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1 - INTRODUÇÃO

Com o intuito de desenvolver um projeto de Design de Superfície, fora 

estipulado um tema a critério do Designer e este tema será desenvolvido no 

decorrer desta redação de fundamentação projetual.

Moulin Rouge, um dos caberés mais conhecidos em todo mundo, graças 

à sua participação na história da arte no final do século XVIII e ao seu estilo 

singular, este projeto visa desenvolver projetos de Design de Superfície para 

estampas de papel de parede.

São do interesse dessa relação verbal a descrição do tema bem como 

sua aplicação ao projeto, fundamentação teórica e defesa.

2 – TEMA E REFERÊNCIAS VISUAIS

Apimentando  as  noites  parisienses  no  final  do  século  XVIII,  nascia 

Moulin Rouge, obra de Charles Zidler e Joseph Oller, o caberé de espetáculos 

tornou-se mundialmente conhecido graças a sua história e estilo singulares.

Seu objetivo era o de atrair para o subúrbio parisiense a elite da cidade. 

Trazendo  consigo  o  espetáculo  comprado  de  sua  concorrente  a  Elysée-

Montmartre.  Investimentos  em  nudez  permitiram  que  seus  espetáculos 

conquistassem popularidade.
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Alguns centímetros de pernas femininas, logo acima dos joelhos, 

estão transformando Paris numa festa. As pernas são das dançarinas de 

cancã  de  um  novo  cabaré  da  cidade-luz,  o  Moulin  Rouge  (Moinho 

Vermelho), inaugurado com pompa e circunstância no mês passado. Não 

bastasse a já escandalosa coreografia da "quadrilha naturalistas", como a 

dança  também  é  conhecida,  com  seu  ir  e  vir  de  pernas  para  o  alto, 

deixando à mostra a roupa de baixo das bailarinas, o Moulin Rouge decidiu 

apimentar seus espetáculos acrescentando o precioso palmo de nudez de 

suas coristas. (Veja na história, 2010)

Segundo  o  site  Le  Moulin  Rouge,  em 1889  o  mundialmente  famoso 

Cancã francês marcava presença nos suntuosos shows do histórico Cabaré, 

hoje com mais de 120 anos. Ainda em funcionamento já apresentou shows de 

grandes personalidades como: Ella Fitzgerald, Liza Minelli, Frank Sinatra, Elton 

John e etc.

Fig. 1 - Imagem ilustrativa do Moulin Rouge. Fonte: 

http://www.trendsnow.net/2010/05/interview-lagence-john-brightman-signe-le-nouveau-logo-du-

moulin-rouge.html#more-25366

Forte símbolo do Moulin Rouge é o seu Moinho Vermelho, ao qual faz 

referência a tradução do nome. Sua iluminação o destaca na atual e antiga (ver 

Fig. 2) paisagem parisiense como sinal de extravagância e estilo peculiares, 

fortes marcas da personalidade do tão famoso cabaré.

Nudez e sensualidade trazem muito  daquilo  que o ambiente ostenta, 

cores  quentes  em  tons  vibrantes  compõem  o  cenário.  Representações 
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contemporâneas do Cabaré trazem decorações trabalhadas com detalhes em 

dourado e muitas luzes, ficando explícita a sofisticação pretendida, de modo a 

se tornar preferência entre a elite da população parisiense do final do século 

XVIII.

Espartilhos,  rendas  e  babados,  tecidos  sofisticados  e  ambientes 

carregados  de  ornamentação,  são  fortes  traços  encontrados  em  materiais 

audiovisuais contemporâneos que explorem este tema, bem como mulheres 

sensuais  dançando  e  encantando  homens  da  alta  sociedade.  Tudo 

reconstruindo  e  motivando  a  atmosfera  que  se  desenvolvia  de  forma  tão 

particular  no  ambiente  do  Moulin  Rouge.  Apostava-se  muito  no  poder  de 

sedução feminino e ao local caberia colaborar.

 

Fig. 2 - Moulin Rouge - Início Século XIX

Shows do famoso Cancã francês ainda fazem parte do vasto repertório 

de números apresentados no atual Moulin Rouge que conta ainda com serviço 

de restaurante com estrutura para 800 pessoas, desde 1959, segundo o site Le 

Moulin Rouge.

Tão reconhecido pela atual sociedade parisiense, que a cidade mantém 

esforços em promover e divulgar esta atração centenária que fez e ainda faz 

história contribuindo com a cultura francesa.
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Fig. 3 - Painel de Imagem forte

Por mais que o histórico do Moulin Rouge seja amplo e envolva grandes 

personalidades  das  artes,  o  foco  a  ser  trabalhado  envolve  o  ambiente  do 

cabaré, a indumentária e seu ícone principal, o moinho além de sofisticação e 

movimento de modo que o projeto se valha de características do tema.

Para fundamentação serão utilizadas outras reproduções do cabaré e 

cenas  dele  mesmo uma vez  que  ambos  contribuem para  a  construção  de 

signos que façam referência ao Moulin Rouge.

Fig. 4 – Clipe Moulin Rouge – Lady Marmalade
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3 – DEFINIÇÃO DE CONCEITOS MOTIVADORES E 

DESENVOLVIMENTO TEÓRICO

3.1 - Moulin Rouge

Segundo Frey Em 5 de outubro de 1889, inaugurava Le Moulin Rouge, 

no Sopé de  Montmartre, n° 90, na Boulevard de Clichy, onde já existira um 

salão de baile chamado La Reine Blanche. Seu estilo era um pouco inferior ao 

do  Moulin  Rouge,  e  esta  inauguração transformou aquele  antigo  endereço, 

levando  para  lá  o  centro  da  efervecência  da  Paris  “decadente”.  Henry  de 

Toulouse-Lautrec,  presente  na  inauguração,  participou criando cartazes que 

levariam ao conhecimento do público os shows que o novo cabaré promoveria. 

 Tamanho  era  seu  contraste  no  contexto  parisience  graças  a  sua 

irreverência. Espalhafatoso, fulgurante e cheio de artifícios, prova disso é seu 

moinho  fake, que  girava  com  suas  luzes,  vistas  de  longe  à  noite.  Seu 

administrador, Charles Zidler, com vocação para o teatral conseguia fornecer 

prazer e entretenimento para seus clientes, que permeavam as mais variadas 

classes  sociais,  isso  por  se  localizar  entre  dois  bairros  de  realidades  bem 

distinitas. (FREY, 1997 p. 147 - 148)

Antes  de  se  tornar  o  exuberante  e  bem  frequentado  moinho,  no 

Boulevard Clichy, a contrução estava condenada, pois por ali,  passaria uma 

estrada. Mediante este futuro,  ninguém ousou investir  no lugar,  tanto que o 

estabelecimento anterior ao Moulin Rouge muito dificilmente era limpo. Porém, 

o trajeto da avenida foi modificado, e isso fez com que Charles Zidler e Joseph 

Oller  tivessem  interesse  em  comprá-lo  para  que  fosse  construído  o  novo 

cabaré que abrilhantaria as noites parisienses. (Veja na história, 2010)

Para  Frey  Moulin  Rouge  era  direcionado  para  um  público  diferente 

daquele para o qual as casas concorrentes trabalhavam, logo não competiam 

diretamente, seu intuito era atender as classes mais esnobes, tanto que alguns 

de  seus  clientes  eram príncipes,  condes  e  duques.  Os  administradores  do 

Moulin  Rouge,  mencionavam o cabaré como sendo um local  extremamente 

parisiense e que os maridos poderiam ir acompanhados de suas esposas.
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Ainda segundo Frey, o exagero era característico da decoração, muitas 

luzes  de  gás  e  luzes  elétricas,  tecidos  suntuosos,  orquestras,  pistas  para 

dançar e fazer performances, macacos amestrados que perambulavam entre 

os assentos dos expectadores no jardim, onde também havia um gigantesco 

elefante de papel machê e madeira. Tudo como se fosse uma feira, corredores 

com dançarinas do ventre,  uma barraca de tiro ao alvo e uma cartomante. 

(FREY, 1997 p. 148)

Fig. 5 - Elefante de madeira e papel machê - Fonte: http://s3.hubimg.com/u/229962_f260.jpg

3.2 - Embasamento Teórico

Trazidas ao contexto  temático,  imagens,  filmes e musicais  acerca do 

Cenário do Moulin Rouge, a metodologia de abordagem para a constituição da 

linguagem pretendida nos materiais a serem desenvolvidos foi a de tradução 

intersemiótica.

Segundo  Jakobson,  um  dos  pioneiros  do  estudo  da  tradução 

intersemiótica,  esta  consiste  em  transmutação  de  signos  de  um  sistema 

semiótico para outro sistema semiótico. (1959, in Aguiar e Queiroz, 2007)

A  tradução  de  pensamentos  em  signos  depende  de  um  meio  de 

socializar  tais  pensamentos.  Cada  veículo  compreende  características 

peculiares e quando a mensagem é submetida ao contato com os sentidos, a 

mente  produz  interpretações,  que  abordam  significantes  e  viabilizam  a 

comunicação, é o que afirma Pinna e Figueiredo (2004).
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Segundo  Diniz,  o  processo  de  tradução  intersemiótica  consiste  em 

procurar equivalências entre estes sistemas semióticos pelos quais o projeto irá 

permear.  Logo,  busca-se  constituir  semelhanças  que  liguem  as  partes 

construindo a mensagem através de sistemas diferentes.

Tradução tem em seu significado literal ir além do denotativo, isto 

é, captar as nuances conotativas de uma língua e reproduzi-las em outra. 

Já a tradução intersemiótica se estabelece na relação entre os sentidos, 

meios  e  códigos  (gramática),  sendo  o  repertório  e  os  signos  que 

constituem o código, o seu vocabulário. (Entretanto, terminologicamente, 

para  Julio  Plaza  código  significa  linguagem.)  (PINNA  e  FIGUEIREDO. 

2004 p. 1)

É através de tais equivalências ou “gramática” e de sua relação com o 

objeto do signo que a mensagem é constituída. Cada nova tradução requer 

adequações  decorrentes  das  adaptações  necessárias  a  cada  veículo 

semiótico. Os signos resultantes devem conceber através de novos recursose 

associações, a mesma mensagem traduzida.

Para Peirce, o signo nunca trará o sentido mais amplo do objeto, pois 

representá-lo em sua totalidade vai muito além da sua capacidade. O signo 

apenas indica o objeto através de associações com outros meios, a partir daí a 

dedução do intérprete, embasada em suas experiências colaterais, o levarão a 

visão do objeto dinâmico. (em Pinna e Figueiredo, 2004)

Essas associações  com outros  meios  são,  por  exemplo,  as  imagens 

mentais que partem de signos escritos e que levam o intérprete ao objeto do 

signo,  logo,  a  leitura  enquanto  mensagem  verbal  traz  à  compreensão  da 

mensagem uma imagem do objeto representado. Estes assumem o mesmo 

caráter  da  tradução  intersemiótica,  pois  são  meios  diferentes  (verbal  e 

imagético)  e  que  veiculam  o  mesmo  interpretante.  Tais  associações 

(congnitivas) internas são a base dessas traduções.

A  preocupação  com  o  senso  comum,  consiste  na  relevância  do 

conhecimento  pretérito  do  público  perante  a  mensagem.  Segundo  afirma 

Santaella (2008, pág. 06), as mensagens só comunicam para quem os signos 

fazem sentido, logo, não há como comunicar o Moulin Rouge se o observador 

desconhece seus atributos. Esta consideração também cabe a utilização de 
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traços  do  local  propriamente  dito,  uma  vez  que  o  contato  direto  seria  o 

parâmetro que possibilitaria o interpretante mais consistente e próximo da real 

mensagem proposta.

3.3 – Público-alvo

De acordo com o tema, se tratando de cores mais fortes e desenhos 

cheios  de  atributos  que  inspiram  luxo  e  sensualidade,  fica  previamente 

determinado que o público alvo detém jovens e adultos em uma faixa etária 

compreendida entre os 25 e 50 anos, que tenham interesse em decorar seus 

ambientes com estilo despojado e leve referência ao retrô.

A  função  deste  material  é  meramente  decorativa,  logo  não  requer 

conhecimento acerca do tema, ainda que este seja crucial para entendimento e 

pregnância do conteúdo visual dos produtos.

Não  há  nenhuma  característica  que  possa  restringir  a  aquisição  do 

produto  a  um  único  gênero,  a  única  diferenciação  a  ser  feita  é  o  tipo  de 

aplicação e cômodo a que se destinará o papel de parede.

Como sendo um material decorativo e também pelo tipo de aplicação a 

que se destina tem foco em consumidores de classe média-alta ou superior.

4 - RECURSOS TÉCNICOS E RESULTADOS PRETENDIDOS

Visando desenvolver um projeto de Design de Superfície para papéis de 

parede, torna-se necessário tomar conhecimento dos materiais acerca deste 

segmento decorativo, onde, com a evolução dos processos tornou-se possível 

trabalhar com novos materiais, imprimir novas texturas e trabalhar melhor o 

acabamento das peças.

Papéis, vinis, pinturas através de moldes e muitos outros são os meios 

de imprimir nas paredes desenhos e superfícies variadas.

Com os processos de impressão em constante  crescimento,  pode-se 

trabalhar com nuances de várias matizes, texturas táteis e outros efeitos que 
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no jogo de luz e sombra trarão efeitos visuais, o que traz uma infinidade de 

possibilidades aos projetos gráficos.

Com  o  desenvolvimento  de  uma  padronagem  retangular,  de 

continuidade  horizontal,  este  projeto  objetiva  cobrir  superfícies  de  paredes 

planas.

Para  maior  durabilidade,  a  base  determinada  para  impressão  foi  o 

Tecido em poliéster 150D Cloth, com base em PVC. Material este resistente à 

água e outras intempéries, impresso com tinta solvente.

Por  ter  textura  de  tecido  fosco  evita  que  reflexos  acabem por  surtir 

efeitos indesejados,  além de trabalhar  com o tato.  Para impressão pode-se 

empregar  o  mecanismo  digital  com  produção  sob  demanda,  assim  os 

tamanhos podem ser alterados de acordo com a necessidade de cada cliente.

Seu  inconveniente  é  o  de  não  ter  a  base  adesiva,  o  que  requer  a 

aplicação prévia de uma cola com aderência específica para unir o PVC da 

base do tecido à parede.

Por se tratar de um produto mais focado no público de poder aquisitivo 

mais elevado os custos e a mão de obra empregada na produção e produção 

das mídias podem ser somados ao valor de venda do produto.

A malha do tecido de polyester deve ser fina para não tornar o resultado 

robusto  demais,  por  isso  a  escolha  do  150D.  Por  ter  apenas  0,15mm  de 

espessura não pesará na aplicação e tornará sua sustentação mais segura e 

durável.

Fig. 6 – Banner da Digitex, Tecido para impressão com tinta solvente. Fonte: 

http://www.topsupply.com.br/products/midias/importado.php
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5 - DEFESA 

Como  o  lançamento  deste  produto  visa  inicialmente  a  sua 

comercialização em território nacional, a bagagem visual do público brasileiro 

consiste  em  sua  maioria  por  imagens  produzidas  em  representações  já 

existentes, tido o nível econômico da grande maioria da população brasileira 

que a renda mensal não possibilita viagens ao exterior do País.

São muitas as representações encontradas do Moulin Rouge, graças a 

sua utilização em vários filmes e musicais. Buscou-se então por materiais mais 

difundidos e  também que apresentassem certa  consistência,  já  que para  a 

tradução intersemiótica são importantes equivalências sígnicas.

As  obras  escolhidas  foram:  O  clipe  Moulin  Rouge  do  grupo  Lady 

Marmalade, o Filme musical Moulin Rouge e um das obras do Famoso Henry 

de Toulouse Lautrec.

Vistas estas mídias foram avaliadas as equivalências presentes. Todas 

as fontes de pesquisa visual acentuam a mulher, sua sensualidade e se valem 

de cores vibrantes e quentes. Tons que favoreciam o ambiente e seu objetivo, 

onde cheios de luxo e ostentação recebiam e elite parisiense.

Segundo  traduções,  Moulin  Rouge,  em  português  significa  Moinho 

Vermelho. O vermelho, largamente utilizado nos ambientes e principalmente 

nas  representações  faz  menção  ao  nome,  tanto  que  cobre  o  moinho  na 

fachada justificando a escolha do nome da casa.

O moinho é tido com o principal signo dentro do assunto Moulin Rouge, 

por ser tão exuberante e diferente das demais casas do gênero, este signo faz 

parte  do  senso  comum,  sendo  do  conhecimento  de  grande  maioria  das 

pessoas tomadas como o público alvo deste produto.

Tal verificação foi uma das principais preocupações do desenvolvimento 

do produto, pois, ao mesmo tempo que não são necessárias assinaturas, este 

deve de alguma forma trazer informações inquestionáveis, comunicando esta 

tradução sem desvios de sentido. Logo são captados símbolos que remetam 

ao famoso cabaré.

Nas várias leituras dessas três superfícies têm-se diversos fragmentos 

do Moulin Rouge. O objetivo foi trazer vários estilos e mais de um dos diversos 
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cenários  acerca  deste  patrimônio  histórico  que  contextualizou  muitas 

mudanças no mundo da arte.

5.1 - Modelo 01

Fig. 7 - Padrão 01

A solução encontrada para o padrão 01 foi a utilização de dois fortes 

símbolos do Moulin Rouge, as dançarinas de Cancã, que apimentavam a noite 

mostrando suas pernas e o famoso moinho vermelho, tido com a assinatura 

visual do cabaré.

O  moinho  aplicado  com  simplificação,  complementa  a  composição 

conservando e acentuando a simetria do desenho através de linhas retas e 

ausência de devaneios. As dançarinas de cancã, a frente do moinho, cheias de 

curvas e repletas de movimento trazem a disposição originalmente utilizada na 

dança e preenchem a composição, evitando que fossem formadas regiões de 

afunilamento, que direcionam a atenção do observador.

Sua utilização em transparente, sobre fundo mais escuro e traços em 

vermelho saturado, geram um discreto contraste que permite que os ambientes 

em que for aplicado este papel sejam mais equilibrados. As dançarinas foram 

uma apropriação de uma das obras do pintor Henry de Toulouse Lautrec, um 

cartaz feito para anunciar os espetáculos da casa.
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Fig. 8 - Cartaz - Henry de Toulouse Lautrec

Partindo da simplificação  do desenho em cores  e  formas  a  idéia  foi 

figurar através de um mínimo de recursos visuais, aquilo que a obra e o estilo 

do artista utilizavam para representar o cabaré.

Em fundo vermelho para  referenciar  o  Rouge é  marca  registrada de 

todas as composições tido seu papel representativo perante o tema.

O resultado da aplicação e do padrão vertical criado segue:

Fig. 9 – (modelo 01) Módulo, Aplicação e Tabela de Cores CMYK
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Os vermelhos utilizados são três tons de uma mesma matiz e seguem 

especificados em coordenadas CMYK na Fig. 9.

5.2 - Modelo 02

Com foco na sedução feminina, as formas trazem os traços da cinta-liga, 

roupa íntima cujo uso é símbolo de sensualidade e sedução. Inspirados nas 

rendas  das  roupas  íntimas  a  composição  com o  vermelho  traz  o  conceito 

Moulin  Rouge  enquanto  o  moinho  vermelho  aplicado  discretamente  em 

complemento à renda fecha a composição assinando com a marca do Moulin 

Rouge.

Fig. 10 – (modelo 02) Módulo, Aplicação e Tabela de Cores CMYK

Neste caso especificamente, o padrão de textura xadrez fez com que o 

fundo sofresse uma ilusão de perda de tonalidade, o que sobrecarregou o vazio 

central. A medida encontrada foi de compensar a ilusão com a intensificação 
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do vermelho na parte inferior, o que justifica a utilização do mesmo terceiro tom 

aplicado nas vestes da dançarina (no modelo 01).

Para a representação das formas de uma cinta liga, uma imagem foi 

utilizada para que fossem extraídos alguns traços promovendo semelhanças 

entre o figurativo e o real.

A ilustração tomada como molde segue na Fig. 11:

Fig. 11 - Lingerie e Cinta-liga – Fonte: http://www.revelateurs.com.br/lojavirtual

5.3 - Modelo 03

Buscando trazer o luxo e a ostentação do cabaré para os ambientes, o 

que  se  propõe  neste  modelo  é  a  criação de  volumes a  partir  do  degradê. 

Gradientes foram aplicados construindo texturas encontradas no clipe musical 

e em imagens do filme que foram as principais fontes para estas apropriações.

O papel de parede faz referência ao palco, cenário dos mais fervorosos 

shows,  e  aos sofás e suas texturas  sofisticadas em tecidos  delicados bem 

como as cortinas que revelam o espetáculo.

A intenção foi  a  de  manter  o  equilíbrio  distribuindo os  elementos  de 

modo que o ponto de vista do observado ficasse posicionado mais no centro da 

textura losangular.
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Fig. 12 – (modelo 03) Módulo, Aplicação e Tabela de Cores CMYK

Para que algo ligasse as três peças todas mantiveram a mesma tabela 

de cores. Porém a diferenciação das peças busca torná-las mais particulares e 

restringi-las a sua simbologia própria, como se tratam de um mesmo tema não 

necessariamente deveria se referir ao mesmo objeto.

6 – CONCLUSÃO

Com  base  nos  resultados  obtidos  são  verificadas  semelhanças  com 

fragmentos do universo Moulin  Rouge,  estas  composições buscam portar  o 

espírito do famoso cabaré.

Cores, formas, movimento, figurações, conotado e denotado constituem 

uma  mensagem  primeiramente  emocional,  são  estes  fatores  que  se  não 

identificam,  permitem  levar  sensações  ao  observador,  o  que  justifica  a 

utilização da tradução intersemiótica uma vez que a mensagem se traduz em 

interpretante como emoção, significação e reação.

Mai  do  que  levar  Moulin  Rouge,  este  pretende  causar  experiências 

acerca do tema, e de uma época que foi da fruição de poucos.
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