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Resumo – Resumo – Este trabalho apresenta um esboço da história do design de jóia. E mostra a contribuição do 
designer para o setor joalheiro, no qual ele interfere com a criação de peças de rara beleza para a produção de jóias. É o 
designer que dá o tom da individualidade, indispensável num mundo onde a globalização exige que os produtos se 
diferenciem para serem aceitos. 
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Abstract – This paper presents a sketch of jewel design history. And shows the designer contribution for the jewel 
sector in which he interferes with the creation of rare beauty pieces for the jewel production. The designer is responsible 
for give the tone of the individuality, indispensable in a world where globalization demands differentiate products to be 
accepted.    
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1. Introdução  
  

 A necessidade de se adornar parece ser uma característica inerente ao ser humano. Na pré-história, pedras, 
conchas, ossos e dentes de animais foram utilizados com a função de adorno. O uso de alguns desses objetos por 
caçadores tinha um efeito mais mágico que estético. No caso dos ossos e dentes, representavam a sua capacidade de 
caçar. Entretanto, o adorno assumia também a função de demonstrar status e poder. Tal função, ao lado da mística, 
sempre acompanhou a história das jóias. 

Embora apenas manifestações não escritas sirvam de registros para contar a história de períodos remotos, as 
pedras, desde a pré-história, provavelmente eram usadas por sua beleza. São objetos que sempre fascinaram a 
humanidade e serviam como jóias mesmo antes da descoberta dos metais preciosos, como o colar de sete mil anos de 
idade escavado na região do atual Iraque produzido com obsidianas (Tait, 2006). Muitas das pedras, que hoje 
classificamos como gemas, atraiam por seu brilho ou cor e eram amarradas a tiras de fibra vegetal, ou couro, adquirindo 
a função de adorno. 

“Ametista, cristal de rocha, âmbar, jade, jaspe, coral, lápis-lazúli, pérola, serpentina, esmeralda e turquesa 
foram as primeiras a serem conhecidas. Estas pedras eram reservadas para os ricos e serviam como símbolo de posição 
social.” (Schumann, 2006, p.8). Após o descobrimento e desenvolvimento das ferramentas as pedras começam a ser 
cortadas e adquirem formatos diferentes do estado bruto encontrado na natureza. É o início da prática da lapidação que 
permitiu o emprego dessas gemas em jóias com diferentes formas e usos.  

  
 
2. O design e a joalheria 

 
A joalheria desenvolveu-se de maneira paralela à arte pura, muitas vezes se misturando à produção artística de 

pintores e escultores famosos, outras vezes sendo enaltecida por eles, tanto pela criação e desenho de peças para a 
produção da jóia, quanto em quadros que retrataram, imortalizando exemplares da joalheria de várias épocas. Como a 
arte, a joalheria esteve, durante muitos séculos, atrelada às classes dominantes e se destinava à demonstração de poder e 
status.    

Com o advento da Revolução Industrial na Inglaterra em meados do séc. XVIII, desponta um novo conceito 
em relação à arte, o modo de produção em série, reflexo das mudanças que ocorreram no período, principalmente 
relativas ao modo de consumo e à crescente ascensão da burguesia. Também a produção da jóia sofre influência de tais 
mudanças, principalmente no consumo. Refletindo as idéias de movimentos da época, como os conceitos propagados 
pelo Arts and Crafts1, alguns artistas, podemos citar o arquiteto Henry Van de Velde, produziram jóias com processos 
industriais, pois consideravam “uma obrigação moral a criação de jóias, não para uma elite, mas para um público mais 
geral.” (Codina, 2000, p.9). 

O surgimento da profissão de designer, como é conhecida hoje, se dá com a criação da Bauhaus, por Walter 
Gropius em 1919, que tinha como um dos principais objetivos unir arte, artesanato e tecnologia. Valorizava-se a 
máquina e a produção industrial e o desenho de produto tinha lugar de destaque. Buscava-se produzir bens de consumo 
pautados na funcionalidade, no custo reduzido e a orientação para a produção em massa, não deveria jamais se limitar 
apenas a esses objetivos. Gropius pregava que o espírito criativo deveria construir coisas novas sobre a base tecnológica 
já desenvolvida pela humanidade.   

O design, hoje, é uma profissão que se utiliza de conceitos técnicos, como a teoria das cores, escalas de 
proporção, conhecimentos de desenho técnico, computação gráfica de alta precisão. Também se vale de habilidades 
artísticas de quem utiliza estas técnicas para produzir elementos gráficos e produtos que respeitem os preceitos 
estabelecidos para cada necessidade. É um profissional que realiza a ponte entre a criação e a idealização de produtos e 
sua produção industrial. 

Apesar de se ter conhecimento de designers de jóias famosos desde o Renascimento2 - Benvenuto Cellini e 
Hans Holbein, o Moço, e outros posteriores como Erasmus Hornick, Etienne Delaune, Daniel Mignot, Hans Collaert, o 
Velho, cujos desenhos influenciaram os ourives e joalheiros por toda a Europa - a participação deste profissional no 
mercado de joalheria moderna se deu de maneira lenta, mas efetiva. 

A importância do design para a joalheria pode ser claramente percebida em momentos de dificuldades 
enfrentados por grandes empresas, como foi o caso da Tiffany’s, após a depressão do pós-guerra, em 1929. A empresa, 
comprada por Walter Hoving’s, investiu no design perceptível desde a fachada da loja até a forma de exibir as jóias e os 
utensílios de prata. A contratação de Jean Schlumberger e mais tarde de Elsa Peretti, deu novo fôlego à marca 
propiciando a conquista da liderança no mundo fashion. 
                                                 
1 Arts and Crafts  foi um movimento surgido na Inglaterra na metade do século XIX com propósitos estéticos e sociais que defendia a 
criatividade aplicada ao artesanato como alternativa à mecanização e à produção em massa. Reunindo artistas e teóricos, o 
movimento buscava recuperar a dimensão estética dos objetos produzidos industrialmente para uso cotidiano e revalorizar o trabalho 
manual. (Pevsner, 2002) 
 
2 Usamos o termo “designer” com um sentido amplo, já que o termo designer está vinculado ao design moderno. No contexto do 
Renascimento deveríamos falar em artes aplicadas, artistas e artesãos. 
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Já a história de sucesso da Cartier se deu a partir da contratação de Jeanne Toussaint que, por meio dos seus 
desenhos modernos e femininos que valorizavam os complexos trabalhos de cravação, deram destaque à empresa no 
mercado. Além dessas duas pode-se citar outras grandes empresas como: Bulgari, Van Cleef and Arpels, Chanel, H. 
Stern, que ganharam terreno no mercado graças ao trabalho de talentosos designers. 

No Brasil, mesmo com o surgimento dos primeiros cursos de design na década de 60, o elo entre arte e 
indústria continuou quase inexistente. Até meados de 1970 a joalheria brasileira sobreviveu basicamente da cópia de 
peças estrangeiras. O design de jóias ficava a cargo de poucos artistas-artesãos que as fabricavam em seus ateliês 
totalmente alheios as indústrias. Esses artistas viam os empresários como pessoas insensíveis, interessadas apenas em 
vendas e custos e eram considerados por eles como sonhadores sem noção de mercado. 

Esse quadro só começou a se reverter com o apoio do IBGM3 e de associações estaduais como a Ajesp4, 
Ajorsul5, Progemas6 e Ajomig7 que além de fornecer suporte para a criação de infra-estrutura, serviram e ainda servem 
de ponte ente indústria e designers.  O resultado nos últimos anos se reflete no fortalecimento do setor joalheiro e nos 
concursos de design e joalheria onde o Brasil tem tido premiações constantes como o Americam Facet Award, World 
Facet Awards, Anglo Gold Audition, Gold Virtuose, Internacional Pearl Design Contest, IF Design, entre outros. 

Porém, apesar de suavizada, a lacuna ainda existe e o designer de jóia encontra dificuldade para ingressar no 
mercado de trabalho devido a sua falta de experiência em relação à indústria, pois o estudante de design só passa a ter 
contato com essa realidade quando sai da universidade, sendo lançado no mercado de trabalho com muita teoria e quase 
nenhuma prática. Por parte da indústria, muitas vezes ocorre a não aceitação do profissional, pela falta de conhecimento 
dos métodos e procedimentos de desenvolvimento de projeto dos designers. Quando este profissional é contratado, a 
tentativa de obter rápidos resultados com o novo investimento interfere negativamente em etapas de fundamental 
importância para o produto final.  

Para que o resultado desta união seja satisfatório, deve haver o conhecimento recíproco de ambas as partes: a 
indústria, das atividades do designer e este, deve manter um completo envolvimento com os processos produtivos. Há a 
necessidade de um diálogo claro entre idéia, matéria e realização, pois cada etapa, cada material é fundamental para que 
a peça final obtenha sucesso. No caso das gemas, por exemplo, seja ela valiosa pela beleza ou pela raridade, é a 
qualidade do trabalho e o casamento da pedra com o material e o design da peça que irão definir a jóia. 

 
 

3. O design e a gema 
 

Atualmente existem vários processos de se trabalhar as gemas, a maioria muito bem aceitos no mercado, desde 
lapidações complexas ao uso da pedra bruta, misturada com metais preciosos, madeira e conchas. Cada pedra deve ser 
analisada levando em consideração suas características cor, cor do traço, mudança de cor, refração da luz, transparência, 
brilho, figuras luminosas, luminescência e inclusões, pois cada tipo de lapidação surtirá um efeito diferente dependendo 
dessas propriedades. Antônio Bernardo, em seu anel líquido (Figura 1), conseguiu criar o efeito visual de um líquido 
valendo-se de uma lapidação ondulada em uma gema translúcida e brilhante.  

 
 

Figura 1 - Anel líquido, designer Antonio Bernardo. (Fonte: Grunow, 2007) 
 

                                                 
3 IBGM - Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos é uma entidade nacional, de direito privado, sem fins lucrativos, criada 
em 1977, com sede em Brasília, e sub-sede em São Paulo, representando toda a cadeia produtiva do Setor de Gemas e Jóias. 
4 Ajesp - Associação dos Joalheiros do Estado de São Paulo. 
5 Ajorsul - Associação do Comércio de Jóias, Relógios e Óptica do Rio Grande Do Sul. 
6 Progemas – Associação Bahiana dos Produtores e Comerciantes de Gemas, Jóias, Metais Preciosos e Afins. 
7 Ajomig - Associação dos Joalheiros. 
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Cathrine Clarke (Figura 2), William Farias (Figura 3), Miriam Mamber (Figura 4), entre outros, criam suas 
jóias a partir dos materiais: estes definem o desenho. Cecília Rodrigues é adepta do mesmo procedimento de trabalho 
“Da vibração da matéria bruta e suas infindáveis combinações, exercito uma total liberdade de associações: não há 
limite para o design”. (Rodrigues, 1999). Esses designers já produziram várias jóias de sucesso internacional, algumas 
com uso da pedra sem tratamento ou lapidação. 

 

 
 

Figura 2 – Anel de ouro, turmalina, quartzo e heliodoro, Cathrine Clarke. (Fonte: Magtaz, 2008) 
 

 
 

Figura 3 – Anéis de ouro com quartzo rutilado e dendrita, William Farias. (Fonte: Magtaz, 2008) 
 

 
 

Figura 4 - Masculino e Feminino - gargantilha em ouro, água marinha, kunzita e diamante, designer Mirian 
Mamber. (Fonte: Corbetta, 2007)  

 
No caso da lapidação em facetas, estudos de geometria e refração da luz conduzem aos mais variados tipos de 

corte. Ao contrário do que acontecia em séculos anteriores, hoje, não existe a lapidação da moda, pois os maiores 
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atrativos se concentram na estética, na qualidade e na inovação do trabalho. O conceito de pedras preciosas e 
semipreciosas também caiu em desuso: todas as gemas são preciosas. “A designação ainda é usada no comércio, mas 
não é uma expressão correta porque muitas pedras chamadas semipreciosas são mais valiosas que as ‘preciosas’. O 
termo melhor para todas é gemas.” (Schumann, 2006, p.10). As inclusões e nuances que antes eram fator de 
desvalorização da gema começam a ser apreciadas pela sua individualidade. Cada pedacinho da rocha possui desenhos 
próprios, como é possível notar no trabalho de Mirian Mamber da figura 5, onde a dendrita apresenta desenhos que 
lembram quadros paisagísticos. 

 

 
Figura 5 – Pingentes em ouro e dendritas, designer Miriam Mamber. (Fonte: Magtaz, 2008) 

 
Os gemólogos atualmente denominam de “inclusões” o que até recentemente se considerava defeito, ou seja, 

todas as irregularidades do cristal. Essas inclusões equivaliam a uma desvalorização nem sempre justificada e são 
relativamente freqüentes. Segundo Schumann (2006), as inclusões e as características ópticas têm se tornado cada vez 
mais importantes no diagnóstico das gemas, muitos tipos de inclusões são tão característicos que, com sua ajuda, pode-
se distinguir entre uma gema genuína e qualquer imitação ou gema sintética. 

O conhecimento das gemas e suas principais características são de fundamental importância para o 
desenvolvimento de uma jóia, já que muitas vezes a intenção da peça como um todo é a própria valorização da pedra.  

 
 

4. Conclusões 
  

 No mundo globalizado em que vivemos o design contribui de forma significativa para a diferenciação de 
produtos industrializados. A utilização de novos materiais, antes impensáveis para a fabricação de uma jóia, ou a 
utilização de maneira inusitada de materiais tradicionais da joalheria, como a as gemas em estado bruto ou lapidadas 
com novas formas, faz com que a participação do designer na indústria brasileira de jóia, aos poucos, se torne 
fundamental. Com a criação de peças de rara beleza dão o tom da individualidade, indispensável num mundo onde a 
globalização exige que os produtos se diferenciem para serem aceitos. 
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