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RESUMO
O objetivo desta pesquisa é a valorização e documentação

entrevistado. Após mergulhar no universo do Estúdio Iguti,

da expressiva modelagem manual do profissional Wilson

que tem uma produção de mais de trinta anos contribuindo

Choji Iguti através do registro de suas obras de maior re-

com o mercado dos brinquedos e outros produtos, os mode-

levância. A técnica manual utilizada por ele vem se desta-

los produzidos por Wilson Choji Iguti foram criteriosamen-

cando no meio do crescente universo de opções de proces-

te selecionados e cronologicamente organizados a partir da

sos digitais, comumente denominados de impressão 3D. Em

década de 1980 até a atualidade. O método de trabalho do

modelagem e design é abordada a importância dos dois pro-

profissional foi documentado através de dois produtos, sen-

cessos com suas principais características em cursos supe-

do que um deles foi registrado dia a dia, acompanhando a

riores de Design, e destaca a modelagem manual como sen-

modelagem. Seu profundo conhecimento dos processos in-

do essencial no desenvolvimento de novos produtos, como

dustriais, experiência com diferentes tipos de materiais e

parte do pensamento projetual. Os procedimentos utiliza-

técnicas, autocrítica e o “fluir” do seu processo criativo dei-

dos para fundamentar a dissertação empregam métodos de

xaram evidente o que faz a diferença entre ele e outros mo-

Pesquisa Qualitativa, usando entrevistas com interpretação

deladores manuais. Como resultado das entrevistas iniciais

de contexto e casos, sendo eles os mais indicados para o

foram filtrados os cinco cases apresentados e fazem parte da

levantamento da vida de um profissional. A pesquisa teve

tessitura das histórias por ele narradas. Wilson Choji Iguti

também o apoio do método da História Oral que utiliza a

compartilha sua experiência com aqueles que o procuram;

técnica da entrevista por meio de gravação dos depoimentos

esse é o modo de propagar os conhecimentos, mas nunca

e contou com estratégias próprias para conduzir a narrativa.

se deteve para sistematizar a sua produção. A dissertação

Além de tal método funcionar para documentação, permite

objetiva deixar para futuras gerações referências do método

transcrever parte das informações como citações do próprio

de trabalho da modelagem manual.

Palavras chave: Artes. Cursos de Design de Produto. Método de trabalho. Processos de modelagem manual.

ABSTRACT
The aim of this research is the appreciation and documen-

contributed to the toy market and also other products, mod-

tation of Wilson Choji Iguti’s significant manual shaping

els produced by Wilson Choji Iguti were judiciously selected

through his most relevant works. His manual technique has

and organized in chronological order from the 1980s to the

stood out in the growing universe of digital processes, which

present. Iguti’s working method was documented by two

is generally called 3D printing. The chapter Modeling and

products, in the case of one of them we accompanied and

Design discusses the importance of these two processes and

recorded the modeling process on a daily basis. His deep

their main features in design courses and also highlights

knowledge of industrial processes, his experience with dif-

manual modeling as essential in developing new products

ferent materials and techniques, his self-criticism and the

as part of design thinking. The procedures that substantiate

“flow” of his creative process make the difference between

this work employ qualitative research. It makes use of inter-

him and other manual modelers evident. Five cases were

views with context interpretation and cases, which are most

selected from the interviews and they are intrinsic parts of

suitable for collecting data about the life of a professional.

stories he told. Wilson Choji Iguti shares his experience with

This research is supported by the method of Oral History by

those who wants to talk to him about his work; this is the

tape recording interviews and testimonials which had their

way he spread his knowledge, on the other hand he never

own strategies to drive the narrative. In addition to docu-

bothered to register his own production. This work wishes

mentation, this method allows the transcription of informa-

to leave references of the manual modeling method for fu-

tion as interviewee’s quotes along the work. After diving in

ture generations.

the work of more than thirty years of Estudio Iguti, which
Keywords: Arts. Manual Modeling Processes. Product Design Courses. Work Method.
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war – como tudo começou
1 “A GROW foi fundada em agosto de
1972, por quatro engenheiros recémformados pela Escola Politécnica da USP,
com o lançamento do jogo para adultos
WAR, o primeiro jogo de estratégia do
Brasil.[...] O WAR foi muito bem aceito
pelos lojistas e consumidores e, em
pouco tempo, se tornou um sucesso de
vendas [...]” (GROW, s/d) http://www.
lojagrow.com.br/sobre

2 A TROL foi uma importante fábrica
de brinquedos, na época.

O jogo (WAR) da fábrica de Jogos e Brinquedos GROW1 se conecta com esta dissertação, pois explica como o interesse pelo tema começou enquanto era estudante no curso de Desenho Industrial (atual Design de Produto). Admiradora do
universo dos brinquedos e dos modelos, meu trabalho de conclusão de curso
(TCC) foi na linha dos brinquedos e havia a necessidade de apresentar um modelo físico. Em função das dificuldades de elaborar alguns aspectos técnicos
avançados do modelo, fui indicada pelo orientador a buscar ajuda na empresa
Trol S.A. Ind. e Com2.
O modelador Sr. Renato (desconheço o sobrenome), deu todo seu apoio apresentando novos materiais e processos, como a borracha de silicone e fundição em
resina, para o desenvolvimento do modelo. Estes novos conhecimentos, mais as
habilidades desenvolvidas na faculdade, principalmente nas oficinas, foram fundamentais para ser contratada como modeladora na GROW. Um dos trabalhos
desenvolvidos já como modeladora nessa empresa, foram as peças do WAR, um
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jogo de estratégias constituído de tabuleiro, seis conjuntos de peças de cores di-

O profissional de modelagem Wilson Choji Iguti (na época, prestador de serviços

ferentes que representam os exércitos dos jogadores e os dados.

para a empresa como autônomo), Hélder Pires de Almeida (o modelador mais

O jogo fez tanto sucesso que em 1986, foi lançado o WAR edição luxo (vide imagem 1) – trocando a embalagem cartonada por uma luxuosa embalagem de lata e
peças em formato específico substituindo as fichas tradicionais (vide imagem.2).

antigo da empresa) e eu, desenvolvemos os modelos das peças do jogo – tanque,
canhão e granada, nas quantidades usadas no jogo para serem fotografadas para
catálogo. Iguti modelou os pré-modelos em resina de dentadura e fez as fundições das peças em cera pintada que assim ficaram sem brilho (vide imagem 3).

Imagem 3 Peças do jogo War; modelagem Iguti, as duas primeiras, da esquerda para a direita são pré-modelos
em resina de dentadura, as outras são mock-up. • Fonte Autora (2016).

A reprodução das peças através de molde de borracha de silicone e as fundições em
resina colorida resultaram em peças com acabamento brilhante (vide imagem 4).

34

Imagem 4 Peças do jogo War – modelagem Helder e a autora, protótipos em resina colorida. • Fonte Autora (2016).

apresentação.

apresentação.

Imagem 1 Jogo WAR edição luxo de 1986. • Fonte Catálogo de lançamentos Grow (1986).
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Imagem 2 Novos formatos para as peças do jogo War. • Fonte Autora (2016).

Expressiva modelagem manual de Wilson Iguti

Além de Iguti permitir que Helder e eu utilizássemos os pré-modelos por ele

O coordenador João Nagano, (atual diretor da Grow) escolheu as melhores peças

confeccionados, em nossos encontros, generosamente compartilhava seus co-

para as fotos do catálogo.

nhecimentos conosco.

Informações sobre os modelos:
Pré-modelos confeccionados por Iguti
• Resina de dentadura
• Molde de borracha de silicone
• Fundição em cera (receita especial)
• Pintura final
Mock-ups confeccionados por Helder e pela pesquisadora

Desse momento em diante nossa amizade perdura até hoje, com a enriquecedora troca de informações.
Os conhecimentos adquiridos naquela empresa me levaram a trabalhar como
professora de oficina de modelos e protótipos em cursos superiores de Design
em diversas faculdades. Dos trinta anos de experiência profissional vinte e cinco foram na área acadêmica na Universidade São Judas Tadeu e nas Faculdades
Metropolitanas Unidas AE (FMU).

• Cópia dos pré-modelos em borracha de silicone

A formação em Design de Produto pela Fundação Armando Álvares Penteado

• Fundição em resina já colorida

(FAAP) foi enriquecida com cinco anos na área profissional como designer, res-

• Retoque final nas peças

ponsável de produto e modeladora na Grow Jogos e Brinquedos, Savion Ind. e

• Execução de 20 peças de cada nas 6 cores

Com. de Plásticos. A atuação nas empresas Benchmark comunicação corpora-

• Cores: verde, amarelo, vermelho, azul, preto e branco.

tiva com projeto de embalagens e vários trabalhos como profissional liberal me
habilitaram a lecionar em diversas disciplinas de cursos de design. No entanto,
após convite de ingressar na área acadêmica tive atuação, principalmente como

36

ção ficou pelas aulas práticas de modelos, onde encontrei grande afinidade possibilitando compartilhar com meus alunos os conhecimentos adquiridos como
modeladora e designer. Na minha caminhada profissional, me tornei conhecida
por Elô Penna, nome que adotei para publicar o livro Modelagem Modelos em Design
Imagem 5 Peças do jogo War – peças industrializadas por processo de injeção. • Fonte Autora (2016).
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e outros trabalhos.
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professora de Modelos e Protótipos inclusive com livro publicado na área. A op-
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Nesses anos todos, Iguti sempre esteve presente, proferindo palestras nas instituições onde lecionei, no lançamento do meu livro; trocamos preciosas informações quando necessário; acompanhei sua carreira profissional; Ilustrei minhas aulas com seus trabalhos; sempre que possível estive presente em feiras

introdução.

de brinquedos no lançamento de produtos modelados por ele. Em fim, acompanhei o crescimento do seu sucesso e essa longa proximidade tornou Iguti meu
mestre – uma inspiração.
Como professora de modelos e protótipos, tenho observado a falta de registros

Arte escultórica e Design de Produto são áreas de criação nas quais é neces-

e livros sobre profissionais que atuem nesta área da modelagem. Quando tive

sária a confecção de modelos físicos que são indispensáveis para a verificação

oportunidade de ingressar no programa de Mestrado em Educação, Arte e His-

formal durante o seu desenvolvimento. Tanto no caso de uma escultura quanto

tória da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a escolha do tema do

no de modelos industriais, a milenar modelagem manual é utilizada para ex-

projeto pareceu natural. Assim, ao verificar que o conhecimento a respeito do

pressar e verificar uma ideia através do modelo.

profissional Iguti e seu métier não passa dos bastidores de sua área de atuação,
os caminhos me levaram novamente ao universo dos brinquedos e dos modelos. O profissional e amigo Wilson Iguti aceitou o convite para registrar sua vida
profissional nesta dissertação de mestrado; abriu as portas e arquivos de seu
estúdio além de doar dezenas de horas em formato de entrevista e didáticas de
modelagem manual.

rir a toda forma plástica tridimensional ou em relevo, resultante de modelagem
de substâncias maleáveis e/ou moldáveis, pelo desbaste de sólidos ou pela reunião de materiais e/ou objetos diversos.
Segundo Midgley (1989), a palavra modelagem expressa a forma diretamente
construída em material flexível, maleável ou mole, tais como argila, clay, ou cera,

apresentação.
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Neste trabalho, o termo escultura é adotado, de um modo genérico, para se refe-

com um mínimo de suporte rígido e é com este sentido que o termo será usado
neste projeto. O termo “modelador” é empregado para designar o profissional
que elabora modelos a serem utilizados para reprodução seriada. As técnicas
por ele utilizadas podem ser tanto modelagem quanto escultura.
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Para um artista, escultor e/ou modelador, a argila ou clay, ou cera, entre outros

Estabelecendo uma relação entre o designer e manufatura, Ashby e Johnson

materiais com plasticidade, são as matérias expressivas mais utilizadas que

reforçam a necessidade do modelo físico como forma de linguagem no desen-

permitem traduzir sua personalidade usando a mais antiga das ferramentas

volvimento do projeto.

– a mão. Clay é considerado um tipo de argila onde a água é substituída por faalém da facilidade de retirar ou acrescentar material a qualquer momento da
modelagem. Quando a obra é executada com a paixão que marca um caráter
pessoal passa a ser o valor diferencial de um bom trabalho. Quanto ao bom
trabalho, à escultura, à modelagem da obra e da expressão, plasticidade, assim
como da subjetividade e espiritualidade, Pareyson diz:
Não obstante, as obras de arte são figuras espirituais: imagens que têm
um significado humano, que falam à mente e ao coração, [...] Grande parte da magia e do mistério da arte consiste exatamente nesta convergência de espiritualidade e fisicidade, que faz da obra um corpo e um espírito,
uma coisa e, juntamente um valor (PAREYSON, 1997, p.155 e 156).

Quanto às mãos, Focillon diferencia as de um escultor das de uma pessoa comum, pois o artista coloca toda a sua força de expressão nas mãos que execu-

introdução.

tam a modelagem, diferente do trabalho manual do homem “comum”.

40

O que distingue o sonho da realidade é o facto de o homem que sonha
não poder criar uma arte: as suas mãos dormem. A arte faz-se com as
mãos. Elas são o instrumento da criação, mas, antes do mais, o órgão do
conhecimento. [...] O artista prolonga o privilégio da curiosidade da infância bem para lá dos limites dessa idade. Ele toca, apalpa, calcula o peso,
mede o espaço, modela a fluidez do ar para aí prefigurar a forma, acaricia
a superfície de todas as coisas, e é com a linguagem do tacto que compõe
a linguagem da vista (FOCILLON, 2001, p.114 e 115).
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Um projeto se desenvolve por meio de modelos; esses modelos são um
meio de comunicação importante entre designers industriais e projetistas técnicos, e entre os designers e o cliente para o qual o produto deverá
ser feito. [...] Os modelos permitem que o produto seja manipulado (se
pequeno) e visto de vários ângulos (particularmente importante quando
são grandes) (ASHBY; JOHNSON, 2011, p.43).

O avanço da tecnologia utilizada na confecção de modelos aponta, atualmente,
mudanças no processo de desenvolvimento de muitos deles. Boa parte da confecção destes modelos está migrando da modelagem manual (vide imagem 6)
para a modelagem através da impressão 3D (vide imagem 7).
Imagem 6 Modelagem
manual. Cabeça
inspirada na imagem
de Ayrton Senna da
Silva, piloto brasileiro,
tricampeão mundial de
Fórmula1. • Material
clay. • Fonte Estúdio
Iguti (s/d).
imagem 7 Modelagem
através da Impressão
3D. Cabeça de pessoa
desconhecida. •
Material polímero. •
Fonte http://waz.com.br/
blog/2013/06/12/tudo-oque-voce-precisa-sabersobre-impressoras-3d/.
Acesso em: 21 set. 2015.

Expressiva modelagem manual de Wilson Iguti

introdução.

ses parafínicas de petróleo. O material pode ser cortado, esculpido e modelado

41

Segundo uma publicação da organização estadunidense New Media Consortium
pida, se refere a tecnologias que constroem objetos físicos a partir de conteúdo

3 Disponível em: http://www.nmc.org/
publication/nmc-horizon-report-2014higher-education-edition/

digital tridimensional, como softwares de modelos em 3D e outras ferramentas
de desenho usadas por computador [...] NMC Horizon Report > 2014 Higher Edu-

visual de uma hipótese paleontológica,
sobre a anatomia, a aparência ou a
ecologia das espécies fósseis". ANDERY,
Rafael. Dinos em risco. São Paulo:
Revista Folha de São Paulo, 21 a 27 de
junho de 2015, p.24 e 25.

Parafraseando o paleoartista5 Ariel Milani, para os artistas, somos designers; para os
designers, somos artistas; para os escultores, somos modeladores; para os modeladores
somos artistas. Então, como apresentar um profissional com mais de 30 anos de
prática da modelagem manual no mercado da produção de objetos sem rotulá-lo de artista, escultor ou designer. Conforme pretendemos mostrar ele é um

cation Edition (2014, p.40, tradução nossa).

pouco de tudo isso.

Esta tecnologia permite ganhar tempo de execução de modelos físicos, pois a

Seus modelos revelam a forma idealizada pelo projeto e a tornam realidade. É

modelagem tecnológica é muito mais rápida do que a manual. No entanto, em

importante notar que na modelagem manual – seja com materiais maleáveis

função dessas ferramentas digitais, a expressão da linguagem pessoal, caris-

ou rígidos – os modelos, além de serem únicos, têm um tempo determinado.

ma e individualidade que cada modelador consegue transmitir em seu trabalho

Após a sua conclusão, são destruídos para que o material possa ser reutilizado

pode ficar prejudicada.

ou na sua retirada do molde, respectivamente. Por isso a obra é única quando finalizada, mesmo que o intuito do projeto seja um objeto industrializado.

Atualmente a milenar modelagem manual, usada para fazer os mais diversos

Para o modelador, a sua obra acaba ali: iniciou com uma massa disforme, deu

tipos de modelos artísticos e de produtos, está sendo substituída. A falta de

a forma ou modelou a forma, tirou uma cópia para ser utilizada na indústria

registros e documentação de profissionais, que continuam trabalhando com a

e destrói o modelo que volta a ser massa. Em função dessa particularidade, as

técnica manual, pode vir a se perder no tempo.

obras de Iguti neste trabalho são consideradas como únicas quanto ao objeto

Wilson Choji Iguti, conhecido por Iguti é um profissional que acompanhou estas

modelado/esculpido.

mudanças, aperfeiçoou-se em sua carreira e continua a fazer seu trabalho uti-

Por não ter os registros de sua produção, Iguti não apresenta seus trabalhos,

introdução.

lizando o processo manual para fazer os mais diversos tipos de modelos físicos.
Através de sua mágica4 modelagem/escultura, ele transforma o imaginável em

42
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possível, tornando-se uma referência no mercado de trabalho e por isso, continua sendo chamado/contratado para materializar formas e sonhos idealizados.

4 O termo mágica, neste trabalho é
utilizado no sentido de uma arte que
cria ilusão, deslumbramento, encanto,
fascinação.

prefere contar histórias; histórias sobre cada detalhe durante a confecção do
modelo, sua época, material utilizado, contatos com personalidades a serem
modelados, a atenção com suas características visuais (reais ou não) que devem
estar no modelo do produto e, se o produto tornou-se sucesso ou não.
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– NMC3, a impressão 3D, conhecida nos meios industriais como prototipagem rá-

5 Paleoartista: "faz a representação

43

É através dessas histórias que a pesquisa pretende pintar um panorama da pro-

Como objetivos específicos pretende-se registrar as obras por ele consideradas

dução de Iguti e da sua contribuição no mercado dos brinquedos, dos produtos

de maior relevância; organizar uma cronologia das principais obras; e tornar

e dos modelos no Brasil. São muitas as histórias, inclusive algumas já foram por

público sua metodologia de trabalho.

ele contadas em palestras e entrevistas. Ouvi do próprio profissional quais des-

Iguti é um profissional de formação empírica que tem um método de trabalho

ses produtos foram bem aceitos pelo público ao qual se destinavam e, por isso,

eclético e uma produção relevante. Seus modelos vêm sendo utilizados tanto

foram sucesso de mercado.

para a fabricação de objetos em série na indústria, como para esculturas com
pequenas tiragens. Além disso, modela peças escultóricas únicas – considera-

mento de alguns casos em que a sua modelagem não foi concretizada em produto comercializado ou não teve o sucesso previsto.
Sua obra mostra-se de qualidade e quantidade relevantes, mas não há registros

6 O termo ‘artístico’ aqui está sendo
utilizado para expressar uma forma
figurativa sem função utilitária.

das, por muitos, como objetos artísticos6. Ao tratar da obra desse profissional,
alguns autores foram fundamentais para compreender a tênue fronteira entre
Arte e Design.

sistematizados, nem pesquisa sobre o conjunto da sua produção. Esta pesquisa

O levantamento bibliográfico foi realizado em publicações, dissertações, teses e

se justifica pela falta de uma literatura especifica referente a modeladores bra-

artigos acadêmicos. Também foram necessárias buscas em jornais, periódicos

sileiros; a preservação da cultura da modelagem manual que ele utiliza consti-

técnicos, matérias veiculadas na televisão, internet e site do profissional.

tui um patrimônio a ser valorizado. A milenar modelagem manual, escultórica
não é valorizada na atualidade porque vem sendo substituída pelas técnicas

A literatura na área do Design, focada em projeto de produto, aborda a importância
dos modelos como forma de linguagem no desenvolvimento do projeto. Procura-se

O objetivo geral desta pesquisa é documentar algumas obras de Wilson Choji

fundamentar com os autores a função do modelo nas diferentes etapas projetuais.

Iguti, com a possibilidade de deixar para futuras gerações referências do méto-

Na área de Artes, buscou-se argumentos que defendem a modelagem como pro-

introdução.

digitais variadas.

O levantamento bibliográfico buscou fundamentação nas áreas de Design e Artes.

do de trabalho de um profissional que está marcando uma época, assim como

cesso de criação, a expressão e plasticidade da escultura, a subjetividade da forma

demonstrar a importância da modelagem manual e expressiva para o curso de

e a espiritualidade da obra. Os textos específicos da modelagem manual apresen-

design em disciplinas de projeto de produto.

tam os processos, materiais e suas técnicas de uso, sendo que a literatura nacional

44
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específica encontrada na área da modelagem manual é muito restrita.
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Por acompanhar o percurso profissional de Iguti a pesquisadora tem conheci-
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Contribuíram na área do Design, ASHBY e JOHNSON em Materiais e Design (2011);
LÖBACH em Design Industrial – Bases para a configuração dos produtos industriais (2001); e MUNARI em Das Coisas Nascem Coisas e Artista e Designer (1981 e

“[...] a entrevista representa um dos instrumentos básicos para a coleta de
dados, [...] na entrevista a relação que se cria é de interação, [...]. Especialmente nas entrevistas não totalmente estruturadas. [...] A grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas é que ela permite a captação
imediata e corrente da informação desejada, [...]” (Idem p.33 e 34).

1990 respectivamente). Na área da Arte, FOCILLON em A vida das formas: seguido
de elogio da mão (2001). OSTROWER em Criatividade e processos de criação (1993)

As histórias narradas nas entrevistas foram utilizadas para selecionar os produ-

auxiliou no entendimento da interdisciplinaridade quando trata de criatividade

tos que se tornaram os cases abordados no projeto.

e processos de criação. PAREYSON, em Os Problemas da Estética (1997), subsidiou

Métodos da pesquisa
Os procedimentos utilizados para o desenvolvimento da dissertação empregam

A pesquisa teve apoio também do método da História Oral que segundo Freitas

métodos de pesquisa qualitativa, que usa de entrevistas com interpretação de

(2006) utiliza a técnica da entrevista por meio de gravação do depoimento e

contexto e estudos de casos, sendo o mais indicado para o levantamento da

estratégias próprias. Além de tal método funcionar como documento, permite

vida de um profissional. Segundo os autores Menga Lüdke e Marli E. D. A. Andra-

transcrever parte das informações como citações do próprio entrevistado. Se-

de. “O estudo qualitativo [...] é o que desenvolve uma situação natural, é rico em

gundo Holanda e Meihy, “[…] os produtos de entrevistas em história oral devem

dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma

sempre resultar em documentos de base material escrita, ainda que, em tantos

complexa e contextualizada” (LÜDKE; ANDRADE, 1986, p.18).

casos, derivados de diálogos verbais.” Segundo os autores, justifica-se a capta-

introdução.

Foram realizadas entrevistas com Iguti como base de informações a respeito da
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“O estudo de caso é o estudo de um caso, seja ele simples e específico, [...]
O caso é sempre bem delimitado, devendo ter seus contornos claramente
definidos no desenrolar do estudo. [...] Quando queremos estudar algo
singular, que tenha um valor em si mesmo, devemos escolher o estudo
de caso” (Idem p.17).

sua vida e obra. Mais tarde, tratou-se de cruzar referências, sempre que possível
para confirmação dos dados coletados.
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ção de entrevistas em três situações pontuais; uma delas é quando deseja-se
realizar “estudos de memória, construção da identidade e formulação de consciência comunitária” (MEIHY; HOLANDA, 2007, p.24).
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reflexões a respeito da estética da produção e da formatividade.
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Foi feita uma visita e consulta da possibilidade de parceria com o Museu da

Sempre seguindo critérios de relevância atribuídos pelo próprio Iguti, as entre-

Pessoa, que realiza importante trabalho com relação às narrativas orais e resga-

vistas tratam de mapear quais segmentos de mercado demandam sua produção.

te de histórias de vida. Infelizmente os dados desta pesquisa não cabem nesse

Como resultado dessas Informações verificou-se quantos e quais produtos mar-

perfil, principalmente, porque o profissional não tem uma história para contar

caram a sua carreira fazendo sucesso ou que não obtiveram o sucesso esperado.

e sim histórias de cada produto desenvolvido por ele.

O levantamento da sua obra indica mais de dois mil produtos. A sistematização
dessa vasta obra dependeu de material disponível em seus arquivos pessoais.

Para colher informações sobre a produção do modelador Iguti foram realizadas

Desse universo, foram selecionados somente 100 dos mais expressivos produ-

que o profissional ficou mais disponível para responder as questões da pesqui-

tos. Os depoimentos (histórias narradas nas entrevistas) também nortearam a

sa. As entrevistas foram guiadas por um roteiro de 45 perguntas, cuja sequência

seleção dos cases.

respostas às questões foram utilizadas para o embasamento da pesquisa.

introdução.

produtos e fotografias impressas e digitais.

16 entrevistas iniciais, com duração de 2 horas ou mais, aos sábados, pois é o dia

sofreu alterações com o intuito de criar um clima de fluidez das informações. As

48

Ao consultar os arquivos e o portfólio foram encontrados alguns desenhos de

Na segunda fase das entrevistas a pesquisadora acompanhou e fotografou, em
13 seções, as técnicas de modelagem manual de Iguti, seu método de trabalho,

O roteiro das entrevistas foi dividido em quatro fases:

materiais e ferramentas. Foi escolhido por Iguti o busto do piloto Rubens Bar-

• Informações pessoais e profissionais;

richello, para registro da modelagem fazendo o acompanhamento do processo

• Informações sobre os modelos e seu processo criativo;

e desenvolvimento desde a busca de referências visuais na internet até o molde

• Sistematização da produção de Iguti;

do protótipo. Este trabalho é utilizado como exemplo no item 2.3.2. para des-

• Os cases – histórias de sucesso e de produtos que não obtiveram o sucesso

crever passo a passo o modus operandi de Iguti. Para esta fase foram necessários

esperado.
Nas primeiras entrevistas foram coletadas informações pessoais, profissionais
e principais modelos confeccionados pelo Estúdio.
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encontros sequenciais, no horário entre 17:30 e 19:30 horas determinado pelo
profissional por ser final de expediente, podendo trabalhar sem interrupções. A
seleção da obra ficou a critério do próprio Iguti sem reserva de divulgação para
esta dissertação.
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Entrevistas para coleta de dados
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Na terceira fase do processo, dentre os trabalhos realizados no Estúdio, foram

O Capítulo 1 – Quem é Wilson Iguti – contém breve currículo do profissional,

selecionadas somente modelagens realizadas por Iguti, e organizados cronolo-

vida e obra. Seleção de seus principais trabalhos em diversas áreas de atuação.

gicamente. Da lista resultante (vide apêndice p. 219) foram selecionados apro-

Narrativa de como iniciou na profissão e quais as empresas que foram e/ou

ximadamente 60 produtos desenvolvidos desde a década de 1980 (vide linha do

são seus clientes. Fatos que o levaram a se tornar referência em seu ambiente

tempo p. 67).

de trabalho. Publicações que o citam. Para embasar essas informações, foram

referências para verificar se os dados da narrativa de Iguti eram coerentes com
as informações encontradas nas publicações a respeito de datas e fabricantes.
Somente após fazer as devidas correções ou complementações, as informações
foram registradas – sempre segundo as relevâncias assinaladas pelo profissional.
A documentação visual da produção de Iguti se deu mediante consulta ao arquivo fotográfico pessoal do profissional, pesquisa na internet e outras fontes.
Muitas das imagens do arquivo pessoal do profissional como os da internet fo-

introdução.

ram tratadas para melhor reprodução neste trabalho.
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necessárias várias entrevistas com o profissional com roteiro de perguntas, no
entanto com abertura para desvios de percursos. O item 1.1 – Linha do tempo
– apresenta, a partir da seleção de imagens coletadas de seu arquivo pessoal e
busca na internet, a cronologia de brinquedos e outros produtos que marcaram
a produção de Iguti. A seleção obedeceu os critérios estabelecidos pelo próprio
profissional quanto a produtos que marcaram época pelo seu sucesso de vendas.
O Capítulo 2 – Modelagem e design – aborda a importância da aprendizagem
da modelagem manual no ensino em cursos de Design, seu uso no desenvolvimento de novos produtos e o método de trabalho do Iguti. O item 2.1 – Materiais e técnicas de modelagem manual focado na área do Design, apresenta

Para ilustrar e documentar os cases não foi possível fotografar modelos antigos,

as principais técnicas de modelagem manual, materiais e suas características,

pois os trabalhos novos de Iguti reaproveitam o material utilizado em modelos

assim como sua evolução nos últimos 30 anos. O item 2.2 – Materiais e técni-

anteriores. Após a aprovação da peça por parte do cliente e finalização para pro-

cas de modelagem manual utilizadas por Iguti – aborda os materiais e técnicas

dução de moldes eles são desmanchados para fazer novos projetos.

que o profissional utilizou em sua caminhada e que o ajudaram a consolidar

Após a breve apresentação da convivência da pesquisadora com o modelador
Iguti, a dissertação é organizada em Introdução, três capítulos, considerações
finais, referências bibliográficas, apêndice e anexo.
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seu nome no mercado de modeladores. O item 2.3 – Método de trabalho do
profissional e dois processos passo a passo – apresenta um relato dos métodos de trabalho utilizados pelo profissional para fazer modelos diversos. O item
2.3.1 – Peças Hopi Hari, demonstra passo a passo o desenvolvimento de peças
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introdução.

A quarta fase das entrevistas focaram nos cases escolhidos. Foi necessário cruzar
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de grande porte esculpidas para uma atração do parque. O item 2.3.2. – Busto
Rubens Barrichello trata, passo a passo, da modelagem manual de um busto do
piloto Rubens Barrichello. O item 2.4 – O que faz a diferença – retrata o que difere o profissional Iguti em relação a outros profissionais modeladores manuais
de relevância ao projeto.
Por fim, no Capítulo 3 – Cases – foram abordados cinco produtos de impacto
em sua carreira; quatro com histórias de sucesso de vendas e um que não
obteve a projeção esperada. Quatro produtos são brinquedos cujo modelo foi
contratado por fabricantes, e uma escultura proposta do próprio estúdio. Cada
case foi dividido em três partes: contexto, informações sobre o produto comercializado e a narrativa do modelador com os detalhes durante a confecção do
modelo. Os cinco cases são: 3.1 Mônica; 3.2 Xuxinha; 3.3 Agarradinho Mickey;
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introdução.

introdução.

3.4 Ivete; 3.5 Ayrton Senna.
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um.
quem é Wilson Choji Iguti
Iguti é natural da cidade de Guaraci, no estado do Paraná, nasceu no dia 19 de
dezembro de 1954. Começou quando criança a esculpir em madeira, giz e sabão. Em 1971 mudou para Assis Chateaubriand, Paraná, ficando até 1974. Neste
período concluiu o curso técnico contábil, ao mesmo tempo em que trabalhava
como auxiliar de contabilidade em uma empresa do ramo. Saiu do Paraná e veio
para São Paulo atrás de cursos mais específicos na área.
Cursando a Panamericana – Escola de Arte e Design, seus mestres (Prof. José Lanzelotti e Prof. Gilberto Marchi) orientaram os estudos com aprofundamento na anatomia, fato que ajudou muito na sua especialidade. Sugeriram que treinasse com
ilustrações para livros, traduzindo a expressão literal em visual. Através do seu
traço essas imagens deveriam transmitir nas fisionomias dos rostos e partes do
corpo emoções de medo, tensão, alegria. De cada membro do corpo, primeiro era
fonte Autora

desenhada a estrutura óssea, depois acrescentados músculos, com tensão ou sem
tensão, e finalizado com a pele. Até hoje ao fazer os modelos de bonecos/as, ele
primeiro modela a forma do corpo nu, para depois ”vestir” a roupa e seus detalhes
não perdendo, nesse processo, a proporção da figura.
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produção industrial de alguns produtos: no nº319 da própria José Bento instalou

Recebeu a indicação de um dos seus professores para trabalhar esculpindo e
Como pioneiro na modelagem de brinquedos deu início à sua brilhante carreira na empresa de plásticos Duplex, em 1976. Foi um encontro casual, que juntou Iguti ao cartunista e, a partir de1984 ele começou a trabalhar direto com
Mauricio. Desde então passou a assinar quase todos os modelos da coleção da
Turma da Mônica. Além dessa feliz parceria, o contato com a empresa Mimo

7 Processo de Vacuum-forming ou
termoformagem – “corresponde a um
grupo de processos de conformação
que utilizam temperatura e pressão de
vácuo ou ar comprimido para obtenção
de peças." (LIMA, 2006, p. 185).
8 Processo de injeção – moldagem de
peças através de injeção de plástico
derretido em moldes.

foi fundamental para sua carreira ao modelar a Boneca Xuxinha, um dos cases

um.quem é Wilson Choji Iguti
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fantasia (Iguti Indústria e Comércio Ltda. – nome comercial) na rua José Bento –
Cambuci. Nos anos seguintes o estúdio Iguti, como ficou conhecido, cresceu e se
tornou líder no mercado pela sua qualidade e rapidez na entrega dos produtos.
O Estúdio passou por mudanças de local, mas sempre na mesma rua: no nº246,
onde começou, ficou por dois anos; no 256 permaneceu por quase dez anos até
1994; depois, no 136, a empresa funcionou por mais 21 anos, aproximadamente.
Nesse ínterim, alugou temporariamente outros dois endereços para viabilizar a
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novo empreendimento que produzia e distribuía criações próprias do Estúdio.
No início de 2015 mudou para o endereço atual na rua Engenheiro Prudente, 542
– Vila Monumento. O projeto de pesquisa e o levantamento fotográfico levam em

– um menor para o desenvolvimento da modelagem dos produtos e o outro maior

do país, que fecharam muitas empresas. Com uma visão empreendedora, ob-

Começou sozinho, em 1983 abriu a empresa Iguti Esculturas e Modelagem – nome

vacuum também. Durante esse período ainda abriu e encerrou a Tot Toys, um

O espaço da rua José Bento 136 com 850m2 era dividido em dois locais de trabalho

Iguti acompanhou as mudanças de governo e as crises políticas e econômicas

fazendo adaptações para conseguir chegar atuante até hoje.

rua Padre Arlindo Vieira 3684 ficaram equipamentos e máquinas de injeção8 e

conta o material arquivado nos dois últimos endereços.

desta dissertação.

servou as novas tendências e tecnologias e quando necessário se reorganizou

equipamentos para fabricar peças em vacuum forming7 e, no Parque Bristol, na

para os modelos de grande porte junto com uma pequena fábrica equipada com
9 Processo de fabricação rotomoldagem
ou fundição rotacional – moldagem de
peças plásticas por rotação, ficando a
peça oca. Molde feito de cobre berílio.

maquinário e ferramental para confecção dos moldes para rotomoldagem9.
Nos anos 2000, sua empresa chegou a ter 26 funcionários, sendo 8 modeladores

da empresa, que recebia o “escultor” como era conhecido, segundo o próprio

um.quem é Wilson Choji Iguti

moldando os produtos licenciados da Disney e do grupo Mauricio de Sousa.
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para atender a demanda que era de 20 modelos por semana; sendo que nessa
época tinha uma pequena fábrica anexo ao estúdio onde produzia também os moldes para rotomoldagem das peças. Deste modo, havia um controle total desde a
elaboração do modelo até eventuais problemas dos moldes a serem entregues ao
cliente, que só precisava gerenciar a produção. Parou a confecção dos moldes para
rotomoldagem, aproximadamente em 2004, motivado por outra crise no mercado.
Pode se chamar essa época de “ouro”; o contato comercial era direto com o dono

Iguti, e tinha um reconhecimento pelo seu trabalho e uma recepção calorosa e

Hoje, em seu novo endereço, o estúdio é alugado e menor que o antigo. Wilson

cheia de glamour. Após aprovar o serviço, Iguti já recebia metade dos honorários.

Iguti está trabalhando com seu filho Wesley e o ajudante geral Diego Sousa Silva, que começou sem conhecer nada de modelagem e está aprendendo de tudo

No hall de recepção do estúdio da rua José Bento Iguti mostrava seu lado fami-

com Iguti (assim como outros funcionários que passaram pela empresa). A ter-

liar, com vários quadros sobre a sua história, de seus dois filhos mais velhos e

ceirização de partes da produção foi o recurso encontrado pelo profissional para

o estúdio. Na sala de reuniões ou galeria de bonecos como era chamado, em

enfrentar a atual crise.

uma das paredes estavam expostos artigos publicados sobre seu trabalho e, nas
outras paredes, muitos brinquedos se apertavam, para mostrar a quantidade e

Uma escadaria leva ao segundo andar onde está localizado o estúdio com 180

diversidade da sua obra (vide imagem 8).

m2, que fica em cima de uma oficina mecânica (vide imagem 9). No fundo do
Imagem 10 Estante com os produtos desenvolvidos.
• Fonte Autora (2016).

Chegou a ter nesta galeria de bonecos, uma “memória” de todos os seus trabalhos, mas infelizmente houve um furto incluindo o computador com o arquivo

queno porte. Do outro lado, perto da janela da frente, estão as duas mesas do

Imagem 8 Wilson Iguti em seu antigo Estúdio com
a “galeria de bonecos” modelados por ele, ao fundo.
• Fonte Estúdio Iguti (2010).

pai e do filho. No canto à esquerda, no espaço do Wesley, está posicionada uma
impressora 3D que ele utiliza de acordo com o projeto (vide imagem 11).

para produtos estrangeiros e diminuição das taxas de importação gerou uma
e houve uma redução de crescimento na indústria nacional, necessitando rea-

Imagem 11 Áreas de trabalho de Wilson e Wesley Iguti.
• Fonte Autora (2016).

valiar a situação do Estúdio e, novamente fazer mudanças. Os produtos impor-
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oportunidades, a qualidade em primeiro lugar, conhecimento técnico sem perção na modelagem com todas as etapas da produção até a pintura final, sempre

vam ilegalmente no país, fase que levou muitas empresas a fecharem. Também

visando a melhor extração, retirada do modelo no molde. Os princípios de ética

na década de 90, por outro lado, surgiu a oportunidade de prestar serviços para
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ram guiados por rígidas linhas de conduta como, por exemplo, nunca perder as
der de vista a expressão artística, entrega dos trabalhos nos prazos, preocupa-

tados e devidamente licenciados dividiam o espaço com os produtos que entra-

desenvolver a linha da Turma da Mônica, um produto genuinamente nacional.

justificam manter os seus honorários no patamar em que estão. Essas diretrizes

Durante as entrevistas, ficou claro que seus 40 anos de profissão nesta área fo-

forte concorrência com os produtos nacionais, forçando uma maior competição

uma pequena fábrica de brinquedos (pequena na época) a Multibrink e voltar a

um.quem é Wilson Choji Iguti
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Em 1991, na gestão do Presidente Fernando Collor de Mello, a abertura comercial

dutos desenvolvidos pelo Estúdio estão expostos (vide imagem 10). Na frente,
em um grande espaço estão distribuídas bancadas e algumas máquinas de pe-

de imagens. Muitos produtos antigos foram repostos e a galeria ganhou outros
novos, mas muitos se perderam.

corredor, a sala de reuniões é dividida do escritório por estantes onde os pro-

Imagem 9 Entrada do Estúdio na rua Engenheiro Prudente, com um toy art remanescente do Japão Brasil
Parade. • Fonte Autora (2016).

profissional de só trabalhar com direitos autorais e/ou as licenças necessárias,

profissionais foram repassadas como metas para seu filho que segue seus pas-

Nos 33 anos produzindo modelos, o Estúdio Iguti tem como seus principais

sos na modelagem manual, mas também produz peças com modelagem virtual,

clientes, os estúdios Mauricio de Sousa, Estrela, GROW, Mimo, Multibrink, Brin-

sempre mantendo a qualidade e o nome do Estúdio Iguti.

quedos Bandeirante, Gulliver, TV Globo, Disney, Warner Bros, Hanna-Barbera,
Marvel, Baby Brink, W/Brasil, F/Nazca, DM9DDB, Creata, Cinemark, Mc Donald’s,

Em diversas oportunidades, inclusive, houve participação ativa da família. Iguti

DC, Hopi Hari entre outros. É reconhecido, tanto no Brasil quanto no exterior, na

está casado há 37 anos com Izabel (Bel). Eles têm três filhos. Akemi, 36 anos,

área específica de seu trabalho – assinou mais de mil produtos com seu nome.

formada em Artes Plásticas, trabalhou com o pai entre 1996 e 2012, operava as
máquinas com maestria, fazia as formas (moldes) das peças, pintava os protóti-

Segundo informações de Iguti, desde que começou já desenvolveu aproximada-

pos e ainda cuidava das questões administrativas. Wesley, 34 anos, formado em

mente dois mil produtos para a indústria Brasileira. Ainda citando o profissio-

publicidade, propaganda e criação, começou a modelar aos 9 anos e com 15 já

nal, em 2000 um quarto deles estava no mercado e um sexto continua até hoje.

assinava alguns produtos. Hoje é o responsável pela área dos brinquedos e se-

Atualmente o Estúdio Iguti investe em desenvolvimento de produtos próprios,

gundo o pai “Wesley está me ultrapassando, ele junta a tecnologia e a experiên-

um.quem é Wilson Choji Iguti

Isabella está no 2º ano do ensino médio e já está se sobressaindo nos desenhos
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e modelagem também.

além de continuar prestando serviços a solicitações de empresas. É seu filho
Imagem 12 Boneca Lazy Town, fabricada pela empresa
Baby Brink. Prêmio Brasil excelência em brinquedos
em 2008. • Fonte Estúdio Iguti (2008).

Wesley Iguti que está encarregado do desenvolvimento de brinquedos e brindes
e Iguti dos trabalhos escultóricos/artísticos.
O sobrenome Iguti causa confusão, mas não conflita com os interesses comuns

Para Iguti é muito difícil quantificar seus trabalhos por serem milhares e cada

pois pai e filho se identificam como Iguti; os mais velhos pensam no Wilson, já

um que é lembrado vem junto a sua história, a emoção e a satisfação da reali-

os mais novos associam como Wesley.

zação da época que foi desenvolvido. Havia o contato direto com empresários
de renome o que torna essas lembranças mais encantadoras do que os atuais

Cabe ainda mencionar que Iguti recebeu quatro prêmios em dois anos (2008 e

contatos comerciais nas empresas; nas áreas de marketing ou desenvolvimen-

2009) de edição do Prêmio Brasil excelência em brinquedos (vide imagens 12 e 13) e

to de produtos e financeiro, trata com o gerente e para receber o pagamento
entra no sistema contábil como mero fornecedor, o contato com o empresário
desapareceu.
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Imagem 13 Carrinhos Fofomóvel, fabricado pela empresa Líder. Prêmio Brasil excelência em brinquedos em 2009. • Fonte https://www.mpedagogico.
com.br/Fofomovel-Baby/prod-2808423/. Acesso em
03/08/2016.

foi jurado no primeiro concurso de brinquedos.
No centenário da imigração japonesa, em 2005, foi responsável pela organização
do Japão-Brasil Parade e a confecção dos vinte e cinco bonecos de grande porte
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cia, juntando a modelagem manual e a impressão 3D” (IGUTI, 2015). A caçula
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chamados de toy art Yuki. A participação no evento deu visibilidade a sua obra,
normalmente escondida atrás dos bastidores da produção industrial. Artistas
convidados customizaram as peças básicas de 1,80m de altura, produzidas em
fibra de vidro, dando vida aos bonecos. Eles foram distribuídos pela cidade de
São Paulo entre os dias 18/06 e 18/08/2005 e, posteriormente, expostos no Shopping D&D entre os dias 29/9 e 11/10/2005. Ao final da mostra as peças foram
leiloadas (vide imagem 14).
São múltiplas as facetas de sua obra com mais de 15 bonecas/os de artistas
(como Xuxa, Sandy, Angélica); caricaturas (como Senninha, Jô Soares e os craques do futebol); bonecos da Turma da Mônica, brinquedos diversos, esculturas
de grande porte (como as peças da atração “Katakumb” do Hopi Hari); simuladores anatômicos para EMBRAPA; entre outros. Um dos trabalhos de Iguti foi sobre

um.quem é Wilson Choji Iguti

do modernismo no Brasil que morava no bairro do Cambuci. Em parceria com

O profissional tem um método de trabalho muito eclético. Seus modelos vêm sen-
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a Associação de Revalorização e Revitalização dos bairros do Cambuci e Vila
Deodoro Iguti foi contratado para desenvolver uma estátua em sua homenagem.

Imagem 14 Toy art Yuki, customizado por Titi Freak. • Material Fibra de vidro, com 1.80m de altura. • Fonte
Estúdio Iguti (2005).
Imagem 15 Maquete confeccionada para estudo de estátua em homenagem ao pintor Alfredo Volpi. • Fonte
Estúdio Iguti (2006).

Lamentavelmente o projeto ficou só na maquete (vide imagem 15).

do utilizados para produtos fabricados em série através dos processos industriais
de fundição, rotomoldagem, sopro e injeção. Poderíamos citar outros profissionais em sua área, mas na modelagem ele é considerado pelo mercado de trabalho
um dos melhores. A seguir algumas referências que abonam esta afirmação.

10 COSENTINO, Flora. Especialidade para
poucos. Jornal Folha de São Paulo, Caderno
de Empregos, 13/02/2000. p.1 e 3.

O jornal Folha de São Paulo, Caderno Empregos10, em matéria sobre Especialidade
para Poucos, publicou uma entrevista com Iguti que na época da reportagem já
estava no ramo há mais de 10 anos e era um dos poucos no mercado de modelagem de bonecos de artistas e personagens – isso é fato até hoje, 16 anos depois
(COSENTINO, 2000).
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o renomado pintor Alfredo Volpi mais importante artista da segunda geração
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O cartunista e criador da Turma da Mônica, Mauricio de Sousa inaugurou uma nova

1.1 Linha do tempo

fase no seu trabalho, depois de conhecer o profissional Iguti, que já modelava seus
produtos. O desenho da Turma da Mônica teve uma evolução no traço, que Iguti

Foram necessárias 16 entrevistas com o profissional para o levantamento de

conseguiu captar e traduzir para tridimensionalidade dos brinquedos e bonecos.

sua obra/produção, em oito estágios. É importante lembrar que a dissertação

Segundo Cezar Novaes Vieira, sócio diretor da fábrica de brinquedos Multibrink:
Iguti é um dos mais experientes no mercado, ele tem a visão do brinquedo e da

11ab GUIMARÃES, Sonia. Modelagens da
Turma da Mônica e Senninha. Pequenas
Empresas & Grandes Negócios – Rede
Globo de televisão. (1996). 5’41”. Fonte –
Estúdio Iguti

criança, proporcionando maior segurança para o fabricante, com um produto

No primeiro estágio, houve uma seleção dentre os mais de dois mil produtos

exatamente o que o projetista de produto quer e transferir para o modelo do

modelados para a indústria brasileira segundo critérios estabelecidos pelo pró-
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boneco. Além disso, no que se refere a aspectos técnicos, ele prevê todos os pro-
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teriormente transferida para o computador através do scanner e, a seguir, é executado
um protótipo da peça, mediante impressão 3D. Essa necessidade ainda existe, pois
os modeladores digitais não conseguem fazer peças artísticas, com leveza e carisma,
ficando uma peça fria e sem expressão. O estudo do legado de Wilson Iguti pretende
iluminar a relevância de sua contribuição no complexo processo de desenvolvimento de um modelo e a sua influência para uma produção seriada bem sucedida.
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com precisão as épocas de alguns produtos por diversos motivos. Por exemplo,

sua confecção com grande gap em relação ao lançamento do produto.

Iguti, na modelagem que precisa de muita sensibilidade ele consegue captar

presas o contratam para fazer a modelagem manual de algum produto, que será pos-

tas são gravadas, servindo de referência para os dados. Não foi possível datar

um produto do que hoje e, às vezes a lembrança da modelagem é da época de

Segundo João Nagano, diretor da GROW Jogos e Brinquedos e cliente do Wilson

Segundo o próprio Iguti, mesmo com o avanço das novas tecnologias, algumas em-

memória do profissional, adotando o método da história oral onde as entrevis-

na década de 1980, era necessário muito mais tempo para desenvolver e lançar

comprovado11b (GUIMARÃES, 1996).

blemas que a gente pode ter com a produção do produto12 (RECH, 2007).

está embasada nas informações gravadas através das entrevistas utilizando a

12 RECH, Leci. Desenvolvimento de
Brinquedo, moldes e kit de inseminação
artificial de vacas. Pequenas Empresas &
Grandes Negócios - Canal Futura. (2007).
4’23”. Fonte - Estúdio Iguti.

prio Iguti. Entraram produtos que marcaram época por sucesso de vendas, e por

ram juntos. Foi gerada também uma lista de alguns produtos que não obtiveram

um.quem é Wilson Choji Iguti

Essa dinâmica faz com que continuem trabalhando juntos11a(GUIMARÃES, 1996).
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isso balizaram sua carreira, sendo que a maioria é para as empresas fabricantes
de brinquedos.
No segundo estágio, foi organizada uma lista com os principais produtos de
sucesso, classificados pelo estilo do produto (vide apêndice p. 219). A lista visa
organizar as categorias dos produtos modelados de acordo com a sua função,
traz informações a respeito de datas, fabricante/marca e autoria da modelagem.
Também permite visualizar as modelagens de Iguti pai, Iguti filho e as que fize-

o sucesso esperado por algum motivo – seja pelo fato do produto não ter tido
boa aceitação do público ou por não ter sido lançado. Por ser uma lista de pouca
relevância em termos quantitativos, não se viu necessidade de deixar registro.
Exceção feita para a boneca Ivete que está sendo incluída na linha do tempo por
ser um dos cinco cases abordados no capítulo três.
No terceiro estágio, fundamentado na lista, 123 produtos foram filtrados usando
o critério de selecionar somente aqueles cuja modelagem era de Iguti pai. Dessa
parcela, foram escolhidos 102 produtos importantes para a carreira do profissional – 89 de Wilson mais 13 que pai e filho desenvolveram juntos e não quiseram
identificar como sendo autoria de somente um deles.
No quarto estágio, buscaram-se imagens desses 102 produtos nos arquivos do
Estúdio Iguti, assim como no acervo da autora e imagens de colecionadores e fãs

um.quem é Wilson Choji Iguti

publicadas na internet. Não foram encontradas imagens de alguns produtos que

66

os ilustrassem. Como esse fator é considerado fator fundamental para identificar o produto, reduzimos para 63 os trabalhos que representam a produção do
modelador em sua linha do tempo. Exceção feita a dois brinquedos que tiveram
grande projeção comercial e mereceram, segundo Iguti, serem incluídos.
No quinto estágio as obras foram organizadas em ordem cronologia por época da
modelagem ou do lançamento do produto – de acordo com a narrativa de Iguti.
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Bradesco

Iguti

Estrela

Changeman
Brinquedos Everest

Backyardigans

Thor

Latoy

Mimo

Estúdio Iguti

Baby Brinks

Senna – Estatueta
banhada ouro
Iguti

Papa Francisco
Busto

Fofomóvel Baby
Lider

Autora

Chiquititas

Estúdio Iguti

Baby Brink

Estúdio Iguti

Lazy Town

Estúdio Iguti

Iguti

Wanessa
Camargo

Estúdio Iguti

Estúdio Iguti

Estrela

Multibrink

https://www.mpedagogico.
com.br/Fofomovel-Baby/prod2808423/

Mascote Rato

Senna - Estatueta
Bronze

Mônica Baby

Toy Art
Yuki

Scooby-Doo

Estúdio Iguti

Grow

Estúdio Iguti

Estúdio Iguti

Multibrink

https://www.walmart.com.
br/boneco-thor-55cm-455-mimo/2017587/pr

TV Globo

Xuxinha fashion doll

E.T.

Estúdio Iguti

Estrela

Estúdio Iguti

Estúdio Iguti

Estúdio Iguti

Estúdio Iguti

Supla

Cuca

Estúdio Iguti

Zezé de
Camargo e
Luciano

Globo Marcas

Maggi | Nestlé

Multibrink

Rabicó
TV Globo

https://www.flickr.
com/photo s/glitterperolado2/6014982195

Pricilla

Estúdio Iguti

Estúdio Iguti

http://usadoseraros.com.br/
brinquedos

Multibrink

Agarradinho
Cascão

Autora

Mimo

Galinha Azul

Seninha

Estúdio Iguti

Baby da Silva
Sauro

Autora

Mimo

Mimo

Estúdio Iguti

Johnson & Johnson

Xuxinha

Estúdio Iguti

Turma da
Mônica

http://produto.mercadolivre.
com.br/MLB-782168532-baby-sauro-familia-dinossauros-75-cm-_JM

http://collectingtoysjeanejane.
blogspot.com.br/search/label/
Boneca%20Xuxa

Revista Brinquedos, p.9 (1986).

Estúdio Iguti

Mascote
Cotonete

Fittipaldi
Busto

Rubinho
Busto

Iguti

Iguti

Iguti

Hulk
Santa Paulina

Mimo

Iguti

Cotiplás

2006
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2008

Iguti

Estúdio Iguti

Iguti

Rosita

Estúdio Iguti

Tot Toys

Estúdio Iguti

Panco

Wanda e Cosmo

Estúdio Iguti

sem informação

Hebe Camargo Dercy Gonçalves

Estúdio Iguti

Mascote Panco

Mascote
Habib’s

Lider

Ronaldinho
Gaúcho

Estúdio Iguti

Ri Happy

Patolino

Chaves

Tot Toys

Tot Toys

Estúdio Iguti

Florzinha, Docinho e Lindinha

Pelé

Ronaldo

Estúdio Iguti

Estúdio Iguti

Multibrink

Autora

Estúdio Iguti

Estúdio Iguti

Agarradinho
Mickey

Mascote
Solzinho

Estúdio Iguti

Coca–Cola

Estúdio Iguti

Estrela

Tot Toys

Piquet
Busto

Hopi Hari

Baby Brink

Estúdio Iguti

Mimo

Estúdio Iguti

Mimo

Ursinhos

Estúdio Iguti

Pink e o Cérebro
Estúdio Iguti

Tomi

2016

Luan Santana

Tot Toys

Cavaleiros
do Zodiaco

Cinemark

2015
2014

Neymar

Boo, Sullivan e Mike

Os Trapalhões

Estúdio Iguti

Multibrink

Baby Brink

2013

2010

Hopi Hari

Sandy

Baby Brink

Autora

Nino

Estúdio Iguti

Fofão

brinquedo

caricatura

2011

Katakumb
Angélica

Baby Brink

escultura

2009

Ivete

Toy Art – Restart

Baby Brink

Tot Toys

Iguti

Nossa Senhora
Aparecida

Habib’s

Iguti
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2002

Jaspion

publicidade

2007

Estúdio Iguti

2000

2005

Estúdio Iguti

1998

2003

Estúdio Iguti

1996

1992

2001

Estúdio Iguti

1999

Estúdio Iguti

1990

1997

Estúdio Iguti

1988

1995

http://kids.fashionbubbles.
com/brinquedos/baby-brink-lanca-boneca-da-cantora-ivete-sangalo/attachment/
ivete_sangalo/

1993

Brinquedos Everest

Estúdio Iguti
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1989

1986

1980
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1987

Estúdio Iguti

1985
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Uma vez ordenados os dados, no sexto estágio, foram validadas com Iguti datas,
fabricantes e a veracidade das imagens pois muitos dos brinquedos foram plagiados. Nesta etapa foi necessário cruzar as referências das entrevistas gravadas, com dados em dissertações, teses, artigos, revistas e profissionais da época.
No sétimo estágio, além de nomear e datar os arquivos digitais, se fez necessário
tratar as imagens para uniformizar seu peso visual e qualidade de reprodução.
No oitavo estágio organizou-se nova lista contendo somente os produtos que
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compõem a linha do tempo (vide apêndice p.229).
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dois.
modelagem e design
Este capítulo aborda a importância da modelagem manual em cursos superiores de Design e seu uso no desenvolvimento de novos produtos. Apresentamos
aqui características dos processos da modelagem tradicional ou manual e da
digital, comumente denominada de impressão 3D; ambas utilizadas no desenvolvimento de produtos.
Modelos podem ser confeccionados com diversas técnicas de modelagem física.
No entanto, há duas linhas que se contrapõem quanto à linguagem e ao processo de execução: a manual ou tradicional e, pelo outro lado, aquelas que fazem
uso das tecnologias da impressão 3D.
No ensino do design, o indicado é o aprendiz ter conhecimento das duas técfonte Autora

nicas para que possa optar por aquela que é a mais adequada para o desenvolvimento de um determinado produto. Essa escolha é uma das habilidades
necessárias ao designer no sentido de qual a técnica que pode ser empregada
nas diversas etapas de projeto.
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[...] é um erro supor que qualquer inovação tecnológica tem efeito unilateral apenas. Toda tecnologia tanto é um fardo como uma benção; não
uma coisa ou outra, mas sim isto e aquilo. [...] Minha defesa é a de que às
vezes é preciso uma voz discordante para moderar a gritaria feita pelas
multidões entusiásticas (POSTMAN, 1994, p.14 e 15).

Resultante de experiências praticadas há milênios, a modelagem manual, tal
como o nome denuncia, tem como principal ferramenta a mão do homem, mais
sua habilidade de manusear os diferentes tipos de materiais e técnicas.
Em virtude da crescente adoção de tecnologia digital para a confecção de mo-

Outro depoimento importante foi apresentado no Canal do History no docu-

delos industriais há um distanciamento de práticas que desenvolvem compe-

mentário Maravilhas Modernas com o título “Modelos” feito em 2000. “O com-

tências manuais. A utilização da tecnologia digital altera o processo criativo

putador, por um lado, expandiu o que fazemos. [...] Mas alguns acham que o

de produtos que, do outro modo, através da modelagem manual valorizaria a

Quando a sociedade se depara com novas tecnologias é comum fazermos apologia sobre suas qualidades e a previsão de morte das técnicas do passado. Isso
ocorreu com a fotografia analógica, cinema e televisão, e hoje vemos debates
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sobre a morte do livro impresso.

72

computador resolve tudo. Os efeitos de maior sucesso são uma combinação de
13 Documentário Maravilhas
Modernas. Modelos. Canal History, 2000.

tudo” (grifo nosso)13.
A entrada da tecnologia digital e computacional é um fato irreversível; é necessário compreender estas ferramentas para propiciar uma ampla gama na formação do designer. Nesse contexto se faz necessário reconhecer as qualidades
da modelagem tecnológica para o designer de produto como um “dispositivo”,

Conforme iremos aprofundar mais adiante, não é necessária a opção entre os pro-

no entanto, sem perder de vista as origens. Vale ressaltar que segundo Borgman

cessos pedagógicos manual e tecnológico. O interesse nesta dissertação é prestigiar o

citado por Cupani “os dispositivos são essencialmente um meio (algo-para), sen-

processo manual sem desmerecer as qualidades de processos digitais. Recomenda-

do necessário distinguir ainda entre a maquinaria do dispositivo e a sua função”

mos a convergência dessas linguagens, pois não são antagônicas mas complemen-

(CUPANI, 2004. p 500). Fortalecer e valorizar a técnica da modelagem manual no

tares, cada uma com seus valores e potencial para a formação de futuros designers

Design soma conhecimentos, habilidades e competências no desenvolvimento

que saberão decidir pela opção mais adequada para cada situação encontrada na

de produtos. Trocar as ferramentas manuais pela tecnologia computacional faz

profissão. O surgimento de uma nova tecnologia não necessariamente precisa derru-

parecer que ela é ultrapassada e não tem mais utilidade para o profissional do

bar a antiga. É o momento adequado para fazer uma análise crítica apresentando os

século XXI, esta tendência cultural nos acompanha e o homem ao se deparar

vários aspectos desta disseminação acelerada da tecnologia; ponderar o que nos faz

com novas invenções acredita que as antigas cairão em desuso.

prosperar e o que fica esquecido ou até é destruído por ela. Segundo Postman,
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autoria do designer no desenvolvimento de suas individualidades.
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No entanto, a modelagem manual ajuda na construção do pensamento dan-

ginar, desenhar e modelar uma solução projetual com coerência desde o início ao final,

do forma ao imaginado. Defendemos a valorização desse processo que leva ao

isto é, sem alterações que desvirtuem os principais conceitos norteadores.

aprimoramento da coordenação motora, senso estético e percepção visual para
melhor compreender a forma tridimensional. A modelagem manual ainda oferece oportunidades para que o designer proponha com mais desenvoltura soluções de uso, função, ergonomia, propriedade dos materiais e até de processos
de fabricação de um produto que podem, muitas vezes, ser refinados ao fazer
uso da modelagem manual.
Gomes coloca que:

Podemos sintetizar que a técnica da modelagem manual possibilita a realização
de ajustes finos ao longo do processo sem perder a essência do projeto e, provavelmente, não haverá necessidade de fazer alterações drásticas da forma por não
conseguir expressar-se com outros meios de representação. A modelagem manual
valoriza o processo projetual e não um resultado certo e errado, Vigotski (1991)
sustenta que o indivíduo por ser social, constrói sua individualidade a partir das
interações que se estabelecem entre os indivíduos, mediadas pela cultura, o fazer,
motiva a relação com a teoria e esta é construída pelo aprendiz na avaliação do
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erro, no tentar e errar, reavaliar seu processo.
Inicia-se o desenvolvimento de um projeto de produto, pesquisando o tema
buscando soluções para questões funcionais, estéticas e de uso. Muitas
ideias se tornam sketches. Os desenhos são feitos com base nas melhores soluções – esboços dimensionais. No pensamento podemos “tudo”, não existe

São muitos os materiais e técnicas que um profissional tem contato através da baga-

limite de forma, cor, material e processo; idealizamos o artefato perfeito. Ao

gem de conhecimentos adquirido ao longo da vida. Quando jovens escolhem cursos

transferir as ideias para o papel, ou computador, surgem as limitações das

de Artes, Arquitetura ou Design, já têm uma relação especial com o processo criativo

representações bidimensionais quanto a visualização da forma e a dificul-

pelo desenho e por atividades que exigem habilidades manuais. Ao ingressarem nos

dade em expressar o que está configurado como pensamento abstrato. Em

cursos superiores naquelas áreas, tais habilidades manuais adquiridas no ensino fun-

termos de design, diz-se que o profissional dessa área trata de traduzir uma

damental e médio, têm aplicações totalmente dirigidas à intencionalidade do projeto.

imagem mental em uma imagem visual. O modelo físico vai além, o traduz

Nas disciplinas de projeto, espera-se que o estudante consiga até o final do curso ima-

em um objeto palpável.
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A utilização de modelos físicos [...], é um extraordinário recurso com que
pode contar o Designer. [...] Em resumo, trata-se de uma indispensável
ferramenta que o Designer, sempre que possível, deve utilizar para garantir a adequada viabilização do projeto e materialização do produto
final. [...] chamamos a atenção para o fato de que é muito importante que
o designer, em sua formação profissional adquira esses conhecimentos e
habilidades para otimizar a sua performance projetual como um todo [...]
(GOMES FILHO, 2006, p. 217, grifo nosso).
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São várias as etapas nas quais se faz necessária a utilização dos modelos de

As habilidades manuais relacionam-se com o processo criativo por serem con-

verificação formal, para se realimentar o projeto na tradução da expressão bidi-

sideradas linguagens de expressão do pensamento. Pensar, desenhar e mode-

mensional para o tridimensional.

lar. No desenho, não existem limites “reais”, já quando se passa para o modelo

Muitos designers têm capacidade de se expressar através de desenhos, com maior
ou menor grau de elaboração – seja um esboço, esquema, representação técnica e/
ou ilustrativa. Outros procuram mostrar as ideias mediante modelos físicos. O fato é
que ambas as formas de expressão fazem parte dos diversos momentos do pensamento projetual – desenhos são mais rápidos, por isso mesmo mais utilizados nas
primeiras etapas do projeto; modelos são mais demorados e custosos, assim eles
são elaborados quando já há alguma convicção do caminho projetual a ser adotado.
Quando modelamos, as mãos guiadas pelo cérebro dão volume ao desenho bidimensional, busca na memória o conhecimento adquirido para fazer os ajustes
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característica essencial do designer é a experimentação; ao se tratar de objetos tridimensionais, tal experimentação só é possível durante o manuseio de
modelos físicos. Ao modelar manualmente, os erros de projeto são corrigidos
em tempo real, pois a verificação vai acontecendo simultaneamente ao ato –
modelar é sentir e perceber a forma diminuindo as chances de precisar refazer
o modelo em caso do resultado não atender as expectativas. Além disso, enquanto se modela, surgem novas ideias, adaptações da forma ou simplesmente
argumentos necessários para realimentar o projeto.
Existem diferentes tipos de materiais para a confecção dos modelos; no início do
projeto deve-se utilizar materiais de baixa complexidade, assim denominados

Quando se constrói o modelo ao longo do desenvolvimento do projeto e não como

por serem fáceis de manipular e têm custo acessível ao estudante. Eles oferecem

a solução consolidada, ele vai resgatando e alimentando as informações sensó-

oportunidade para o estudo dimensional e formal rápido e eficiente. Nas etapas

rias motoras, que os desenhos não são capazes de demonstrar. Após a confecção

seguintes, a escolha dos materiais se dá de acordo com as necessidades do proje-

do modelo de verificação formal é normal refinar os desenhos da proposta inicial.

to, sempre verificando o melhor custo, tempo de execução e as suas adequações.

Sass e Oxman (2006) colocam que o processo de construção de modelos
pode conduzir para novas formas, além das alternativas originais. Para
Coughlan, Suri e Canales (2007), fazer um protótipo envolve passar de
uma ideia abstrata para uma ideia concreta. Essa visão aborda a oportunidade de materializar e validar as propostas feitas por meio de desenhos
manuais (apud MARTINS, 2014, p.40).

Na era do computador, a trajetória meteórica da tecnologia genericamente denomi-
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associa computador com internet nos permite superar o tempo e o espaço, gerando
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necessários e a visão vai conferindo milimetricamente a forma que vai surgindo.

físico, começam a surgir, de fato, as dificuldades de adequação da forma. Uma
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nada de impressão 3D vem trazendo constantes e complexas mudanças que se refletem no Design. Além desse encanto com a materialização da forma, a tecnologia que

novos modos de contato. O que se projeta em um escritório/agência de design pode

quina. Os detalhes e o melhor acabamento podem encarecer muito um objeto,

se materializar na impressora 3D a muitos quilômetros de distância, por exemplo.

necessitando de mais hora/máquina.

Todo este universo que gira na velocidade da internet, pode ser conferido, por

Muitas empresas estão prototipando seus produtos, assim como alguns escul-

exemplo, em museus e nos diversos objetos premiados, com qualidade e com-

tores/modeladores estão migrando do fazer manual para impressão 3D. Se por

plexidade muitas vezes impossíveis de serem executados no passado. Os ob-

um lado ganha-se tempo na execução em comparação com o processo manual

jetos produzidos através da impressão 3D nos libertam das limitações das

os protótipos estão se distanciando da expressão da linguagem pessoal e in-

ferramentas manuais, mas nos aprisionam na expressão da forma; carisma e

dividualidade que cada modelador consegue transmitir. Os resultados obtidos

pessoalidade são substituídos pela precisão técnica.

exploram os limites de produção proporcionada pela tecnologia, em detrimento

este investimento é fundamental. Este dispositivo aparece na mídia constantemente devido á sua contribuição nas diversas áreas do conhecimento, sendo

do original, porque esses efeitos se aproximam muito uns aos outros perdendo
a individualidade. Os melhores equipamentos que apresentam resultados em
diferentes polímeros e outros materiais ainda tem um custo muito elevado.
Existem vários programas 3D utilizados para desenhar no computador as pro-

específico. Se a forma física já existir, ainda há o recurso do scanner e a reprodu-

postas projetuais e os departamentos/escritórios de Design adquirem aquele

ção em qualquer material que a modelagem tecnológica oferecer.

que melhor atende as suas necessidades. Para serem impressos em 3D, os de-
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possível imprimir qualquer forma concebida em algum programa de desenho

Para o público em geral, os materiais usados nas impressoras 3D mais comuns
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são o Plástico ABS, que tem a vantagem de permitir uma verificação formal básica do produto impresso e o gesso PLA que imprime o produto colorido oferecendo excelente qualidade para verificação estética, no entanto não é útil para
ser submetido a testes físicos por oferecer baixa resistência para essa finalidade.
No Brasil ambos os dispositivos possuem o melhor custo benefício até o momento. Para a produção industrial existem mais opções de materiais e tipos de
impressoras sendo utilizadas. As prestadoras de serviços cobram por hora má-

senhos necessitam passar por mais uma etapa onde o arquivo deve ser fechado
para evitar erro na impressão. Quando o desenho está correto, permite finalizar a impressão e é possível fazer um teste da forma do artefato para verificar
se está adequado à sua função. Em caso de qualquer correção ou alteração de
projeto, além de ajustar o arquivo do desenho, será necessário imprimir a peça
novamente fato que, naturalmente, implica em mais investimento de tempo e
dinheiro. Enquanto o designer não domina os programas de desenho 3D muitos
ajustes são necessários.
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A modelagem tecnológica, ainda possui um custo inicial elevado no Brasil, mas
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O designer contemporâneo é reconhecido como um profissional que lida com
opções e tomadas de decisão ao longo do processo criativo. É vital que conheça a maior quantidade possível de recursos para viabilizar as suas ideias
em escala industrial. No entanto recomenda-se não perder as referências e
atrativos que a modelagem manual pode proporcionar.
Vale ressaltar que, mesmo no mundo da alta tecnologia da impressão 3D, ainda
hoje as figuras do famoso Museu de cera Madame Tussauds, são feitas a mão cuidadosamente do começo ao fim da modelagem por escultores; demonstrando
o valor que a modelagem manual, continua expressando em pleno século XXI
(vide imagem 16).
Aqui consideramos necessário abordar também os diferentes tipos de modelos
físicos utilizados nas diversas etapas do desenvolvimento do projeto, assim
como os diversos materiais e técnicas para a sua elaboração. É recomendável
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possível de técnicas e respectivos materiais, para que tenha opções de escolher o mais adequado dentre eles ainda na etapa da representação bidimen-

Imagem 16 Modelagem manual dos personagens do filme Star Wars para museu de cera – Madame Tussauds. • Fonte https:// www.madametussauds.com/London/ Acesso em: 31 mai. 2015.

sional da ideia.

Em cursos de Design de Produto, Educação Artística e Arquitetura onde a pes-

Segundo Fernanda Moreira:
Os quatro autores [...], Munari, Bonsiepe, Baxter, e Cullen, abordam o
uso dos modelos físicos durante o projeto, caracterizando-os de maneira similar, quanto à finalidade, tipos de informação que são geradas e
materiais utilizados para obtenção dos mesmos (MOREIRA, 2014, p.26).14
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quisadora lecionou, os termos adotados por professores e profissionais para se
14 Os quatro autores aos quais Moreira
se refere são: Bruno Munari, Gui
Bonsiepe, Mike Baxter e Cheryl Dangel
Cullen, todos da área do Design

referir a modelos tridimensionais são: pré-modelo, maquete, mock-up, protótipo.
Cada um desses tipos de modelo pode ser confeccionado por meio de técnicas
manuais ou com impressão 3D/prototipagem rápida.
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que o designer de produto conheça e saiba manipular a maior diversidade
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A seguir explicam-se, segundo experiência da pesquisadora, os tipos de modelo

gida de poliuretano (vide imagem 17), argila, clay (vide imagem 18) e plastilina

e respectivos materiais mais utilizados:

(conhecida por massa de modelar).

• Pré-modelo

• Mock-up

• Protótipo

• Impressão 3D ou prototipagem rápida

• Maquete ou modelo reduzido

Pré-modelo
É a primeira etapa de uma série de modelos elaborados durante o desenvolvimento de um projeto. É utilizado na materialização do conceito preliminar das
primeiras ideias representados previamente em esboços bidimensionais (sketches). A solução formal, aparentemente, fica clara no papel, mas existe a necessidade de fazer a verificação palpável – tridimensional. É possível assim estudar
proporção, volume e coerência formal com outros produtos da mesma família
de objetos; é uma etapa sem muitos detalhes. Pode ser na escala real ou reduzi-
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Imagem 17 Pré-modelo em Poliuretano do personagem Tigrão • Fonte Estúdio Iguti (s/d)
imagem 18 Pré-modelo em clay do personagem Hulk • Fonte Estúdio Iguti (2007)

Na metodologia que utiliza o Design Thinking o termo pré-modelo nesta fase

Mock-up

é chamado de protótipo, onde são feitos os testes com os materiais para verificar as ideias.

Palavra de origem inglesa e significa simulacro. É a segunda etapa da confec-

Os materiais utilizados são de baixo custo, que permitem intervenções fáceis

ção do modelo no desenvolvimento do projeto. É utilizado quando o projeto já

e rápidas para as alterações formais sem grande compromisso com detalhes.

está em fase de um dimensionamento básico, sendo necessários alguns testes

No entanto, podem receber algum acabamento de superfície, se necessário. Os
mais empregados são: papel, papelão, isopor, styrofoam (Stiroplac15), espuma rí-
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15 Placa de espuma de poliestireno
extrudado XPS (FOAM)

– ergonômico, funcional, de modulação, cor e aspectos visuais, entre outros.
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da sem a necessidade de ser finalizado com tratamento de superfície.
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São sempre em escala 1:1. Os mock-ups podem ter diferentes finalidades de

Quando é para verificação visual, deve simular da melhor maneira possível o as-

acordo com o que se deseja verificar:

pecto do produto final (vide imagem 21). Esse tipo de modelo é muito utilizado

• Funcionais ou estruturais – são confeccionados para verificações diversas.

em apresentação visual.

• Ergonômicos, internos ou externos – são necessários para conferir a forma

Existe uma variação com relação à escala de maquetes denominada de Macro Mo-

em relação à função.

delo, por ser maior que o objeto propriamente dito. É usado quando o produto a

• Visuais – utilizados para fazer foto de revista, catálogo, feiras, divulgação na

ser fabricado é muito pequeno e repleto de detalhes, precisando ampliar o modelo

televisão.

para estudar os detalhes com precisão. Outra utilidade é na divulgação promocio-

• Aprovação do cliente (vide imagem 19).

nal e, nesse caso, quanto maior o modelo mais chama a atenção (vide imagem 22).

Pode-se utilizar qualquer material, de acordo com a finalidade, e ter acabamento como, por exemplo, aplicação de cor ou tratamento de superfície.

Modelo reduzido ou maquete
Maquete é palavra de origem francesa e significa miniatura de projeto. É utilizada
quando a proposta a ser representada tridimensionalmente não é viável em escala

(vide imagens 20a e 20b).
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riores, modelos em escala real. Maquetes são proporcionalmente menores do que

imagem 22 Macro Modelo do Azeite
Gallo para uso promocional, confeccionado para o programa SuperMarket da rede Bandeirantes de televisão. Sem informação de material
(escala 10:1). • fonte Estúdio Iguti
(década de 90).
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natural ou como estudo da forma quando o projeto demandar, em etapas poste-
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imagem 21 Maquete de um carro Fórmula 1 da
Jordan 195, utilizada pelo piloto Rubens Barrichello no GP do Brasil de 1995. Trabalho de João
Hipólito Xavier, sem informação de material
(escala 1:18). • Fonte Adalberto Campos (2016).

a realidade e, de preferência, em alguma escala padrão. Os materiais são diversos.
Quando se destina ao estudo da forma o acabamento com pintura não é necessário
imagem 19 Mock-up visual para aprovação do cliente.
Material cera, personagem Super Homem. • Fonte
Estúdio Iguti (s/d).

Imagens 20 a, b À esquerda, maquete de 56cm (escala 1:5) para estudo
da forma de uma escultura de Santa Paulina (material: clay). À direita, a
maquete sendo utilizada como referência para um modelo maior. • Fonte
Estúdio Iguti (2006).

Protótipo

Impressão 3D ou prototipagem rápida

Significa “o primeiro de um tipo”, quando utilizado para impulsionar uma linha

Segundo uma publicação da organização estadunidense New Media Consortium

de produção recebe o nome de “cabeça de série”. É a última etapa do desenvol-

16 Disponível em: <http://www.nmc.
org/publication/nmc-horizon-report2014-higher-education-edition/>.
Acesso em: mai. 2015.

vimento de um projeto, obrigatoriamente em escala 1:1, para isso é necessário
que os desenhos técnicos detalhados estejam finalizados.

– NMC16, a impressão 3D, conhecida nos meios industriais como prototipagem
rápida, se refere a tecnologias que constroem objetos físicos a partir de conteúdo digital tridimensional, como softwares de modelos em 3D [...] NMC Horizon
Report > 2014 Higher Education Edition (2014, p.40, tradução nossa).

Protótipos são confeccionados com materiais e cores especificados para o produto final e devem funcionar refletindo a realidade do objeto. Sua modelagem

A tecnologia “prototipagem rápida” surgiu na década de 1980, e vem sendo utiliza-

pode ser artesanal ou semi-industrial (vide imagem 23).

da para fabricação de modelos, moldes e protótipos na área de desenvolvimento de
produtos. Desde então novas tecnologias foram introduzidas mas, de modo genéri-

Outros tipos de modelos

co, todas têm como principal característica o processo de fabricação por adição de

dades dos produtos fabricados nas empresas, visando diversas verificações de
segurança, durabilidade, entre outros. Por exemplo, a indústria automobilísti-
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ca utiliza modelo “ergoscópico” para as avaliações ergonômicas, “endoscópico”
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para análise ergonômica específica de espaços internos.

imagem 23 Protótipo do personagem Frajola para a feira de Brinquedos. • Material: resina. • fonte Estúdio
Iguti (s/d).

O termo prototipagem rápida designa um conjunto de tecnologias usadas
para se fabricar objetos físicos diretamente a partir de fontes de dados
gerados por sistemas de projeto auxiliado por computador (C.A.D). Tais
métodos são bastante peculiares, uma vez que eles agregam e ligam materiais, camada a camada, de forma a constituir o objeto desejado. Eles
oferecem diversas vantagens em muitas aplicações quando comparados
aos processos de fabricação clássicos baseados em remoção de material,
tais como fresamento ou torneamento (GORNI, 2001, p.230).

CAD, abreviatura de Computer Aided Design (desenho auxiliado por computador) e CAD/CAM abreviatura de Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing (desenho auxiliado por computador/manufatura auxiliada por computador), são sistemas informatizados empregados nas áreas da engenharia,
arquitetura e design industrial para execução de projetos. Eles tornam possível
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material em camadas sucessivas.

São modelos com nomenclatura e uso muito específicos, seguem as necessi-
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a fabricação de modelos físicos desde 1971 sendo utilizado inicialmente para o
desenho do corpo do carro e seu ferramental.17
A prototipagem rápida pode ser empregada para cada um dos modelos anteriormente descritos, pois é um processo de execução que pode ser aplicado em
diversas etapas do projeto com menor ou maior definição de detalhes. Hoje
existem diversos equipamentos com processo de prototipagem rápida que utilizam materiais e tecnologias distintas. Por não ser o foco deste trabalho, não se
detalham tais processos.

17 Disponível em: <http://www.
manufacturingterms.com/Portuguese/
CAM.html>. Acesso em: ago. 2016.

2.1 Materiais e técnicas de modelagem manual
Este item trata das principais técnicas de modelagem manual, materiais utilizados para a sua elaboração, características, assim como progressos nos últimos
30 anos. Ao longo dos anos, os materiais e técnicas utilizados na confecção dos
modelos físicos para o desenvolvimento de produtos industriais e artísticos foram aprimorados. Novas possibilidades surgiram e muitos processos tradicionais foram, pouco a pouco, considerados ultrapassados. As novidades técnicas
e opções de materiais para este segmento mais a entrada da internet, acelerou

No próximo item serão elencadas algumas técnicas e materiais utilizados no de-

essa mudança e rompeu as barreiras, permitindo a pesquisa mais rápida, em si-

senvolvimento de modelos realizados com modelagem manual.

tes, blogs do mundo todo, além do compartilhamento de informações, técnicas
e vídeos com o passo a passo de trabalhos executados.
Nas décadas de 1970/80, os materiais utilizados em modelagem eram bastante
limitados em termos de quantidade, e também quanto às respectivas técnicas
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necessário prever muitas divisões em seus moldes, podendo levar até três meses ou mais de execução, dependendo da complexidade do produto a ser fabricado. Atualmente ampliaram-se as opções de escolha, sendo possível utilizar
técnicas e materiais específicos de acordo com a finalidade e necessidade do
modelo a ser confeccionado, proporcionando menos divisões nos moldes, melhor qualidade e rapidez na sua confecção.
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de processamento. Para o desenvolvimento de um modelo para a indústria era
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Outro diferencial é o nível de detalhamento, que os materiais mais modernos

tando perda de tempo, dinheiro e atraso na entrega, começando novamente em

possibilitam podendo fazer marcações em um modelo e que são transferidos

outro material até chegar na proposta ideal.

para o molde industrial. Tais marcações podem aparecer no produto e servem
de referência na linha de produção para, por exemplo, aplicar o cabelo em
uma boneca.
Os materiais empregados na modelagem manual podem ser classificados de
acordo com sua dureza em rígidos, semirrígidos e flexíveis/maleáveis ou moles.
Cada uma dessas categorias implica em técnicas e ferramentas próprias. Os
rígidos são esculpidos, utilizando ferramentas de desbaste, como diversos tipos
de serras manual ou elétrica, talhadeira, grosa, macete (tipo de martelo mais
leve, utilizado para esculpir em madeira), formão, cortador de isopor entre outros. Os flexíveis, maleáveis ou moles são modelados, utilizando como principal

Fayga Ostrower aborda no campo das Artes as ferramentas e o poder em usá-las,
dentro dos limites tecnológicos e dos materiais.
Cada materialidade abrange, de início, certas possibilidades de ação e outras tantas impossibilidades. Se as vemos como limitadoras para o curso
criador, devem ser reconhecidas também como orientadoras, pois dentro
das delimitações, através delas, é que surgem sugestões para se prosseguir um trabalho e mesmo para se ampliá-lo em direções novas. De fato,
só na medida em que o homem admita e respeite os determinantes da
matéria com que lida como essência de um ser, poderá o seu espírito criar
asas e levantar voo, indagar o desconhecido. [...] Assim, o imaginar seria
um pensar específico sobre um fazer concreto (OSTROWER, 1993, p.32).

Para Focillon, as formas expressam também suas necessidades

ferramenta a “mão” e também algumas ferramentas simples como estecas, es-
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deira, faca, colher e gabaritos ou chapelonas (instrumento construído para que

90

se verifiquem algumas dimensões e medidas). Já os semirrígidos necessitam
um pouco de cada; às vezes utilizam-se ferramentas de desbaste, outras vezes
ferramentas de modelagem, de acordo com a necessidade e do projeto.
É muito importante a escolha do material e técnica mais indicados para se fazer
determinado trabalho. Assim, quando se conhece o amplo leque de materiais e
suas características físicas e químicas e respectivas técnicas, a escolha de quais
serão empregados para as especificidades de cada projeto é mais assertiva, evi-
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“[...] O meio formal engendra os seus mitos históricos, que não são apenas modelados pelo grau dos conhecimentos e pelas necessidades espirituais, mas também pelas exigências da forma” (FOCILLON, 2001, p.30).

Já Bruno Munari, ao tratar do método de trabalho do designer, evidencia a etapa
da confecção dos modelos, quando for necessária a verificação formal:
“[...] modelos de objectos feitos em diversos tipos de madeira, perfeitamente acabados, envernizados com as cores adequadas que se confundem com o próprio objecto que será depois feito num material totalmente diferente” (MUNARI, 1981, p.95).

A seguir um pouco desta evolução vivenciada pelo profissional Iguti.
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pátulas, fio de corte em náilon, esponja, instrumentos de dentista, rolo de ma-
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2.2 Materiais e técnicas de modelagem manual utilizadas
por Iguti

O clay é considerado um tipo de argila onde a água é substituída por fases parafínicas de petróleo e pode ser cortado, esculpido, modelado e também permite
acrescentar e retirar material de acordo com a modelagem. Além de se retrair

Quando Iguti começou a sua trajetória, em 1983, ele utilizava a técnica da mo-

menos que a argila, esse material ainda tem a qualidade de apresentar vários

delagem em argila, para fazer seus modelos. Por ser um material difícil de tra-

graus de dureza a ser escolhido de acordo com as especificidades do trabalho. A

balhar, pois seca com facilidade, não ter maleabilidade e possuir uma grande re-

massa é aquecida para a modelagem e, após esfriar, permite um acabamento

tração após seco, os modelos necessitavam ser divididos em muitas partes, para

milimétrico. O material é importado, mas tem a qualidade de reutilizável após

que pudessem ser retirados dos moldes. Para a confecção destes moldes usava

seu uso, podendo ser reaproveitado em outros modelos. A técnica utilizada com

a técnica da moldagem em gesso rígido, com muitas divisões, pois este também

o clay é a da modelagem e escultura e pode ser moldado em borracha de silicone.

não tem maleabilidade necessária para que as peças possam ser retiradas.

A borracha de silicone tem várias durezas, de acordo com a necessidade, é ideal

a massa de modelar originalmente desenvolvida para crianças. Sentindo a ne-

minuir as divisões dos moldes, permitindo a peça ser retirada com maior facili-

cessidade de uma massa mais específica, entrou em contato com uma empresa

dade, além de copiar os detalhes com precisão. Este material também sofreu al-

fabricante e sugeriu algumas mudanças e eles passaram a fabricar a plastilina

gumas alterações sugeridas por Iguti ao fabricante. A empresa desenvolveu um

que é muito parecida visualmente com a massa de modelar. Vendida em maior

tipo específico que atende melhor as necessidades da moldagem profissional.

poderia usar materiais de outras áreas. Da odontologia, por exemplo, incorpo-
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quantidade (500g da mesma cor), essa massa possui uma maleabilidade necessária para a modelagem industrial, permite fazer um acabamento superficial
melhor, não seca e não faz sujeira. Utilizou-a até 1984 quando descobriu que
rou a resina de dentadura e borracha de silicone; da indústria automobilística,
adotou o clay. Naquela época, esses dois últimos eram importados. Atualmente,
de acordo com as especificidades do modelo que irá produzir Iguti faz uso do
clay, resina de poliéster, cera branca, vinil, entre outros.

sição para aumentar a resistência, seu custo é mais baixo em relação à resina de
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para se fazer molde, pois possui uma maleabilidade muito grande podendo di-
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Iguti, em sua constante busca por materiais mais modernos, passou a utilizar
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A resina de poliéster, utilizada para fundição do modelo. Pode ser preparada
em várias cores somente adicionando corante ou pigmento; quando está pura
é transparente. Lixar, polir, pintar são algumas das técnicas de processamento, desta resina, permitindo um acabamento perfeito no modelo. Uma variação
dela é a massa plástica, que era usada somente em funilaria de carros. As diferenças entre elas é que a massa plástica tem carga (talco industrial) na compo-

poliéster e não apresenta transparência. Habitualmente é empregada quando o

A espuma rígida de poliuretano que começou a ser utilizada como substituto do

modelo necessita de pintura para ser finalizado.

isopor, é outro material muito usada na indústria, e a sua aplicação na modelagem

go dos anos, chegando a uma receita própria. É utilizada tanto para a fundição de
peças como modelo para esculpir. É um material muito utilizado na modelagem,
pois permite maior detalhamento assim como também retirar, acrescentar e dar

mais elevado em relação ao isopor, suas qualidades físicas o superam inclusive por
ter maior tolerância a solventes de tintas e outros acabamentos de superfície.
Espuma rígida de poliuretano é resultado da mistura dos componentes Poliol e
Isocianato. Pode ser encontrada em placas, com várias densidades que lhe con-

exemplo, quando se quer mais brilho, ou precisa de maior dureza.

ferem diversos graus de dureza, de rígido até tenaz (o ideal para a modelagem é

da escultura para a confecção de grandes modelos; e a fibra de vidro, técnica de
moldagem em camadas com fibra e resina.
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proporcionou um grande ganho na qualidade dos modelos. Apesar do seu custo

polimento. Esta receita é alterada de acordo com as necessidades do modelo, por

Dois materiais utilizados antigamente eram o isopor, trabalhado com a técnica

o 32); e no estado líquido, necessitando fazer a mistura dos componentes. Muito
utilizada em produtos industrializados é excelente material para a modelagem,
pois é leve para manusear, pode ser esculpido com facilidade, relativo baixo
custo e permite alterações formais rápidas. É utilizada na confecção de mode-

O isopor é um material de custo baixo, mas difícil de utilizar em modelagem

los preliminares (pré-modelo) e avaliação volumétrica. Em caso de modelos de

pois, por ser um poliestireno expandido, é mole e solta pedaços quando lixado.

grande porte, após serem finalizados, são utilizados de base para a forma/molde

Com o tempo, foram desenvolvidas outras opções de isopor com densidades

em fibra de vidro que permite sua reprodução seriada.

diversas, sendo classificadas em,

A fibra de vidro é muito utilizada tanto como molde de peças de grande porte quanto

• P1 – baixa densidade (venda em papelaria, usado no artesanato). Característica:

o próprio protótipo de produtos que serão expostos à a intempéries. Pode se tirar o

esfarela durante o trabalho soltando bolinhas (pérolas).
• P2 – Media densidade. Característica: durante o trabalho – solta poucas pérolas. Indicada para fazer modelo.
• P3 e P5 – alta densidade e dureza. Característica: durante o trabalho – não
solta perolas. Indicada para fazer modelos (é mais caro e, normalmente, não
está disponível para pronta entrega).
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18 Será utilizado o nome genérico
de cera branca para designar uma
mistura de cera de abelha, parafina e
outros componentes (receita própria do
profissional)
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molde de uma peça em fibra e utilizar este molde para laminar (copiar) a peça final
também em fibra. Oferece boa aceitação na aplicação de diversos tipos de tinta.
Vinil, cientificamente denominado policloreto de polivinilha ou policloreto de vinil ou cloreto de vinila, é um plástico que contém 57% de cloro e 43% de eteno.
Altamente utilizado na indústria de brinquedos para as cabeças e alguns corpos
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Apelidada por Iguti de cera branca18, é outro material que ele desenvolveu ao lon-

95

de bonecas fabricados pelo processo de rotomoldagem. Como iguti costumava

2.3 Método de trabalho do profissional e dois processos
passo a passo

entregar o molde de rotomoldagem, esse material sempre foi utilizado em seu
estúdio. Mesmo agora que não produz mais os moldes, se necessário fazer o modelo em vinil Iguti, elabora um molde para testar o resultado estético do protótipo.

Neste item são apresentados os processos de desenvolvimento passo a passo,
da confecção de dois modelos elaborados por Iguti, as suas etapas, materiais e

No universo das tintas, Iguti trabalha de acordo com o material no qual o mo-

técnicas empregados. Os registros documentam o início da concepção com as

delo foi confeccionado.

referências, elaboração da forma em massa modelada ou esculpida, acabamen-

As tintas automotivas são as melhores, pois apresentam um resultado igual,

to, moldagem, fundição e pintura.

quando o produto final é de plástico, em termos de cor e brilho. São as mais

O primeiro processo descrito é das peças para a atração “Katakumb” no parque

utilizadas, tanto para os modelos em resina como em fibra.
Com a utilização de materiais mais modernos, Iguti adquiriu um grande diferencial

sendo necessário fazer maquete para o estudo da forma. Utilizou-se a espuma

em seu trabalho. Com esses novos recursos melhorou a qualidade dos modelos e

rígida de poliuretano com acabamento, moldagem em fibra de vidro e lamina19 Entrevista 31/01/2015

ção (cópia) em fibra com pintura especial para suportar intempéries. O exemplo

prontos, enquanto outros profissionais levavam três, utilizando materiais e técnicas

será abordado de maneira simplificada apresentando o passo a passo de um

antigos. Além da permanente atualização quanto ao potencial de novos materiais,

trabalho já executado e entregue, e por esse motivo as imagens que ilustram o

buscou conhecimento a respeito dos processos industriais que seriam utilizados na

processo estão limitadas ao arquivo do profissional.

produção das peças que ele modelava. Para melhor atender seu cliente e tirar o máximo proveito na técnica e material do modelo confeccionado por ele, foi conhecer o
chão de fábrica e o maquinário a ser utilizado na produção do produto final.

O segundo processo, um busto do piloto Rubens Barrichello, apresenta registro
detalhado do passo a passo, pois pôde ser vivenciado o dia a dia da modelagem. O resultado é um produto inédito, confeccionado especialmente para

Por todos esses cuidados profissionais tornou-se líder no mercado de confecção

constar deste trabalho, mas sua elaboração apresenta o método e as técnicas

de modelos para a indústria, na chamada época de ouro do Estúdio Iguti (déca-

mais utilizadas no desenvolvimento de brinquedos e produtos que exemplifi-

da de 1980 e 90) chegando a produzir até vinte modelos por semana, com seus

cam os cases da dissertação.
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a rapidez nas entregas. Segundo Iguti19 ele levava um mês para entregar modelos
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Hopi Hari. O processo aborda a confecção de várias esculturas de grande porte,

respectivos moldes industriais.
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O produto foi escolhido por Iguti, para atender cuidados quanto ao sigilo profissio-

Etapas de moldagem

nal para que fosse fotografado e publicado sem ferir direitos autorais. No Estúdio,

• Preparar a peça para moldar (inteira ou em partes)

atualmente, Iguti está responsável pela modelagem das esculturas artísticas. Para

• Moldagem de quantas partes forem necessárias

atender as questões do direito autoral, Iguti desenvolveu primeiro o modelo do pro-

• Abertura do molde e retirada das peças

duto, para depois apresentar ao cliente, e conseguir a autorização de sua produção.

• Etapa reprodução peças

para fazer os diferentes tipos de modelos. Apresenta-se a seguir previsão de
etapas genéricas do seu método de trabalho, restritos à modelagem de personagens, bonecas ou pessoas.
Etapas que antecedem o processo de modelar visando o melhor custo/benefício
• Pedido do cliente através de desenhos (styleguide ou modelsheet)
• Coleta de referências necessárias
• Verificação de qual o processo de fabricação será utilizado e suas especificidades
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• Estudo do produto/desenho para escolha da melhor posição para modelar
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• Definição do material e técnica a serem utilizados
• Definição da quantidade suficiente e necessária de divisões do molde
Etapas da modelagem
• Preparação do material a ser utilizado
• Confecção de várias maquetes para verificar a forma (quando necessário)
• Preenchimento ou desbaste da forma – pré-modelo
• Modelagem e comparação com as referências
• Acabamento fino e detalhamento

Expressiva modelagem manual de Wilson Iguti

• Confecção de várias peças usando os moldes
• Retoques necessários
• Acabamento fino
• Pintura
Etapas de finalização
• Entregar o produto modelado para o cliente
• Aprovação (Nacional ou Internacional)
• Quando necessário mais retoques, ajustes no modelo
• Confecção do molde para indústria quando se trata do processo de rotomoldagem
• Entrega do molde pronto para ser produzido
• Confecção de várias peças para entrega ao cliente ou produção em pequena escala
Para informações adicionais a respeito de como manusear alguns destes materiais, sugere-se consultar Modelagem Modelos Em Design (PENNA, Elô, 2002.)
que apresenta dez materiais com suas respectivas técnicas, métodos e processos de modelagem manual. Contém também o nome técnico, popular, definição,
composição e características de cada material, além dos cuidados, ferramentas
e sua utilização no mercado.
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Iguti tem um método de trabalho de acordo com o material e técnica escolhidos
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2.3.1. Peças Hopi Hari
A seguir o passo-a-passo de um projeto, executado através da técnica da escultura, utilizando como material a espuma rígida de poliuretano com acabamento
em massa corrida, moldagem em fibra de vidro e laminação (cópia) da peça final
também em fibra, uma pintura especial foi aplicada, para ficar na intempérie.
E 2002, a empresa Indiana Mystery, especializada em atrações com temáticas de
terror, contratou Iguti para elaborar elementos escultóricos da “Katakumb” no
parque Hopi Hari. Chegaram até o estúdio Iguti através de indicação, assim como
muitos outros clientes. Após as maquetes aprovadas, a empresa não conseguiu
ninguém para executar a ampliação das maquetes, com garantia da fidelidade da

Imagem 24 Referência da imagem do faraó Ramsés II. • Fonte Estúdio Iguti (2002).
imagens 25 a, b Referência da imagem do faraó Akhenaton. • Fonte Estúdio Iguti (2002).

forma. O Estúdio acabou fazendo as ampliações na quantidade necessária para o
parque. Foram produzidos vários faraós Ramsés II de 8 metros de altura e aproximadamente 16 cobras naja com 3,5 metros de altura para ficar em volta da fa-
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em escala natural e dois guardiões de 4 metros de altura na entrada da atração.
1ª etapa Busca de referências, ilustrada nas imagens 24, 25a e 25b.
2ª etapa Confecção das maquetes do faraó Ramsés II, em resina, na escala 1:10
(vide imagem 26) e da cobra naja - primeiro em clay e depois em resina (vide
imagens 27a e 27b). As maquetes foram executadas devido à necessidade de visualizar a forma em escala menor já que os objetos reais seriam muito grandes
(os faraós com 8 metros de altura e as cobras com 3,5 metros.
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imagem 26 Maquete de resina do faraó Ramsés II. • fonte Estúdio Iguti (2002).
imagens 27 a, b Maquete de clay, depois em resina da cobra naja. • fonte Estúdio Iguti (2002).
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chada da edificação que abrigava o show, além de dois bustos do faraó Akhenaton
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3ª e 4ª etapa Desenho da forma em um bloco de espuma de poliuretano, começar os cortes serrando uma das vistas, utilizando uma serra especial para
conseguir cortar toda a superfície de uma só vez, (vide imagem 28), depois com
serrote normal, desbastar a forma nos outros sentidos, para tirar os excessos
(vide imagem 29). Lixar e fazer colagem/consertos, até atingir a forma adequada
(vide imagens 30a, 30b, 30c e 30d). A escultura possui 8 metros de altura e por
isso foi necessário fazer em partes. Depois a peça foi montada para iniciar o
acabamento, necessitando da ajuda de andaime para poder ter acesso à escultura inteira de pé (vide imagem 31) e aplicar a massa corrida (vide imagem 32).
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Imagem 28 Recorte da cabeça do faraó Ramsés II, de espuma rígida de poliuretano, com serra especial. • Fonte Estúdio Iguti (2002).
Imagem 29 Desbaste com serrote – faraó Ramsés II. • Fonte Estúdio Iguti (2002).

Imagem 31 Visão inteira do faraó Ramsés II com 8 metros de altura. • Fonte Estúdio Iguti (2002).
Imagem 32 Acabamento com massa corrida no faraó Ramsés II • Fonte Estúdio Iguti (2002).
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Imagens 30 a, b, c, d Acabamento com lixa sobre a espuma rígida de poliuretano, na cabeça e corpo do faraó
Ramsés II (8 metros de altura). • Fonte Estúdio Iguti (2002).
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5ª etapa Preparar a peça e tirar o molde em fibra de vidro, em partes, em função

O mesmo processo foi utilizado para fazer a cobra naja com 3,5 metros em

do tamanho e do ângulo de saída da peça. (vide imagem 33)

espuma rígida de poliuretano (vide imagens 35, 36 e 37).

6ª etapa Laminar (copiar) a peça em fibra de vidro também e dar acabamento
com resina poliéster gel coat.
7ª etapa Pintura com tinta acrílica especial
Peça finalizada e inserida em seu local no parque (vide imagem 34)

imagem 35 Cobra naja, corte da forma na espuma rígida de poliuretano. • fonte Estúdio Iguti (2002).
imagem 36 Detalhamento da forma junto com o estudo da maquete. • fonte Estúdio Iguti (2002).
imagem 37 Cobra já com acabamento em massa corrida. • fonte Estúdio Iguti (2002).
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executados. O busto do faraó Akhenaton em tamanho natural, o faraó Ramsés
II em escala menor e o guardião com 4 metros de altura.

Imagem 33 Molde em fibra de vidro, feito em partes, por causa das contras saídas da peça. • Fonte Estúdio Iguti (2002).
Imagem 34 Peças já no parque Hopi Hari, com vários faraós Ramsés II e cobras naja. • Fonte Estúdio Iguti (2002).
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A seguir as imagens 38, 39 e 40 mostram os três diferentes modelos de faraós
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Imagens 41 a, b, c Da esquerda para a direita, referência da imagem do piloto Rubens Barrichello; modelo em
clay e busto finalizado com banho de cobre. • Fonte (a) http://f1gp4douglets.blogspot.com.br/2013/07/pilotos-brasileiros-na-f-1-rubens.html. Acesso em: mai. 2016. • fonte (b, c) Autora (2016).

Este processo contempla as técnicas da modelagem manual em clay, moldagem

imagem 38 Busto do faraó Akhenaton em tamanho natural. • fonte Estúdio Iguti (2002).
imagem 39 Andaime para confecção da peça com 4 metros de altura. • Material espuma rígida de poliuretano. • fonte Estúdio Iguti (2002).
imagem 40 O Guardião finalizado que participou da exposição Como nasce um brinquedo, no Shopping SP Market. • fonte Autora (2012).
20 Eletrodeposição: O conceito é usado
para definir o recobrimento de peças
com um metal condutor ou outra
substância [...] segundo o dicionário
informal. Disponível em: <http://www.
dicionarioinformal.com.br/significado/
eletrodeposi%C3%A7%C3%A3o/344/>.
Acesso em: 10 jul. 2016.
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em borracha de silicone, fundição em cera branca, novamente o molde em borracha de silicone, agora a fundição em resina e a finalização em banho de cobre
por eletrodeposição20.
Foram necessárias 14 entrevistas com Iguti, de duas horas e meia cada uma, para
acompanhar o processo completo da modelagem, moldagem e fundição em cera.
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2. 3. 2. Busto Rubens Barrichello
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estúdio à autora. Ele gosta de trabalhar as fases criativas do processo no final
do dia quando todos já foram embora, porque não tem muitas interrupções de
telefone e de pessoas. Assim, segundo ele, o trabalho “flui” além de poder ouvir

que é apresentado, junto com seu trabalho, na revista Colecionismo Br21. A revista aborda as principais temáticas do colecionismo no Brasil; entre alguns temas
está o Automobilismo Nacional – onde Iguti está participando. Outros temas:
Metal DieCast, Figures Action, Autorama Slot Car, PlastiModelismo.

O busto de Rubens Barrichello apresentado aqui é um tipo de modelo e tama-

Foi escolhido um produto na linha de peças escultóricas colecionáveis que Iguti

nho utilizados como padrão da linha colecionável na qual o modelo se encai-

vem desenvolvendo. Existem outras linhas que Iguti produz como a dos craques

xa. Ele tem, aproximadamente, 25cm de altura, formando uma família com os

do futebol, estatuetas e troféu dos pilotos, e grandes peças para parques, que

outros bustos de pilotos brasileiros já modelados como, por exemplo, Emerson

podem ser vistas na linha do tempo p.67. A linha dos pilotos para colecionado-

Fittipaldi, Nelson Piquet e Ayron Senna (vide p.130).

res teve início como acervo pessoal de um admirador e se tornou uma homena-

mas não há uma idade específica, pois pode conquistar também uma criança,
materializando a paixão de seu ídolo.

dois.modelagem e design

21 Disponível em: <https://www.
facebook.com/revistacolecionismobr/>
e <http://www.revistacolecionismobr.
com.br/>. Acesso em: jul. 2016.

música de seu gosto pessoal para descontrair.

A linha de peças para colecionadores é direcionada ao público adulto exigente,
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O projeto inédito dos bustos dos pilotos de Fórmula 1 é uma iniciativa de Iguti

Contexto
O Piloto Rubens Gonçalves Barrichello, conhecido por Rubinho, é Brasileiro e
nasceu no dia 23 de maio 1972, em São Paulo. Estreou na Fórmula 1 em 1993 e
parou em 2012, fazendo 19 anos ininterruptos de corridas nessa modalidade.
Segundo Fernando Vives “Foi o piloto de Fórmula 1 que mais tempo correu na
categoria. [...] Rubinho foi vice-campeão mundial, venceu 11 corridas (algumas
de forma espetacular), [...]” (VIVES, 2012).
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gem às personalidades; as peças ficam expostas em sua “galeria” de obras pessoais. Após finalizar o busto, Iguti compartilha o resultado em suas redes sociais
permitindo assim sondar a receptividade e interesse de possíveis compradores.
No entanto, para a reprodução de mais de cinco peças é necessária uma autorização formal do retratado. Foi escolhido para esta linha de bustos os pilotos de
Fórmula 1 já aposentados, pois pilotos aposentados não precisam da aprovação
da escuderia, ficando mais fáceis o contato e o contrato.
A série dos bustos começou com o Senna, seguido pelo Fittipaldi, que já aprovou a licença de uso e está em fase de produção. Nelson Piquet também aprovou a produção
sem exigir os habituais royalties. Rubinho Barrichello se aposentou há pouco tempo
por isso Iguti o considera o mais recente candidato à sua homenagem convidando a
autora para acompanhar, passo a passo, o processo de modelagem manual da peça.
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O profissional escolheu o período das 17hs às 19:30h nesses dias para abrir seu
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Há diferenças entre a modelagem destinada à produção industrializada em

• 1º Molde em borracha de silicone do modelo em clay

grande escala e a modelagem de peças escultóricas para colecionadores. A pri-

• 1ª fundição em cera branca (receita própria do modelador) cera adequada

meira segue as normas para a produção em série, com baixo custo além das

para detalhamento da modelagem.

limitações de materiais e equipamentos; na segunda, o modelo pode ter mais

Como o foco deste trabalho é no processo de modelagem manual, as próximas três

riqueza de detalhes muitas vezes demandando acabamento manual, para aten-

etapas para execução de protótipos não são detalhadas passo a passo. São elas:

der um público exigente. A tiragem é seriada, mas em pequena quantidade, por

• 2º molde em borracha de silicone do modelo em cera

vezes os exemplares até são numerados; todos esses fatores implicam no enca-

• 2ª fundição em resina e

recimento do produto final.

• Banho de cobre por eletrodeposição.

Esse breve contexto a respeito do personagem a ser modelado ilustra alguns dos

Iguti começou a modelagem de Barrichello com um busto, pois o rosto é mais

aspectos que Iguti narra enquanto elabora o modelo e enquanto acompanhamos

marcante e expressivo do que em uma estatueta de corpo inteiro, podendo fazer

a transformação de materiais brutos em produto acabado e fiel às ideias iniciais.

23 Para Iguti, o rosto (olhos e boca)
representam 90% da expressão
(citado no case Xuxa, vide p. 154).

Apresenta-se a seguir etapas específicas deste exemplo.
• Etapas que antecedem o processo de modelar: busca de imagens do Bar-

tinha o contato com Rubinho, indagou das pessoas que se manifestavam a res-

mostrar muito os dentes. Pega imagens de frente, perfil, costas e ¾. Monta

peito do modelo se tinham algum caminho para chegar até ele e veio a resposta

as imagens nas proporções certas, antes de imprimir.

para trabalho de modelagem, além de um pouco de clay.
• Modelo: clay, tipo média dureza, aquecido em estufa com temperatura de
30 a 40°.
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22 Paquímetro: “instrumento
empregado para medir precisamente
pequenas distâncias, espessuras
etc.” Segundo o dicionário Houaiss.
<http://houaiss.uol.com.br/
busca?palavra=paquimetro>. Acesso
em: 20 ago. 2106.

positiva. Quando a modelagem em cera ficou quase pronta, já tinha o contato.
A seguir, enviou as fotografias do modelo ao piloto para saber se ele gostava da
expressão retratada e se está interessado. Quando finalizou um protótipo, agendou um encontro para entregar pessoalmente o busto como presente ao piloto.
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soa retratada, para perceber a reação das pessoas. Como, neste caso, Iguti não

situações onde a pessoa esteja serena, sempre com um sorriso suave sem

rante a modelagem, estecas e ferramentas de dentista que são excelentes

Quando a modelagem atingiu uma qualidade que permitia reconhecer o piloto,
ele postou uma fotografia do modelo no Facebook, sem identificar quem é a pes-

richello na internet pois o piloto ainda não havia sido contatado. Procura

• Ferramentas básicas: estilete, paquímetro22, pincel para limpar a peça du-

melhor todos os detalhes visuais,23 para conseguir a autorização da produção.
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Proceso de modelagem passo a passo.
Comparando com a referência pode-se ver, nas cinco imagens sequenciais, a
expressão do rosto sendo construída. Os registros fotográficos foram realizados
ao final de cada dia da modelagem e mostram essa evolução; foram necessárias
cinco seções de duas horas e meia para finalizar o modelo em massa clay.

Ao acompanhar passo a passo o processo de construção do busto de Barrichello
modelado manualmente, a pesquisadora imergiu no universo de Iguti. Somente
após acompanhar o ciclo completo, é que foi possível determinar com clareza a
sequência das seguintes etapas do processo: organização e modelagem, moldagem, abertura do molde e fundição, abertura do molde, retirada do modelo em
cera e início do acabamento na peça.
1ª etapa: organização e modelagem – 1º ao 5º dia
Os primeiros 5 minutos, todos os dias, antes de começar a modelagem, começa
o senta/levanta para organizar o espaço e seleção de ferramentas adequadas
ao trabalho (vide imagem 43). Limpar e arrumar a mesa (vide imagens 44 e 45);
análise das referências e, quando necessário, buscar novas, mais específicas
para cada parte do modelo que naquele dia está sendo mais detalhado como,
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imagens 42 a, b, c, d, e, f Da esquerda para a direita, referência do detalhe da expressão do piloto e sequência da modelagem do 1° ao 5º dia.
• fonte (a) http://f1gp4douglets.blogspot.com.br/2013/07/pilotos-brasileiros-na-f-1-rubens.html. Acesso em: mai. 2016. • fonte (b, c, d, e, f)
Autora (2016).
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Imagens 43, 44 e 45 Da esquerda para a direita, diversas ferramentas; arrumação da mesa com as referências;
visão geral do ambiente de trabalho. • fonte Autora (2016).
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por exemplo, ampliação da boca ou nariz.
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1º dia – início da modelagem Começa com a busca das referências na internet, escol-

Nas quatro imagens a seguir o início da modelagem, utiliza uma ferramenta

hendo a melhor imagem para os ângulos: frente, perfil e ¾. A escolha das imagens

de ponta para fazer as primeiras marcações, local dos olhos, boca e simetria do

segundo Iguti, não pode estar sério, procura por fotos do Barrichello com sorriso

rosto, e posiciona o nariz (vide imagem 48 a). Confere as medidas e proporções

suave e sereno com as expressões mais marcantes do piloto. Utiliza um programa

da imagem no modelo, utilizando o paquímetro. A partir desta etapa da mode-

(CorelDraw) para colocar as imagens na proporção do busto (vide na imagem 46, a

lagem as únicas ferramentas que ele utiliza são as mãos, colocando a massa

tela do computador) e faz a impressão das principais vistas, de frente, perfil e ¾, no

clay, retirando e alisando com os dedos (vide imagens 48 b, c). Já começa a dar

tamanho da peça, para ter a imagem à mão. Estuda as referências com as tipologias

forma no nariz, olhos e sobrancelhas, boca e bochecha; sempre conferindo o

anatômicas, verificando o formato do rosto, tipo de nariz e queixo, e expressão dos

modelo com as referências - frente, perfil e ¾ (vide imagem 48 d).

olhos e boca. coloca o clay na estufa para aquecer, escolhe um antigo modelo, para
reaproveitar. Com uma faca retira do modelo as principais caracteristicas da modela-
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imagens 48 a, b, c, d Da esquerda para a direita, primeiras marcações; início da modelagem usando as mãos;
referências do rosto do piloto. • Fonte Autora (2016).

2º dia – modelagem Começa analisando o modelo com as imagens de referência,
estuda a forma antes de dar continuidade. Marca a linha de divisão do molde no
Imagem 46 Tela do computador com imagens do piloto em vários ângulos, montadas na mesma proporção. • Fonte Autora (2016).
Imagem 47 Reaproveitamento de um modelo antigo em clay mostrando o desbaste da peça até deixar só o formato básico. • Fonte Autora (2016).
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modelo (vide imagem 49 a), se concentra na expressão dos olhos, nariz, boca e
vinco da bochecha (vide imagem 49 b). Sempre colocando massa clay e retiran-
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gem anterior, deixando o básico, na proporção desejada (vide imagem 47).
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do e alisando a superfície, nesta etapa já utiliza algumas ferramentas como os

3º dia – detalhamento Começa o dia comentando o que as pessoas de sua rede de net-

instrumentos de dentista, mas sempre finalizando com os dedos. Criando certa

working disseram sobre o modelo (que está parecido com a imagem do piloto Rubens

distância das minúcias, tem-se uma visão global do local de trabalho, com várias

Barrichello, elogios da semelhança já no início do trabalho). Novamente, antes de reco-

referências do piloto na frente do modelador mais o notebook, onde busca vídeos

meçar a modelagem, analisa a forma, as imagens. Busca imagens dos olhos e começa

para ver os gestos da pessoa ao falar, rir e se expressar (vide imagem 49 c). Quan-

o detalhamento da forma corrigindo a expressão dos olhos, boca, nariz e vinco da bo-

do vê uma posição boa, no vídeo, para e compara com o modelo (vide imagem d).

checha (vide imagem 51 a); verifica a simetria e a proporção – pescoço e cabeça; faz a

Nesta fase Iguti destacou os traços mais marcantes do Barrichello. Após buscar

marcação do cabelo e modela a orelha (vide imagem 51 b). Suaviza os traços, limpando

referências do piloto com o macacão de corrida, inicia esses detalhes no modelo.

um pouco a peça (vide imagem 51 c). Explica que neste caso, em que a peça final não
será pintada mas receberá um banho de metal, trabalha os volumes levando em conta
os efeitos da luz e da sombra na modelagem. Por exemplo, para reforçar a expressão
do olhar, faz uma cavidade rasa no olho com um buraco menor dentro (vide detalhe na
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imagem 51 d). A profundidade é feita de acordo com a cor dos olhos – mais acentuada
para olhos escuros e menos profunda para olhos claros.

Imagens 49 a, b, c, d Da esquerda para a direita, marcação da linha de divisão do molde no modelo; detalhe no
modelo do vinco da bochecha, utilizando um instrumento de dentista; local de trabalho com as referências;
vídeo parado em posição para comparar com o modelo. • Fonte Autora (2016).

Na imagem 50, últimos retoques na peça antes de terminar o dia com a expressão do modelo já lembrando a imagem do piloto Rubens Barrichello. Iguti posta
no Facebook e Instagram imagens do modelo nessa fase, mas sem citar o nome
do piloto, e pergunta se alguém sabe quem é, para ter uma noção se está ficando
bom e as pessoas já estão reconhecendo.
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Imagens 51 a, b, c, d Da esquerda para a direita, modelagem no nariz; marcação do cabelo; suavizando os traços
da boca sempre seguindo as referências; detalhe da cavidade dos olhos para explorar efeitos de luz e sombra. •
Fonte Autora (2016).
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Imagem 50 Detalhe da modelagem na boca, finalizando
a expressão no 2º dia. • Fonte Autora (2016).

117

4º dia - correções da expressão (imagens 52 a, b, c, d, e, f) Analisa novamente as
imagens e vídeos, sempre girando o modelo de massa nas posições de frente, perfil
e 3/4 para comparar com as imagens e fazer os ajustes necessários. Focillon (2001,
p.42) aborda as questões fundamentais dos eixos de rotação que são colocados na
hora da modelagem ou simplesmente imaginados, que permite não só a comparação com o desenho, como também verificar as proporções junto da luz e sombra.

Os eixos dão-nos os movimentos; mais ou menos numerosos, mais ou
menos desviados da vertical, podem interpretar-se, em referência às figuras, como os planos dos arquitectos em referência aos monumentos,
levando em conta que ocupam já um espaço a três dimensões. Os perfis
são as silhuetas da figura segundo o ângulo pelo qual é examinada, de
frente, de costas, de cima, de baixo, da direita, da esquerda, e que variam
infinitamente, “marcando” o espaço de cem maneiras à medida que nos
deslocamos em redor da estátua. As proporções definem quantitativamente o relacionamento das partes. Por fim, o modelado exprime a interpretação da luz (FOCILLON, 2001, p.42).
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exemplo, diminuir a abertura dos olhos, por estar muito grande. Da para ver nas
imagens 53 a, e 53 b que Iguti continua alternando as mãos e as ferramentas.
Finaliza este dia suavizando alguns traços e marcas de expressão.
Imagens 52 a, b, c Da esquerda para a direita, referência da imagem do piloto Rubens Barrichello de frente,perfil
e ¾. • Fontes http://f1gp4douglets.blogspot.com.br/2013/07/pilotos-brasileiros-na-f-1-rubens.html; https://www.
youtube.com/watch?v=S0i4Yfo44rg; http://f1history.wikia.com/wiki/Rubens_Barrichello; Acesso em: mai. 2016.
Imagens 52 d, e, f Da esquerda para a direita, modelo em clay de frente, perfil e ¾ . • Fonte Autora (2016).
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Começa fazendo os ajustes finos, corrigindo detalhes sutis na forma como, por
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5º dia – finalização (imagens 54 a, b) Últimos detalhes na testa, cabelo, olhos
e aumenta um pouco o queixo. Finaliza após verificar a proporção, utilizando
novamente o paquímetro, checando novas imagens com o modelo.

Imagens 55 a, b, c, d Da esquerda para a direita, marcar a linha de fechamento do molde; alisar a plastilina com
espátula fazendo a “cama”; fazer os registros para encaixe do molde; fechar as paredes fazendo uma caixa. •
Fonte Autora (2016).

Na imagem 56 a, a borracha de silicone é pesada utilizando uma balança, se-
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imagens 54 a, b Da esquerda para a direita, corrigir o queixo acrescentando massa clay; modelo finalizado. • Fonte Autora (2016).

25 Catalisador é o produto usado para
endurecer (curar) a borracha de silicone
através de reação química.

guindo uma proporção de borracha e catalisador25 especificada na embalagem
de acordo com o fabricante. A temperatura do dia interfere na catalisação do

2ª Etapa: preparação e moldagem

silicone. Neste caso foi utilizado 200g de borracha de silicone para 3g de catali-

6º dia – início do primeiro lado do molde Após finalizar o modelo em clay,

sador, misturou bem e despeja no molde em fio para evitar bolhas; a primeira

começa a preparar a peça para ser moldada, organiza os materiais e limpa a

camada é fina para copiar melhor os detalhes (vide imagem 56 b). Terminou a

superfície. Faz a marcação da divisão do molde no modelo, respeitando os ân-

atividade deste dia, pois necessitava esperar a borracha de silicone secar por

gulos de saída (vide imagem 55 a). Posiciona o modelo deitado, nivela as alturas

mais ou menos meia hora.

e preenche a “cama” de plastilina, alisando os contornos da divisão do molde

7º dia – finalização do primeiro lado do molde Começou preparando uma se-

marcados na peça (vide imagem 55 b). Faz os registros (macho e fêmea) que ser-

gunda camada de borracha de silicone, que é feita um pouco mais grossa, utili-

vem para guiar a abertura e fechamento do molde (vide imagem 55 c). Fecha as

zando uma carga. Por utilizar carga, é necessário aumentar a proporção do cata-

quatro paredes com barras de metal bem pesado (vide imagem 55 d), para não
abrir quando colocar o gesso. Veda a “caixa” com plastilina. Passa vaselina em
pasta como desmoldante24 em toda a peça.
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lisador – 156g de borracha de silicone para 4g de catalisador. A terceira camada
24 Desmoldante: produto aplicado no
modelo para evitar que grude no molde.

bem mais grossa com mais carga, finaliza o molde de silicone (vide imagem
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Imagens 53 a, b Da esquerda para a direita, detalhe da modelagem na
boca; uso de ferramentas e as mãos. • Fonte Autora (2016).

121

57 a); foi utilizado 200g de borracha de silicone para 5g de catalisador. A carga

8º dia – Abertura do molde e confecção da segunda parte Após o gesso secar, já

é colocada sem medida específica. É importante esperar meia hora entre cada

se pode começar a fazer a segunda metade do molde. Iguti abre a primeira parte

camada de silicone ou a sua cura para não estragar a moldagem. Para dar resis-

do molde, retira as paredes (as quatro barras de metal) e a cama de plastilina,

tência ao molde, prepara um pouco de gesso bem cremoso e completa a altura

sem mexer no modelo de clay. Vira o gesso para baixo (vide imagem 58). Limpa

da “caixa”; aplicando com espátula sobre toda a superfície (vide imagem 57 b)

o modelo e molde com tíner retirando todo o excesso da plastilina e coloca as
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26 Também conhecido por
desmoldante, é um produto aplicado
sobre o modelo e molde para evitar que
um lado grude no outro facilitando,
assim, a abertura após a cura.

barras fechando as paredes novamente. Aplica um separador26 próprio para a
borracha de silicone. Veda as paredes com vaselina e repete o processo do silicone (vide imagem 59) e gesso seguindo o mesmo procedimento já descrito nos
dias seis e sete das páginas 120 e 121.

Imagens 56 a, b Da esquerda para a direita, pesar a borracha de silicone; cobrir imagens 57 a, b Da esquerda para a direita, terceira camada mais grossa de borracha de
o modelo com uma camada fina.• Fonte Autora (2016).
silicone alisada com espátula; gesso para finalizar. • fonte Autora (2016).

imagem 58 Molde virado com o gesso para baixo e duas das quatro barras de metal posicionadas para fechar a
caixa. • fonte Autora (2016).
imagem 59 Caixa fechada com as quatro barras de metal, novamente colocando a primeira camada da borracha
de silicone. • fonte Autora (2016).
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– deixar secar por no mínimo uma hora.
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9º dia – Abertura e limpeza do molde Retirar as paredes e abrir o molde com cui-

3ª Etapa: fundição

dado, forçando primeiro os quatro cantos, usando uma espátula (vide imagem

10º dia – Fundição com cera branca Novamente é importante usar um separador para

60 a). Abrir o molde (vide imagem 60 b) e separar o molde de gesso do molde de

que a cera branca27 usada na fundição não grude no silicone. Esta cera é a mais indi-

borracha de silicone com cuidado (vide imagem 60 c), pois o gesso é rígido e foi

cada para refinar os detalhes na peça. O profissional amarra o molde com borracha

utilizado somente como estrutura – ele pode atrapalhar a retirada da peça que

(câmara de pneu). A base do busto ficou encostada na parede do molde formando uma

possui pequenas contra saídas no nariz. Retirar o modelo de clay com cuidado

abertura por onde será preenchido com a cera derretida a uma temperatura de 80° ou

para não danificar ou rasgar o molde de borracha de silicone. Limpar o molde

90°. Despeja a cera no molde (vide imagem 62), inclinado de tal modo que lado do o

com tíner para retirar resíduos da massa clay no molde (vide imagem 61).

nariz fique para baixo, para evitar a formação de bolhas. Secagem de duas a três horas.
4ª Etapa: da abertura do molde, até o acabamento final no modelo de cera
11º dia – Abertura do molde, retirada da peça e início do acabamento Após a
cera secar, a peça já pode ser retirada do molde. Com cuidado abre o molde e
imagem 62 Preenchimento do molde com cera branca derretida. • fonte Autora (2016).

retira a peça de cera. A partir dessa etapa começa o acabamento utilizando os
instrumentos de dentista, e com uma espátula elimina as marcas do fechamen-
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imagens 60 a, b, c Da esquerda para a direita, abertura do molde forçando com espátula nos cantos; molde
aberto com peça de clay dentro; separação do silicone do gesso estrutural. • fonte Autora (2016).

imagem 61 Molde aberto com a peça em clay ao lado. •
fonte Autora (2016).

27 Receita própria do modelador
com parafina, cera de abelha e outros
ingredientes.

Iguti usa um ferro de solda para derreter cera e depositar em pequenas falhas e imperfeições da moldagem; este equipamento foi adaptado por ele para essa função
(vide imagens 64 a, b). Depois de depositar a cera, seu excesso é retirado usando
lixa d’água nº 150 nivelando a peça e retirando alguma textura que o modelo de clay
tenha deixado (vide imagem 64 c). Com um pincel retira-se o pó acumulado.
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to do molde. (vide imagens 63 a, b, c)
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imagens de referência, analisa e faz pequenas correções (vide imagem 65 b).
Detalhes quase imperceptíveis, mas que depois fazem toda a diferença. Finaliza
o dia com acabamento geral usando lixa d’água nº 240 para alisar a superfície,
28 O solvente tíner, derrete a cera por
isso é usado em pequenas quantidades,
pois alisa a superfície.

além de um palito com algodão na ponta molhado no tíner28 para fazer desaparecer pequenos pontos e suavizar a peça (vide imagem 65 c).

imagens 63 a, b, c Da esquerda para a direita, abertura do molde; retirada da peça de cera; detalhe da retirada
das rebarbas. • fonte Autora (2016).

imagens 65 a, b, c Da esquerda para a direita, refinamento da modelagem da orelha; ajuste do cabelo seguindo
as referências; acabamento fino utilizando um palito com algodão e tíner.• fonte Autora (2016).

estão praticamente prontos e passa a alisar a superfície do corpo retirando os
excessos (vide imagem 66 a). Busca referência do macacão utilizado pelo Rubinho, faz os detalhes da roupa no modelo (vide imagem 66 b). Novamente utiliza

imagens 64 a, b, c Da esquerda para a direita, o ferro de solda; colocando cera derretida em falhas da peça; uso
de lixa para retirar o excesso e alisar a superfície. • fonte Autora (2016).

algodão com tíner para limpar a forma.

12º dia – Detalhamento do modelo Utilizando instrumentos de dentista com

14º dia – Finalizar a modelagem em cera Começa o dia checando a proporção e

pontas de formatos diferentes de acordo com a necessidade, é feito o aperfeiçoamento no modelo – na imagem 65 a, podem-se ver as correções feitas
na orelha. Nesta altura do processo, Iguti ainda continua comparando com as

simetria no modelo, assim como os detalhes do macacão em relevo. Utiliza o
29 Graminho "[...] ferramenta utilizada
para traçar, centralizar e nivelar modelos
e moldes" (MOREIRA, 2014, p88).

graminho29 para verificar as linhas paralelas no modelo e corrigir se for necessário riscando novamente quando torto (vide imagem 67 a). São feitas correções
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13º dia – Acabamento fino Neste ponto do trabalho, a cabeça e parte do rosto já

nos contornos, nas profundidades e proporções (vide imagem 67 b). Trabalha
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nos efeitos de luz e sombra, fazendo as dobras da roupa, no modelo com lixa

Nas quatro imagens a seguir (68 a, b, c, d) podemos comparar o modelo de cera

d’água 240 e um pouco de algodão com tíner, uniformizando toda a superfície

antes e depois do acabamento, de frente e ¾.

da peça. Finaliza fazendo uma última verificação das dimensões com o paquí-

Após finalizar, fez um vídeo rápido do modelo no Instagram e enviou para o pi-

metro e as referências. Peça finalizada em cera (vide imagem 67 c).

loto Rubens Barrichello aprovar o resultado.

imagens 66 a, b Da esquerda para a direita, alisando a superfície do corpo no modelo; fazendo as marcações do
macacão, segunda as referências. • fonte Autora (2016).

imagens 68 a, b, c, d Da esquerda para a direita, modelo de cera, de frente e ¾, ambos antes e depois do acabamento. • fonte Autora (2016).
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protótipos, no entanto acompanhou a aprovação por parte do piloto e seus comentários positivos a respeito do resultado.
Após aprovação do piloto, Iguti retoma o processo de elaboração do busto utilizando a peça de cera finalizada como um modelo de fino acabamento. A partir
dele produz um novo molde de borracha de silicone (vide imagem 70) agora com
finalidade de fundição em resina, para que a peça final tenha mais resistência

imagens 67 a, b, c Da esquerda para a direita, marcação das linhas da roupa com o graminho; acertar o contorno
da peça; modelo finalizado em cera. • fonte Autora (2016).
imagem 69 Modelo finalizado em cera (à esquerda) e
pré-modelo em clay. • fonte Autora (2016).
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que a cera. A resina permite diversos acabamentos como, por exemplo, em ba-
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A partir desta etapa a pesquisadora não registrou passo a passo a confecção de

nho de cobre. Essa técnica foi terceirizada.
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A autora teve oportunidade de estar presente quando Rubinho Barrichello rece-

2. 4 O que faz a diferença

beu o protótipo das mãos de Iguti e ouviu os elogios quanto à semelhança com
ele e autorizou a produção para comercialização. Mais tarde, ao enviar uma men-

O trabalho de um modelador manual de produtos industriais consiste em ma-

sagem, comentou: “Fiquei lisonjeado com a apresentação do busto por parte do

terializar uma ideia bidimensional em uma peça tridimensional. De maneira

Sr. Iguti. A semelhança é gigante e o trabalho muito bonito.” (e-mail 15 ago. 2016).

geral, o modelador começa o processo manual estudando a forma do modelo
referenciado em desenhos técnicos ou sketchs que recebeu do cliente ou ele

No entanto, segundo experiências anteriores de Iguti, entre a liberação verbal

mesmo elaborou. A escolha da técnica e material a serem utilizados no modelo

para a produção do busto e a concretização pode passar mais de um ano. Con-

é crucial desde o momento inicial da modelagem ou escultura. Seguir fielmente

tudo , o Instituto Barrichello já aprovou.

os desenhos (sketchs), as especificações e medidas fornecidas é no mínimo ser

Finalizo este passo a passo da modelagem do busto do Piloto Rubens Barrichello,
apresentando os quatro bustos confeccionados até o momento por Iguti, mostrando a família que está se formando (vide imagem 72).

um profissional competente, assim como comparar se a forma resultante atenimagem 70 Molde, novamente de borracha de silicone, agora sobre o modelo de cera. • fonte Estúdio
Iguti (2016).

de a imagem de referência. Ao finalizar, o modelo é submetido ao cliente para
sua aprovação. Apesar do rigor e fidelidade das especificações é nesse momento
que o resultado tridimensional pode não estar de acordo com a expressão desejada pela pessoa que fez os desenhos.
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iguais ao desenho, por que alguns se destacam mais que os outros, marcando
seu nome? É a este ponto, aparentemente subjetivo, que este item irá se dedicar.
Menga Lüdke e Marli Andrade em seu texto afirmam que:

imagem 71 Foto do modelo finalizado e autografado pelo piloto Rubens Barrichello. • fonte Autora (2016).
imagem 72 Família de bustos elaborados por Iguti com acabamento em cobre. Da esquerda para a direita, os pilotos brasileiros Emerson Fittipaldi,
Rubens Barrichello, Ayrton Senna e Nelson Piquet. • fonte Estúdio Iguti (2016).

Expressiva modelagem manual de Wilson Iguti

“É fato bastante conhecido que a mente humana é altamente seletiva. É
muito provável que, ao olhar para um mesmo objeto ou situação, duas
pessoas enxerguem diferentes coisas. O que cada pessoa seleciona para
“ver” depende muito de sua historia pessoal e principalmente de sua bagagem cultural” (LÜDKE; ANDRADE, 1986, p. 25).
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Então, se os modeladores/escultores executam os modelos “aparentemente”
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Se ao olharmos uma mesma coisa, enxergamos diferente, a expressão resultan-

Iguti tem uma modelagem que é diferente de seu próprio filho Wesley, que

te do que foi visto também será diferente e é essa a diferença que faz Iguti se

aprendeu com ele e modela desde os nove anos, assim como outras pessoas

destacar de outros profissionais de sua área de atuação.

que se tornaram modeladores, após aprender o oficio trabalhando com ele, ou

que tal diferença se deve a vários atributos: sua formação, prática específica no
setor de brinquedos, experiência com uma enorme gama de materiais e busca
por novos, proximidade com processos industriais, prazer por extrapolar limi-

materiais e das tintas, como fazer um molde, atender um cliente; se tornam
modeladores e vão embora para tentar abrir seus próprios negócios.
Iguti transmite seu conhecimento a qualquer pessoa que o procure necessitando de

profissionais que atuaram ou atuam até o presente.

ajuda, sem receio da concorrência, pois domina seu oficio e tem a consciência que
ele pode passar o método, os materiais e técnicas, mas a modelagem é de cada um.

profissionais, mas a modelagem/escultura é pessoal. Cada um olha para o

A seguir um elenco de profissionais da modelagem segundo o próprio Iguti.

produto a ser confeccionado e visualiza suas possibilidades para poder fa-

• Wesley Iguti – seu filho que trabalha com ele, hoje está à frente da modela-

zer “o seu melhor”, esse olhar é único e está ligado ao processo criativo. Para
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o Estúdio Iguti, entram sem saber quase nada, aprendem a técnica, o uso dos

tes conhecidos, visão tridimensional são alguns que o destacam perante outros

A escolha do material e técnicas do modelo pode até ser igual para diversos
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simplesmente o tendo como referência. Algumas pessoas que trabalharam para

gem dos brinquedos e brindes;

Scardua em um artigo sobre a Felicidade e a Criatividade baseado em um dos

• Marcio de Carvalho – Amigo, nunca trabalhou com Iguti, mais sempre trocou

grandes colaboradores da Psicologia Positiva o psicólogo Csikszentmihalyi,

informações e conhecimentos; trabalha na linha escultórica para desenho

ela diz que:

animado, mas não gosta de anatomia e sempre repassa para Iguti as modelagens de rosto quando recebe;
Assim, na visão do psicólogo, a criatividade é o resultado de relações
sistêmicas entre três fatores: o domínio, a área, a pessoa. A combinação
desses três fatores origina o processo criativo. Dependendo do grau de
energia mobilizada em cada um dos fatores podemos ter uma pessoa
brilhante, uma personalidade criativa ou uma pessoa criativa. [...] Logo,
a criatividade é a interação entre domínio, área e pessoa. Para que ela se
efetive é necessário que ocorra uma conjugação de elementos, tais como
oportunidade e perseverança. (SCARDUA, s/d).
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• Marcelo Azolline – ex-funcionário se especializou em dragões, guerreiros e toy art;
• Ricardo Zacariotti – ex-funcionário trabalha na linha dos super-heróis;
• Daniel Santos – ex-funcionário trabalha na linha dos super-heróis;
• Henrique Pedrosa – ex-funcionário trabalha na linha infantil;
• Paulo Moraes – ex-funcionário trabalha na linha para colecionáveis;
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O que faz a diferença? Baseado nos fatos apresentado até aqui, podemos inferir
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Entre outros que também trabalharam para iguti, mas não se tornaram profis-

Segundo o próprio Iguti,

sionais conhecidos no meio.
Iguti demonstra sua “paixão” sempre sorrindo e contagiando a todos, ao falar
sobre cada história dos modelos confeccionados, o brilho nos olhos a cada novo
desafio e o mergulho profundo enquanto modela - o fluir criativo. “Pessoas criativas diferem umas das outras em uma variedade de maneiras, mas em um aspecto eles são unânimes: todos eles amam o que fazem”. (CSIKSZENTMIHALYI,
1996, p.107, tradução nossa).
Com relação a sua modelagem não tem ressalva em suavizar ou exacerbar traços

30 Entrevista com Iguti 2016.

“O artista é um solitário com sua arte. Ele trabalha observando todos os
detalhes como uma pálpebra mais estreita do que outro lado. A boca um
pouco torta [...]. Um lado mais alto que outro. Corrigir as orelhas, mesmo
que ninguém vai reparar nisso. Corrigir o nariz depois da foto. As vezes
nossa visão não consegue observar esse detalhe. Mas o mais importante
e só dar por finalizado, depois de brigar muito com sua própria autocrítica” (IGUTI, 2016)30.

Aparentemente subjetivo, mas de fundamental importância o depoimento acima esclarece seu destaque como modelador; é isso que fez e faz a diferença e
tornando-se “mestre – a lenda” de muitos profissionais.

estipulados por clientes desde que destaque as características do personagem,
é nelas que ele foca o trabalho. Usa a sensibilidade para capturar visualmente
as características, transmitir para o modelo, fazer os ajustes necessários tanto
para a harmonia da forma quanto para não gerar dificuldades na produção ou
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ou como, por exemplo, os super-heróis; sabe que tem que aumentar o queixo,
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aumento do custo no produto final. Quando se trata de personagens de desenho
ficando mais quadrado e avançado para dar ideia de masculinidade, virilidade
como o personagem Thor. Já nas caricaturas ele amplia as características mais
marcantes da pessoa. Quando a modelagem é de um artista, que não é muito
carismático ou bonito para virar uma boneca/o faz alterações sutis, que agrada
as crianças e se torna um sucesso de vendas; é claro quando isto é permitido
por quem o contratou.
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três.
cases
Para efeito de registro da obra de Iguti, foram selecionados cinco cases de relevância da modelagem manual. Eles pretendem ilustrar questões fundamentais
do método de trabalho do profissional.
A escolha dos produtos para compor esses cases é uma responsabilidade difícil de assumir diante de uma carreira de mais de 30 anos, com aproximadamente dois mil modelos produzidos em seu estúdio a partir de 1983. Para
Iguti todos os produtos são especiais e por ele apresentados com relatos recheados com ricos detalhes de universos a serem explorados. Mesmo quando ele trata de especificidades técnicas as histórias nos envolvem com seu
jeito carismático de contá-las, sempre com um sorriso demonstrando sua
paixão pelos “filhos”.

fonte Autora

Recortar e narrar, com objetividade, histórias de produtos que acompanharam
nossas histórias pessoais, a superação de diversas crises econômicas que obrigaram muitas empresas a fechar, duras decisões necessárias para manter a empresa funcional até hoje foi um dos desafios da seleção. Além desses aspectos,
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estamos diante de uma carteira de clientes nacionais tais como: Mauricio de

desenvolvidos por grandes empresas, foram selecionados quatro modelos para

Sousa, Mimo, Estrela, Grow, Multibrink, Baby Brink, Cotiplas, Instituto Ayrton

brinquedos: um estúdio que desenvolve personagens nacionais (case 3.1.), e outro

Senna, Hopi Hari, Brinquedos Bandeirante, Gulliver, Globo Marcas, Cinemark,

de um personagem sob licença internacional, mas fabricado no Brasil (case 3.3). A

Maggi/Nestle, Coca-cola, Ri Happy, Bradesco, Panco, Lider, Latoy, Habib’s entre

boneca Xuxa (case 3.2.) representa a fase em que a expressividade da modelagem

outras e internacionais como Johnson e Johnson, Disney, Warner Bros, Hanna-

de Iguti passou a ser um diferencial no universo de bonecas nacionais. O case 3.5.,

-Barbera, Marvel, Mc Donald’s.

que pretende ilustrar a faceta empreendedora de Iguti, é uma peça de produção

necessário dividir a pesquisa em duas fases: detectar produtos que impactaram

Sem considerar o case 3.4., que não obteve a projeção esperada, os outros quatro

na carreira de Iguti e, posteriormente, levantar dados que possam corroborar os

foram peças que tiveram ótima receptividade por parte do mercado de brinque-

depoimentos do profissional.

dos e produtos e podem ser considerados como cases de sucesso.

Primeira fase

três.cases

A escolha dos cases também foi baseada na importância da época da sua concepção, do tipo de trabalho, dos modelos que marcaram positivamente a carrei-

Utilizando a lista construída para a linha do tempo foram selecionadas histórias

ra do profissional segundo as suas narrarivas. Assim dentro do grande acervo de

de maior impacto na sua carreira, sempre segundo o próprio Iguti. Dos oitenta e

brinquedos modelados por Iguti, foram escolhidas quatro bonecas. Cada uma

seis produtos listados – foram marcados dez produtos incluindo algum que não

delas com características diferentes:

obteve a projeção esperada.
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em média escala, confeccionada pelo próprio estúdio do modelador.

Case 1 Do estúdio nacional Mauricio de Sousa com os personagens da Turma da

A nova seleção restringiu os cases a cinco produtos de impacto em sua carreira: qua-

Mônica que viraram bonecas foi escolhida a Mônica, personagem mais impor-

tro com histórias de sucesso de vendas e um que não obteve a projeção esperada.

tante do estúdio, sendo fabricada por várias empresas de brinquedos.

Tratando de evitar a subjetividade das narrações de Iguti, a pesquisadora optou

Case 2 A boneca Xuxinha, fabricada primeiro pela Mimo e depois pela Multi-

por procurar representatividade relativa às empresas para as quais os modelos

brink, foi escolhida por ser um marco na carreira do profissional, por ter sido

foram produzidos. Assim, levando em consideração produtos fabricados e/ou

um sucesso de vendas, servindo de indicação para outros trabalhos.
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Para fazer a seleção que resultou nos cinco cases incluídos neste capítulo, foi
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Case 3 Da empresa internacional Disney foi selecionado um produto Agarradinho Mickey31 da série de personagens Mickey, Donald, Minnie e Margarida com
licença para comercialização da Multibrink.
As três empresas acompanharam esses 30 anos da carreira de Iguti e continuam
produzindo produtos que fazem sucesso até hoje.
Case 4 A boneca Ivete foi escolhida por ser um produto com erro de conceito não

clay e que após a sua finalização e o produto ser industrializado eles são destruí31 A marca Agarradinho foi registrada
pela empresa fabricante na categoria de
bonecas, bichos de pelúcia e brinquedos;
e por isso é considerado como boneca
neste trabalho. <http://tj-sp.jusbrasil.
com.br/jurisprudencia/123877577/
apelacao-apl-353295420098260068sp-0035329-5420098260068/inteiroteor-123877587>. Acesso em: ago. 2016.

escolhida como representante da faceta empreendedora de Iguti. É uma iniciativa modelada e fabricada pelo próprio estúdio, com produção em média escala
e sucesso até hoje. Tem licença para comercialização do Instituto Ayrton Senna.

ilustrá-los. Optou-se fazer essas escolhas, por apresentarem histórias narradas
pelo profissional e foram consideradas relevantes para a pesquisa. Muitos produtos possuem registro visual, mas não tiveram a devida relevância para a época,

Para ilustrar os cases com imagens dos modelos e dos produtos industrializados,

sim como nos outros cases, também forneceu um briefing só que, nesse caso não

Case 5 A estatueta inspirada na imagem do piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna foi

A seleção de cases foi realizada, mesmo não encontrando material visual para

ou para a carreira do profissional, e por isso não são apresentadas nesta pesquisa.

tendo o sucesso esperado. Modelada no estilo Bratz, a empresa Baby Brink, asforam aceitas sugestões de Iguti ao longo do processo (IGUTI, 2015)32.

dos para serem reaproveitados em um novo modelo.

32 Entrevista com Wilson Iguti em
31/01/2015.

foi necessário complementar as imagens coletadas do arquivo do profissional
com as de revistas especializadas, vídeos de época, além de outras fontes, utilizando a internet, através de sites e blogs de colecionadores. Por se tratarem de
produtos desenvolvidos entre as décadas de 1985 e 2010, muitas imagens não
apresentam a qualidade necessária.
Os quatro primeiros cases são de modelos desenvolvidos para bonecas indus-

Teve início com a busca de imagens no acervo do profissional que ilustrassem o
desenvolvimento do produto desde o início da modelagem. Os resultados foram

três.cases

aquém das expectativas por diversos motivos. Convém lembrar que o Estúdio
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Iguti foi furtado perdendo-se as imagens dos modelos arquivados nos computadores, assim como os produtos já industrializados que compunham a galeria
de bonecos. Vale ressaltar também que a maioria dos modelos são iniciados em
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trializadas e comparecem na ordem cronológica de sua produção; o último refere-se a um produto próprio do Estúdio. Os cases são apresentados considerando
três aspectos:
• Contexto, esclarecendo a importância do produto escolhido.
• Informações objetivas a respeito do produto comercializado.
• Narrativa do modelador contando detalhes durante a confecção do modelo,
coletada por meio de entrevistas gravadas.
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Segunda fase
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3.1.1. Contexto

3.1 Mônica

Mônica é um dos personagens mais famosos das histórias em quadrinhos do
famoso cartunista brasileiro Mauricio de Sousa. Em 2013 a personagem completou 50 anos de história. Segundo Verdolini:
Mauricio de Sousa, com suas personagens conhecidas mundialmente, é,
sem dúvida, a pessoa que parece representar sozinha a grandiosidade
do gênero no Brasil; é o mais bem sucedido dos criadores de quadrinhos
brasileiros e o grande veiculador desse estilo ainda nos dias atuais (VERDOLINI, 2007, p. 14).

A personagem Mônica foi inspirada na própria filha do M.S. e nasceu em 1963
em uma tirinha da Ilustrada na folha de São Paulo. Ficou conhecida por ser uma
garotinha temperamental, do vestido vermelho, baixinha, gorducha e dentuça.
Outros personagens também foram inspirados em seus filhos (ao todo são dez)
		
imagem 73 a Referência do personagem
imagem 73 b Modelo em cera de uma das boMônica. • fonte MSP (2015).

necas Mônica, sem informação do fabricante. •
fonte Estúdio Iguti (década de 1990)

imagem 73 c Boneca Mônica de vinil. •
fonte Estúdio Iguti (s/d).

entre eles a Magali, Marina, Maria Cebolinha, Nimbus, Do Contra e o último foi
Marcelinho lançado em 2015.
A importância da criação do personagem Mônica foi uma busca de personagens fe-

três.cases

O universo quadrinizado de Sousa parecia incompleto no início da década de 60. Tanto os leitores quanto os editores dos jornais que publicavam
as tiras do autor pareciam aguardar novos caracteres. Tantos personagens, mas nenhum do sexo feminino (BARBOSA, 2008, p.43).
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mininos, representando um grande diferencial na época (1963). Segundo Barbosa:
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O Sucesso imediato após seu lançamento, demonstra o carisma de seu persona-

Sobre o estúdio Mauricio de Sousa Produções (daqui para frente denominado MSP),

gem que já completou seus 50 anos. Gleria afirma que:

ele foi fundado na decada de 80 e hoje o Mauricio de Sousa Produções, tem mais
de 300 personagens; fica situado na rua do Curtume, 745 bloco F na Lapa. Um pré-

A mais conhecida personagem de Maurício de Sousa fez sua estreia em
1963, aparecendo na tirinha de número 18 de Cebolinha [...] Em 1970, a
mais famosa de seus personagens, Mônica, que foi lançada com primeira
tiragem de 200 mil exemplares. (GLERIA, 2011, p.95 e 92)

dio com vários andares tematizados, assim como as salas de reuniões e os postos
de trabalho. Possui 300 funionários, sendo que a equipe se divide em Desenhistas,
Animadores, Designers de produto e visual mais a turma da Parquitetura que cuida

Tanto sucesso transformou a personagem em brinquedo, e acabou se tornando

do espaço externo. Mônica, diretora executiva, trabalha no 4º andar junto com a

uma boneca fabricada por diversas empresas e nos mais variados modelos, sen-

equipe de Design encarregada do desenvolvimento dos produtos (vide imagem 74).

do sucesso de venda até hoje. Barbosa apresenta que:
Com uma produtora estabelecida e consolidada no mercado nacional,
Mauricio começou a investir em outros setores além das tradicionais histórias em quadrinhos. A boa área de marketing da Mauricio de Sousa Produções tornou possível a assinatura de diversos contratos de imagem. [...]
associar seus personagens a mais de cinco mil itens, abrangendo desde
alimentos e brinquedos até produtos de beleza (BARBOSA, 2008, p.42.).

Outro ponto importante é salientar que estamos falando de um produto de suces-
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[...] Assim também acontece no universo ficcional de Mauricio de Sousa
que começou as ser criado no início dos anos 60, como fruto de um projeto de sua autoria, que visava fortalecer o mercado nacional dos quadrinhos [...] como também incentivando a criação de histórias e personagens típica e genuinamente Brasileiros. Neste contexto, começa a surgir a
Turma da Mônica,[...] (SANTANA, 2005.p.78 e 79).
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imagem 74 Visita ao Estúdio. • fonte Autora (2015).
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so absoluto nacional, com concorrência direta dos importados. Segundo Santana:
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3.1.2. Bonecas Mônica

Ocorreram duas principais modificações logo no começo; a primeira não tão visível para nós, mas muito importante para o processo de produção; e a segunda

A primeira boneca Mônica foi lançada no final da década de 1970, pela fábrica

mais no visual da boneca.

de brinquedos Trol33 (vide imagem 75), inspirada em personagem de história
em quadrinhos do cartunista brasileiro Mauricio de Sousa. Iguti assumiu a mo-

A primeira, devido ao profundo conhecimento de Iguti com o processo de pro-

delagem dos produtos do estúdio MSP em 1984, inclusive a da boneca Mônica;

dução, foram feitas correções para facilitar a retirada da boneca do molde sem

produzidas pela fábrica Mimo até 1993, depois a fabrica Multibrink assumiu a

prejuízo para a peça e agilizando a produção. Aumentou a base da cabeça ou

produção dos personagens da Turma da Mônica entre outras fábricas.

boca, que é por onde a boneca é retirada do molde durante o processo de rotomoldagem, e arredondou os cantos necessários para não rasgar a peça.

Na cronologia da imagem 76 pode ser vista a evolução do traço no desenho, in-

A segunda, agora no visual da boneca, alterou a expressão dos olhos, o sorriso

clusive após o início da parceria com Iguti.

e afinou os dedos. Segundo Iguti, tem que ter “Kawai”, que em japonês significa
fofinho, bonitinho; e, importante, sem perder as características dos persona-

imagem 75 Primeira boneca
Mônica, fabricada pela Trol. •
fonte Autora (2015).

gens do desenho infantil.
Ao lado duas versões da boneca Mônica antes e depois da parceria de Iguti com
o estúdio MSP. Segundo Santana, que analisa a transformação que a figura do de-

imagem 76 Evolução do desenho da personagem Mônica. • fonte MSP (2015).

três.cases

De lá, até hoje, muitas versões da boneca foram produzidas por diversas empresas fabricantes de brinquedos. Pretende-se mostrar a evolução das bonecas
Mônica através do traço de Maurício e da interpretação do Iguti, até se chegar
a um modelo que traduz tão fielmente a ideia de seu criador que passou a ser
utilizado como padrão que deve ser seguido por qualquer outro modelador.
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33 Disponível em: <https://www.
facebook.com/mspoficial/photos>.
Acesso em: set. 2015.

imagem 77 a Boneca Mônica antes da modelagem do
Iguti (principais diferenças: expressão mais brava e
dedos largos). • fonte Revista Brinquedos p.33 (1986).
imagem 77 b Boneca Mônica, uma das primeiras que
Iguti modelou, fabricada pela Mimo. Alterações na
expressão dos olhos, sorriso e dedos. • fonte Revista
Brinquedos, p.9 (1986).

[…] diferenças significativas no traçado dos desenhos que, na primeira
fase, mostravam uma menina mais magra, igualmente dentuça e baixinha, com feições mais agressivas, e um franzido na testa, sugerindo o
perfil de uma criança menos sociável e mais mal-humorada. Logo depois, ela engordou um pouco, mudou o penteado, assim como o modelo
do vestido, e ganhou sapatos. Sua fisionomia pouco cordial manteve-se
durante algum tempo até evoluir para algo mais sim pático e um tanto
faceiro. Com isso, seu carisma ampliou-se e a garotinha gorducha, dentuça e pequena prosseguiu no cenário das HQ’s brasileiras, com seu eterno
vestidinho vermelho – agora sem sapatos [...] (SANTANA, 2005,p.83).
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senho da Mônica sofreu ao longo dos anos, é possível notar nas imagens 77a, 77b

147

3.1.3. Narrativa do modelador

Investigando nos arquivos de Iguti, encontrei registros fotográficos de dois modelos de cabeça da boneca Mônica de épocas diferentes. A imagem 78 a, é de

Um encontro casual o juntou ao cartunista MS. Iguti conta que no início de sua

1990 e a imagem 78 b, é de 1996.

carreira 1976, trabalhou como modelador em uma fábrica de plásticos, de processo de vacuum forming de nome Duplex, onde desenvolviam produtos licenciados da Disney e do Mauricio de Sousa.
Além da modelagem, sempre gostou de desenhar e resolveu participar de uma
exposição de quadrinhos no Masp com trabalhos baseados na obra do Mauricio de Sousa. Um funcionário do Mauricio viu a exposição e contou ao chefe.
Mauricio quis saber por que alguém estava expondo desenhos sobre os seus
trabalhos. Resumo, Iguti foi apresentado ao Mauricio que constatou ser ele o
responsável pela modelagem de seus produtos.

imagem 78 a Modelo em cera de uma das bonecas Mônica sem informação do fabricante. • fonte Estúdio Iguti
(década de 1990).
imagem 78 b Modelo em clay da boneca Mônica – linha Baby, fabricada pela Multibrink. • fonte Estúdio Iguti (1996)

A partir de 1984 Iguti começou a trabalhar direto com Mauricio e passou a assinar quase todos os modelos da coleção da Turma da Mônica. A assinatura do
modelador aparece, nas bonecas, em baixo relevo, localizada atrás da orelha dos
personagens (vide imagens79 a, e 79 b).
Quando Iguti começou a trabalhar para MSP, houve uma evolução na modelagem que acompanhou a evolução natural dos desenhos dos personagens e,

três.cases

balho. Iguti consegue elaborar tridimensionalmente os brinquedos/bonecos em
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34 Reportagem de Sonia Guimarães
sobre Wilson Iguti no programa Peq.
Empresas Grandes Negócios em 2' 42".
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consonância com os desenhos34 (1996).
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segundo declaração do próprio Maurício, inaugurou uma nova fase de seu tra-
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Quando começou a modelar os personagens, inclusive a Mônica, existia uma

vem utilizando até hoje esse padrão como modelo de referência para seus mo-

grande dificuldade de adequar o desenho bidimensional para o modelo tridi-

deladores seguirem, e foi buscar a boneca da Mônica que fica guardada “a sete

mensional, necessitando de ajustes na forma para que as posições frente e per-

chaves” (vide imagem 80). Afirmou também que os novos modeladores não têm

fil casassem na modelagem. Um dos ajustes foi diminuir a orelha na modela-

o conhecimento que Iguti compartilhava assim como tampouco têm visão es-

gem e reajustar sua localização para se adequar à proporção.

pacial apurada. Em função, principalmente, dessa dificuldade cometem muitos
erros, necessitando acompanhamento da modelagem meticulosamente para ir
fazendo correções. Segundo a própria Alice a fase mais fluida era quando Iguti
modelava para eles, pois não ocorriam problemas no desenvolvimento, a produção caminhava sem atrasos.
Iguti não presta mais serviços para o MSP, no entanto, em nossa visita foi recebido com muito carinho pelos funcionários que se referiram a ele como “o
Mestre”, “a Lenda”.
Quando a Mimo em 93 parou com a produção de brinquedos, devido a crise
econômica, a Multibrink assumiu a linha dos produtos da Turma da Mônica e
a parceria com Iguti e Mauricio de Sousa. Uma das melhores fases desta nova
empresa, foi o desenvolvimento da linha Baby – influência de uma linha para
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imagem 79 a Local da assinatura de Iguti, atrás da orelha da Boneca Mônica. Permite identificar os produtos por
ele desenvolvidos. • fonte Autora (2015).
imagem 79 b Detalhe da assinatura de Iguti. • fonte Autora (2015).

imagens 81 a, e 81 b).

A evolução de sua modelagem chegou a um nível de perfeição que passou a

do produzidas por diversas empresas fabricantes de brinquedos: Estrela, Grow,

ser utilizada como “padrão”. Durante uma visita ao MSP com Iguti35, Alice K.
Takeda, Diretora Executiva e de Arte, e esposa de MS, confirmou que o estúdio
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De 1984 até hoje, muitas versões da boneca Mônica, foram e continuam sen-

35 Visita ao MSP em 03/09/15.

Mimo, Multibrink, Tec Toy, entre outras; e o padrão feito por Iguti, continua sendo utilizado como referência dentro do estúdio Mauricio de Sousa.
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bebês e puericultura. As bonecas tinham cabeça de vinil e corpo de pano (vide
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Pode-se avaliar o seu sucesso naquela época na declaração do gerente de Marketing da fábrica Mimo, Francisco Ponzio, que se não fossem problemas com os quais
a Mimo se defrontou no final de1986, principalmente a falta de matéria prima, com
certeza a empresa teria atingido 500 mil Mônicas vendidas. (PONZIO, 1987, p.45).
Nas imagens 82, 83 e 84, um pouco da linha de desenvolvimento na década de 1990.
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imagem 83 Molde de borracha de silicone de um
modelo de boneca Mônica. • fonte Estúdio Iguti
(1996).

imagem 84 No estúdio Mauricio de Sousa, reunião para desenvolvimento da boneca Mônica – linha Baby (fabricada
pela Multibrink). Da esquerda para a direita: Alice Takeda
(Diretora Executiva e de Arte), uma funcionária responsável pelo licenciamento dos brinquedos do estúdio e Iguti. •
fonte Estúdio Iguti (década de 1990).
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imagem 82 Mauricio de Sousa fazendo alterações
na forma da boneca em reunião. • fonte Estúdio
Iguti (1996).

imagens 81 a, b Duas versões de boneca Mônica – linha Baby, fabricadas pela Multibrink.
Rosto de Vinil e corpo de pano. • fonte Estúdio Iguti (s/d).
imagem 80 Padrão de referência das bonecas Mônica. • fonte Autora (2015).
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3.2.1. Contexto

3.2 Xuxinha

Maria da Graça Xuxa Meneghel, também conhecida por Rainha dos Baixinhos, é
brasileira, cantora, apresentadora, atriz, empresária e modelo. Conhecida simplesmente por Xuxa, ela foi adorada pelas crianças, marcando uma geração;
“Xuxa foi um dos maiores fenômenos de massa no país, marcando a infância
de toda uma geração de brasileiros entre os anos 80 e 90” (SINVAL, 2010, p.74).
A atriz/modelo foi convidada para apresentar o programa “Xou da Xuxa” na emissora de televisão Rede Globo em 1986. “A imagem mediática de Xuxa a qualificou
para tornar-se um inegável vetor para o consumo infantil” (Ibidem, p.42). Foi a
primeira no Brasil a ceder a sua imagem como referência para uma boneca.
Este case, foi escolhido por ter se tornado um marco na vida do profissional Iguti, pois após ter feito a modelagem da boneca Xuxinha, foi indicado para muitas
imagem 85 a Referência do rosto da atriz Xuxa Meneghel.
• fonte https://www.facebook.com/XuxaAnos80/photos/. Acesso em: mai. 2016.

imagem 85 b Modelo em cera da cabeça da boneca
Xuxinha. • fonte Estúdio Iguti (s/d).

outras modelagens de bonecas de atrizes e personalidades. Além de o brinque-

imagem 85 c Boneca Xuxinha, fabricada pela
Mimo. • fonte http://collectingtoysjeanejane.
blogspot.com.br/search/label/Boneca%20Xuxa.
Acesso em: mai. 2016.

do ter sido um recorde de vendas que nenhuma outra boneca alcançou.
Xuxa bateu recordes de vendas também de discos, e diversos produtos; tudo
que levava seu nome era consumido freneticamente e seu maior público eram
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as crianças. Segundo Ponzio36, citado por Terepins “Os produtos da Xuxa foram
uma surpresa, pois esperava-se uma vida útil de três anos para eles e já duram
seis” (TEREPINS, 1993, p.171).
Várias bonecas foram desenvolvidas com diversos tamanhos por diferentes
empresas. Segundo Campos, “[...] vender bonecas nunca foi problema para a
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36 Francisco Ponzio, vice Presidente
e responsável pelo departamento de
marketing da Fábrica de Brinquedos
Mimo na época.
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Xuxa [...] foram vendidas mais de um milhão de bonecas na America do Sul [...]”

Uma segunda versão da boneca Xuxinha, voltou a ser fabricada, mas pela em-

(CAMPOS, 2006, p.52).

presa Multibrink. Fundada em 1989, teve seu primeiro produto licenciado em
1995 com o boneco Senninha (modelo de Iguti) e em 1996 a Turma da Mônica,

A versão deste case é a Boneca Xuxinha no estilo Fashion Doll, (tipo Barbie), que

ambos sucesso de vendas. A partir desta época surgiu a parceria entre Mauricio

foi fabricada pela empresa de brinquedos Mimo na década de 1980, marcando

de Sousa e Iguti.

a história das bonecas com um recorde de vendas de um milhão e meio em um
ano (IGUTI, 2015),

A boneca Xuxinha voltou a ser fabricada, agora com o nome Xuxinha fashion doll
em abril de 2002 e teve sua produção encerrada no ano de 2004.

A Mimo foi fundada em 1950, como uma empresa fabricante de brinquedos,

3.2.2. Boneca Xuxinha

que produzia bonecos inspirados em personagens nacionais e internacionais e
trabalhava com produtos licenciados. O sucesso de seus produtos como Fofão

Desenvolvida pela fábrica de brinquedos Mimo – inspirada na imagem da apre-

e Turma da Mônica (vide case 3.1), na década de 1980 proporcionaram o cres-

sentadora de um programa infantil e atriz Xuxa Meneghel (vide imagem 86).

cimento da empresa e também colaboraram para superar a crise econômica,
que a empresa vinha enfrentando na época. Segundo declaração do presidente

O contato com Iguti foi feito através do vice presidente e responsável pelo de-

da Mimo, Elias Assum Sabbag, a empresa “vendeu 1.200.000 peças desses dois

partamento de marketing da Mimo Sr. Francisco Ponzio (Chiquinho) e, por parte

’case’ e está apostando em novo recorde, o da boneca Xuxa” (SABBAG, 1987,

da Xuxa, com a empresaria Marlene Mattos.

dução e ferramentaria da fábrica na época eram pintadas mil peças por hora da

37 Deusenir Nunes Prieto – Entrevista
gravada por telefone.
imagem 86 Boneca Xuxinha, fabricada pela Mimo. •
fonte http://collectingtoysjeanejane.blogspot.com.br/
search/label/Boneca%20Xuxa. Acesso em: mai. 2016.

Xuxinha. Também Iguti afirmou em entrevista para o jornal da tarde que “nenhuma outra boneca bateu este recorde de vendas”.38 Por enfrentar novas cri-
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ses, em 1992 a Mimo parou de fabricar brinquedos e se tornou importadora de
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38 DUARTE, Marcelo. O homem das
Bonecas. Jornal da tarde, Caderno C,
Curiocidade, 20/08/05.

para lojas de R$1,99 até 2004, quando retornaram a produção de brinquedos.39
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com explosão de vendas no Natal do mesmo ano.
A boneca estilo fashion doll, é conhecida por ser boneca tipo Barbie, com 30 cm
de altura. Foram produzidas várias linhas tornando-se um tipo de boneca colecionável, com diversos modelos, com diferentes versões de trajes, mas todos

presentes e artigos para casa por um período de aproximadamente cinco anos.
Com o aumento do dólar eles ativaram sua fábrica para produção de brinquedos

A modelagem teve início no carnaval de 1988, a boneca foi lançada em julho

39 Disponível em: <https://pt.wikipedia.
org/wiki/Brinquedos_Mimo>. Acesso em:
11 jul. 2016.

eles denominados “Xuxinha”. A boneca possuía movimentos e articulações na
cabeça, braços, mãos, pernas, pés e cintura. Olhos pintados e cabelo enraizado.
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p.44). De acordo com o Sr. Deusenir37 responsável pelo desenvolvimento da pro-
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Processo de fabricação: Rotomoldagem para a cabeça, injeção para o corpo, bra-

Xuxa escreveu uma carta aprovando a modelagem ao Sr. Francisco Ponzio, que

ços e pernas. Enraizamento para os cabelos em nylon importado e pintura com

depois deu ao Iguti para guardar como recordação (vide anexo p. 233).

máscara para os olhos.

Após a Mimo parar a fabricação em 1992, a Multibrink, em 2002, lançou novamen-

Materiais do produto final: cabeça em vinil, corpo em polipropileno (PP) rígido,

te a boneca, só que agora com o nome de Xuxinha fashion doll (vide imagem 88).

braços e pernas em cloretos de polivinila (PVC) com suas articulações injetadas
por cima em poliestireno (PS).
A seguir alguns exemplos das linhas da boneca Xuxinha que foram fabricadas.
Havia vários modelos de cada uma dessas linhas.
• Fashion, (1988).
• Doze signos do zodíaco onde cada modelo representava uma profissão sugerida pela tendência do signo correspondente.
• Madame Caxuxá, que retratava a personagem do programa da TV.
• Romântica, com cinco versões de roupas.
• Volta ao mundo, com três modelos, a Japonesa, a Africana (vide imagem 87)
e a Brasileira, outra que representava a abertura do programa diário de Xuxa

imagem 87 Boneca Xuxinha Africana, coleção Volta ao
Mundo fabricada pela Mimo. • fonte http://docslide.
com.br/documents/lenda-urbana-xuxa-bruxa.html.
Acesso em: mai. 2016.

imagem 88 Versão da boneca Xuxinha fashion doll, fabricada pela Multibrink. • Fonte Estúdio Iguti (2002).

(BRINQUEDOS,1991, p.56).
Todas as linhas acima, salvo a Fashion, foram fabricadas em 1991.
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tra o Baixo Astral” direção Anna Penido, mas esse material não foi localizado.
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Foi feito um Making of da modelagem durante as gravações do filme “Xuxa conSegundo Iguti, Xuxa recebeu da Mimo um protótipo funcional da boneca mais
uma fita de vídeo explicando como era a sua produção.
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3.2.3. Narrativa do modelador

Em seu estúdio ele observa/analisa a anatomia do personagem como tipo
de olhos, nariz, queixo, sobrancelhas, boca e o formato do rosto além do

O profissional Iguti foi indicado por Mauricio de Sousa para a Mimo Brinquedos

contexto em que está inserido - técnicas de fabricação a serem empregados,

para fazer a modelagem da boneca com a imagem da Xuxa na versão fashion

materiais, processos de montagem das diversas peças, acabamentos e custos

doll. O contato na empresa de brinquedos Mimo foi com o Sr. Francisco Ponzio,

finais. Utilizando a massa clay vai olhando quadro a quadro da filmagem,

conhecido por Chiquinho, que era diretor e vice presidente da fábrica na época.

mais as fotos e as referências e vai modelando sempre comparando o modelo com as fotografias.

Como foi a modelagem

Iguti levava com ele a modelagem, enquanto acompanhava a atriz e ia fazendo

1ª etapa: juntar as referências, imagens, informações, sobre a Xuxa para usar

os ajustes. Durante a modelagem, além da Xuxa e de Marlene Mattos, toda a

como padrão a ser copiado.

equipe, Paquitas, seu irmão e irmã e até o advogado, participavam com opiniões
sobre o resultado.

Iguti recebeu as referências de imagens da atriz cuja feição deveria ser traduzida para a boneca. Imagens de frente, perfil, costas, ¾ e até uma filmagem em

Para Iguti a modelagem de personagens baseados em artistas no Brasil são os

360° de todos os ângulos.

mais difíceis de serem executados, pois o resultado deve sair como o artista se

Por duas semanas acompanhou a atriz em seu dia a dia, vendo a gravação do

enxerga e para isso são necessárias várias correções no modelo sem negligen-

programa, seus gestos, suas expressões, roupas; esse material serviria de guia,

ciar a exigência de ficar o mais parecido possível com a pessoa; além das limita-

base, estrutura e inspiração para fazer a modelagem do personagem e, princi-

ções técnicas no uso dos materiais e ferramental de produção da época.

palmente, o rosto. Depois voltou mais três vezes até aprovar o modelo completo.

“Quando apresentamos o protótipo, o artista reconhece que está parecido, mas

três.cases
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o diferencial é enxergar os pontos fortes na pessoa que está sendo ‘copiada’ e

41 Reportagem Como nasce um
brinquedo na revista Mundo Infantil.
Ano 1 n.5 abr./mai. 2000, p.10.

trabalhar de forma que fique mais carismática, que encante as crianças” bus-

às vezes orelha... é como se fizéssemos uma plástica em sua réplica”41.

cando significativos gestos e expressões na fisionomia da artista para criar uma
analogia entre o modelo (boneca) e a atriz (IGUTI, 2015)40
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40 Entrevista com Iguti, 2015.
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confessa não gostar de alguns detalhes de seu corpo e pede para acertar nariz,

Segundo o próprio Iguti “A modelagem não fica só nas referências das imagens,
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Modelo
Foi necessário fazer diversos estudos, com variações da forma para a artista
poder escolher. Na imagem 89, pode se ver três modelos diferentes da cabeça da
boneca para a aprovação da boca, e pintura dos olhos.
Houve solicitação de alguns ajustes específicos na forma; as decisões e aprovação ficavam a cargo da empresaria Marlene Mattos.

Após a modelagem estar quase finalizada, começa a etapa de suavizar traços, destacar olhos e boca que para Iguti representam 90% da expressão de uma boneca. O
grande diferencial ficou nos pontos fortes do rosto da atriz - os olhos, sobrancelhas e
a boca que, segundo Iguti, se assemelha a uma gaivota. Xuxa era bem exigente com
a qualidade do produto, mesmo assim contava com restrições do mercado brasileiro.
Não era viável financeiramente, fazer muitos detalhes no modelo, pois, acarretaria um maior custo na produção. O detalhamento de um produto, como por
exemplo os relevos dos olhos, implica em aumentar as operações da pintura na
produção, consequentemente a produção de peças por hora diminui e acarreta
no aumento do custo final. Importante lembrar que por ser uma artista brasileira o brinquedo fica restrito ao mercado nacional e se seu custo não for competitivo pode inviabilizar a comercialização do produto.
A empresa Mattel americana utilizava nove operações de pintura em sua linha
de produção de bonecas; aqui no Brasil o padrão era três e para fazer a boneca

Material: o pré-modelo da boneca completa foi feito em clay, depois foram tiradas
cópias em cera para o detalhamento e fundição em resina. Para o corpo, foi utilizado
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o mesmo processo mas, após a modelagem do corpo inteiro, Iguti dividiu em partes
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conforme as articulações do projeto. As partes do corpo foram entregues separadas
para a Mimo, em cera, para serem copiadas e poder fazer o molde mestre em níquel.
A partir do molde mestre pode se tirar vários moldes facilitando a produção.
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Xuxinha foram utilizadas oito operações de pintura só para os olhos.
Um produto vendido no mundo inteiro consegue ter mais detalhes, pois sua
produção é no mínimo de um milhão de peças e assim o custo do ferramental
se dilui dando margem a maiores cuidados com o acabamento de pintura. No
Brasil, a produção de brinquedos com características locais têm tiragens em
torno de 200 mil peças, para um produto de sucesso. As bonecas Xuxinha foram
um caso fora da curva com o recorde de vendas de um milhão e meio em um
ano, que nenhuma outra boneca superou.

Expressiva modelagem manual de Wilson Iguti

três.cases

imagem 89 Modelos em cera com expressões diferentes, para aprovação da pintura de boca e olhos. • fonte
Estúdio Iguti (1988).
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3.3.1. Contexto

3.3 Agarradinho Mickey

A Walt Disney Company, conhecida por Disney, é uma empresa estadunidense,
internacionalmente reconhecida pelos seus personagens de desenho animado
como, por exemplo, o Mickey e Pato Donald.
Não há como falar de brinquedos e bonecas sem fazer referência ao fenômeno
Disney (Souza, 2013); um verdadeiro império inspirando produtos mundialmente consumidos, e que desde seu lançamento até os dias atuais, ainda fazem
parte do universo de crianças e adultos. Segundo Dorfman:
[...] suas criações e símbolos se transformaram numa reserva inquestionável do acervo cultural do homem contemporâneo: os personagens têm
sido incorporados em cada lugar, colados nas paredes, acolhidos em plásticos e almofadas, e por sua vez têm retribuído convidando os seres humanos a pertencer à grande família universal disney, além das fronteiras
e das ideologias, [...] (DORFMAN; MATTELART, 1980, p.12).

A escolha do personagem Mickey, um dos precursores da “família Disney”,
exemplifica o período dos modelos de Iguti, na década de 90, no qual seus trabalhos eram sujeitos à aprovação fora do país quando os recursos da internet não
imagem 90 c Agarradinho Mickey. • fonte
Autora (2016).

eram utilizados como o são hoje. Para a documentação fotográfica deste case
também foi de extrema importância encontrar nos arquivos de Iguti registros
das diversas etapas do desenvolvimento dos modelos do Agarradinho Mickey.
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imagem 90 b Mickey, modelado em
cera. • fonte Estúdio Iguti (s/d).

Outro ponto importante considerado foi o de o profissional ter trabalhado e a
continuar trabalhando para uma das potências mundiais com referência aos
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imagem 90 a Referência do personagem
Mickey. • fonte Autora (2016).
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desenhos animados. De 1937, quando foi lançado o primeiro longa metragem
– Branca de Neve, até hoje, Disney atravessou gerações se tornando símbolo de
magia, sonho e encantamento. Segundo Gabler:
[...] nenhuma figura isolada dominou a cultura popular americana como
Walt Disney. [...] só em 1966, ano de sua morte, 240 milhões de pessoas
viram um filme de Disney, 100 milhões de espectadores assistiram a um
programa de televisão de Disney, 80 milhões leram um livro de Disney, 50
milhões ouviram os discos de Disney, 80 milhões compraram uma mercadoria de Disney, 150 milhões leram revistas em quadrinhos de Disney, 80
milhões viram um filme educativo de Disney e quase 7 milhões visitaram
a Disneylândia [...] (GABLER, 2013, p.8).

Apesar desse sucesso de mercado, os brasileiros só tinham acesso aos produtos Disney, quando viajavam para o exterior. Após a abertura da importação na
gestão do Presidente Fernando Collor de Mello em 1991, os produtos passaram
a ser vendidos aqui no Brasil.

3.3.2. Boneco Agarradinho Mickey
Este case apresenta a trajetória da modelagem de um produto licenciado pelo
Estúdio Disney e fabricado no Brasil, expondo o processo das correções solicitadas e a sua aprovação para a produção.
Como a Multibrink já havia lançado os Agarradinhos da Turma da Mônica em 1998,
após seu sucesso de vendas, ampliou a família dos Agarradinhos com o lançamento da linha Disney, em 2000. Iguti desenvolveu os modelos dos personagens mais
famosos da Disney na época - Mickey, Minnie, Margarida, Donald, Pateta e Pluto.
Pateta e Pluto não foram fabricados. A produção desses personagens foi encerrada
em 2014. No entanto esse produto pequeno e simples vende até hoje, pois o conceito Agarradinho continua a ser fabricado com outros personagens em voga.
Segundo a revista mundo infantil (vide imagens 91 a, 91 b, e 91 c).

A Multibrink (apresentada no case 3.2) licenciou os personagens da Disney no

“A Turma do agarra está maior. As maiores novidades da Multibrink na
Gift Fair foram quatro modelos de agarradinhos da linha Disney – Mickey, Minie, Margarida e Donald. O produto veio complementar a linha de
agarradinhos Turma da Mônica, que tem 10 personagens”. (Revista Mundo infantil, 2000, p.59).

formato Agarradinho. No entanto a patente “Agarradinho” pertence à Agarradinho Industria de Brindes Ltda desde 1994, e é essa empresa que os fabricava na
época. O contato de Iguti na época era com Pedro Bissoli, diretor da Multibrink.
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A Disney não permite que Iguti assine os produtos, ficando com a marca da Disney.

imagem 91 a Os quatro modelos da linha Agarradinho, lançada em 2000. • fonte
Revista Mundo Infantil, p.59 (2000).
imagens 91 b, c Embalagem do produto com as marcas Disney e Multibrink. •
fonte Autora (2016).
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3.3.3. Narrativa do modelador
Iguti conta que uma escritora (não lembra do nome) encomendou um gnomo para ficar agarrado a seu livro que seria lançado. Logo outras empresas
queriam produtos iguais ao gnomo, sendo chamado de Agarradinho por ficar
agarrado a qualquer coisa. Os Agarradinhos da Turma da Mônica vieram em
1998, e depois os personagens licenciados pela Disney e comercializados pela
Multibrink, em 2000.
A Disney forneceu as referências dos personagens Mickey, Minnie, Margarida,
Donald, Pateta e Pluto, nos padrões da empresa, que são conhecidas por Styleguide ou modelsheet.

imagem 93 a Referência do personagem Mickey de frente. • fonte Autora
(2016).

Iguti, antes de começar a modelagem, estuda as referências para depois dar iní-

imagem 93 c Referência do personagem
Mickey de perfil. • fonte Autora (2016).

imagem 93 d Modelo em cera. • fonte
Estúdio Iguti (s/d).

cio ao modelo que foi confeccionado em clay (vide imagem 92), sempre seguindo

A aprovação, muitas vezes, dependia de algumas correções; elas eram indicadas

as referências fornecidas do personagem.

em papel vegetal (overlay) sobre essas fotos do modelo. Pode se verificar nas imagens do Mickey de frente os pedidos de alterações na boca, lábios, bochecha, e pe-

Iguti pede imagens de frente, perfil, costas e ¾ dos personagens, e faz o

dido para fazer a língua maior (vide imagens 94 a, b, c). Já nas imagens 94 (d, e, f)

modelo comparando aos Styleguide (vide imagens 93 a, b, c, d). Ao finalizar a

de perfil, as indicações são para aumentar as mãos, verificar a direção do focinho,

modelagem, as fotografias do modelo tratam de reproduzir os ângulos dos
Disney para aprovação.

deixar bochecha e região das costas um pouco mais gordinhas e aumentar os pés.
imagem 92 Modelo do Mickey, em cera, fotografado na
posição ¾. • fonte Estúdio Iguti (s/d).

Todo esse processo podia demorar meses, pois as imagens eram enviadas para
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Disney por correio e esta dinâmica podia se repetir até a modelagem ser aprovada.
Após o modelo aprovado, Iguti tirava cópia em cera, onde os acabamentos finos
eram feitos.

Expressiva modelagem manual de Wilson Iguti

Expressiva modelagem manual de Wilson Iguti

três.cases

desenhos, de frente, perfil, costas e ¾. Essas imagens são enviadas para a

168

imagem 93 b Modelo em cera. • fonte
Estúdio Iguti (s/d).
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Para atender quesitos técnicos de fabricação, como a cabeça do personagem
que tem movimento, o modelo foi dividido em duas partes (vide imagens 95 a,
95 b). Uma terceira peça localizada internamente dentro dos braços, que é a pinça, faz com que o produto fique agarrado tipo prendedor de roupa (vide imagem
96). O produto final ficou com 9cm de altura, tem movimento giratório da cabeça
e pinça nos braços.
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imagem 96 Agarradinho desmontado mostrando a pinça. • fonte Autora
(2016).
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imagens 95 a, b Modelo em cera dividido em duas partes – cabeça e corpo. • fonte Estúdio
Iguti (s/d).

imagens 94 a, b, c, d, e, f Alterações indicadas pelos Estúdios Disney sobre o overlay da fotografia da modelagem
do Mickey (frente e perfil). • fonte Estúdio Iguti (s/d).
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Materiais e processo de produção do produto final: Agarradinhos são produzidos em vinil, através do processo slouch que é similar ao processo da rotomoldagem, só que neste caso o molde não é rotacionado e sim fica parado. A pinça
é de plástico injetado e mola de metal.
O personagem Pateta modelo em clay e as correções da Disney sobre o overlay, (vide
imagens 97 a, 97 b), que não chegou a ser lançado, segundo Vanessa Melhado42, se-

42 Informações por e-mail, 2016.

cretária do diretor da Multibrink, Pedro Bissoli, por não caber na embalagem.
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imagem 98 Alguns personagens que
se tornaram Agarradinho. • fonte
Estúdio Iguti (s/d).
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imagens 97 a, b Modelo em cera e correções feitas pela Disney. • fonte Estúdio Iguti (s/d).
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3.4.1. Contexto

3.4 Ivete

Este case da boneca Ivete (estilo Bratz) foi escolhido para exemplificar uma modelagem feita segundo um briefing pouco flexível fornecido ao profissional, pela
empresa contratante. O profissional estuda as referências, coloca na modelagem sua força de expressão e muitas vezes até faz pequenos ajustes na forma,
para que ela fique mais suave, delicada ou até mais infantil para agradar seu
maior púbico, as crianças, mas não pode alterar o conceito do projeto.

Quem é Ivete e porque a sua imagem se tornou uma boneca no ano de 2010
Ivete Maria Dias de Sangalo, nascida em 27 de maio de 1972 na cidade de Juazeiro no interior da Bahia é cantora, conhecida internacionalmente por Ivete
Sangalo. Também é compositora, instrumentista, atriz, apresentadora, dublaimagem 99 a Referência do rosto da
cantora Ivete Sangalo. • fonte Estúdio
Iguti (2010).

imagem 99 b Modelo em cera do rosto da
boneca. • fonte Estúdio Iguti (2010).

dora, produtora, empresária e escritora. Dona de uma poderosa voz é interprete

imagem 99 c Rosto da boneca industrializada. • fonte http://ego.globo.com/Gente/
Noticias/0,,MUL1614178-9798,00-IVETE+SANGALO+GANHA+VERSAO+BONECA.
html. Acesso em: abr. 2016.

desde axé music até canções pop e consagrada por suas performances em shows
tanto em palco quanto em trio elétrico.
Ivete tinha todos os motivos para ceder sua imagem para uma boneca, segundo
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o site brasil businessreview43 “Atualmente, Ivete Sangalo é garota propaganda
de aproximadamente 20 marcas além de o seu próprio nome ser uma marca
independente e muito forte no mercado” (2011).
Antes da Ivete, várias bonecas com imagem de personalidades, já tinham sido
comercializadas por diferentes fábricas de brinquedo: Xuxinha (1988), Hortên-
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43 Disponível em: <http://
www.businessreviewbrasil.com.
br/l%C3%ADderesempresariais/55/IveteSangalo:Simpatia-e-empreendedora-desucesso>. Acesso em: 20 mai. 2016.
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3.4.2. Boneca Ivete

cia (1990), Myrian Rios (1994), Angélica (1996), Zezé de Camargo e Luciano (1997),
Sandy (1997), Supla (2002), Wanessa Camargo (2003), Kelly Key (s/d), Eliana (s/d)

A boneca Ivete foi desenvolvida pela empresa Baby Brink, (vide imagem 101)

e personagens do castelo Rá-Tim-Bum (1990), todas modeladas por Iguti. Pode-

através do contato com a gerente de produto Gabriela Rezende.

-se dizer que a década de 1990 foi o apogeu desse gênero de brinquedo.

Inspirada na imagem da cantora Ivete Sangalo no estilo Bratz. Com 53cm de al-

A empresa responsável pela fabricação da boneca Ivete foi a Baby Brink, a mes-

tura, articulações nas pernas, braços, cabeça e na cintura, o produto foi lançado

ma que lançou com sucesso as bonecas Sandy, Eliane, Angelica, Xuxa e Kelly

em 10 de maio de 2010. Fez sua estreia (vide imagens 102 a, 102 b) usando um fi-

Key. Segundo Wesley Iguti, atualmente a empresa BBRA é a Novabrink, grupo da
qual fazem parte além da marca Baby Brink, a Rosita e Acalanto.

Sobre o estilo da boneca Bratz
Apelidadas de “anti-Barbies” as bonecas bratz (lançadas nos EUA, em 2001)44 e
inspiradas em personagens de desenho, têm estilo adolescente, rebelde e moderno (vide imagem 100). Apresenta características exageradas e proporções estilizadas. É quase caricata, cabeça grande com um cabelão, boca carnuda, olhos

gurino igual ao da Cantora Ivete no Show no Maracanã (DVD Multishow ao vivo:
Ivete no Maracanã). Não foram fabricadas outras versões do produto.

imagem 100 Exemplos de bonecas Bratz. • fonte
http://www.nytimes.com/2013/01/25/business/court-cuts-damages-owed-by-mattel-in-bratz-doll-case.
html?_r=0. Acesso em: abr. 2016.

44 Segundo reportagem de Chang para
o Los Angeles Times, atualmente, a MGA
Entertainmennt Inc é a proprietária do
direito autoral da boneca Bratz após 8
anos de briga judicial contra a Mattel.
05/08/2011.

grandes e amendoados com muita maquiagem em um corpo bem magro, vestem peças da moda como figurinos de personalidades.
imagem 102 a Referência do vestido. • fonte http://www.fashionbubbles.com/cultura-pop/looks-da-cantora-ivete-sangalo. Acesso em: jul. 2016.
imagem 102 b Boneca Ivete. • fonte http://ego.globo.com/gente/noticias/0,mul1614178-9798,00-ivete+sangalo+ganha+versao+boneca.html. Acesso em: 18 ago. 2016.

Materiais do produto final e processo de fabricação
Cabeça, corpo, braços e pernas de vinil através do processo de rotomoldagem e
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imagem 101 Boneca Ivete na sua embalagem. •
fonte http://www.fashionbubbles.com/bubbles-kids/baby-brink-lanca-boneca-da-cantora-ivete-sangalo/. Acesso em: 24 abr. 2016.

cabelo enraizado.
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3.4.3. Narrativa do modelador
A proposta no contrato com a Baby Brink era fazer a boneca inspirada na imagem da cantora Ivete Sangalo em um novo estilo de boneca que vinha fazendo
sucesso no exterior, a Bratz.
Após fazer suas buscas pelas referências habituais, Iguti procurou também sobre esse novo estilo Bratz e verificou que não se adequava à imagem da cantora
Ele alegou que, por ser um personagem caricato as crianças não associariam a
boneca à Ivete que viam nos shows e outras mídias.

olhos amendoados, maquiagem. O produto resultante nem retratava a artista e tampouco era caricatura. A boneca foi lançada, mas não obteve o sucesso esperado, inclusive suscitando críticas pouco favoráveis.
O modelo foi confeccionado em clay, Iguti fez um molde em borracha de silicone
(vide imagem 103), fundiu cada uma das peças da boneca em cera de modelagem para dar o detalhamento necessário. Um novo molde é feito em silicone,
só que agora a fundição das peças é em resina para que o protótipo possa ser
apresentado com pintura e cabelo.

Ao longo dos 20 anos de carreira de Ivete Sangalo houve um processo de
calcificação de sua imagem baseada na mulher poderosa, mãe, sinônimo
de alegria e capaz de atingir todas as camadas de público. Diferente da
maioria das popstars norte-americanas, Ivete mudou pouco a sua imagem, conservando no imaginário do público a mulher bela, morena, alta,
forte e de cabelos pretos e compridos (COSTA, 2015, p. 20, grifo nosso).

Assim, enquanto a artista construía um perfil profissional comprometido com
as suas diversas facetas a boneca Bratz tinha uma imagem caricata quase irreverente ligada a personagens de desenho animado e/ou história em quadrinhos.
Em 2007 S. Jayson escreveu que “[...] bonecas Bratz são as bonecas de plástico
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são de desenho animado”. (apud FUGATE, 2014, p.6, tradução nossa).
Como Iguti não pôde mexer no conceito e não conseguiu convencer os responsáveis
a alterar o projeto a boneca Ivete foi modelada segundo o conceito da Bratz – cabelão,
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imagem 103 Molde de borracha de silicone com a peça fundida em cera. • fonte Estúdio Iguti (2010).
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caricaturais. Elas nem sequer têm olhar como verdadeiros seres humanos. Eles
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Sequência da modelagem da boneca Ivete
imagens 105 a, b, c Da esquerda para a direita: referência frontal da cantora; modelo da cabeça da boneca Ivete em cera; protótipo em resina quase finalizado. • fonte (a) http://www.papeldeparedemais.com/
wallpapers/11-2011/ivete-sangalo-na-revista-contigo-1321371529.jpg. Acesso em: 7 jul. 2016. • fonte (b, c)
Estúdio Iguti (2010).

imagens 106 a, b Da esquerda para a direita, modelo
em cera e protótipo quase finalizado, em resina, de perfil. • fonte Estúdio Iguti (2010)
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imagem 104 Iguti em seu estúdio cercado de referências para ajustar os detalhes na peça de cera.
• fonte Estúdio Iguti (2010).

imagem 107 a Referência fotográfica da cantora, na posição ¾. • fonte Estúdio Iguti (2010).
imagem 107b Protótipo quase finalizado, em resina, na
posição ¾. • fonte Estúdio Iguti (2010).
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3.5.1. Contexto

3.5 Estatueta Ayrton Senna

Por que a estatueta do Piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna foi escolhido
para este case
Ayrton Senna da Silva, conhecido por Senna, nasceu em São Paulo em 21 de março
de 1960. Iniciou na Fórmula 1 (F1) em 1984 e foi um fenômeno nas pistas do automobilismo mundial tornando-se tricampeão. Senna se transformou no ídolo da década
de 1980 e 90, herói de uma geração que passou a ter admiração e orgulho de ser brasileiro. Suas conquistas despertavam sentimentos de patriotismo, de garra, o “Brasil
que dava certo”, cada vez que levantava a bandeira brasileira por todos nós.
Após a sua morte em 01 de maio de 1994, na corrida no GP de San Marino, na
Itália, Senna que sempre corria em busca da perfeição, se transformou em mito
imagem 108 a Referência da expressão do rosto do
piloto Ayrton Senna. • fonte Estúdio Iguti (Década
de 1990).

imagem 108 b Detalhe do rosto, modelo em cera. •
fonte Estúdio Iguti (Década de 1990).

– lenda. “[…] seu nome continua figurando como um dos maiores do esporte, e

imagem 108 c Detalhe do rosto da estatueta em
bronze. • fonte Estúdio Iguti (Década de 1990).

muitos o consideram o melhor, [...] O piloto que já era ídolo se tornou um mito”
(FRANÇA, 2006, p.69 e 70). A admiração pelo piloto se perpetua até hoje; segundo Giusti, na reportagem O Herói Ayrton Senna: um modelo para a sociedade45,
45 Disponível em: <http://www.
efdeportes.com>. Acesso em: 4 mai.
2016.

“Ayrton carregava e transbordava muitas das características esquecidas até então pelos brasileiros. Sua passagem serviu para o despertar do povo, [...] Senna

três.cases

a ser seguido” (GIUSTI, 2009, p.1).
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Outro ponto importante na escolha deste case, é que faz parte do trabalho do
profissional na linha de esculturas, fabricadas pelo próprio estúdio, que teve
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tornou-se um modelo para os jovens da época. [...] era visto como um exemplo
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3.5.2. Estatueta Ayrton Senna

inicio em 2000 com a modelagem da estatueta do Ayrton Senna. Após essa experiência, em 2002 foram fabricadas as gigantescas peças da Katakumb (com 8

A estatueta foi inspirada na imagem do piloto de Fórmula 1 – Ayrton Senna. Pro-

metros de altura), uma das atrações do parque Hopi Hari, além de muitas ou-

duto desenvolvido e produzido pelo próprio estúdio Iguti na área de escultura.

tras esculturas de diferentes tamanhos encomendadas por diversos clientes. As

O grau de exigência de uma escultura não produzida industrialmente é maior

mais significativas são apresentadas na linha do tempo (vide p. 67).

assim como o valor de aquisição do produto final também é, podendo o modelo

Na década de 1990, durante a seleção para a escolha do escultor para fazer a

ser bem mais detalhado do que os brinquedos dos cases anteriores. É um produ-

modelagem do personagem/boneco “Seninha”, inspirado na imagem de Ayrton

to com produção limitada, faz parte de uma linha de estatuetas colecionáveis e

Senna, a Multibrink contratou os serviços de Iguti. Ele fez as primeiras modela-

é licenciado pelo (IAS).

gens e conheceu o piloto pessoalmente quando ele próprio foi aprovar o projeto.

A primeira estatueta foi a de bronze maciço com base de mármore imperial

No entanto, a parceria direta com o Instituto Ayrton Senna (IAS) foi estabeleci-

(vide imagem 109). Altura, sem a base, 30cm e peso 5,5kg. Foi modelada segundo

da, anos depois, através da escultura deste case.

as referências da “paradinha do Senna”. Iguti obteve o licenciamento para uma
tiragem de 1.000 peças; sua produção teve início em 2000, e terminou quando

Em 20 de novembro de 1994, após a morte de Senna, nasceu o Instituto Ayrton
presidente sua irmã, Viviane Senna. A criação do Instituto veio ao encontro do

imagem 109 Estatueta em bronze. • fonte Estúdio
Iguti (2000).

imagem 110 Estatueta em zamac, banhada a ouro. •
fonte Estúdio Iguti (2013).

fãs. Com um trabalho muito sério voltado para o desenvolvimento das crianças,

48 Zamac é uma liga de zinco com
alumínio, magnésio e cobre.

teve reconhecimento internacional da UNESCO (2003) com a “[...] chancela da
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Segundo um desejo de Senna, o Instituto é uma organização sem fins lucrativos

46 Disponível em: < https://
pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Ayrton_
Senna>. Acesso em: 14 jul. 2016.

10% do valor do Trofeu são destinados para projetos sociais do (IAS).
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Produzida com fundição em zamac48, banhada a ouro, com base em resina, pintada de preto e identificação.
Dimensões: 38cm altura (com a base), 13cm de largura e 8cm de profundidade
com peso de 6kg.

que oferece oportunidades de educação a crianças e jovens carentes. “Nossa
missão é levar educação de qualidade para as redes publicas”47. Segundo Iguti,

lançada em 2014 para a comemoração dos 20 anos do legado de Senna; também
com licença do Instituto e uma tiragem de 500 peças.

sonho de Senna e também como agradecimento ao carinho e admiração de seus

Cátedra de Educação e Desenvolvimento Humano, [...]46.

venceu o contrato. Uma segunda versão banhada a ouro (vide imagem110), foi

47 Disponível em: <http://www.
institutoayrtonsenna.org.br/quemsomos/>. Acesso em: 30 jun. 2016.

Ambas as estatuetas são assinadas e numeradas por Iguti, têm embalagem personalizada e acompanha um certificado de autenticidade (vide imagem 111).
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Senna (IAS), uma ONG Brasileira, sob os cuidados de sua família, tendo como
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3.5.3. Narrativa do modelador

A estatueta banhada a ouro passou a ser usada em eventos esportivos a título
de troféu.

Na década de 1990, Iguti conheceu Ayrton Senna pessoalmente quando ele pró-

O site do piloto Ayrton Senna faz referência ao troféu (vide imagem 112).
“O tricampeonato mundial de F-1 rendeu uma premiação especial para
o piloto inglês Lewis Hamilton: o Troféu Ayrton Senna, concebido pelo
artista plástico Wilson Iguti e concedido pelo Instituto Ayrton Senna
para grandes conquistas no automobilismo e também para importantes
apoiadores do legado do piloto brasileiro.”49

prio foi aprovar o projeto do brinquedo Senninha.
Com a morte do Senna em 1994, a filha de Iguti, com 14 anos na época, que também era uma fã do piloto, ficou muito abalada assim como muitos brasileiros.
Iguti decidiu fazer uma homenagem ao piloto e uma recordação surpresa para

49 Disponível em: <http://www.
ayrtonsenna.com.br/noticias/hamiltonganha-trofeu-ayrton-senna-pelo-tri-naf-1-e-diz-e-o-meu-favorito/>. Acesso em:
30 jun. 2016.

sua filha que resultou na estatueta do Senna.
Depois de algum tempo numa reunião no Instituto, comentou que fez a estatueta, pediram para ver a peça. Após um tempo de quase três meses no Instituto,
Iguti foi chamado e disseram que dona Neide (mãe de Senna) tinha visto a estatueta e gostado muito. Após conversa com a Viviane Senna (irmã do piloto),
o uso da imagem foi aprovado e convidaram Iguti para fazer uma produção da
estatueta, para que os fãs tivessem materializada uma recordação do Senna.
O Instituto fez uma única observação quanto à modelagem, pedindo a alteração
da posição, para a “paradinha do Senna” (vide imagem 113). Ayrton Senna tirava

imagem 112 Piloto inglês Lewis Hamilton, com o troféu banhado
a ouro, confeccionado por Iguti. • fonte http://www.ayrtonsenna.
com.br. Acesso em: 30 jun. 2016.

imagem 113 Referência de corpo inteiro da “paradinha
do Senna”. • fonte Estúdio Iguti (Década de 1990).

o capacete, dava dois passos e parava para as fotos, segurando o capacete encostado ao corpo. Iguti buscou as referências, fez as alterações que resultaram
no modelo atual que é vendido ainda hoje.
A estatueta de bronze do tricampeão foi lançada no ano 2000 com autorização
de uma tiragem de mil peças, numeradas. Das vendas feitas pelo instituto Ayrton Senna, 10% é destinado a projeto social, mas Iguti tem licença para comer-
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imagem 111 Certificado de autenticidade da escultura em bronze
peça nº 72/1000. • fonte Giancarlo (2016).

cializar diretamente alguns exemplares.
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Sobre o modelo e o processo de fabricação

Em 2003, a estatueta fez parte da exposição “Tributo a Ayrton Senna” relembrando a trajetória do piloto. Segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo:

O processo manual de fabricação do produto final é o que diferencia este case
em relação dos outros. Além da modelagem e moldes de teste da estatueta, os

“Dentre as obras de arte, uma das atrações é a escultura do ex-piloto em
bronze, não superior a 30 centímetros de altura, assinado por Wilson Iguti. A mãe de Senna, dona Neide, participou ativamente na definição dos
traços do rosto e o resultado impressiona pela fidelidade” (2/4/2003).

produtos finais foram produzidos nas instalações do Estúdio Iguti. A seguir detalham-se as etapas desde a modelagem até a embalagem.
• O modelo foi confeccionado em clay, segundo as referências do piloto50. Após

No final de 2013, teve início a modelagem da versão banhada a ouro, que foi

ajustes na forma, foi feita a molde em borracha de silicone e a fundição em

lançada e produzida em 2014 em homenagem ao legado do Senna, aos 20 anos

cera branca que é mais indicada para acabamento fino e detalhes como, por

de sua morte. A estatueta fez tanto sucesso que o Instituto a utiliza como troféu

exemplo, a marca de costura e dobras da roupa, nomes e logos dos patroci-

de grandes conquistas no automobilismo.

nadores do piloto (vide imagem 114).

Foi utilizado o mesmo modelo da estatueta de bronze para fazer o molde desta

• Quando finalizado e aprovado, é necessário dividir a peça de cera em partes

versão. O contrato de licença é para a produção de 500 peças. A base foi inspirada

para poder ser retirada do molde. Partes: capacete, cabeça, corpo inteiro,

na estatueta da premiação do Oscar. Ela foi vendida tanto em diversas regiões

braço que segura o capacete.

do Brasil como: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Paraná, Manaus, Sta. Catarina,
Alemanha, Africa do Sul, França, EUA, Inglaterra e a lista ainda está aumentando.

imagem 114 Modelo em cera branca. • fonte Estúdio
Iguti (s/d).

três.cases

modelo em cera de produção (vide imagem 115 b). As partes são montadas e
depois se faz o acabamento dessas junções.

Hoje Iguti participa do Instituto Ayrton Senna (IAS) e da Torcida Ayrton Senna
(TAS), sendo convidado para vários eventos.

(vide imagem 115 a). Para cada estatueta a ser fundida é necessário fazer um

50 Infelizmente não existe mais a peça,
o material foi reaproveitado em outro
projeto.

• Tanto no bronze como no zamac, a peça fundida sai inteira só faltando acoplar
o capacete.
• Agora é a vez de banhar os modelos de cera com uma massa de cerâmica em
estado pastoso. O molde de cerâmica adquire a resistência necessária quando
vai ao forno para queima a uma temperatura de 800°C (vide imagem 115 c).
Nessa mesma etapa a cera derrete e na cavidade resultante será fundida a

três.cases

Rio grande do Norte e Sul entre outras, quanto no exterior para: Japão, Bélgica,

• Novo molde de borracha de silicone é feito, agora das partes separadamente

peça em zamac (temperatura 500°C).
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• A peça ainda passa por mais uma etapa de acabamentos e polimento.
• Vai para o banho de ouro (única etapa terceirizada do processo).
• Quando volta, monta o capacete, a estatueta na base e coloca manualmente
as placas de identificação e numeração na base e na peça respectivamente.
• A estatueta é acomodada em caixa de madeira especialmente confeccionada para esse fim junto com o certificado de autenticidade.
• O costume de Iguti é fazer um lote de 20 estatuetas por vez. O tempo de execução de cada lote desses é de, aproximadamente, 30 dias.
Inicialmente, tanto a fundição em bronze quanto em zamac era feita pelo próprio estúdio, mas hoje está terceirizada. A estatueta com banho de ouro conti-

imagem 115 a Partes do modelo, em resina – corpo, braço e capacete. • fonte Estúdio Iguti (s/d).
imagem 115 b Modelos, em cera de fundição, prontos para receber a cerâmica. • fonte Estúdio Iguti (s/d).
imagem 115 c Moldes de cerâmica para a fundição em zamac. • fonte Estúdio Iguti (s/d).
imagem 115 d Peças em zamac. • fonte Estúdio Iguti (s/d).

Ao resfriar, o molde de cerâmica é quebrado revelando a peça final em metal
(vide imagem 115 d). Este processo resultou em algumas particularidades como,
por exemplo, a necessidade de fazer o rosto do Senna no modelo um pouco

nua sendo vendida.
“O meu empenho é fazer essa estatueta do Senna para manter a imagem viva,
51 Infracommerce Estatueta Ayrton Senna
– Wilson Iguti. Disponível em: <https://
youtu.be/fFVVtfQ_Ggw>. Acesso em:
2015.

para as próximas gerações” (IGUTI, 2016, em 6’ 42’’)51.
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mais gordo por causa da contração do material durante a fundição.
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considerações finais.
Como professora de Modelos e Protótipos em cursos superiores de Design de
Produto, em sala de aula sempre tratei de valorizar a técnica manual da modelagem mostrando a importância desse processo no desenvolvimento do pensamento projetual. A falta da bibliografia específica nessa área levou à ideia de
apresentar a vasta obra do renomado profissional Wilson Choji Iguti para justificar minhas propostas a esse respeito. No entanto, à medida que aprofundava
no contexto foi ficando mais evidente que para fundamentar a pesquisa não
seriam suficientes os materiais disponíveis em seu arquivo.
Para investigar a obra do profissional Iguti, que utiliza até hoje a técnica milenar de modelagem manual, esta pesquisa fez uso do método qualitativo com
estudo de caso e a metodologia da história oral, através de entrevistas gravadas.
Um processo sistemático de análise da carismática narração nos 17 encontros
possibilitou a coleta das informações e datas de sua produção e pôde-se fazer
um mergulho na obra do profissional com uma viagem por mais de 30 anos de
histórias dos brinquedos e produtos modelados por ele.
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Após rigorosa seleção dos produtos, orientada pelo o próprio Iguti – desde

Uma imersão de 14 dias acompanhando o dia a dia do desenvolvimento do

a década de 1980 até a atualidade – as obras foram classificadas (segundo

modelo de um busto do piloto Rubens Barrichello permitiu, a apresentação dos

o produto, função e fabricante/marca) e datadas resultando na organização

principais materiais e técnicas utilizados no estúdio como a modelagem em clay,

cronológica desse material coletado. As imagens que foram utilizadas para

o molde em borracha de silicone e a fundição e acabamento em cera branca. O

documentar essa pesquisa fazem parte do seu arquivo pessoal, mas foi ne-

registro, passo a passo, do método de trabalhar o modelo ilustra a expressiva

cessário complementar com informações coletadas de sites, blogs, arquivos da

modelagem de Iguti através das imagens na evolução do rosto.

autora, além de revistas técnicas da área de brinquedos. Para datar a produção,

Peças do parque Hopi Hari, foram mostradas para evidenciar a dimensão e

buscou-se cruzar referências de datas fornecidas por Iguti com fabricantes de

abrangência da modelagem de Iguti – com 8 metros de altura, houve necessi-

brinquedos no entanto, para muitos produtos isso não foi possível, pois nestes

dade de maquetes para a visualização da forma e montagem de infraestrutura

mais de 30 anos muitas fábricas fecharam, Iguti teve seu acervo furtado e a

para esculpir e moldar as peças finais. Também exemplificam materiais e técni-

lembrança do profissional é da modelagem que é diferente do lançamento do

cas de escultura em espuma rígida de poliuretano, moldagem e finalização em

produto. A linha do tempo na página 67 apresenta exemplos dessa cronologia

fibra de vidro.

e a variedade da obra de Iguti.

Competência, qualidade, infraestrutura, profundo conhecimento dos materiais

No decorrer desta pesquisa, considerou-se relevante tratar tanto dos processos

e técnicas da modelagem manual, podem ser conquistados por outros mode-

da modelagem tradicional ou manual quanto da digital, comumente denomi-

ladores, o método de trabalho está sendo apresentado nesta dissertação. A au-

194

portâncias no desenvolvimento de produtos.
Dando sequência na pesquisa a respeito do procedimento manual, apresentou-se
uma relação dos principais materiais e técnicas utilizadas na modelagem por Iguti

tocrítica, carisma e paixão pelo ofício são únicos, e faz a diferença. Segundo
52 Vídeo do TED: <https://youtu.be/
BAljbVf-HXA>. Acesso mai. 2016.

Mihaly em uma palestra sobre Flow – Estado de Fluxo52; “[...] é um tipo de paixão
que vem de se fazer o melhor e ter ‘Flow’ enquanto se está trabalhando” (CSIKSZENTMIHALYI, 2004, 13’17”).

e uma pontual evolução nos últimos 30 anos.
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nada de impressão 3D. Ambas foram apresentas com suas características e im-
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Do elenco de produtos modelados por Iguti, foram apresentados cinco para delinear a relevância do processo de modelagem manual. Os exemplos foram tratados como cases e contextualizados através de dissertações, teses e livros que

sidade de Tampa (EUA), pôde-se comprovar a imagem caricata da boneca bratz
utilizada como referência da boneca Ivete.
Case Ayrton Senna A estatueta banhada a ouro continua sendo vendida através

tadas em visitas, entrevistas, contatos por e-mail e telefone permitiram cruzar

do site do Instituto Ayrton Senna e entregue como troféu em eventos de corrida.
Os cases apresentam uma pequena parcela da envolvente forma de Iguti contar

Case Mônica Em visita ao Estúdio Mauricio de Sousa Produções, com entrevista

suas histórias, a simplicidade em abordar produtos que foram desenvolvidos

à Diretora Executiva e de Arte, Alice Takeda, foi permitido fotografar a boneca

especialmente para as necessidades do estúdio, nomes de personalidades e di-

Mônica modelada por Iguti e guardada a “sete chaves” como referência utili-

retores de empresas citados como amigos, que fizeram e fazem parte de seu

zada até hoje.

universo. No entanto, muitas outras histórias não puderam ser compartilhadas

Case Xuxinha Em contato com Silvana Ponzio, esposa do já falecido ex vice-pre-

considerações finais.

com o tiltulo - Bratz dolls: Responding to cultural change de professores da Univer-

embasaram a importância da escolha. Informações adicionais que foram colereferências baseadas em fatos, validando as narrativas de Iguti.
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Case Ivete Através de um artigo para o Journal of Business Cases and Applications;

por falta de documentação.

sidente da época e responsável pelo departamento de marketing da fábrica de

Uma vez validadas as informações coletadas em narrativas do profissional

brinquedos Mimo, Francisco Ponzio filho, confirmou o trabalho de Iguti na bone-

Iguti por profissionais das empresas que o contratam, nota-se que seu método

ca Xuxinha, como sendo o melhor do mercado. Também segundo Deusenir Pie-

manual de modelagem ainda é necessário e válido. Espera-se com esta disser-

tro, responsável pelo desenvolvimento da produção e ferramentaria da fábrica

tação, deixar registrado seu método de trabalho, para que possa ser utiliza-

Mimo da época, ficou confirmado a produção recorde de bonecas.

do como referência por novos profissionais. Sendo pouco abordado em livros

Case Agarradinho Mickey Em contato com Vanessa Melhado, secretária do Diretor da Multibrink, Sr. Pedro Bissoli, confirmou informações sobre as datas e
sua produção.
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nacionais, pretende-se, também, ampliar a literatura brasileira incentivando
e valorizando o processo da modelagem manual, fundamental em cursos de
design em disciplinas de projeto.
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Os cases
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Após finalizar a pesquisa, foi percebida a falta de informações e registros com
relação ao histórico de brindes distribuídos por várias empresas, que serviram
como brinquedo para milhares de crianças brasileiras e talvez até do mundo todo,
como por exemplo, uma linha e brindes de uma rede de fast food norteamericana.
Iguti transita pelos universos das artes plásticas no geral, ele é e não é Artista,
Designer, Modelador, Escultor, pois não detêm nenhum dos títulos acadêmicos,
mas é um expert atemporal, pois sua obra não tem idade, e é respeitosamente
considerado “o mestre, a lenda” por muitos profissionais não somente restritos
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considerações finais.
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ao universo do Design de Produto.
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14. Podemos dividir sua produção em 2 grandes linhas em

24. E a Isabela! Já está modelando também?

função do propósito do modelo?

25. Pode descrever o seu método de trabalho?

8. Novo endereço? E descrição do espaço, das maquinas e

• Peças únicas - esculturas de pequeno e grande porte.

26. Como decide qual o material vai utilizar para o modelo

montar o projeto. Agora é oficial para usar o material na

equipamentos?

• Peças que servirão de modelo para uma fabricação se-

e qual a posição/forma mais apropriada para cada perso-

dissertação e numa eventual publicação. Por isto estou

9. O novo local vai ter outro nome? Ou vai manter o “Estúdio

confirmando algumas respostas e preciso que assine o

Iguti”; por quê?

• Já fizemos 3 entrevistas. Que serviram de base para

e no começo de carreira?

o produto do homem, brinquedo da criança, escultura do

27. Você faz desenhos, esboços, esquemas, estruturas ou conse-

espectador?

gue transferir direto da imagem mental para o modelo físico?

16. Quantos produtos desenvolvidos para a indústria? Nas

28. Como você recebe dos clientes os pedidos de modelos para

10. A modelagem acompanha uma moda, uma tendência,

outras entrevistas, você declarou possuir + de 2mil. Você

fazer a modelagem? (desenho técnico / ilustração / digital)

características da época e por quê?

quer manter esta informação ou alterar?

29. Você disse em outra entrevista que os modelos da Dis-

11. Quantas vezes você já modelou por ex: a Mônica e sua

17. Quantos ainda estão no mercado? Nas outras entrevis-

ney são mais fáceis de modelar, pois foram baseados em

turma? O que mudou, porque mudou?

tas, você declarou que ¼ deles continua no mercado. Você

animais de verdade. A partir de que época os desenhos da

1. Nome completo?

12. Você costumava entregar o molde de cobre berílio pron-

quer manter esta informação ou alterar?

Disney começaram a ficar mais caricatos e feitos pelo com-

2. Local e data de nascimento?

to para o cliente produzir a peça?

18. Quantos para a área artística?

putador dificultando a modelagem?

3. Formação?

13. Nas outras entrevistas, você declarou que atua desen-

19. Quantos para a área de brindes?

30. O quanto você acha que já influenciou os profissionais da

4. Quantos anos de trabalho profissional?

volvendo trabalhos de design para diversos segmentos de

20. Quantas bonecas/os de artistas? Nas outras entrevistas,

área de modelagem, multiplicando sua técnica, através de

5. Quanto tempo na modelagem? Nas outras entrevistas,

mercado. Você quer manter esta informação ou alterar?

você declarou + de 15 bonecas/os. Você quer manter esta

palestras, cursos, treinamentos? Ex.: funcionários que se tor-

você declarou possuir + de 25 anos. Você quer manter esta

• Fabrica de Brinquedos

informação ou alterar?

naram concorrentes, após terem aprendido técnicas, uso dos

informação ou alterar?

• Brindes

21. Você é casado com a Isabel e tem 3 filhos; Wesley, Akemi

materiais, uso das tintas, fazer moldes e atender os clientes.

6. Local do “Estúdio Iguti” e quantos anos ficou neste espaço?

• Agência de publicidade

e Isabela. Qual a idade deles?

31. Quais os modeladores nacionais que você considera te-

Porque está saindo?

• Editoras

22. Em que ano seus filhos começaram a assinar os trabalhos?

rem um bom trabalho, incluindo seus filhos; em que seg-

7. Teve outro local ou já iniciou lá?

• TVs

23. Só o Wesley assina ou a Akemi também?

mentos e por quê? Fazer uma hierarquia com os nomes.

• Você tem toda a liberdade para pedir que algum assunto
não seja divulgado ou gravado.
• Eu tenho umas fotos dos story guides que você utiliza,
posso usa-las na minha dissertação?

Informações pessoais e profissionais

apêndice.

nagem/ modelo? Hoje tem o conhecimento e a experiência,

15. O que é necessário colocar nos modelos para aproximar

documento autorizando o uso do material coletado.
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34. Quais os modeladores internacionais que você conside-

Toys tem produção própria?

ra importantes e por quê?

43. Existe a possibilidade de o Wesley ter passado seu cader-

35. Você recomenda algum texto sobre a historia dos modelos?

no de anotações sobre os antigos produtos para o compu-

36. Você pode fazer um levantamento das suas ferramentas

tador? Como ele controla os antigos trabalhos e os atuais?

e equipamentos e para o que os utiliza?

44. Preciso da autorização para usar as imagens do book-

37. Você citou uma matéria que fez sobre o boneco Fofão,

story guide

para um trabalho de TCC de campinas? Não encontrei nada

45. Por acaso você sabe qual a data da foto que você está na

a respeito, você tem outras informações?

galeria dos bonecos?
46. Preciso das informações do espaço novo; o que está

São Paulo 31 de Janeiro de 2015

apêndice.

2ª entrevista
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montando? Vai ter novamente a galeria dos bonecos?
47. Na pergunta 16 você disse que chegou a ter 26 funcionários e 8 modeladores. É 26 + 8 ou dos 26 funcionários, 8

38. Preciso definir a sua linha de trabalho? Nas outras entre-

eram modeladores??

vistas, quase não comentou dos trabalhos artísticos por quê?

48. Quando fala que um produto foi sucesso, em que fato

39. Você define seu trabalho como modelador de brinquedos?

está se baseando? Vendas? Qual é a sua fonte para saber a

40. Nas perguntas 21 e 22 você disse que o Wesley tem 33

quantidade de produtos vendidos? O sucesso trás algum

anos e está assinando os projetos desde 1996 então ele co-

tipo de beneficio? Ou só aumenta a sua popularidade?

meçou com 15 anos? E está a 19 anos assinando os projetos? Quando ele assumiu a liderança do estúdio?
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São Paulo 21 de fevereiro de 2015

Produtos de Sucesso

Fabricante

A. Linha de bonecas/os de artistas
A1

Xuxa ( tipo Barbie e mini) – Case?

X

1988

Mimo/Babybrink

X

A2

Os Trapalhões

X

1988

Mimo

X

A3

Angélica

X

1995

Babybrink

X

A4

Eliana

X

1996

Babybrink

A5

Sandy

X

1997

Babybrink

X

A6

Zezé de Camargo e Luciano

X

1997

Estrela

X

A7

Supla (venda de + 100 mil bonecos)

X

2002

Estrela

X

A8

Wanessa Camargo

X

2003

Cotiplas

X

A9

Lazy Town – Baby brink (Prêmio 2008) – Case?

X

2008

Babybrink

X

A10

Hanna Montana

2008

Babybrink

A11

Ivete

2010

A12

Restart

X

2011

A13

Luan Santana

X

2011

A14

Rebeldes

X

2011

Babybrink

A15

Chiquititas

X

2013

Babybrink

A16

Bebe

X
Total

12

X
Tot Toys

X
X

X

Cotiplas
0

0
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apêndice.

com o estúdio Iguti? O estúdio Iguti presta serviço e a Tot

Tempo

cialização?

Linha

42. Ainda existe a Empresa Tot Toys? E qual a diferença dela

Data

no mercado profissional e por quê? Eles têm alguma espe-

Lista Produtos
Wi / We

seu filho na modelagem?

Wesley

33. Acha que há outros modeladores com a sua relevância

Wilson

41. Vocês têm muitos projetos, que trabalhou junto com

Código

32. Algum foi seu funcionário / aluno?

219

220

Changeman

X

1987

Everestvideo

X

B2

Jaspion P

X

1987

Everest

X

B3

Fofão

X

1988

Mimo

X

B4

Nino Castelo Rá-tim-Bum

X

1990

Babybrink

X

B5

Baby – família Dinossauro

X

1992

Mimo

X

B6

Priscila da TV colosso pequena P

X

1993

Globomarcas

X

B7

Pink e cérebro

X

1995

Estrela

X

B8

Pernalonga

X

1996

Varios

B9

Agarradinhos Disney P

X

1998

Multibrink

B10

Agarradinhos Mauricio de Sousa P

X

1998

B11

Monstros S.A. P

B12

Sitio do pica-pau amarelo Novos TV P

B13

Garotas super poderosas

B14

E.T. P – Case?

X

2002

Grow

B15

Lilo Stich (2 personagens) P

X

2002

Cinemark

B16

Cavaleiros do zodíaco P

X

2003

Babybrink

B17

Nemo (3 personagens)

2003

Nillo

B18

Scooby-doo

2005

Estrela

B19

Buzz lighyear do toy story

2006

Mimo
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X

X
X

2001

Cinemark

X

X

2001

Gulliver

X

X

2002

X
X
X

X
X

X

X

X

2006

Mimo

B21

Toy story – Wood

X

2006

Mimo

B22

Chaves e turma modelagem grande P

X

2007

Babybrink

B23

Homem dália

X

2007

Tv Band

B24

Hulk grande

X

2007

Mimo

B25

Ursinho pool grande

X

2007

Lider

B26

Backyardigans (5 personagens) P

X

2008

Latoy/Babybrink/Elka

B27

Homem-aranha

2008

Mimo

B28

Loro José

2008

Ifa

B29

Padrinhos mágicos

X

2008

Babybrink

B30

Paraquedistas não é toy story

X

2008

Bs Toys

B31

Wolverine

2008

Mimo

B31

PicaPau

X

2008

Babybrink

B33

Princesas (Ariel, Bela, branca neve, ciderela, peq. Sereia)

X

2008

Multibrink/Babybrink/Estrela/Outros

B34

Alien – Toy Story

X

2009

Bandeirante

B35

Pequena sereia ( 3 personagens)

X

2009

Nillo

B36

Simba – Rei Leão

X

2009

Nillo

B37

Pocoyo

2009

Elka

B38

Bakugan

X

2010

Bandeirante

B39

Ben 10

X

2010

Bandeirante

X
X

X

X

Tempo

Sr. Incrível

Data

B20

Fabricante

Linha

Wi / We

Wesley

Wilson

Produtos de Sucesso

X

X

X

X
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apêndice.

B1

Código

apêndice.

B. Linha de bonecas/os de personagens de desenho/seriado/filmes

Tempo

Fabricante

Linha

Data

Wi / We

Wesley

Wilson

Código

Produtos de Sucesso

221

Bandeirante

B42

Tow Matter – Carros estilizado P

2010

Bandeirante

B43

Dorinha

X

2011

Globo

B44

T-rex

X

2011

Homeplay

B45

Galinha pintadinha

2012

Fest Color/ Lider Brinq

B46

Lanterna verde

X

2012

Otb Pen

B47

Patati patatá

X

2012

Lider/ Festcolor

B48

Capitão América

B49

Mickey e sua turma (linha baby também)

B50

Thor

X

Mimo

B51

Tigrão grande

X

Mimo

B52

Tomi – mimo boneco manipulável – Case?

X

B53

Turma da Mônica – várias fases

X

B54

Senninha

X

X

X

X

apêndice.

C. Caricatura

2012
X

Multibrink

1992
X

22 17 10

X

Mimo

X

Varios/Multibrink

X

Multibrink

X

C1

Ronaldo fenômeno P

X

2009

Tot Toys

C2

Ganso

X

2010

Tot Toys

C3

Neymar

X

2010

Tot Toys

C4

Faustão

X

2011

Iguti

C5

Anderson Silva

X

2011

Tot Toys

C6

Luis Fabiano

X

2012

Tot Toys

C7

Marcos

X

Tot Toys

C8

Liedson

X

Tot Toys

C9

Jô Soares

X

Iguti

C10

Hebe Camargo

X

Iguti

X

C11

Dercy Gonçalves

X

Iguti

X

C12

Ronaldinho Gaucho

X

Tot Toys

X

C13

Roberto Carlos – Jogador

X

Tot Toys

C14

Pelé

X

Tot Toys

C15

Otavio mesquita

X

Iguti

C16

Ana Maria Braga

X

Iguti

Total
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13

3

X

X

X

apêndice.

2010

Tempo

X

Fabricante

Linha

Rex

Data

B41

Wi / We

Bandeirante

Produtos de Sucesso

Wesley

2010

Wilson

X

Código

Jessie – Toy Story

Tempo

B40

Linha

Data

Wi / We

Fabricante

Total

222

Wesley

Wilson

Código

Produtos de Sucesso

0
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Maggi

X

F1

Senna (em bronze ) – Case?

X

2002

Iguti/Senna

D2

Carrinho Fofomóvel da Lider (Prêmio 2009)

X

Lider

X

F2

Pierce Brosnan – Mascara para evento

X

2005

MKT

F3

Dr. Oliveira Romano – Advogado

X

2011

Romano

F4

Sócrates jogador de futebol

2012

Corinthians

F5

Senna (banhado a ouro) – Case?

X

2014

Iguti/Senna

X

F6

Senna cabeça

X

X

F7

Nossa Senhora Aparecida

X

2015

Iguti

X

X

F8

Papa Francisco – Busto

X

2015

Iguti

X

Mc Donalds/Creata

F9

Emerson Fittipaldi – Busto

X

2016

Iguti

X

Nestle

F10

Nelson Piquet – Busto

X

2016

Iguti

X

F11

Rubinho Barrichello – Busto

X

2016

Iguti

X

Tempo

Linha

Data

X

F. Linha troféus/bustos/cabeças (P e M porte)

2

0

0

E. Linha de Brindes/ promocional
E1

Ursinhos da Coca – Cola

X

Coca-Cola

E2

Mascote Bradesco

X

2002

E3

Mascote Panco

X

2003

E4

Bonequinhos de corpo de pano – Mc Donald’s

X

E5

Biscoitos passatempo

E6

Boneco da Cotonetes Johnson

X

E7

Display abajur com havaianas

X

E8

Mascote globinho da Globo

X

Globo

E9

3 personagens para Girafas

X

Giraffas/Umbigo Do Mundo

E10

Toy art Duka – mascote do IG P

X

IG

E11

Red Bull trofeu/ logo evento

E12

Sol ihappy

E13

Habibs

X

Panco

Johnson
2007

X

X

Total

Havaianas

5

X

X

Iguti

1

0

apêndice.

Total

apêndice.

Wi / We

Galinha az da Maggi ) P – Case?

X
2013
Total
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Produtos de Sucesso

Wesley

D1

D. Linha de Brinquedos

224

Wilson

Código

Tempo

Fabricante

Data

Fabricante

Linha

Wi / We

Wesley

Wilson

Código

Produtos de Sucesso

9

0

Habib's

X

1
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Iguti

Santa Paulina

X

2005

Iguti

G4

Coruja escola de inglês – Four-C

X

2007

Iguti

G5

Hello Kit 50 anos Toy Art 50 cm

X

2007

Iguti

G6

Toy art – Yuki 25 bonecos

X

2008

Iguti

G7

Papai Noel com 7.20 metros

X

2012

Iguti

G8

Pernalonga e seus amigos Hopi Hari

X

2013

Iguti

G9

Boneco para os Gêmeos

X

Fabricante

Tempo

Data
2003

Linha

Wi / We

X

G. Linha Artística (grande porte)
G1

Atração do Hopi Hari – faraó e rei Akhenaton

G2

Padre Anchieta – tem imagem digital

G3

Total

6

X

X

X

1998

H2

Garrafa de cachaça imitando cerâmica (vinil rigido)

X

2008

apêndice.

Total

226

2

0

1. Destes (

1. Tipo:_______________________________________

) Quantos marcaram a sua carreira, e se torna-

ram sucesso? (tudo produto e artístico)

2. Indicação de idade:___________________________

2. Cite os mais relevantes (ou o que se lembrar) de sucesso?

3. Dimensão:__________________________________

3. Destes (

4. Especificidades:______________________________

) Quantos não se tornaram sucesso e foi um

fracasso? (tudo produto e artístico)

5. Material final do produto:_______________________

4. Cite os mais relevantes (ou o que se lembrar) de fracasso?

6. Processo de fabricação:________________________

Iguti

0

85 21 13

O modelo

1. Identificação do modelo, e nome comercial (?) do produto:

1. Material:_____________

• Imagem – Referência

2. Técnica:_____________

• Imagem – Modelo em clay ou cera

3. Houve um briefing ou alguma solicitação específica?

• Imagem – Produto final

___________________

2.Segmento:_________________

4. Foi necessário fazer vários estudos?___________________

Empresa:__________________________
119

OBS: Os produtos Xuxinha, Mônica e Sitio Pica-pau amarelo; aparecem duas vezes.
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8. Porque foi sucesso?__________________________

Pesquisa Qualitativa

3. Data do modelo ___________
Total Geral

7. O produto ainda é fabricado?____________________

X

H. Diversos
Simuladores – EMBRAPA

O produto industrializado

São Paulo 31 de Janeiro de 2015.

1

H1

Pesquisa Quantitativa

X

Os Gemeos
0

Roteiro para a Construção dos Cases

60
Total

63

São Paulo (várias datas de entrevistas) 2015.

e do lançamento do produto_____________
4. Contato do solicitante com o modelador______________

Expressiva modelagem manual de Wilson Iguti

apêndice.

Wesley

Iguti

Wilson

2002

Código

X

Produtos de Sucesso

227

Linha do Tempo

Legenda

Periodo

Marca do Fabricante

1980

Mascote Cotonete

Publicidade

Johnson & Johnson

Wesley Iguti

1985

Fofão

Brinquedo

MULTIBRINK

1986

Turma da Mônica

Brinquedo

Mimo

1987

Changeman (sem imagem)

Brinquedo

BRINQUEDOS EVEREST

1987

Jaspion (sem imagem)

Brinquedo

BRINQUEDOS EVEREST

1988

Os Trapalhões

Brinquedo

Mimo

1988

Xuxinha

Brinquedo

Mimo

1989

Galinha azul

Publicidade

Maggi / Nestlé

1990

Nino

Brinquedo

Baby Brink

1992

Baby da Silva Sauro

Brinquedo

Mimo

1992

Tomi

Brinquedo

Mimo

1993

Priscilla

Brinquedo

Globo Marcas

1995

Pink e Cerebro

Brinquedo

ESTRELA

1995

Senninha

Brinquedo

MULTIBRINK

1996

Angélica

Brinquedo

Baby Brink

1997

Sandy

Brinquedo

Baby Brink

1997

Zezé de Camargo e Luciano

Brinquedo

ESTRELA

1998

Agarradinho Cascão

Brinquedo

MULTIBRINK

1999

Ursinhos

Publicidade

Coca-Cola

2016

2015

2012

2005

2004

2002

2000

1996

de 1980 a 1989
1983

?
1976

Duvida

1974

X

1971

Recorte temporal

Mudou para São Paulo
1º emprego na área de brinquedos: empresa de plástico Duplex Modelador empregado
Abriu sua própria empresa “ Wilson Choji Iguti” como prestadora de serviço
– Modelador Free lancer
Modelador e produtor de Moldes de rotomoldagem

?
de 1990 a 1999

Iniciou trabalho artístico – 1° trabalho faraó para o Hopi Hari
Diminuiu sua atuação / entrada com força de seu filho – recorte temporal

X

X

X

X

X

X

Abriu e Fechou a Tot Toys – produção Própria
Modelador e produtor

apêndice.

Função

Wilson Iguti

Técnico contábil

228

Nome Do Produto

Iguti assumiu só a parte artística – seu sonho

?

Wesley inicio da carreira – começou a modelar
Wesley: assumiu a linha de brinquedos e brindes parte industrial
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?
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Cronologia das Atividades de Wilson Choji Iguti
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apêndice.

de 2000 a 2009

230

Nome Do Produto

Função

Marca do Fabricante

2000

Agarradinho Mickey

Brinquedo

MULTIBRINK

2000

Senna – Estatueta Bronze

Escultura

2001

Boo, Sullivan e Mike

2001

Nome Do Produto

Função

Marca do Fabricante

2007

Chaves

Brinquedo

LIDER

Iguti

2007

Hulk

Brinquedo

Mimo

Publicidade

Cinemark

2007

Thor

Brinquedo

Mimo

Cuca

Brinquedo

TV Globo

2007

Wanda e Cosmo

Publicidade

Rosita

2001

Rabicó

Brinquedo

TV Globo

2008

Lazy Town

Brinquedo

Baby Brink

2001

Mascote Solzinho

Publicidade

RI HAPPY

2008

Dercy Gonçalves

Caricatura

Iguti

2002

E.T.

Brinquedo

GROW

2008

Hebe Camargo

Caricatura

Iguti

2002

Florzinha, Docinho e Lindinha

Brinquedo

sem informação

2009

Backyardigans

Brinquedo

LATOY

2002

Supla

Brinquedo

ESTRELA

2009

Fofomóvel Baby

Brinquedo

LIDER

2002

Xuxinha fashion doll

Brinquedo

MULTIBRINK

2010

Ivete

Brinquedo

Baby Brink

2002

Katakumb

Escultura

HOPI HARI

2010

Neymar

Caricatura

TOT TOYS

2002

Mascote Rato

Publicidade

Bradesco

2011

Luan Santana

Brinquedo

TOT TOYS

2003

Cavaleiros do Zodiaco

Brinquedo

Baby Brink

2011

Toy art Restart

Brinquedo

TOT TOYS

2003

Wanessa Camargo

Brinquedo

COTIPLÁS

2013

Chiquititas

Brinquedo

Baby Brink

2003

Mascote Panco

Publicidade

PANCO

2013

Mascote Habib's

Publicidade

HABIB'S

2005

Scooby-Doo

Brinquedo

ESTRELA

2014

Senna – Estatueta banhada ouro

Escultura

Iguti

2005

Pelé

Caricatura

TOT TOYS

2015

Nossa Senhora Aparecida

Escultura

Iguti

2005

Ronaldinho Gaúcho

Caricatura

TOT TOYS

2015

Papa Francisco – Busto

Escultura

Iguti

2005

Ronaldo

Caricatura

TOT TOYS

2015

Patolino

Escultura

HOPI HARI

2005

Toy art – Yuki

Escultura

Iguti

2016

Fittipaldi – Busto

Escultura

Iguti

2006

Mônica Baby

Brinquedo

MULTIBRINK

2016

Piquet – Busto

Escultura

Iguti

2006

Santa Paulina

Escultura

Iguti

2016

Rubinho – Busto

Escultura

Iguti
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Periodo

de 2000 a 2009

de 2010 a 2016
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Periodo
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anexos.
Aprovação Boneca Xuxa
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Lista de Imagens dos Produtos
A lista de imagens foi organizada com os principais produtos classificados pelo seu estilo, vide Lista Produtos, no
apêndice, página 219.
A. Linha de bonecas/os de artistas
B. Linha de bonecas/os de personagens de desenho/seriado/filmes
C. Caricatura
D. Linha de Brinquedos
E. Linha de Brindes/ promocional
F. Linha troféus/bustos/cabeças (P e M porte)
G. Linha Artística (grande porte)

234

anexos.

anexos.

H. Diversos
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anexos.

anexos.
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anexos.

anexos.
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anexos.

anexos.
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