modelos/12463-a-designer-
baiana-goya-lopes-e-suas-criacoes#sigFreeIdfb53723a10 

 

Segundo a Surface design Association- DAS, o design de superfície abrange 

coloração, padronagem e estruturas de fibras e tecidos. Isso envolve exploração 

criativa de processos como tingimento, pintura, estamparia, bordado, 

embelezamento, quilting, tecelagem, tricô, feltro e confecção de papéis. 

De acordo com o livro “Desenhando a Superfície”, de Evelise Anicet, o designer de 

superfície pode atuar em diversas áreas, pontuadas a seguir:  

● Papelaria: estampas para papéis de embrulho, embalagens, produtos 

descartáveis e materiais para escritório; 
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Figura 23: Exemplo de papelaria 

Fonte: http://clubedodesign.com/wp-content/uploads/2014/06/IBRA_Papelaria_2.jpg 

 

● Têxtil: produtos que incluem o emprego de fibras, como tecelagem, 

malharia, rendas, felpados, tapeçaria (todos os tipos de tecidos e não 

tecidos formados a partir de diferentes métodos de entrelaçamento); incluem 

suas formas de acabamento e embelezamento, como tinturaria, estamparia, 

bordados e etc. 

o Estamparia: Processo de aplicação de formas gráficas; 

 

 

Figura 24: Exemplo de estamparia 

Fonte: freeimages.com 
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o Tecelagem: Entrelaçamento de fios para obter um tecido. Técnica 

pré-histórica que hoje encontra-se altamente refinada com uso de 

teares automatizados de alto desempenho. Nessa técnica também 

encontra-se a utilização da técnica de forma variada para obter 

diferentes padrões variando o tipo de fio, cores e modo de 

entrelaçamento, conhecidas como estruturas têxteis; 

 

 

Figura 25: Exemplo de tecelagem 

Foto: Claudia Araújo Tecelagem Manual 

 

o Jacquard: Técnica de tecelagem, que permite a criação de 

padronagens complexas e de texturas táteis; 

 

 

Figura 26: Exemplo de Jacquard 

Fonte: freeimages.com 
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o Malharia: Processo de tecimento tendo por base o entrelaçamento 

do mesmo fio, em formas de carreiras. Hoje esse processo é 

automatizado, um tricô feito por meio de máquinas industriais 

mecânicas e computadorizadas. E a unidade da malha se equivale a 

um pixel do computador, a partir disso o designer pode criar 

desenhos. 

 

 

Figura 27: Exemplo de malharia 

Fonte: freeimages.com 

 

 Tapeçaria: técnicas manuais e industriais para a constituição de 

tapetes e carpetes; 

 

 

Figura 28: Exemplo de tapeçaria 

Fonte: http://www.google.com 
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 Cerâmica Revestimentos cerâmicos para paredes e pisos, setor vem 

investindo na contratação de designers para atender as exigências do 

mercado consumidor. Reflexo do sucesso dos trabalhos de Athos Bulcão; 

 

 

Figura 29: Exemplo de Cerâmica.  

Autor: Athos Bulcão 

 

 Materiais sintéticos: A indústria vem sempre lançando no mercado novos 

materiais para revestimento, em busca de praticidade e conforto. Hoje 

apresenta modos de customização com a possibilidade de uso de estampas. 

 

Figura 30: Exemplo de materiais sintéticos, adesivos 

Fonte: http://www.marcustrotta.com/wp-content/uploads/2012/06/270_ipad_decals_024-1.jpg 

 

 Outros materiais: o designer de superfície pode atuar sobre os mais variados 

materiais ou suportes. Esse fato acontece quando entra complementando 
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outra área do Design, como a moda ou o design de produtos. Além do 

suporte em interfaces visuais que crescem com os avanços tecnológicos. 

 

 

Figura 31: Projeto Muira design que trabalha com o design de superfície em marchetaria. 

Fonte: https://www.pinterest.com/pin/478718635366559509/ 

 

7.1.1. Design de superfície têxtil 

De acordo com Levinbook (2008), o design de superfície, voltado para superfícies 

têxteis abrangem: 

●  Design de Superfícies Têxteis: para tecido plano, malhas, bordados 

industriais, acabamentos e aviamentos, para os segmentos como de 

vestuário; cama, mesa e banho; decoração. 

●  Design de Superfícies  Têxteis Estampadas: estampas para decoração, 

peças de vestuário e tecidos corridos. 

● Design de Superfícies Têxteis Artesanais: tricôs em peças únicas, bordado 

feito à mão, tapetes tecidos por artesão e tecidos pintados à mão. 

O design têxtil tem como principal aliado a estamparia, através de um tecido 

estampado monocromático ou colorido ou um ornamento com singelas imagens 

pode-se retratar um momento histórico. E a todo momento é possível estar em 

contato com estampas e padronagens: na roupa do cotidiano, na decoração, nos 

muros, embalagens de produtos, museus e galerias. Esses elementos possuem 

linguagem própria, e a maneira como as pessoas observam e apreciam passa 

pelos elementos e a s imbologia utilizada pelos designers, bem como pelas técnicas 

empregadas na elaboração do tecido. 
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Uma das finalidades da estamparia é dar vida ao tecido e ainda, dar uma identidade 

à marca através da valoração do tecido.  

7.1.2. Tecelagem 

A tecelagem é um processo de utilização de fibras fiadas (fios) para a confecção de 

tecidos. Utiliza dois conjuntos de fios, longitudinais e transversais - urdidura e trama 

-, que se entrelaçam dando origem ao tecido. É uma arte que caminha junto à 

história do homem desde os seus primórdios. Diferentes culturas, independentes 

umas das outras e das mais remotas regiões, desenvolveram a técnica, que se 

estende desde a produção de utensílios domésticos até vestuário e peças 

decorativas. 

No Brasil, a tecelagem manual reflete a sua variedade cultural, é considerada uma 

arte entre seus produtores que repassam esta técnica às novas gerações, veem a 

produção artesanal como um patrimônio e uma riqueza, por exemplo, as redes e 

cestarias indígenas que estão presentes na cultura brasileira desde muito antes do 

“descobrimento” do Brasil. Hoje, a formação de cooperativas em torno da 

tecelagem artesanal, aliada ao cultivo familiar de matérias-primas como o algodão 

orgânico, promove uma relação mais justa e equilibrada de pequenos produtores 

com o mercado, incentivando a prática e a sua perpetuação cultural. 

 A primeira etapa da tecelagem é a fiação. O fio é a matéria-prima utilizada na 

produção dos tecidos, que é construído por fibras naturais ou sintéticas. A s fibras 

naturais são provenientes de vegetais, animais e minerais, e as não naturais ou 

sintéticas são produzidas industrialmente, como nylon, acrílico, poliéster. O 

processo de fiação consiste, essencialmente, em transformar a matéria-prima 

fibrosa, fibras, em um fio. Esse processo é constituído por quatro operações 

básicas e distintas: 

 Abertura: é a fase na qual as fibras são separadas e abertas, para 

facilitar os próximos processos. 

 Limpeza: processo de eliminação de impurezas contidas nas fibras. 

 Estiragem: é o afinamento de uma massa de fibras provocado pela 

maior velocidade periférica de saída em relação à velocidade periférica de 

entrada.  

 Torção: A torção tem a finalidade de evitar que as fibras des lizem 

umas sobre as outras. É um processo essencial para fornecer a resistência 

mínima entre as fibras sob fricção fornecidas pela pressão lateral entre as 
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fibras, surgidas pela aplicação de uma carga de tensão ao longo do eixo do 

fio. Alta torção produz fio duro que é altamente resistente a avarias desse 

tipo. A finalidade da torção dos fios é, portanto, produzir uma estrutura 

coesa, que não pode ser desintegrada sobre pressão. 

 

Figura 32: O processo de fiação 

Fonte: https://www.google.com 

 

O tear, a máquina que permite o entrelaçamento ordenado dos fios, é composta, 

essencialmente, pelas seguintes estruturas: urdume, trama, cala e pente. 
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Figura 33: Estrutura básica de um tear 

Fonte: https://www.google.com 

 

● (A) Urdume: conjunto de fios tensionados e paralelos, dispostos no sentido 

longitudinal do tear, também conhecido como urdidura. 

● (B) Trama: O segundo conjunto de fios, passados transversalmente entre os 

fios da urdidura, com auxílio de uma lançadeira, pela abertura chamadas de 

cala. 

●  (D) Pente: Peça que permite levantar e abaixar os fios do urdume, 

permitindo a abertura da cala e a passagem da trama, além de assentar os  

fios. 

● (E) Cala: Abertura entre os fios pares e impares da urdidura, onde passam 

os fios da trama. 

O tecido (C) é formado quando o urdume é colocado no pente, sob uma tensão 

constante. O movimento vertical do pente abre a cala, onde a trama a partir da 

navete (F) é passada de um lado para o outro sucessivamente, assim, entrelaçando 

os conjuntos de fios. 

7.1.3. Cor - Processos de tingimento 

A cor natural de uma fibra, de um fio ou de um tecido pode ser alterada por meio do 

tingimento. A matéria-prima é fervida em uma solução colorante. O corante pode 

ser de origem animal, vegetal, mineral e mais recentemente industrial.  Sendo 

assim, o tecido pode ser produzido na forma crua, sem que tenha passado por 

etapa alguma que viesse modificar a cor natural das fibras do algodão, alvejado, 

onde passam pelo processo de branqueamento ou tingido, onde recebe colorações 

em sua extensão. 
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A cor é utilizada pelo homem há milhares de anos, como adorno corporal, para 

decorar objetos e utensílios. Não só como decoração, a cor das roupas também 

passa a indicar posição social. Mas foi principalmente o advento da estamparia que 

impulsionou ainda mais o uso, especialmente na área das artes. Como citado acima 

os corantes podem ter origem natural ou sintética. Os corantes naturais são 

utilizados pelo homem há milhares de anos, mas entraram no esquecimento 

quando a indústria química sintetizou as primeiras anilinas.  

 

A predominância dos corantes industriais impediu um contínuo desenvolvimento e 

adaptação do corante natural ao mercado atual. Em decorrência disso, atualmente 

existe uma lacuna considerável separando o conhecimento que se tem de 

processos eficientes para extração de corantes naturais das demandas dos 

processos de tingimento comerciais. Na última década, os corantes 

industrializados, s intéticos, abastecem a necessidade do mercado mundial. E o uso 

de corantes naturais foi restringido a artesãos e artistas têxteis. 

7.1.4. Matérias-primas alternativas 

Dentro da temática do projeto, podemos ressaltar técnicas e matérias -primas  

oferecidas pela natureza que são subutilizadas por designers têxteis, mas que 

possuem um grande potencial socioambiental: 

● Algodão colorido: Matéria-prima já existente na natureza, e provavelmente 

tão antigo quanto o algodão branco, comum. Esse tipo de algodão foi 

excluído durante a Revolução Industrial por ter as fibras curtas e fracas e 

não aguentavam a fabricação de fios e tecidos. Mas, pesquisas recentes, 

principalmente por parte da Embrapa Algodão, propuseram  no 

melhoramento genético do algodão colorido a fim de aumentar a resistência 

e atingir melhorias em relação ao seu comprimento. Até hoje o material é 

pouco conhecido, mas devido as melhorias de qualidade e eficiência já é 

usado comercialmente. 

Os benefícios do algodão colorido são vários, por ser naturalmente colorido 

ele dispensa o uso de tintas industriais, muitas dessas tintas, se não houver 

o descarte correto, podem ser tóxicas ao meio ambiente, além de que o 

processo de tingimento leva a um imenso desperdício de água e a 

necessidade de combustíveis fosseis para a fervura da fibra. Essa fibra 

natural também não possui corantes, permitindo maior durabilidade das 

cores e é hipoalérgico. 
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O algodão colorido já é encontrado em tons de marrom e verde, mas a partir 

do trabalho da EMBRAPA já é possível atingir tons de rosa. 

● Fibras biodegradáveis: 

○ O algodão é uma fibra natural, de origem vegetal, e, por não 

apresentar grandes exigências em relação ao clima ou ao solo, pode 

ser produzido em praticamente qualquer ambiente. 

○ A fibra de soja é uma fibra proteica regenerada a partir da semente 

de soja. Não deve ser considerada uma fibra de origem vegetal 

natural mas sim artificial. A fibra de soja apresenta um aspecto 

próximo ao da seda, assim como boas propriedades de alongamento 

e de gestão da umidade. 

○ A fibra de bambu é regenerada da celulose, obtida a partir da polpa 

do bambu, semelhante à viscose, e ao contrário das fibras naturais 

vegetais obtidas da semente (algodão) ou do caule (linho e 

cânhamo), a fibra de bambu é obtida a partir de uma planta cuja 

renovação é quase imediata para o bem da natureza. É obtida sem 

nenhum aditivo químico. 

○ As fibras de rami são tiradas dos caules das plantas de rami, que 

fazem parte da família das urticáceas. Antes de iniciar-se a produção 

do algodão, o rami era na china a fibra têxtil mais importante. Trata-

se de uma fibra lustrosa, fresca e absorvente, fácil de lavar e não 

larga fiapos. A fibra não encolhe, não alarga e não desbota com o 

tempo, sendo muito rija e muito resistente. 

 

7.2. Design de produto 

7.2.1. Métodos de Produção 

No princípio os móveis eram produzidos manualmente por pessoas e, com o passar 

dos anos, passou-se a existir trabalhos específicos para essa área. Com o evoluir 

das sociedades e a complexização que ocorrera dos móveis dos habitantes da 

época, houve uma diferenciação com relação aos produtores, aqueles que 

possuíam mais habilidades e trabalhavam com madeiras nobres (os ebanistas) e  

aqueles que não possuíam essas habilidades (os marceneiros). 

Os móveis mais complexos eram aqueles desenvolvidos a partir de madeiras 

entalhadas e encaixes, onde não eram usados metais e ferragens, produzidos 
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pelas técnicas chamada “ebanisteria” (termo que surgiu daqueles que trabalhavam 

com a madeira Ebano). Esse tipo de fabricação teve início no séc. XVII e existe até 

os dias atuais  

Com o avanço das tecnologias de produção, o aumento da população e a crescente 

necessidade de móveis residenciais , não se tornou mais viável a produção de 

móveis pela ebanisteria, deste cenário se destacou a produção pela marcenaria, 

que conseguia suprir essas demandas de mercado. 

Na marcenaria, são utilizados equipamentos e matérias-primas que não permitem a 

confecção de peças tão ornamentadas e complexas como as desenvolvidas pelos 

ebanistas. É do intuito deste trabalho relembrar algumas das técnicas ebanistas e a 

filosofia de trabalhar a madeira com a madeira, e para tanto foram pesquisados  

alguns tipos de encaixes e não fora utilizado nenhum tipo de ferragem na produção. 

● Cavilha: em estruturas em que há um prolongamento da peça de 

entrada e um rasgo na de apoio, podendo ser utilizado um calço para 

melhor travamento da estrutura.  

 

 

Figura 34: Encaixe tipo cavilha 

Fonte: O Ebanista 

 

● Pinos: onde são inseridos pinos que vazam pela junção, com essa 

inserção há o travamento da estrutura 
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Figura 35: Encaixe tipo pinos 

Fonte: O Ebanista 

 

● Cunha encravada: é semelhante ao encaixe de cavilha, entretanto a 

peça de entrada passa dos limites da peça de apoio, sendo 

necessário uma trava do outro lado.  

 

 

Figura 36: Encaixe tipo cunha encravada 

Fonte: O Ebanista 
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● Rabo de andorinha: normalmente encontrado em junções de 

superfícies, como uma gaveta. São realizados entalhes nas 

superfícies que se encaixaram em 90º. 

 

Figura 37: Encaixe tipo rabo de andorinha 

Fonte: O Ebanista 

 

Para o projeto foi escolhido trabalhar com o encaixe por cavilha, rabo de andorinha, 

utilizado tanto na poltrona quanto no armário de pé, com base na pesquisa 

apresentada anteriormente. 

7.2.2. Métodos de Acabamento 

Há vários tipos de acabamentos para móveis de madeira, sendo elas de 

aglomerados, como MDF e MDP; lâminas, como os compensados; há também a 

madeira maciça. Cada tipo de formato de madeira exige um tipo diferente de 

acabamento, que varia de acordo com o objetivo do projeto. Para o projeto, como 

era um dos requisitos utilizar a madeira maciça alternativa brasil eira, foram 

pesquisados vários acabamentos para esse tipo de conformação. 

Os acabamentos pesquisados estão listados abaixo: 

● Óleo de linhaça: composto por óleo e um derivado de plástico; rápida 

secagem; fácil aplicação; não ocorre trincamento da peça; necessita 

de muitas demãos para garantir um acabamento de qualidade; 

pouco durável se comparado aos outros acabamentos. 

● Cera de Abelha: composto de cera de abelhas; rápida secagem; 

média dificuldade na aplicação; não ocorre trincamento da peça; 

necessita poucas  demãos para garantir um acabamento de 
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qualidade; durabilidade média se comparado aos outros 

acabamentos. 

● Verniz a base d’água: composto a base de químicos aprovados pelo 

IBAMA, que não poluem o meio ambiente; rápida secagem; fácil 

aplicação; não ocorre trincamento na peça; necessita de poucas 

demãos para garantir um bom acabamento; alta durabilidade se 

comparado aos outros acabamentos. 

Considerando os tipos de móveis que serão desenvolvidos foi escolhido o verniz a 

base d’água, por garantir um excelente acabamento, por mais tempo e não causar 

danos ao meio ambiente. 

7.2.3. Tipos de Madeiras 

O Brasil, por ser um país extenso, com diferentes tipos de biomas, possui diversos 

tipos de madeiras que podem ser exploradas e utilizadas para diferentes fins. 

Normalmente utilizadas na construção civil, devido a grande maioria serem 

madeiras duras e pesadas. Para a melhor escolha e entendimento da madeira foi 

necessário estudar sua anatomia e propriedades fís icas, a fim de entender a 

aplicabilidade dessas características na produção como um todo. 

Primeiramente existem vários tipos possíveis de corte na madeira, sendo que o 

transversal central, é o que apresenta melhor trabalhabilidade – uma madeira que 

possui uma boa trabalhabilidade é aquela que é fácil de se trabalhar como: 

desdobrar, aplainar, desenrolar, lixar, tornear, furar, fixar, colar e permitir bom 

acabamento –  pelo fato de que as fibras se encontram quase paralelas ao sentido 

do corte, fazendo com que a tábua de madeira não empene, não apresente 

trabalhos que irão deformar a peça. 

Outra característica importante para o projeto que teve de ser estudada está 

relacionada à grã da madeira, termo referente ao arranjo e ao paralelismo dos 

elementos axiais (células) da madeira, ao longo do tronco. Existem três tipos de 

grã: direita; revessa; inclinada. 
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Figura 38: Esquema dos tipos de grã 

Fonte: Desconhecida 

 

● a) Direita: é aquele no qual os elementos constituintes da madeira 

mantêm um certo paralelismo com o eixo vertical da árvore. Esse 

tipo de grã, além de aumentar a resistência mecânica da madeira, 

facilita a operação de serragem. 

● d) Revessa: é a grã na qual os elementos axiais estão alinhados 

obliquamente ao eixo longitudinal do tronco, mas, alternadamente, 

para o lado direito e esquerdo. Afeta a flexão estática e a elástica da 

madeira, além de causar deformações e dificuldades no processo de 

secagem 

● c) Inclinada: é o desvio angular apresentado pelos elementos 

constituintes longitudinais da madeira, em relação ao eixo 

longitudinal de uma peça de madeira. 

 

A outra característica estudada para a escolha da madeira foi também a textura que 

ela apresenta, podendo ser de três tipos: fina; média; grossa. 

 

Figura 39: Esquema textura de madeira 

Fonte: Desconhecida 

 

● a) Fina: poros da madeira são pequenos, fazendo com que a 

madeira possua um toque agradável 
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● b) Média: poros da madeira são considerados médios, a madeira 

ainda apresenta um toque agradável 

● c) Grossa: poros da madeira são grandes, a madeira deixa de 

apresentar uma textura agradável. 

 

De acordo com os objetivos desse trabalho, é necessário ressaltar a importância da 

origem das madeiras e como são extraídas. Por isso, o trabalho procurou utilizar 

madeiras alternativas brasileiras, que são aquelas pouco conhecidas e pouco 

exploradas pelo mercado (normalmente oriundas de manejo sustentável, onde há 

uma preocupação com a retirada da matéria-prima). Para tanto, foram realizadas 

pesquisas junto ao laboratório de produtos florestais localizado no IBAMA. Foram 

estudadas as madeireiras que possuem concessão florestal cedida pelo Ibama, 

para exploração da floresta pública da Amazônia. 

Para que madeireiras tenham autorização de retirada de madeira é necessário que 

sigam alguns critérios impostos pelo Laboratório de Produtos Florestais do Ibama - 

LPF, lis tadas abaixo: 

● Investimento em infraestrutura e serviços para a comunidade local  

● Geração de empregos locais  

● Diversidade de espécies exploradas na UMF (Unidade de Manejo Florestal), 

para valorizar o maior número de espécies e evitar a sobrecarga de 

exploração das espécies mais visadas. 

● Monitoramento da dinâmica de crescimento e recuperação da floresta  

● Fornecimento de matéria-prima para a indústria local 

 

Após as pesquisas, foram escolhidas três madeiras diferentes, sendo que uma 

destas despertou maior interesse em ser utilizada devido ao fato de ser nova no 

mercado e apresentar características anatômicas propícias para o trabalho com 

mobiliário. 

● Jatobá: madeira de densidade de 0,76 g/cm³, considerada uma madeira 

dura de tom vermelho amarronzado, possui grã inclinada, e de textura 

média 
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Figura 40: Textura de Jatobá 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

● Cumaru: madeira de densidade 0,87 g/cm³, considerada uma madeira dura 

de tom amarelo amarronzado, possui grã reversa e de textura média 

 

 

Figura 41: Textura Cumaru 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

● Tuturubá: madeira de densidade 0,79 g/cm³, considerada madeira dura e de 

tom avermelhado, possui grã direita e de textura fina 

 

 

Figura 42: Textura Tuturubá 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Após a análise das as características mecânicas das madeiras propostas pelo 

Laboratório de produtos florestas do Ibama, foi escolhido que a madeira ideal para 

o trabalho é a “Tuturubá”. Entretanto, devido à dificuldade de localizar essa 
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madeira, optou-se por outra madeira pesquisada e já pré-selecionada para o 

projeto, o Jatobá. 

8. Desenvolvimento 

8.1. Tecidos 

A produção dos padrões têxteis para a tecelagem seguiu quatro operações básicas: 

Esboço, pintura, leitura e tecimento, respectivamente: 

I. Esboço: Representação gráfica, preto e branco, sobre papel, do futuro 

desenho 

II. Pintura: O esboço é reproduzido sobre um papel com malha quadriculada, 

representando os cruzamentos dos fios, urdume e trama. 

III. Leitura: Em softwares de edição gráfica, o esboço em papel é reproduzido 

em uma malha quadriculada digital a fim de especificar as  dimensões dos 

padrões. Nessa etapa realizou-se também o teste de cores para aplicação. 

IV. Tecimento: Trabalho realizado pela tecelã que obedece a leitura dos 

padrões. 

 

 

Figura 43: Gráfico de produção – tecelagem 
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O processo de criação dos padrões para tecelagem teve o direcionamento traçado 

por alguns dos princípios da forma propostos por Wucius Wong, em especial os 

conceitos de repetição e a gradação. A repetição é a utilização de uma forma mais  

de uma vez em um desenho. Cada unidade de forma repetida é como a batida de 

algum tipo de ritmo e podem ter repetição de formato, tamanho, cor, textura, 

direção, posição, espaço e gravidade. A gradação é a mudança gradual de formas 

que pode gera ilusões de ótica criando um sentido de progressão. Isto significa que 

as unidades de forma, que é a utilização de formas semelhantes repetidamente em 

uma composição, podem ter gradação de formato, tamanho, cor, textura, direção, 

posição, espaço e gravidade. 

Segundo Wucius Wong (2010) o desenho é a composição completa, na qual a 

forma é a parte mais evidente. As formas podem ser desenhadas como formatos 

geométricos ou orgânicos. Em geral as formas naturais são mais facilmente 

adaptadas a formatos orgânicos, enquanto as formas abstratas e aquelas criadas  

pelo homem são mais facilmente expressas com formatos geométricos. 

Os formatos geométricos são criados fazendo-se de linhas retas e círculos. A linha 

reta é a distância mais curta entre dois pontos, a mesma com espessura tem peso, 

comprimento e direção. À medida que uma linha se torna mais pesada, suas 

extremidades se tornam mais significativas, exibindo características próprias de um 

formato. 

Os padrões têxteis criados para o projeto procuram explorar o urbano, um espaço 

criado pelo homem, na diversidade de interpretações de suas formas, através da 

correspondência interna de uma combinação de diferentes linhas, retas, espaços 

vazios, e contrastes de tonalidades. As cores empregadas remetem ao colorido que 

a cidade possui, por conta da diversidade cultural, encontradas em aglomerados 

demográficos, como em mercados e feiras. 

8.1.1.1. Esboço 

Os primeiros desenhos, assim como afirmado acima, tiveram como inspiração os 

temas: urbano, indígena e sertanejo. Foram realizadas algumas alternativas que 

mais tarde no desenvolvimento do projeto foram refinadas e reproporcionadas. 

8.1.1.2. Pintura 

Nessa etapa o esboço é reproduzido sobre um papel com malha quadriculada, 

representando os cruzamentos dos fios, urdume e trama. Fase experimental 
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importante, pois, possibilitou vis lumbrar o funcionamento dos pontos da tecelagem 

e como se comportam os desenhos, padrões, quando levados para o suporte, o  

tecido. Sendo assim, nesse momento os desenhos  foram refeitos, ainda em um  

suporte de papel, com a inserção da padronagem em uma malha quadricula de 

1X1mm, cada quadrado representa um ponto de unidade da tecelagem. 

8.1.1.3. Leitura 

Em softwares de edição gráfica, o esboço em papel é reproduzido em uma malha 

quadriculada digital, de 1x1mm, a fim de especificar as dimensões dos padrões . 

 

Durante essa etapa o projeto dos padrões passou por mudanças significativas, 

pois, além da alteração de tema, houve a mudança da ferramenta de produção, o 

tear, que anteriormente um tear de pedal de 4 pés, mais conhecido como tear de 

padronagem, para um tear de 2 pés. 

 

O tear de padronagem tem o funcionamento idêntico aos grandes teares industriais, 

somente não sendo elétrico, a velocidade de produção é bem menor que aqueles. 

Possibilita a produção de peças artísticas, tapetes, tecidos para vestuário, com 

grande qualidade devido aos maiores recursos de operação apresentados. Executa 

todas as técnicas possíveis de qualquer outro tear. Já o tear de 2 pedais possibilita 

a elaboração de tecidos, tapeçarias, tapetes, sendo o tipo mais comum de tear 

encontrado entre nós. Em vários tamanhos, a dimensão das peças nele executadas 

ficam restritas pela largura do seu pente. Os desenhos formados por esse tipo de 

tear são mais limitados, se restringem apenas ao trançado dos fios longitudinais e 

transversais.  

 

As opções desenvolvidas para o tema para urbano, retratam as nuances das 

dualidades do urbano, através da convergência de linhas, sombras e cores. Foram 

projetadas para representar as diferentes manifestações culturais presentes centros 

urbanos. Um exemplo dessa dualidade é o contraste entre a massa cinza e 

concreta de prédios e as manifestações comunitárias e individuais, flexíveis e 

mutáveis - expressas no espaço como a presença de feiras, grafites, os próprios 

indivíduos com suas particularidades, entre outros. 

As características urbanas observadas podem ser percebidas nas linhas 

transversais, que fazem analogia aos prédios e aos ritmos que as formas dos 

mesmos assumem, e nas cores que representam a multiculturalidade presente no 
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meio, multiculturalidade formada pela diversidade de pessoas que transitam pelos 

centros e pelas impressões que estas deixam por onde passam. Por exemplo, as 

feiras que são espaços de aglomeração de pessoas e são espaços característicos 

dos centros urbanos . 

 

Figura 44: Geração de alternativas finais – tema urbano 1 

 

 

Figura 45: Geração de alternativas – tema urbano 2 

 

8.1.1.4. Tecimento 

Nessa etapa houve contato com a tecelã, gerando uma troca de conhecimentos, ela 

nos apresentou as linhas coloridas  da marca Clea que seriam utilizadas para 

construir o protótipo. Apesar de um dos objetivos específicos desse trabalho ser 

projetar utilizando matérias-primas oriundas de manejo sustentável, nos deparamos 
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com a dificuldade de obter o material de tal origem , por falta de fornecedores ou 

mesmo profissionais que pudessem nos auxiliar na aquisição, por exemplo, do 

algodão natural. Outro pré-requisito seria a utilização de corantes naturais nos fios 

de algodão, mas devido ao curto prazo para o desenvolvimento do projeto, o que 

inviabiliza a produção caseira para teste, e a dificuldade de encontrar tais materiais, 

para o protótipo será utilizado uma linha que é fiada e tingida industrialmente. Mas, 

trazemos como perspectiva futura a formação de parcerias com fornecedores, para 

viabilizar a compra de tais produtos. 

 

A partir desse contato podemos obter amostras das cores das linhas para observar 

como as mesmas se comportariam na presença da madeira jatobá, que tem um 

tom avermelhado. Como descrito no desenvolvimento deste relatório, o urbano é 

rico em cores e formas, principalmente expressas em locais de aglomeração como 

as feiras, por isso optamos pela paleta apresentada abaixo, que foi inspirada nas 

imagens . E para que haja certa neutralidade e harmonia em relação a madeira, a 

paleta de cores segue tons terrosos , cores terciárias, que conseguimos com a 

mistura das cores secundárias entre s i. 

 

Figura 46: Paleta de cores 
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Figura 47: As feiras do Brasil  

 

 

Figura 48: Lojas de feiras do Brasil 
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Figura 49: Alimentação nas feiras Brasileiras 

 

O resultado final é uma padronagem com linhas horizontas que possuem 

características de gradação e repetição de formas, variando quanto a espessura e 

cores.  

 

 

Figura 50: Alternativas finais – tema urbano 1 
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Figura 51: Alternativas finais – tema urbano 2 

 

 

Figura 52: Produção do tecido 
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Figura 53: Produção de tecidos 

 

8.2. Móveis 

O processo de produção dos móveis seguiu seis operações básicas: Esboço, 

modelagem digital, plotagem 1:1, modelo volumétrico, desenho técn ico e 

marcenaria: 

I. Esboço: representação preto e branco, sobre papel, dos futuros produtos 

II. Modelagem digital: O esboço é passado com medidas para programa de 

modelagem (SolidWorks), onde é estudado suas proporções e ângulos para 

o futuro produto 

III. Plotagem 1:1: Impressão em papel do produto em escala 1:1 

IV. Modelo volumétrico: produção do produto em MDF das alturas bases do 

produto 

V. Desenho técnico: desenho em vistas ortogonais cotadas, impresso em A3 

e em escala, 

VI. Marcenaria: Produção do protótipo em madeira e tecido escolhidos. 
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Figura 54: Gráfico de produção – móveis 

 

Os móveis foram projetados para representar as diferentes manifestações culturais 

presentes em um só local nos centros urbanos. Um exemplo dessa dinâmica pode 

ser a existência de feiras de artesanatos e produtos da região nos mesmos locais 

onde podem ser observados prédios e avenidas características de uma metrópole 

que sofreu processos de urbanização e modernizações. 

As características urbanas observadas podem ser percebidas nas alternativas 

quando vistas as linhas não contínuas dos móveis, como pés, travas e encostos 

que surgem de um pedaço e terminam bruscamente, que é como uma cidade, com 

suas avenidas e calçadas. São também percebidas quando olhamos para o tecido 

servindo como uma estrutura para o móvel, não somente como um adereço, como 

observado em feiras, onde cada banca possui uma cobertura de lona. 

O processo de criação e desenvolvimento dos móveis foi um reflexo de um a 

imersão nas imagens e contextos onde eram encontrados o conceito proposto, 
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como referências de centros urbanos, feiras, prédios, ruas e calçadas, como 

esclarecido no capitulo de conceituação do projeto - 7. 

8.2.1.1. Esboço 

Primeira etapa do projeto, onde surgiram as primeiras ideias e configurações 

formais que seriam melhores desenvolvidas nas próximas etapas . 

 

 

Figura 55: Geração de alternativas – esboço 1 
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Figura 56: Geração de alternativas – esboço 2 

 

 

Figura 57: Geração de alternativas – esboço 3 
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Figura 58: Geração de alternativas – esboço 4 

 

Figura 59: Geração de alternativas – esboço 5 
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Figura 60: Geração de alternativas – esboço 6 

 

 

Figura 61: Geração de alternativas – esboço 
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8.2.1.2. Modelagem digital 

Nessa etapa foram transferidas ideias para o software digital, onde algumas 

correções de alturas e ângulos foram feitas. 

 

Essa etapa foi importante para poder começar a colocar medidas nas peças e 

entender melhor alguns desenhos 

 

 

Figura 62: Modelagem digital – armário de pé 4 

 

 

Figura 63: Modelagem digital – armário de pé 5 
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8.2.1.3. Plotagem 

A plotagem foi feita a partir de uma vista lateral ortogonal do produto, oriunda do 

programa de modelagem (SolidWorks). Foi impressa em papel offset 72g. 

 

Figura 64: Plotagem – poltrona 1 

 

 

Figura 65: Plotagem – armário de pé 1 

 

Essa fase teve como propósito ter uma noção bidimensional do produto para 

ajustes de proporções quanto a altura e ângulos ergonômicos . 

8.2.1.4. Modelo volumétrico 

Antes da finalização do desenho do móvel, foi produzido um modelo em escala real 

(1:1) em MDF cru 20mm (figura XX) 
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Figura 66: Modelo volumétrico da poltrona, utilizado para verificar o conforto da mesma 

Foto: Victor Ricardo 

 

Essa fase teve como proposito a percepção tridimensional do móvel, e poder utiliza-

lo conferindo medidas e ângulos confortáveis. Foi nesta fase que ficou claro 

algumas alterações que deveriam ocorrer para que o produto final fosse 

ergonomicamente mais confortável. 

Foi produzido apenas o modelo da poltrona, pois percebeu-se que não haveria 

tempo para a produção dos dois móveis. Esta foi escolhida para produção uma vez 

que se apresentava mais desenvolvida. 

8.2.1.5. Desenho técnico 

Após todas essas etapas, e as suas consequências no desenho do móvel, foi 

realizado desenhos técnicos que detalham as peças, com cotas, quantitativos e 

renders. Esses desenhos técnicos são o caderno de produção dos móveis e foram 

encaminhados para a próxima etapa, marcenaria.  
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8.2.1.6. Marcenaria 

Nessa etapa foram traçados planejamentos de cortes e possibilidades de 

estruturações viáveis para produção tendo em vista o orçamento e prazo reduzido.  

 

 

Figura 67: Primeiros cortes da peça – estruturas do encosto 

Foto: Victor Ricardo 

 

Foram alterados alguns encaixes para que o móvel não ficasse muito caro e ainda 

mantivesse resistência necessária para a estruturação da poltrona . 

 

 

Figura 68: Primeiros cortes da peça – estruturas do encosto 

Foto: Victor Ricardo 
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9. Resultados 

9.1. Poltrona Bálsamo 

O protótipo da poltrona foi feito em madeira Jatobá, com espessuras de 20mm, 

30mm e 40mm. As peças são fixadas por encaixe tipo cavilha. O assento foi 

produzido com compensado moldado, preso em quadro de Jatobá. Utilizou-se 

espuma D33 de 30mm de espessura. 

 

O revestimento do estofado e o encosto foram produzidos a partir de tecelagem 

manual, a linha da marca Clea foi utilizada para a produção do protótipo.  

A marca da Caboco foi gravada a laser na trava lateral direita. 

 

 

Figura 69: Detalhes – trava lateral 
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Figura 70: Detalhes - encosto 

 

Figura 71: Poltrona Bálsamo 

9.2. Armário de pé Citadino 

O armário foi projetado em madeira Jatobá, com espessuras de 20mm, 30mm e 

40mm. As peças são fixadas por encaixe tipo cavilha. O revestimento das  portas, 

tipo cortina, foi projetado a partir de tecelagem manual, a linha da marca Clea foi 

utilizada para a produção do protótipo. A marca da Caboco seria gravada a laser na 

face lateral direita da peça. 

 

A peça não foi prototipada. 
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Figura 72: Detalhes – tampo 

 

 

Figura 73: Detalhes – tecido e pé 

 

 

Figura 74: Perspectiva - armário de pé Citadino 
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10. Conclusão 

O projeto se propôs a desenvolver mobiliário com design de superfície têxtil em 

tecelagem, a partir do uso de matérias-primas oriundas de manejo sustentável. 

A geração de alternativas sofreu diversas modificações devido a várias 

mudanças de possível produtores, principalmente na parte da tecelagem. O 

mobiliário em geral sofreu perdas pela dificuldade de encontrar as matérias-

primas desejadas e o alto custo das mesmas, no caso, a madeira Tuturubá, o 

algodão orgânico, os corantes naturais e algumas fibras biodegradáveis.  

O projeto ainda foi mais dificultado pelo alto nível de planejamento de produção 

que é necessário para projetar um móvel. Fator intensificado pela falta de 

experiência em fabricação por parte dos designers nas áreas de abordagem do 

projeto. 

Apesar da tentativa de simplificação estrutural da Poltrona Bálsamo, durante a 

produção do protótipo, notou-se que por esta apresentar muitos ângulos, 

entalhes e encaixes transversais, a sua produção ainda se encontra muito 

complexa, necessitando de vários gabaritos para a realização dos cortes. Em 

uma perspectiva futura, para torná-la economicamente viável será necessário a 

simplificação do desenho do móvel.  

Aprender a utilizar o tear em sua totalidade, experimentar produzir tecidos 

artesanais, trocar os fios e resolver problemas de adaptação a diferentes tipos 

de teares foi fundamental para o projeto fluir o melhor possível. Assim como 

aprender um pouco mais sobre planejamento de produção e desvendar uma 

área pouco trabalhado pelo design em geral, a sustentabilidade da 

sociobiodiversidade.  Além da independência e liberdade para realizar os 

ensaios que se adquiriu, o conhecimento e domínio de um equipamento e áreas 

tão especificas quanto especializado certamente é uma mais valia para o futuro 

profissional dos designers.  

Para além do desenvolvimento de todo o projeto, percebe-se que o mesmo 

processo, com a modificação dos materiais pode gerar resultados muito 

diferentes dos então adquiridos, seja nos padrões ou nos móveis. Novas formas 

podem ser concebidas com a mesma técnica e gerar também novos produtos 

que podem ir além da aplicação no mobiliário. 
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Figura 75: Experiência produção em tear 

Foto: Karoliny Gomes 

 

Figura 76: Experiência produção dos móveis 

Foto: Victor Ricardo 
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