ANEXO II: Resumo do Projeto
A- PROJETO
1-Título:
O DESIGN DE SUPERFÍCIE COMO INSTRUMENTO DE RENOVAÇÃO DOS ARTEFATOS DO ALTO DO MOURA

2-Centro:
Centro do Agreste
4- Nome (Professor Coordenador):

3- Departamento:
Núcleo de Design
5- Fone:
(81) 91624690

ANDRÉA BARBOSA CAMARGO

6-Fax:

7- E-mail:
andreacamargo@gmail.com

B– EQUIPE DE TRABALHO
8- Professor(es) participante (es) (nome/titulação/e-mail):
Andréa Fernanda de Santana Costa, mestre em Desenvolvimento de Processos Ambientais, andreafscosta@hotmail.com
Bruno Xavier da Silva Barros, mestre em Engenharia de Produção, barros_bruno@hotmail.com

9- N° de técnico (s): 10-N° de alunos de graduação: (especificar nome,
curso, e-mail e função no projeto):

11-N° de alunos de Pós-Graduação (especificar
nome, e-mail e função no projeto):

Fernanda Priscila Pires Candido, Design,
nandinhawiccana@hotmail.com, voluntária.
Edilene Maria de Lima, Design,
didi_lene26@yahoo.com.br, voluntária.
Cíntia Raquel Ferreira de Amorim, Design,
craquel18@gmail.com, voluntária.
Glaubervânia Souza, Design,
glaubervaniasouza@hotmail.com, bolsista.
Filipe Oliveira Almeida, Design,

12- Área atuação:
[ ] Comunicação
[ x ] Cultura
[ ] Tecnologia e Produção

[ ] Educação
[ ] Economia e Administração
[ ] Meio Ambiente

[ ] Saúde
[ ] Trabalho
[ ] Direitos Humanos e Justiça

13- Local:

14- Período de Execução:

Caruaru/Alto do Moura

10 de setembro de 2009 até 10 de dezembro de 2010

15-Público Alvo:
Artesãos do Alto do Moura em Caruaru

16- Objetivos:
Objetivo Geral
Identificar as etapas do processo produtivo e as características das peças de barro produzidas pelos(as) artesãos(ãs) residentes
no Alto do Moura, em Caruaru, Pernambuco.
Objetivos específicos
Promover reunião esclarecedora com membros da associação de artesãos do Alto do Moura.
Fazer um diagnóstico econômico demonstrativo da inserção do design no artesanato.
Quantificar o numero de artesãos(ãs) envolvidos no processo de criação das peças.
Identificar o repertório gráfico (formas, imagens, cores, texturas) utilizado pelos artesãos(ãs) nas superfícies das peças de barro.
Realizar oficina para identificação de novas formas, cores e texturas a serem inseridas nas superfícies das peças.
Realizar oficina para sintetizar as formas identificadas, em linguagem própria para o artesanato em barro.
Realizar oficinas de design de superfície com os artesãos(ãs).
Criar um catálogo com o repertório gráfico identificado e possíveis combinações gráficas.
Promover exposição das peças.

17- Parcerias:
Artesãos(ãs) residentes no Alto do Moura
Projeto Alumiar – Birô de Design do Agreste.
Projeto de pesquisa “Melhorias no Processo de Desenvolvimento de Produtos no Artesanato do Alto
do Moura: Uma Abordagem de Implementação Metodológica para um Setor em
Ascensão”, Walter Franklin Marques Correia, D.Sc.

18- Resumo do projeto (até 200 palavras):
O projeto em questão tem como mote facilitar a criação de novos repertórios gráficos a serem icorporados pelos artesãos do Alto do
Moura (Caruaru) nas superfícies de suas peças em barro. Através da técnica de rapport, base do design de superfície, acrescidas de
técnicas de criatividade e estilização de imagens, iremos facilitar aos artistas da argila como extrair elementos simbólicos e inusitados da
nossa cultura. Esse projeto irá fornecer, sem descaracterizar a criação presente, uma gama de imagens capazes de retratar nosso
“universo cultural” de forma mais efetiva, em substituição ao uso da repetição de padrões difundidos na superfície da criação da arte
figurativa atual.
O design de superfície é uma ênfase inovadora do design, cujo termo foi incorporado no Brasil pela designer Renata Rubim. Segundo
Rubim (2005), tal ênfase consiste na criação de imagens bidimensionais, projetadas especificamente para a geração de módulos/padrões,
que se desenvolvem de maneira contínua sobre as superfícies de revestimentos.
Tendo em vista que a repercussão, para além das fronteiras nacionais, do trabalho dos bonequeiros do Alto do Moura, alicerçada pelo
legado do mestre Vitalino, buscamos através deste projeto incentivar a inovação e resgate de símbolos regionais, que aplicados nas
superfíceis das peças de arte são capazes de retratar o momento presente, concebendo-o como um canal difusor de nossa cultura.

19- Palavras-chave (5):
cerâmica;
design de superfície;
forma;
cor;
textura;

20- Referências Bibliográficas:
RENATA, R. Desenhando a superfície. São Paulo: Rosari, 2005.

