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O design de superfície se configura como vasto campo de pesquisa, incluindo design têxtil e cerâmico. Em ambos, o 
profissional recorre ao processo criativo individual na geração de idéias, para acompanhar tendências do segmento que 
atua. A pesquisa criativa, integrando processos manuais e digitais, pode embasar perspectivas de trabalho inovadoras na 
área.  
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Surface Design configures a vast field of research that includes textile and ceramic design. In both, the professional 
appeals to the individual creative process in the new ideas generation, to follow trends of the segment that acts. The 
creative research, that integrates manual and digital processes, can base innovative perspectives of work in the area.  
 
 
 
Introdução 
Como uma prática cultural expressa ao longo da evolução humana, o desenho de padrões para superfícies 
tem se manifestado de diversas maneiras, constituindo um campo investigativo abrangente, no qual a 
multiplicidade e a singularidade convivem em razão das peculiaridades e características de cada superfície 
enfocada. Percorrendo um caminho iniciado com as técnicas artesanais mais antigas e chegando à evolução 
tecnológica de materiais e processos na contemporaneidade, a estamparia permanece como um recurso 
diferenciador, presente nos mais diversos produtos, podendo ser aplicada em sapatos, revestimentos 
cerâmicos, bolsas, peças de vestuário, utilitários em geral, entre outros. Com o impulso da moda e das 
últimas tendências, tal campo ganha espaço de pesquisa também sob o aspecto do resgate de procedimentos e 
métodos de artesãos e artistas em seu trabalho com os materiais, afora as variações pertinentes ao contexto 
no qual se insere, bem como às características culturais e climáticas das diferentes regiões ou àquelas 
inerentes a cada sujeito criador. 
 
Assim, como um campo de atuação plural, o design de superfície tem na pesquisa criativa a base para a 
geração de novas idéias, sobretudo se ancorada em uma prática investigativa que associe processos manuais 
e digitais, alicerçando perspectivas de trabalho inovadoras na área. Nesta direção, o profissional recorre ao 
processo criativo individual a fim de buscar alternativas capazes de acompanhar tendências do segmento em 
que atua. Sob esse foco, a formação acadêmica ganha importância, apresentando momentos específicos, de 
modo a conduzir o estudante à descoberta e à consolidação de seu processo criativo pelas vivências no 
campo artístico. Como metodologia de trabalho, trata-se de combinar a pesquisa experimental baseada nas 
habilidades pessoais de cada indivíduo e em seu know-how artístico, com a construção de conhecimento na 
área através de proposições e desafios em diferentes níveis, pressupondo a resolução de problemas com o uso 
de situações apresentadas ao aluno. A proposta é partir de um estágio de preparação/afinidade com a 
linguagem, envolvendo, em seguida, a aquisição de conceitos e domínio de técnicas/processos, chegando à 
experimentação projetual e execução de um projeto de investigação pessoal. Com isso, verifica-se, na 
diversidade de resultados apresentados pelos acadêmicos, o potencial de pesquisa na área. 
 
Aspectos conceituais: Design Gráfico e Design de Superfície 
Segundo o International Council of Graphic Design Associations(ICOGRADA), o Design Gráfico "é uma 
atividade técnica e criativa relacionada não apenas com o produto de imagens, mas com a análise, 
organização e métodos de apresentação de soluções visuais para problemas de comunicação" 
(www.icograda.org). 
 



A área gráfica ou design gráfico, também referida como comunicação visual, comunicação gráfica ou 
programação visual, tem seu campo de atuação em diferentes disciplinas, desenvolvendo vários tipos de 
peças, que vão, por exemplo, desde impressos até páginas da Web, conforme a sistematização de Joan Costa 
(ver Figura 01) envolvendo o que seriam disciplinas do Design Gráfico. Neste campo, as possibilidades se 
alargam, pois o universo do Design Gráfico pode ser visto de modo abrangente, incluindo até mesmo 
aspectos da arquitetura, como fachadas, e as superfícies, além da área de impressos e a digital, dependendo 
do tratamento gráfico dado ao espaço bidimensional. 
 

 
 
Figura 1 – Disciplinas do Design Gráfico 
Fonte: Adaptado de Joan Costa, 1992. 
 
Nesta perspectiva, o design de superfície, assemelhando-se ao design gráfico por trabalhar com a 
bidimensionalidade, está voltado a idealizar e projetar estampas para diferentes superfícies como papel, 
cerâmica, tecido. Para a transferência do desenho - na aplicação do projeto e execução do produto - são 
utilizados, por exemplo, processos de estamparia industrial (serigrafia a quadros ou cilindros, termo-
transferência), seja em indústrias têxteis ou nas fábricas de revestimento cerâmico, de papelaria ou de papel 
de parede para decoração de interiores. Rubim (2005) coloca que no Brasil este termo ainda é pouco 
difundido, tendo sido trazido dos Estados Unidos para significar, também como lá, “todo tipo de projeto 
elaborado por um designer no que diz respeito ao tratamento e cor utilizados em uma superfície” (RUBIM, 
2005, p.21). No conceito de Ruthschilling (2000), "design de superfície consiste na criação de imagens 
bidimensionais, projetadas especificamente para a geração de padrões, que se desenvolvem de maneira 
contínua sobre superfícies de revestimentos”. O processo criativo é voltado à aplicação na indústria, 
basicamente nas áreas têxtil, de papelaria, cerâmica e materiais sintéticos. Segundo a autora, a expressão 
"design de superfície" é a tradução de surface design, usada na língua inglesa, sendo oficial nos meios 
eletrônicos.  
 
Assim, o design de superfície, tratando da "superfície", que é bidimensional1, ou ainda, dos aspectos de 
aparência do produto, fica no limite entre o design gráfico e o design de produto, já que para desenvolver os 
aspectos projetuais da atividade, necessita conhecer e trabalhar adequadamente com as matérias-primas, com 
as diferentes características dos objetos onde realiza esta interferência, além de conhecer os processos 
produtivos como um todo. Pode-se dizer que há uma interação entre imagem (área de Programação Visual) e 
Objeto (Desenho de Produto), de acordo com a sistematização de Redig, expressa na Figura 02.  
 
Ainda, segundo Redig (1983), nesta definição, "imagem" é o objeto de trabalho da Programação Visual; 
"objeto" é o objeto de trabalho do Desenho de Produto; "espaço" é o objeto de trabalho da Arquitetura. Neste 
sentido, para o autor, o campo de atuação das disciplinas responsáveis pelo projeto do meio material do 
Homem (meio construído), compreende subdivisões de duas grandes áreas, o Design em geral (onde se 
enquadra a Arquitetura também) e a Engenharia. Na primeira, se enquadram o Desenho de Produto, a 
Programação Visual, a Arquitetura; na segunda, a Engenharia, com todas as suas divisões. No campo de 
Design propriamente dito, a Programação Visual preenche as necessidades humanas de informação, 
relacionando-se, sobretudo, ao campo do bidimensional; o Desenho de Produto, por sua vez, trata das 
necessidades de operação, dos aspectos tridimensionais dos produtos. A Arquitetura trata das necessidades 
de habitação, que incluem a Arquitetura propriamente dita, o Urbanismo e o Paisagismo. Em termos de 
formação, em geral, os cursos de Design/Desenho Industrial possibilitam ao aluno fazer a opção por uma 
ênfase, isto é, habilitar-se em Programação Visual ou Desenho de Produto. Há cursos que são generalistas e 
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outros que são ainda mais específicos, dependendo da vocação de cada instituição, faculdade ou local (região 
geográfica ou socioeconômica). 

 
Figura 02 – Relação de Objetos de Trabalho do Design 
Fonte: Adaptado de REDIG (1983, p. 49) 
 
Igualmente, buscando classificar os objetos de trabalho do design, Freddy van Camp (1998) estabelece uma 
tipologia para as áreas de atuação profissional do designer, destacando cinco grandes áreas: (1) produtos 
visuais, (2) produtos orientados para o mercado, (3) produtos orientados para a função, (4) produtos de apoio 
ao design e (5) produtos teóricos. Nelas, destaca o campo da estamparia ou design de superfície, na área de 
produtos orientados para a função, denominando-o como a especialidade têxtil e patterns (onde entram a 
estamparia em geral, os têxteis para moda e decoração, os padrões decorativos, os papéis de parede ou 
azulejos).  
 
Nesta mesma direção, Faggiani (2006) ratifica as colocações do autor, classificando como áreas de atuação 
do design: (1) a Comunicação Visual ou Design Gráfico (ex.: identidade visual, corporativa, impressos, 
animação, interface eletrônica, design editorial, sinalização); (2) o Projeto de Produtos (ex.: bens de 
consumo, bens de gosto, embalagens); (3) os Produtos Orientados para a Função (ex.: têxteis e patterns, bens 
de capital, design de interiores, saúde); (4) os Serviços de Apoio ao Design (ex.: tipografia, ilustração, 
ergonomia, ecodesign, modelos, arte final); (5) o Design Teórico, Acadêmico (ex.: direito autoral, gestão 
educação, pesquisa, teoria). A autora coloca que a área de têxtil e patterns trata da “criação de superfícies 
bidimensionais utilizadas na confecção de artigos de  moda e decoração, levando em conta as tendências”, 
nas quais se incluem “estamparia para tecidos, têxteis para moda ou decoração, papéis de parede  ou 
azulejos” (FAGGIANI, 2006, p. 99).  
 
Por sua vez a Associação dos Profissionais em Design do Rio Grande do Sul, APDesign, fundada em 1987, 
estabelece nove categorias de design entre as quais situa o design de superfície isoladamente em relação ao 
design gráfico. São elas: design de ambiente (arquitetura comercial, sinalização, outros); design promocional 
(arquitetura promocional, material de ponto-de-venda, outros); design de produto (bens de consumo, 
equipamentos urbanos, máquinas e equipamentos, mobiliário, objetos e utilidades,outros); design digital 
(design de interface, mídia digital, webdesign, outros); design de superfície (design têxtil, outros), teoria e 
educação em design (ensino, pesquisa, planejamento, outros); atividades de apoio ao design (editoração, 
produção gráfica, fotografia, maquetes e modelos, redação, revisão de textos, outros); design de moda 
(calçados, design têxtil, jóias, vestuário); design gráfico (identidade visual, design editorial, embalagens, 
peças gráficas, outros).2  

 

O sentido didático das classificações apresentadas revela a diversidade de atuação possível neste campo de 
atividade, possibilitando dimensionar adequadamente as ênfases e a expertise de cada curso, de forma a 
pensar propostas de formação ajustadas a cada contexto em particular.   
 
 
Ensino do Design de Superfície 
Como área na qual a diversidade de atuação é presente, o design de superfície vai agrupar aspectos acerca de 
materiais e tecnologias em constante desenvolvimento, associados ao resgate de habilidades tradicionais 
convivendo com as mais modernas. Isso estabelece um ambiente dinâmico de aprendizagem, para o qual é 
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necessário comumente empregar métodos multidisciplinares e colaborativos a fim de traduzir a abrangência 
dos materiais têxteis e dos demais no contexto do corpo e do espaço onde cumprem sua função.  
 
Afflalo e Pereira (2000), falando sobre o ensino de Design em geral, mencionam que, normalmente, em 
razão de sua inserção em todos os setores industriais, os cursos de Design têm currículos generalistas, e, em 
se tratando de graduação, as universidades não conseguem investir em especializações (ênfases curriculares 
específicas). Para as autoras, "a universidade brasileira precisa rever e contextualizar sua teoria" (AFFLALO 
e PEREIRA, 2000, p. 33). Um estudo desenvolvido pelo CNPq entre 1998 e 19993 buscou fazer uma análise 
da necessidade da atividade de Desenho Industrial relacionada à formação de profissionais, a fim de adequar 
ensino à demanda (setores industriais). As ações propostas pelo estudo foram: a construção da rede de 
educação continuada em design; a  integração com outras áreas do conhecimento; o contrato de projeto 
supervisionado; a maior visibilidade das instituições de ensino; a complementação tecnológica. As primeiras 
conclusões desse estudo enfatizam pontos como: a necessidade de os setores de formação educacional 
conhecerem quais são as carências do mercado de trabalho; a necessidade da introdução do conceito de 
design estratégico, de disciplinas de gestão, qualidade e marketing na formação; a intensificação da base 
cultural do aluno; a revisão na metodologia de ensino e a capacitação dos professores para as novas 
diretrizes. 
 
No Brasil, no âmbito das IFES, a formação superior em Design de Superfície existe em algumas instituições 
como opções em seus cursos de Artes Visuais, Desenho Industrial ou Design de Moda. Segundo o "Guia de 
Informação em Design do Mercosul" (FIESP/CIESP/DETEC, 1999), esses conteúdos e práticas acham-se 
presentes em alguns cursos superiores4, como exemplo: a Faculdade da Cidade (RJ) que tem como curso 
livre a Estamparia; a Faculdade Santa Marcelina (SP), com curso de Desenho Têxtil; também há o curso de 
Moda do Centro Têxtil (SP) e outros nessa área que abordam a Estamparia como uma disciplina importante 
nos seus currículos. No Rio Grande do Sul, na UFSM, a formação ocorre desde o início dos anos 90, através 
do Curso de Artes Visuais (Ateliê de Design para Estamparia, graduação) bem como do curso de 
Especialização em Design para Estamparia, ligado ao Pólo Têxtil da Universidade (pós-graduação). 
Igualmente, a UFRGS, através do Instituto de Artes, com o Núcleo de Design de Superfície, que exerce 
atividades de pesquisa e extensão, além de, recentemente ser inserido como linha de pesquisa no Mestrado 
em Design, realizando a primeira seleção em 2007.  
 
Além desses, outros cursos, em nível de aperfeiçoamento ou especialização, buscam enfocar segmentos 
específicos, como o design cerâmico, que tem em Santa Catarina um pólo produtivo. Afora pesquisadores da 
instituição envolvidos com a temática, atualmente essa formação tem se fortalecido, por exemplo, com as 
iniciativas da A2D (Agência para o Desenvolvimento do Design Cerâmico - UFSC)5, a qual estabelece 
parcerias com este objetivo. Mesmo em áreas e enfoques diferenciados em termos de superfícies, os 
programas citados e outros emergentes buscam o planejamento e desenvolvimento de desenhos de padrões 
voltados à produção seriada nas indústrias têxteis, cerâmicas, de papelaria e outras, exercendo um papel 
fundamental para o fortalecimento do campo de ação do designer. 
 
Importância da pesquisa criativa 
Falando sobre a experiência de ensino nesta área na UFSM, Grando (1998, p. 149) acentua que "uma equipe 
de professores, por mais de vinte anos, dedicou boa parte de seu tempo para o desenvolvimento de uma 
metodologia adequada para o ensino do design de superfície, fundamentada em princípios estéticos e 
pedagógicos específicos e na experiência, com constantes discussões e reflexões na área". Cabe esclarecer 
que a nomenclatura dos cursos, tanto de especialização quanto de graduação, como refere Grando (1998, p. 
149) manteve os nomes "design" e "estamparia" com o objetivo "de valorizar, resgatar e dar continuidade ao 
trabalho" de anos, já implementado pela equipe com esta denominação. Segundo a autora, "os princípios 
fundamentais da proposta envolvem a consciência da sua linguagem específica e a formação estética, 
possibilitados na liberdade da estrutura curricular dos cursos onde a área é desenvolvida". Nesta perspectiva, 
os conteúdos estéticos são enfatizados ou têm, pelo menos, o mesmo espaço que os conteúdos técnicos, 
garantindo o desenvolvimento da capacidade criadora e do potencial imaginativo dos alunos.  
 
No contexto dessa proposta pedagógica, Grando (1998, p. 151) expõe as orientações gerais do ensino que 
visa formar o designer de superfície nos cursos da UFSM, com base nas reflexões de Basiaco (1982), 



definindo sua atuação como: um profissional que seja um agente transformador da realidade frente ao 
contexto industrial brasileiro, consciente da função pela qual é responsável: pensar, criar, projetar e avaliar 
em termos de indústria e mercado; um profissional criativo, um intérprete sensível das necessidades e 
exigências do mercado consumidor, capaz de soluções em vários estilos, no qual muitas vezes cria e outras 
transforma, sem renunciar ao que de próprio e individual; capaz de atingir a mais alta qualidade estética de 
acordo com determinadas superfícies: têxtil, cerâmica, papel, fibras, plásticos (a imitação ou qualquer 
vestígio de atitude imitadora devem ser terminantemente evitadas); um intérprete muitas vezes anônimo, 
consciente de sua importância na sociedade, onde o êxito de seu trabalho está em inovar dentro de certos 
limites, necessidades e exigências dos consumidores.  
 
Assim entendido, o perfil do designer de superfície requer, por parte do aluno, uma atitude constante de 
pesquisa que seja adequada à realidade dos meios produtivos e ao mercado consumidor. Seu campo de 
atuação é bastante amplo, e as limitações ocorrem mais em razão de uma cultura local, e da falta de 
investimento na área, por parte de instituições e empresas, as quais preferem seguir padrões externos sem 
apostar na criatividade de profissionais do país. Isso ocorre em relação ao Design Industrial como um todo.  
 
Neste sentido, a prática da pesquisa criativa e artística é fundamental, exigindo um foco sobre o 
desenvolvimento máximo do potencial de cada sujeito, de modo a fazer emergir e consolidar o processo 
criativo individual para que o futuro profissional seja capaz de ser flexível frente aos desafios, gerando 
respostas inovadoras para as situações-problema com que se deparar em sua atuação.  
 
Por outro lado, a inovação é a base da competitividade e as empresas constantemente têm de buscá-la. 
Contudo, deve ser um processo no qual haja espaço para a simultaneidade e a interação entre diferentes 
saberes. Montaña e Moll (2003) colocam que a prática da inovação em uma empresa envolve a redução da 
burocracia e a separação de departamentos como compartimentos estanques, pois o sucesso comercial é 
determinado pela inter-relação entre marketing, pesquisa, produção e tecnologia. O processo de design, como 
parte da inovação, necessita de um estado mental que combine criatividade, espírito empreendedor, 
capacidade para assumir riscos, flexibilidade para aceitar a mobilidade social, profissional ou geográfica. 
No campo da comunicação visual gráfica, na área de estamparia e design de superfície, a inovação é crucial, 
tendo em vista ser um diferenciador eficaz do produto em um mercado saturado.  
 
Assim sendo, vale lembrar a importância da qualidade da formação de base e a continuada. No que tange ao 
aprendizado em design de superfície, a interação entre meios manuais e digitais e uma investigação prática 
da imagem ancorada na experimentação de linguagens artísticas, com a assimilação e exploração de 
procedimentos, técnicas e manualidades das mais diversas neste campo, pode ser um bom ponto de partida 
para a construção de um know-how próprio.  
 
As linguagens artísticas como apoio ao design de superfície 
Tomando o exemplo dos têxteis, a partir das reflexões de Chataignier (2006), desde sua construção fio a fio, 
seja manual ou industrial, resultam carregados de linguagens e usos peculiares, nos quais a estamparia é um 
dos mais expressivos recursos, tendo a finalidade de chamar a atenção do usuário. Para a autora, a influência 
sociocultural é que vai definir as características de muitos dos padrões de estamparia, além das questões mais 
subjetivas. Assim, o criador necessita explorar ao máximo seus referenciais internos e externos, 
determinando uma gama abrangente de possibilidades que vai descobrindo e consolidando. 
 
A proximidade e a vivência com as linguagens artísticas, desde a pintura, o desenho, a gravura, a escultura, a 
cerâmica, possibilitam ao estudante de design de superfície o crescimento de uma sensibilidade específica, 
que é potencializada em cada semestre de curso, através das diferentes experiências, e é verificada na 
apropriação de processos e na obtenção de resultados. Da mesma forma, para além de sua prática individual, 
o acompanhamento das escolhas de colegas, o convívio com as demais áreas de um Centro de Artes, como 
teatro e música, também integram de forma mais ampla a construção desse conhecimento.  
 
Com desafios diferenciados em cada semestre, inicia-se por um estágio de preparação/afinidade com a 
linguagem, buscando a aquisição de conceitos e domínio de técnicas/processos, até chegar à experimentação 
projetual e execução de um projeto de investigação pessoal. A pesquisa formal e cromática, inicial, desde as 



situações mais elementares até as mais complexas, prepara o estudante para a percepção dos aspectos 
próprios da linguagem da estamparia, capacitando-o à análise, exploração e elaboração visual a partir de 
parâmetros referenciais. O objetivo é que cada sujeito desenvolva sua maneira pessoal de gerar alternativas, 
incentivando a busca de soluções novas no uso de seus conhecimentos. 
 

 

          
Monique Arabites 
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Cristiane Leal 
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Figura 03 – Módulo e repetição: estudos a partir de colagem, desenho, guache e aquarela 
Fonte: Exercícios de alunos do curso de Artes Visuais/UFSM, 2007. 
 
Em um próximo passo, o domínio da repetição de formatos é exercitado, assim como a análise dos resultados 
pelo uso das possibilidades de movimentos (translação, rotação, reflexão) a partir da criação/elaboração de 
diferentes tipos de módulos, como exemplos da Figura 03. A investigação de motivos e temas é associada 
nesse processo, tendo em vista a flexibilidade exigida no desenho e na geração de idéias em função de 
aplicações distintas (produtos ou superfícies). 
 
Valorizando este aprendizado, prossegue-se com a elaboração de uma variedade de projetos no campo do 
design de superfície, permitindo ao aluno dialogar com as mais diversas situações possíveis para seu 
desenvolvimento profissional. Após, uma escolha pessoal de investigação, que possibilita o aprofundamento 
em um aspecto selecionado e o exercício da investigação acadêmica, embasada em um processo 
metodológico construído subjetivamente ao longo do curso.       
 
Fazendo a diferença no final 
Com a diversidade de experimentações sugeridas nesse processo, assim como de aplicações em função dos 
segmentos de mercado, verifica-se a potencialidade de pesquisa da área, permitindo encarar dois campos 
distintos - arte e design - como complementares entre si. Dessa forma, o design de superfície consolida um 
espaço único que tem na criação artística um ponto forte de apoio.  
 
Por outro lado, a inserção de egressos em distintos espaços de atuação, instituições, empresas, trabalhos em 
estúdios, como free-lance, ou em setores industriais diversos, evidencia a dinâmica possível de formação 
neste campo, assim como a metodologia de pesquisa ancorada no desenvolvimento e fortalecimento de um 



processo criativo individual, a partir de um rol de práticas e experimentações curriculares personalizadas, 
apropriadas ao perfil de cada sujeito em questão. 
 
Mesmo ancorado em uma base tecnológica, a aproximação ao campo artístico e o conhecimento/domínio de 
processos, muitas vezes quase artesanais, permite a descoberta de um campo maior de possibilidades 
criativas na área de design de superfície, projetando uma expectativa positiva no que se refere à valorização e 
incremento desta área de pesquisa no país.  
 
Notas 
1- Com relação à divisão entre bi/tridimensional, Redig (1983, p. 49) coloca que não se referem à natureza dos objetos, 
pois "a bidimensionalidade é uma parte da tridimensionalidade, apenas caracteriza o objeto projetual mais relevante 
para o objeto em questão".  
2- Associação dos Profissionais em Design do Rio Grande do Sul. Disponível em: 
<http://www.apdesign.com.br/categorias.asp>. Acesso em: 15 março de 2007. 
3- Estudo sobre a Capacitação de Recursos Humanos em Design, Vol. 1, Projeto do Subprograma III do Programa 
Brasileiro de Design (PBD), realizado pelo CNPq e Senai-Cetiq-RJ. 
4- Em outros níveis, o próprio SENAC, em seu Centro de Educação em Design de Interiores oferece curso de Desenho 
de Estamparia; o SENAI, em suas unidades das áreas têxtil e cerâmica, em São Paulo, também aborda esses conteúdos, 
direcionando-os à indústria. 
5- A2D, Agência para o Desenvolvimento do Design Cerâmico criada em 2005 como um projeto em parceria do Centro 
Cerâmico do Brasil e Universidade Federal de Santa Catarina (http://www.a2d.org.br). 
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