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Apresentação
O 1º Colóquio Nacional de Design foi aberto com a seguinte questão: Design, consumo e cidadania: um diálogo 

possível? Essa indagação foi a tônica do evento, permeada nos trabalhos apresentados, na palestra de abertura 

e na mesa redonda de encerramento.

Um colóquio pretende ser uma conversa entre duas ou mais pessoas, a fim de dirimir dúvidas ou lançar luz 

sobre uma questão. Iluminação foi o que buscamos.  Em meio a tantos questionamentos que a hipermoder-

nidade nos impõe, pretendeu-se discutir as transformações sociais e entender como o design se situa nesses 

novos tempos em que a tecnologia promove saltos e muda drasticamente as interações entre os indivíduos, 

mas ainda não consegue fornecer todas as respostas para os desequilíbrios sociais e ecológicos que o homem 

vem impondo a seus semelhantes e ao planeta.

Durante os dois dias do evento, pesquisadores de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janei-

ro, entre outros locais, mostraram diversos olhares sobre as possibilidades de atuação do designer frente ao 

consumo desenfreado, num momento em que a lógica do descarte passa a ser questionada, mas pensando 

também naqueles que começam ascender ao patamar de consumidores-cidadãos, as classes C, D e E. 

Consideramos que ao contrário de encontrar respostas, suscitamos muitas dúvidas. Acreditamos, no en-

tanto, que as dúvidas movem a ciência. Esperamos com isso que, na próxima edição em 2012, tenhamos muito 

mais questões a acrescentar.

Agradecemos a presença de todos e esperamos reencontrá-los em 2012.

A Comissão Organizadora



Percepções
Reforço que gostei bastante da mesa redonda da qual participei. A formatação final, com dois pesquisadores 

(vindos de áreas diferentes), e dois designers (também com práticas muito diferentes), mostrou uma diversi-

dade de abordagens ao mesmo tempo que uma convergência naquilo que é essencial: o design é uma ativi-

dade social, em contínua transformação, e que precisa dialogar com as demandas e limitações de cada época. 

Eventos como esse são importantes para criar um campo de possibilidades de compartilhamento de opiniões 

e desenvolvimento de conceitos e estratégias comuns.

O colóquio nasceu com uma proposta moderna, com um time engajado de pesquisadores dispostos a se 

abrir para o diálogo com outros centros no Brasil e no mundo. Tenho certeza de que vocês estão no rumo certo 

e de que vão brilhar nos próximos eventos que organizarem e participarem. Contem sempre comigo.

Anderson Vinicius Romanini, Doutor / Universidade de São Paulo

A realização do 1º Colóquio Nacional em Design, promovido pela Escola de Design da UEMG foi mais um im-

portante passo para a consolidação do design no Brasil. O evento teve a importância de abrir mais um espaço 

de discussão, integrando olhares que vêm da academia e do mercado. Para mim, foi muito importante en-

contrar e reencontrar colegas que se preocupam com o design enquanto um agente de transformação para 

um mundo melhor. Apreciei enormemente a acolhida dos organizadores. A informação de que esse encontro 

deverá acontecer novamente em 2012 é bastante promissora. Espero que nossas duas Universidades - UEMG 

e UNISINOS - possam fortalecer ainda mais os laços que as unem. Certamente, com mais tempo, recursos e 

com o apoio de todos os professores do Programa de Pós-Graduação em Design da UEMG esse Colóquio 

se tornará uma referência nacional. Assim, felicito fortemente os organizadores, tanto professores como os 

mestrandos que se dedicaram de corpo e alma nesse evento e agradeço pela oportunidade. Contem comigo 

para novas colaborações.

Cordialmente,

Celso Scaletsky, Doutor / Universidade do Vale do Rio dos Sinos

Uma oportunidade única para a discussão da nossa profissão e seus possíveis caminhos. Pensar design em for-

ma de artigo foi pra gente um exercício inusitado e muito enriquecedor. Que venham os próximos colóquios 

e que sejam muitos.

Gustavo Greco, Empresário / Greco Design

Parabenizo a todos pela iniciativa e espero que levem a frente este projeto. Apesar das limitações e dificulda-

des de um primeiro evento desta categoria, fico feliz com a amplitude da divulgação, que trouxe profissionais e 

estudantes de outros estados. Adorei o equilíbrio na seleção dos envolvidos no debate. Foram visões e pontos 

de vista diferentes com um tema relevante em comum.

Mary Arantes, Empresária / Mary Design
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A Evolução da Tecnologia e o papel do Designer 

The Evolution of Technology and the Role of Designer 

Vinicius Gadis Ribeiro, Sidnei Renato Silveira, Jorge Zabadal, Évelyn 
Parrilha Bisconsin  

O presente trabalho apresenta o conceito evolutivo da tecnologia. Esse recente conceito, proposto 
por Arthur (2009) diferencia-se de outros clássicos por justificar diversos fenômenos não 
explicados por outros modelos. No presente trabalho, buscamos emprega-lo, identificando qual é o 
papel do Designer em cada fase desse modelo. 

Evolução da tecnologia, Fenômenos evolucionistas, Atuação do Designer 

This paper presents the concept of evolving technology. This recent concept, proposed by Arthur 
(2009) differentiates itself from other classics because it justifies various phenomena not explained 
by other models. In this study, we sought to employ it, identifying what is the role of design in 
each phase of this model. 

Evolution of Technology, Evolutionary phenomenon, Designer actuation 

1 Introdução  

Tecnologia evolui. É um conceito amplamente aceito na sociedade. De suas mudanças, 

alteramos nosso modo de vida, buscamos usufruir dos confortos por ela proporcionados, 

da segurança por ela oferecida, da velocidade por ela imprimida em nossa vida. 

Frequentemente associadas a dispositivos físicos, hoje observamos a tecnologia presente 

em remédios, sistemas de informação, aplicativos e até nas formas de comunicação. 

Dentre as diversas escolas sócio-filosóficas, é notável o posicionamento determinístico: a 

tecnologia segue um rumo inexorável, sendo o homem coadjuvante e vítima de processo 

que o inferioriza e, em algumas situações, o escraviza (SMITH & MARX, 1995). Sob 

alguns aspectos, há argumentos que explicam o determinismo, embora ocorram notáveis 

contestações (POSTAMAN, 1993).  

Assumindo-se que a tecnologia evolui, de que forma ela se dá? Qual é o papel do ser 

humano – e, de modo mais específico, de um Designer – nessa evolução?  

O conceito de evolução na tecnologia preocupa diversos autores – seja em contexto 

tecnológico, seja no contexto social (BIJKER, HUGHES & PICH, 1993; DAVID, 1994; 

GEHLEN, 1980; NYE, 2001; OGBURN, 1966; PINTO, 2005). Desses, dois efetivamente 

mais se aproximam de modelos que efetivamente atendem aos mais diferentes casos de 

evolução das tecnologias (BASALLA, 1989 e ARTHUR, 2009). 

O presente trabalho está estruturado da seguinte forma: a seção 2 apresenta os 

conceitos de evolução tecnológica, e a seção seguinte analisa as possibilidades de 
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atuação do profissional de Design nesse contexto. As considerações finais são 

apresentadas na seção 4. 

2 Visões sobre evolução tecnológica 

Para compreender o conceito de inovação na tecnologia, deve-se assumir que a 

tecnologia evolui (ELLUL, 1964; GRÜBLER, 1998). Se a tecnologia não evoluísse, tudo o 

que conhecemos de tecnologia já teria aparecido, assim como cada uma teria suas 

pequenas melhorias, de modo independente, sem gerar tecnologias de maior complexidade.  

É frequente a impressão do senso comum de que a tecnologia avança por meio de 

esforços individualizados, no qual um impulso criador faz com que seja implementada uma 

invenção a partir do nada. Assim, de tempos em tempos, aparece um inventor genial que 

rompe todos os paradigmas existentes e cria uma inovação radical, que altera todo o 

pensar até aquele momento. 

A teoria evolucionista da evolução das espécies foi proposta por Charles Darwin (figura 

1), em 24 de novembro de 1859, com seu livro “A Origem das Espécies”. Destaca-se que, 

apesar de todo o esforço e tempo investido por Darwin para elaboração de sua teoria, em 

paralelo Alfred Wallace (figura 2) também propusera nos mesmos moldes, mas de forma 

mais resumida, e sem descrição de estudo de casos – Darwin apresentou os casos que 

observou em sua viagem pelo mundo, a bordo do Beagle. De modo geral, uma espécie 

tende e evoluir para outra – mais complexa ou com algum melhoramento em relação a sua 

ancestral – graças a determinados mecanismos. 

Figura 1: Charles Darwin. (Fonte: http://www.listal.com/viewimage/1591038) 
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Figura 2: Alfred R. Wallace. (Fonte: http://www.ucl.ac.uk/taxome/jim/Mim/Wallace.html) 

 

 

Embora obviamente não no sentido orgânico, os três mecanismos que ambos 

propuseram podem ser observados na evolução da tecnologia. Contudo, as visões de 

alguns autores nem sempre compreendem todos os três mecanismos – temas das 

próximas subseções. 

2.1 Basalla e as variações 

Basalla (1989), a partir de analogias aderentes aos conceitos da teoria da evolução de 

Darwin, propõe a ideia de variações. Três aspectos são fortemente recorrentes nessa 

obra. O primeiro é a diversidade: há grande número de diferentes tipos de artefatos (cita 

Basalla que Marx ficara espantado com a existência de mais de 40 tipos de martelos, em 

uma visita a uma oficina); o segundo é a necessidade: a crença de que os seres 

humanos são levados a inventar novos artefatos, a fim de satisfazer necessidades 

biológicas básicas - tais como alimentos, abrigo e defesa -; e o terceiro aspecto é tratado 

de modo genérico: a evolução tecnológica. Entende Basalla, em uma analogia orgânica, 

que a evolução explica o surgimento de artefatos e sua posterior seleção por parte da 

sociedade para a incorporação em sua vida material a faz continuar a existir. São 

exemplos típicos, apontados por Basalla, a roda d'água, a imprensa, a máquina a vapor, 

automóveis e o transistor. 

Assim, Basalla identifica a diversidade de tecnologias em um mesmo período ou 

espaço; reconhece que a necessidade pode ser a fonte geradora de iniciativas em 

incrementar a tecnologia e reconhece a seleção como forte mecanismo para a melhoria 
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da tecnologia. Basalla é o primeiro tecnologista a reconhecer certo componente de cunho 

biológico, sem ter o contexto orgânico. Similares aspetos são ainda reconhecidos por 

outros autores (JEWKES, SAWERS & STILLERMAN, 1969) 

 

2.1 Incrementando a visão evolucionista: Arthur 

Assumindo-se que há evolução na tecnologia, deve-se verificar de que forma a 

tecnologia se liga a uma tecnologia ancestral – ou seja, que a antecedeu. Da mesma 

forma, é interessante identificar como se dá o mecanismo de seleção, o de mutação e 

mesmo o de cruzamento — no sentido do cross-over —, conforme a teoria evolucionista 

de Darwin. Como esses mecanismos se dão, na Tecnologia?  

O mecanismo de seleção natural da Biologia ocorre de forma similar na Tecnologia. 

Em dado período, podem ocorrer diversas variações de uma mesma tecnologia. Essas 

variações podem aparecer pelo fato da tecnologia operar em diferentes ambientes, 

facilidade de obtenção de diferentes tipos de materiais, dispor de diferentes projetos — 

e diferentes projetistas, cada qual com seus conceitos, ideias etc. Considerando-se 

todas essas variações, algumas operam melhores em determinadas circunstâncias. 

Assim, permanece aquela que melhor atua em relação às outras, sendo desenvolvidas. 

Embora artificial, pode-se afirmar que há mecanismo de seleção — permitindo que 

pequenas mudanças graduais ocorram na tecnologia, firmando-se aquelas com maior 

chance de sucesso na continuidade (ARTHUR, 2009).  

Poder-se-ia afirmar que as mudanças podem ser radical e abrupta, ou suave e 

gradual. O mecanismo de seleção explica mudanças suaves e graduais. Mas não explica o 

aparecimento do algoritmo Quicksort, ou do motor a jato. Por exemplo, o gerador nuclear 

não é uma variação da máquina à vapor, ou de nada que tenha antecedido pelo acúmulo 

de pequenas mudanças.  Pode-se afirmar ser uma mudança radical, em termos de 

geradores. 

Tecnologias herdam partes das tecnologias que as antecederam, combinando-as. 

Esse efeito torna as aparências abruptas das inovações radicais menos abruptas. Em 

suma, as tecnologias recentes se formam usando as primitivas como componentes. Essas 

novas, com o tempo, tornam-se possíveis componentes (blocos ou módulos) para a 

construção de novas tecnologias. O conjunto de tecnologias promove outras novas e 

tecnologia se cria a partir de si própria. Alguns autores a chamam de evolução 

combinatorial.  

Identificar o princípio do cruzamento em tecnologia também constitui um desafio. Ao 

examinar-se uma tecnologia qualquer, o que se observa? Salvo se ela for uma tecnologia 

simples — por exemplo, um parafuso —, nota-se que uma tecnologia é composta por 

tecnologias. Não a mesma tecnologia inicial. Podemos dizer que uma tecnologia é 
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composta por tecnologias. De modo geral, há um propósito a ser atendido. Uma 

determinada tecnologia atende a esse propósito, mas para que se possa sustentá-la, há 

tecnologias que lhe fornece apoio — por exemplo, atuar em determinados intervalos e 

pressão e temperatura, condições de umidade, pureza de ambiente, etc. Diz-se, então, 

que uma tecnologia é uma combinação de tecnologias — o que vem atender ao princípio 

do cruzamento.  

E o mecanismo de mutação? O aparecimento de tecnologias radicalmente inovadoras 

— equivalente a novas espécies — dificilmente é ser explicada pelos tecnologistas 

evolucionistas, constituindo-se o seu maior desafio. Em Biologia, mutação busca explicar 

as alterações radicais e novas espécies. Em Tecnologia, a mutação surge pela descoberta 

de um novo fenômeno que possa ser explorado para aquele propósito. Esse diferencial 

decorre da constante observação e a captura de novos fenômenos da natureza, 

associados ao aproveitamento desses para algum propósito particular. Como já afirmado, o 

caso do motor a jato não foi uma evolução direta do motor a pistão — no caso, se fosse 

uma variação da máquina de combustão interna -, ou de nada que tenha antecedido pelo 

acúmulo de pequenas mudanças. Diz-se que o motor a jato é uma mudança radical na 

propulsão de aviões.  

Diz-se, em tecnologia, que o motor a jato é uma inovação.  

O conceito de inovação em tecnologia, de um ponto de vista evolucionário, não 

necessariamente coincide com o tradicional ponto de vista econômico. Essa preocupação 

é nítida em Schumpeter, que se questionava:  

o que faz uma sociedade se desenvolver (ou seja, o que a faz mudar 
estruturalmente?). Sua linha — de argumentação inabalável — foca nas 
combinações de meios produtivos. Produzir significa combinar materiais e 
forças em nosso alcance... Para produzir outras coisas, ou mesmas coisas 
de modo diferente, significa combinar esses materiais e forças de modo 
diferente. (SCHUMPETER, 1985)  

 

Outra contribuição para o modelo schumpeteriano se refere a fatores externos, 

como uma nova origem de matéria prima, o início de comércio com outro país, a 

aquisição ou a conquista de novo território, entre outros. Assim, verifica-se que - da 

mesma forma que num sistema qualquer -, a abertura, na forma de comércio, trocas, 

etc. é vital para a economia — e, por consequências, para a tecnologia. Sem trocas ou 

distúrbios externos, economia pode estagnar-se, equilibrar-se temporariamente ou até 

cessar - da mesma forma que ocorre em um sistema fechado. O conceito de inovação, 

conforme Schumpeter vem a ser a combinação contínua do antigo, causando rupturas de 

si mesmo internamente.  

No contexto da tecnologia, a inovação se dá por duas formas: ou pelo emprego de 
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um novo fenômeno ou pela exploração de um (chamado) novo domínio. Certamente, é 

inovação o emprego de transistor no lugar de válvulas: houve alteração no domínio, 

que sai do domínio da eletrônica convencional para o domínio da eletrônica de 

semicondutores.  

 

3 O Papel do Designer na Evolução Tecnológica 

No contexto da tecnologia, a inovação se dá por duas formas: ou pelo emprego de um 

novo fenômeno ou pela exploração de um (chamado) novo domínio. Certamente, é 

inovação o emprego de transistor no lugar de válvulas: houve alteração no domínio, 

que sai do domínio da eletrônica convencional para o domínio da eletrônica de 

semicondutores.  

3.1 Mecanismo de seleção 

O Designer é o principal agente de seleção, na evolução da tecnologia. Isso se dá de 

diversas formas: por exemplo, na escolha de material para implementação de seu projeto 

– a facilidade de obtenção de materiais pode vir a beneficiar uma região, em detrimento 

de outras. Na forma de apresentar as ideias. Nos diferentes projetos que Designers de 

uma mesma região propõem. 

Dessa forma, um estilo de projetar, um material em específico (escolhido por um 

projetista) ou mesmo um conceito recorrente (sustentabilidade, por exemplo0) pode vir a 

de destacar, apresentando diferencial competitivo e sobrevivendo à competição. 

3.2 Mecanismo de combinação 

O mecanismo de combinação para evolução de tecnologias é frequente em projetos. 

Combinar partes de modo a obter mais do que a simples soma das partes – e resolver 

problemas decorrentes de complicações de comunicação das partes (em especial, das 

interfaces) – é atividade comum para qualquer projetista.  

Contudo, o mais comum nesse mecanismo se verifica na área de Engenharia, dado o 

caráter técnico que envolve os principais problemas. 

3.3 Mecanismo de mutação 

A mutação é um mecanismo muito mais complexo do que os anteriores. Como decorre 

de descoberta ou observação de um fenômeno ainda não empregado na Tecnologia, não 

necessariamente vem da cooperação de um Designer – nem no sentido mais amplo, de 

um projetista.  

Esse mecanismo, extremamente sutil, caracteriza-se pela observação e análise. Essas 

são características que um bom Designer tem, embora não seja exclusiva. 
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4 Considerações Finais 

Embora o Designer possa ter plenas condições de participar da evolução da Tecnologia no 

conceito proposto por Arthur, é mais clara e notável a participação no primeiro 

mecanismo. Diversos conceitos são envolvidos em um projeto no qual o Designer atua e 

em que é mais comum sua intervenção: são os aspectos funcionais, estético s 

ergonômicos, tecnológicos. 

Contudo, o segundo mecanismo – a combinação – nem sempre inicia pelo Designer, 

sendo comum iniciar pela engenharia. Contudo, deve-se destacar que o mecanismo de 

combinação tende a tornar a nova tecnologia mais complexa. Em muitas situações, é 

necessária a sua otimização – comumente, por meio de um novo projeto para aquela 

tecnologia. Há restrições a serem respeitadas. Novos requisitos são criados. Assim, a 

criatividade e a flexibilidade de um Designer passam a ser necessários. 

Já o terceiro mecanismo – a mutação (que é oriunda da observação de um novo 

fenômeno) – normalmente vem da Ciência, dada a necessidade de emprego de 

tecnologias mais voltadas à pesquisa científica e Ciência Básica. Contudo, o fenômeno 

nem sempre vem da Ciência. Fenômenos sociais são sempre presentes, bastando ao 

Designer o acompanhamento desses fenômenos e, muitas vezes, o ato de colocar-se 

como participante desse fenômeno para então poder projetar. 
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A importância do design como intérprete da cultura 
contemporânea 

The importance of design as an interpreter of contemporary 
culture 

Gabriel Kauffmann Schüler, Celso Carnos Scaletsky 

Este artigo busca compreender a sociedade e a cultura contemporânea, os bens de consumo como 
produtos culturais de uso intersubjetivo e a atividade do designer neste contexto. Para entender a 
atuação do designer buscou-se no design estratégico do Politécnico de Milão características do 
processo de projeto direcionado ao contexto atual. 

intersubjetividade, significado, design estratégico 

Este artigo busca compreender a sociedade e a cultura contemporânea, os bens de consumo como 
produtos culturais de uso intersubjetivo e a atividade do designer neste contexto. Para entender a 
atuação do designer buscou-se no design estratégico do Politécnico de Milão características do 
processo de projeto direcionado ao contexto atual. 

intersubjetividade, significado, design estratégico 

Introdução 

O design acompanha o desenvolvimento da sociedade projetando e oferecendo bens de 

consumo, serviços e experiências que sejam culturalmente pertinentes à ela. O fato de 

vivermos em um mundo globalizado onde as limitações culturais não são claras cria um 

ambiente de interação social específico. A intersubjetividade no uso dos bens de consumo 

é um fenômeno estabelecido e reflete as necessidades humanas dentro desta sociedade. 

A partir disso os projetistas de bens de consumo, os designers, ganham a incumbência 

de oferecer à esta sociedade objetos de uso intersubjetivo, carregados de significações. 

Este artigo tem por objetivo entender o estabelecimento desta sociedade 

contemporânea, algumas de suas premissas e como o designer se insere neste contexto. 

As metodologias de exploração do processo de projeto do designer serão avaliadas a 

partir do contexto italiano baseado no design estratégico proveniente do Politécnico de 

Milão, teoria que enfatiza a inovação de significado. Pretende-se estabelecer um ponto de 

vista e tecer a relação do design e do designer com a sociedade contemporânea. 

Globalização 

A globalização trouxe consigo mudanças culturais aparentes. A conectividade e fácil 

circulação de informação criam um ambiente propício a trocas que anteriormente eram 
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dificultadas pelas barreiras de tempo e espaço. A abertura de mercado e o livre comércio 

são meios pelos quais as empresas oferecem ao mundo seus produtos que anteriormente 

a este cenário, só poderiam ser encontrados através de uma experiência local, sob a 

base fechada deste mesmo tempo e espaço. 

Os produtos são também carregados de características culturais do público a que se 

destina, e tais características são postas no mercado de forma a oferecer também um 

pedaço desta cultura. No estilo de vida americano, por exemplo, temos diversos ícones 

culturais baseados em produtos, a exemplo da Tupperware, Coca-cola, Lucky Strike, 

assim como temos produtos ícones culturais italianos como a massa Barilla, a Vespa ou 

os ternos Armani. Todos estes estão disponíveis à compra em um território muito mais 

amplo que antes da abertura dos mercados, antes da globalização propriamente dita. E 

trazem consigo alguns signos de estilo de vida, baseados na tradição cultural do país de 

origem. 

Bauman (1999) coloca a globalização como processo irreversível. Desta forma, a 

sociedade contemporânea reflete as conseqüências desta globalização efetivada. O que 

fica bastante evidente na cultura e nos bens de consumo e suas significações. 

Os centros de produção de significado e valor são hoje extraterritoriais e 
emancipados de restrições locais – o que não se aplica, porém à condição 
humana, à qual esses valores e significados devem informar e dar sentido. 
(Bauman, 1999, pg. 9) 

A colocação de Bauman a respeito da produção de significado exemplifica as relações 

que contemporaneamente temos em relação à cultura, consumo e significações. Estão à 

disposição do mercado bens de consumo e produtos criados em contextos específicos e 

carregados de significados de seu contexto de origem. 

O fato é que uma cultura globalizada, baseada no consumo está presente em nosso 

cotidiano. Esta cultura, ao contrário do que anteriormente nos era ofertado como 

regional, produto resultante de um determinado tempo e espaço, hoje é híbrida e sem 

fronteiras. 

Em relação às empresas, Bauman (1999) faz menção a uma dualidade de interesses 

em meio a este processo de globalização. Os acionistas globalizados e os colaboradores 

regionalizados. Seus interesses variam em função de seu espaço, explicitando outra 

faceta da globalização. A ênfase dada pelo autor é em relação aos interesses de cada um 

destes. Enquanto os acionistas querem maiores lucros, os colaboradores tem 

reivindicações em relação ao seu trabalho e bem estar. 

O designer enquanto colaborador de uma empresa, seja como funcionário ou 

intermediário, é uma peça na produção de significações. Neste ponto entende-se que o 

designer, projetista de produtos de cultura, deve consumir cultura, e atualmente, cultura 
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globalizada. Porém o resultado de seu esforço é direcionado pelos interesses da empresa 

ao seu público-alvo na forma de produtos ou serviços. 

Ao mesmo tempo, como residente de um determinado território, o designer está 

exposto à cultura e aos costumes locais. Isto em relação aos interesses da organização 

faz com que a leitura que o designer deve ter não seja necessariamente inerente ao seu 

estilo de vida, mas à necessidade do público-alvo desta organização. 

Neste contexto o designer se apresenta como um colaborador local de visão global. 

Um consumidor da cultura globalizada para que possa entregar soluções à sociedade 

contemporânea mesmo vivendo em um contexto específico. 

Hibridismo cultural 

A desterritorialização e reterritorialização, termos trazidos por Canclini (1998), 

demonstram alguns efeitos contemporâneos da perda de limites geográficos. Segundo o 

autor 

As buscas mais radicais sobre o que significa estar entrando e saindo da 
modernidade são as dos que assumem as tensões entre 
desterritorialização e reterritorialização. Com isso refiro-me a dois 
processos: a perda da relação "natural" da cultura com os territórios 
geográficos e sociais e, ao mesmo tempo, certas relocalizações territoriais 
relativas, parciais, das velhas e novas produções simbólicas. (Canclini 
1998 pág. 309) 

Estas formas de enxergar as culturas sem território definido muda a forma como a 

sociedade consome e pratica cultura. No mesmo contexto, a sociedade como 

consumidora tem a possibilidade de consumir a cultura de locais que não são de seu 

contexto cultural diário em uma forma de identificação cultural sem fronteiras. 

Um contexto bastante relacionado à oferta dos bens de consumo provém da 

reprodutibilidade das formas de arte por exemplo. Da mesma forma como as artes são 

reproduzíveis ao mundo, assim são os bens de consumo, que no contexto também são 

entendidos como produtos de cultura. As artes, antes restritas às elites culturais em 

função de sua aquisição e não reprodutibilidade tornaram-se tecnicamente reproduzíveis. 

A litografia, a fotografia e posteriormente o cinema ilustram o raciocínio das expansões 

culturais. Por meio da reprodução, pode-se carregar e entregar a outras ‘populações’ a 

arte, e por assim dizer, a cultura, que foi criada dentro de um contexto cultural 

específico. (BENJAMIN, 1983)  

Desta forma sociedades que vivem em um determinado contexto acabam 

consumindo produtos criados a partir de outro contexto cultural e social. O resultado é 

que as significações inerentes à cultura consumida são aprendidas e introjetadas através 

do consumo, tanto de artes e entretenimento, quanto de bens de consumo ou serviços. 
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 O hibridismo resultante de tal forma de convivência entre culturas de contextos 

antes tão diferentes transforma a sociedade em constante aluna da cultura globalizada. 

Os contextos se mesclam, as formas de uso das linguagens e significações sociais 

também e cria-se um cenário onde o local e o global não é bem definido. Este cenário é o 

mundo contemporâneo, cenário de atuação do designer.  

Entende-se que os contextos específicos onde são cultivadas tradições e modos de 

vida de certa forma fechados continuarão a existir. O hibridismo não exclui a pureza de 

algumas culturas, porém neste artigo o cenário que está sendo recortado para estudo é 

este espaço onde as culturas se mesclam em função da globalização.  

Como projetista o designer deve entender seu público-alvo em relação com seu 

contexto. Neste caso, contextos mesclados, inespecíficos e embaçados em termos de 

delimitações culturais. As formas e ferramentas de interpretação do consumidor tornam-

se mais complexas principalmente quando analisadas sob o aspecto das linguagens que 

interpreta e expressa este indivíduo a quem o projeto se direciona. 

Os objetos e a intersubjetividade 

A forma como os bens de consumo estão sendo projetados e utilizados pela sociedade 

vem valorizando cada vez mais os aspectos imateriais dos objetos. Segundo Flusser 

(2007) o designer é um produtor de cultura no momento que projeta objetos de uso, e 

para tanto ele tem a liberdade de comunicar cultura através do objeto resultante. Esta 

liberdade, segundo o autor é o que dá ao projetista a responsabilidade de inserir nos 

objetos imaterialidade e significação. Representando desta forma outros homens que se 

utilizam deste objeto de forma intersubjetiva.  

A questão que levanta-se é que existe uma mudança da valorização do objeto 

funcional de uma ação prática, física e objetiva para o entendimento de que os objetos 

podem ser consumidos como “ídolos”, como ferramentas de uso intersubjetivo. 

Flusser traça um paralelo entre estas duas instancias com os termos “pagão” e 

“ídolo” que nos auxilia a entender esta relação. Entende-se por pagãos “aqueles que se 

deixam capturar pelo mundo objetivo” (FLUSSER, 2007, pág. 197), explicitando a função, 

a razão a o teor prático dos objetos. Por outro lado ídolos são os objetos de uso que, 

“enquanto objetos podiam atrair, prender a atenção das pessoas” (FLUSSER, 2007, pág. 

197), em relação a este se entende o teor interpessoal relacionado aos objetos e seu uso 

como forma de expressão cultural do indivíduo. (FLUSSER, 2007 pg 197) Adicionalmente 

a isso, o autor entende estes objetos ídolos como transparentes, que permitem que os 

homens que estão por trás destes sejam percebidos. 

O que de certa forma afima o pensamento de Flusser são as teorias desenvolvidas 

pelo Politécnico de Milão com o Design estratégico, onde podemos destacar autores como 

Verganti, Celaschi e Zurlo. O design estratégico parece um reflexo da sociedade 
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contemporânea na ênfase que se dá dentro do processo de projeto na busca e 

entendimento de significações. A partir destes autores podemos entender melhor a base 

de sua teoria. 

Significados e design estratégico 

Verganti traz o conceito de design-driven inovation ou inovação orientada pelo design 

que segundo o autor é uma forma de inovar através dos significados dos produtos. Tendo 

a premissa de que a inovação radical de função é menos freqüente e mais difícil de ser 

alcançada, o autor coloca a inovação radical de significado como uma área de 

oportunidade onde as empresas podem inovar mais frequentemente. (VERGANTI, 2009) 

Verganti (2009) coloca de forma prática a mesma teoria que Flusser (2007) trouxe a 

respeito dos objetos pagãos e ídolos ao valorizar a inovação de significado buscando bens 

de consumo de uso intersubjetivo, dando menor ênfase à função dos objetos. Cabe 

ressaltar que entre os autores existe consenso a respeito das oportunidades ou 

necessidades em relação aos objetos ídolos, ou inovadores em significado. Afirmação 

baseada na seguinte frase de Verganti “A inovação orientada pelo design, que tem um 

papel crucial na estratégia de inovação de empresas com foco em design, é um campo 

ainda muito pouco explorado.” (2009, pág. 436) 

Outra característica desta forma de inovar segundo o autor é sua não centralidade no 

usuário. Uma vez que a inovação radical de significado precisa ser baseada em visões de 

um possível futuro de acordo com a perspectiva da empresa, se espera do usuário pouca 

contribuição ao desenvolvimento de novos produtos neste sentido. O que torna o papel 

do designer, ou da equipe de design, como visionário e valoriza a leitura do contexto 

sócio cultural através destes profissionais. Neste sentido, o designer não é apenas um 

leitor mas um proponente de significações. 

 “O Design-driven innovation é orientado a partir da visão de uma 
empresa a respeito de possíveis avanços nos significados e linguagens dos 
produtos que poderão emergir no futuro. Uma vez que esta visão não 
pode ser desenvolvida olhando-se apenas para o comportamento do 
usuário atual, o processo destas empresas tem pouco em comum com 
abordagens centradas no usuário.” (Verganti, 2009 pág. 438, livre 
tradução) 

Enquanto a funcionalidade de um produto satisfaz uma esfera utilitária das 

necessidades do usuário, o significado trabalha no contexto sociocultural deste mesmo 

usuário. O significado dos bens são um composto de símbolos, ícones e signos que se 

encaixam conferem aos produtos uma determinada linguagem. Esta linguagem é o seu 

teor de significado frente à funcionalidade de um objeto. (VERGANTI, 2009) 
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 “Além de estilo, o que importa para o usuário, adicionalmente à 
funcionalidade de um produto, é o seu valor emocional e simbólico (isto é, 
o seu significado). Se a funcionalidade visa satisfazer as necessidades 
utilitárias dos clientes, o significado do produto satisfaz as suas 
necessidades afetivas e socioculturais. O Significado propõe aos usuários 
um sistema de valores, uma personalidade e identidade, que pode 
facilmente ir além do estilo. Designers dão significado aos produtos, 
utilizando uma linguagem de design específico, isto é, o conjunto de 
sinais, símbolos e ícones (de que o estilo é apenas um exemplo) que 
transmite a mensagem.” (Verganti, 2009 pág. 440, livre tradução) 

Neste sentido, o campo que se abre à inovação é bastante vasto, uma vez que o 

significado de um produto pode ser atualizado ou mesmo trocado com maior freqüência 

através da atualização visual por exemplo.  

Entende-se que a inovação de significado pode ir além da estilização do produto. O 

posicionamento e a cultura de projeto dentro da empresa são formas de criar e cultivar 

significações de identidade de uma empresa por exemplo. 

Não é o objetivo deste artigo aprofundar-se no tema linguagem e sociedade, porém a 

relação com este tipo particular de inovação oferece uma perspectiva interessante do 

desenvolvimento de novos produtos e serviços na sociedade contemporânea. Celaschi 

(2007) discorre a respeito o comércio de mercadoria e das relações interpessoais: 

“Nesse delicado fenômeno de comércio, no entanto, participam também 
muitas questões centrais que consideram a nossa relação conosco 
mesmos, com os outros, com a nossa origem, com a nossa história, com o 
ambiente, etc.; o comércio no mercado o considera enquanto sistema das 
condições econômicas, mas sobretudo porque é uma estrutura na qual 
exprime a cultura contemporânea. E as mercadorias contemporâneas 
constituem a essência filtrada dessa cultura.” (CELASCHI, 2007 pg item 
1.1, livre tradução) 

O conteúdo colocado até então nos contextualiza em relação ao meio onde transita o 

designer. Trabalhando no desenvolvimento de bens de consumo a uma sociedade carente 

de objetos de significação e intersubjetividade. Quanto ao seu papel e suas 

características discorreremos a partir das capacidades citadas por Zurlo (2010) de ver, 

prever e fazer ver. 

Papel do designer  

O design estratégico coloca algumas três capacidades do design que o fazem 

interessante ao desenvolvimento estratégico de uma empresa. São elas: a capacidade de 

ver, a capacidade de prever e a capacidade de fazer ver. (ZURLO, 2010) 

Em relação à primeira, a capacidade de ver, é o entendimento do designer em 

relação ao contexto como uma competência técnica. Também na forma de entender 
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informações não expressas pelos contextos e indivíduos observados e levando em conta 

todos os stakeholders. Desta forma o projetista, ou designer poderá selecionar quais as 

informações mais relevantes a um determinado objetivo, e disso depende sua própria 

vivência e prática na leitura do ambiente sociocultural. 

A capacidade de ver toma importância no contexto contemporâneo globalizado e 

culturalmente híbrido onde não existem fronteiras bem definidas. Neste contexto as 

fontes de informação onde o designer irá exercitar sua capacidade de ver são mais 

variadas e difusas. O resultado é que a capacidade de filtrar e sintetizar estas 

informações toma uma importância maior. 

Por capacidade de prever entende-se como uma característica visionária de, a partir 

dos dados coletados através da capacidade de ver, interpretar criativamente e projetar 

visões de futuro. Desta forma criam-se possibilidades e idéias em uma dimensão 

estratégica para a empresa. 

Esta capacidade parte da leitura de um ambiente complexo sintetizado pelo ponto de 

vista do designer ou da equipe de design. Tal capacidade de projetar o futuro e imaginar 

quais os caminhos possíveis a um determinado contexto oferece às organizações uma 

forma de imaginar o futuro em que atuarão. Estas previsões levam em conta a base 

formada a partir da observação para entender um possível futuro. 

Por fim a capacidade de fazer ver, que se entende por materializar as idéias de forma 

que o diálogo estratégico e a tomada de decisão dentro da organização seja facilitado. As 

formas de fazer ver variam entre imagens metafóricas ou Concepts e protótipos físicos 

no caso de produtos. Já os serviços e experiências são expressos através de storyboards 

ou blueprints por exemplo. 

Esta última capacidade, segundo o autor é a que melhor apóia o agir estratégico das 

organizações pois viabiliza a visualização dos caminhos possíveis, facilitando a tomada de 

decisão. 

Este fazer ver toma é importante no que tange à linguagem e ao significado dos 

produtos, serviços e experiências. O protótipo de um produto pode ser facilmente 

entendido quando demonstrada sua funcionalidade, porém o significado de um bem 

depende do entendimento da linguagem proposta, dos signos inerentes ao visual deste. 

Esta última capacidade do design, a de fazer ver, é o ponto onde o designer dentro 

do processo de projeto vai explicitar a sua leitura e as suas proposições à organização a 

que está projetando. Este momento de explanação exige que o designer e o cliente 

possuam o mesmo entendimento da linguagem de significações que está sendo proposta. 

Comparando-se a inovação de funcionalidade e de significado trazida por Verganti (2009) 

podemos dizer que ‘fazer ver’ a funcionalidade independe do entendimento de linguagem 

e cultura. Por outro lado ‘fazer ver’ significados toma a complexidade das próprias 

linguagens contidas na cultura contemporânea. 
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Conclusão 

O presente artigo discorre a respeito de características específicas da cultura 

contemporânea. A globalização que transforma o mundo em um cenário plano onde 

temos acesso a artigos de culturas diversas independente de território. Esta globalização 

trouxe então o hibridismo cultural e a apropriação de linguagens e significações trocadas 

em um ambiente sem fronteiras, desterritorializado. Em paralelo, os bens de consumo 

ganharam importância no que tange a sua significação frente à funcionalidade prática. E 

tornam-se assim, ferramentas de expressão intersubjetiva.  

O modelo italiano de inovação através do design enfatiza a inovação de significado 

frente à funcionalidade alegando que, aquela é mais frequentemente alcançada que esta. 

Outra característica deste modelo é sua não centralidade no usuário, entendendo que 

uma inovação radical deve ser proposta ao consumidor e não ditada por ele. 

Relacionando as duas características, objetiva-se ofertar linguagens, e formas de utilizar-

se de significações, novas ao consumidor por meio dos bens de consumo. 

Estabelecido o contexto de reflexão, o papel do designer é especulado a partir dos 

teóricos do design estratégico que trazem as características pelas quais o design pode 

entregar valor às organizações. Ver, prever e fazer ver. É a partir destas características 

que algumas relações entre os temas se destacam. A principal delas, do ponto de vista 

do autor, é uma vez que o designer precisa fazer ver seu projeto e projeta significações, 

o entendimento da linguagem utilizada deve ser equalizado entre os interessados, no 

caso designer e organização. A linguagem e as significações dependem do entendimento 

do contexto social e da cultura do público alvo, o que não necessariamente condiz com a 

cultura do designer ou das pessoas chave dentro destas organizações. Assim tanto o 

designer quanto as pessoas chave devem enxergar as propostas de design no contexto 

cultural a que se destinam, tomando o cuidado de não introjetar ou ler estas propostas 

através da sua própria cultura. 
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A marca Ray-Ban sob uma perspectiva do design 
emocional 

The Ray-Ban Brand from an emotional design perspective 

Ana Carolina de Magalhães Rodrigues Barbosa, Rita Aparecida da 
Conceição Ribeiro 

Essa pesquisa objetiva estabelecer uma ligação entre os conceitos da tripartição do design 
emocional a partir da classificação criada por Donald Norman (2004) e os óculos, investigando as 
vinculações que o design emocional estabelece com o sucesso ou fracasso de um objeto, a partir 
de um estudo de caso usando a marca americana Ray-Ban. A metodologia de pesquisa adotada 
baseou-se no levantamento bibliográfico e documental sobre a temática e na análise do percurso 
da marca. 

design emocional, consumo, óculos, ray-ban 

This research aims to establish a link between the tripartite concepts of emotional design based on 
the classification created by Donald Norman (2004), and glasses, investigating the emotional ties 
that design down to the success or failure of an object using the American brand Ray-Ban as a case 
of study. The research methodology adopted was based on literature and documental review on the 
topic and the brand’s progress. 

emotional design, consumption, glasses, ray-ban 

1 Introdução  

Através de uma breve análise histórica do design foi possível separá-lo em duas fases: o 

design “racional” e o design “emocional”. A pesquisa tem o objetivo de analisar o design 

emocional sob uma perspectiva prática. Para tal fim, foram analisados os conceitos da 

tripartição do design emocional a partir da classificação criada por Donald Norman (2004) 

e sua aplicação na análise dos óculos, especificamente os da marca Ray-Ban. Os 

levantamentos dos dados da pesquisa foram feitos por meio de revisão bibliográfica do 

que já havia sido pesquisado e publicado abordando o tema, envolvendo alguns sub-

temas que tivessem relevância na análise proposta.  

Os óculos são interessantes nesse caso por terem passado por uma transformação 

singular: passaram de objetos de correção para objetos de moda. Para entender melhor 

o tema, a marca de óculos Ray-Ban foi escolhida como estudo de caso, sendo que a 

partir de uma análise histórica (envolvendo sua criação, o lançamento de seus principais 

modelos, e a evolução da marca no mercado) foi possível vislumbrar os vínculos entre ela 

e o design emocional. 

De acordo com Cardoso (2008) em meados do século XVI, objetos decorativos 
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começaram a ter pela primeira vez um valor de status atribuídos a eles. Com a 

popularidade entre a nobreza, surgiram artistas interessados em assinar manufaturas, 

fazendo delas peças de arte, aumentando seu valor agregado.  

Após a Primeira Guerra Mundial, surgiu na Alemanha uma das primeiras escolas de 

design, a Bauhaus (1919 - 1933), uma das mais importantes expressões do Modernismo 

no design e na arquitetura e precursora do design funcionalista, que primava pela 

funcionalidade, custo reduzido e orientação para a produção em massa. 

Simplificando um pouco, alguns funcionalistas raciocinaram que se a 
melhor e mais bonita cadeira fosse também a mais eficiente e mais barata 
de se fabricar, não haveria mais sentido em produzir cadeiras melhores e 
outras piores (CARDOSO, 2000, pág. 155). 

O que não era considerado por eles, entretanto, é que “beleza” não é algo tão 

simples de se conceituar e nem atingir. A funcionalidade tampouco se resume a 

“funciona” e “não funciona”. Existem outros aspectos que definem os produtos e 

despertam nosso interesse.  

Ao comprarmos um produto, diversos fatores são levados em conta: preço, 

qualidade, funcionalidade, estética, prazer ao usá-lo, etc. Essas são algumas das 

características que não se referem apenas à lógica ou emoção, e sim a um conjunto de 

sentimentos que fazem com que a escolha por esse produto seja feita. 

Segundo Donald Norman explica em seu livro “Design Emocional” (2004), existem 

três níveis divisores dentro do design emocional. São eles o visceral, o comportamental e 

o reflexivo. Sendo que cada um deles diz respeito a um tipo diferente de relacionamento 

que se cria com um objeto a partir do momento em que ele é olhado pela primeira vez. 

1.1 Nível Visceral 

Segundo Norman (2004), ao nível visceral estão relacionados a aparência do produto, o 

toque, a sensação. A primeira impressão. Ela pode ser determinada pelas cores, formas, 

materiais, texturas, etc. Enfim, essa impressão é determinada pelas sensações que o 

produto passa ao usuário em uma primeira instância, onde o cérebro automaticamente 

percebe se o objeto lhe atrai ou não.  

Na melhor das circunstâncias, a reação visceral à aparência funciona tão 
bem, que as pessoas dão uma olhada e dizem: “eu quero isso.” Em 
seguida, elas poderiam perguntar: ‘o que ele faz?’ e, por último, ‘quanto 
custa?’. Essa é a reação que o designer visceral aspira, e ela pode 
funcionar. (NORMAN, 2004, pág. 90) 

Ainda segundo Norman, quando uma pessoa faz uso de um produto considerado 

esteticamente agradável, fica mais fácil e prazeroso entender seus mecanismos e aceitar 
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os defeitos que ele possa vir a ter. Isso acontece porque o sistema emocional muda a 

maneira como o sistema cognitivo opera.  

É nesse nível que o produto consegue chamar a atenção de um consumidor, 

afastando seu olhar de toda a concorrência. 

1. 2 Nível Comportamental 

O nível comportamental diz respeito ao uso, à funcionalidade. Apenas os quatro 

componentes do bom design comportamental (função, compreensibilidade, usabilidade e 

sensação física) importam, onde “o que o objeto faz”, “como ele faz”, “quão bem ele faz” 

e a “facilidade de uso” são os pontos realmente relevantes para o seu sucesso. Deixando 

de lado a aparência, o raciocínio lógico ou qualquer outro fator. (NORMAN, 2004) 

O uso é o teste crítico de um produto: é o que se sustenta sozinho, sem 
apoio de propaganda ou de material de merchandising. Tudo o que 
importa é se o produto tem bom desempenho, o quão confortável a 
pessoa que usa se sente ao operá-lo. (NORMAN, 2004, pág. 101) 

Porém, como vimos, o nível visceral interfere diretamente na forma em que um 

produto é percebido. Pequenos detalhes, sejam eles apenas estéticos ou funcionais, 

conseguem mudar a interpretação do usuário, que dá “outra chance” ao produto, e às 

vezes, se surpreende com uma resposta óbvia.  

Esses detalhes também mudam a visão da qualidade de um produto. A mera 

existência de uma pega emborrachada, ou um feedback (resposta que mostra que o 

objeto recebeu o comando) eficiente mostra a atenção às exigências reais do cliente,  o 

que reflete qualidade. (NORMAN, 2004) 

1.3 Nível Reflexivo 

Ao design reflexivo estão atribuídas a satisfação, a marca, o prestígio, o valor agregado 

do produto e a imagem que esse produto dá a quem o usa. O marketing e a publicidade 

fazem uso principalmente desse nível para cativar as pessoas criando imagens em seus 

subconscientes de como elas seriam se tivessem o produto x (NORMAN, 2004). 

Prestígio, percepção de raridade e de exclusividade operam no nível 
reflexivo. Aumente o preço do uísque, e aumente as vendas. Torne difícil 
conseguir reservas para um restaurante ou a entrada para um clube e 
aumente a medida na qual são desejáveis. (NORMAN, 2004, pág. 111) 

Nesse nível, a aparência e a usabilidade se reúnem aos valores da marca do 

fabricante para criar uma sensação completamente nova ao se usar o produto. Onde 

produtos são mais que a soma das funções que desempenham e passam a ser a 

mensagem que quem o usa passa para as outras pessoas e até para si mesmo.  
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2 Breve História dos Óculos: De Motivo de Chacota a Objeto de Moda 

Os óculos são dispositivos usados para a compensação de ametropias1 assim como 

também para proteção dos olhos. Esse objeto como o conhecemos hoje foi aperfeiçoado 

através de milênios com o estudo de físicos, artesãos, monges, astrônomos, químicos, 

matemáticos, etc. Mesmo que os primeiros óculos tenham oficialmente aparecido no séc. 

XIII, sua história remonta à era pré-cristã, em torno de 500 a.C. (Museo dell’Occhiale, 

2010) 

A primeira menção à lente na história é entre 4 a.C. e 65 a.C., em Roma, onde 

Sêneca improvisou esse tipo de lente para leitura. Já a lente “escura” foi mencionada 

pela primeira vez na história por Plínio no tratado Historia Naturalis, onde mencionava 

que Nero Claudius Cesar Augustus Germanicus, imperador romano entre 54 a.C. e 68 

d.C., usava esmeraldas lapidadas à frente dos olhos para assistir às lutas dos 

gladiadores. Porém, não é sabido se ele utilizava o cristal verde para improvisar binóculos 

ou somente reter a luz solar. 

Mas foi somente no século X que a lente de aumento (ou pedra de leitura) foi 

realmente desenvolvida. Nessa época, o material usado ainda não era o vidro, e sim 

pedras preciosas e minerais. (VENTURA; VENTURA JR., 2008) 

Em 1285, monges e artesãos começaram a encaixar as lentes em armações de 

ossos, metal ou couro que tinha um “V” invertido no meio que encaixava-se sobre o 

nariz. Não se sabe a quem atribuir a invenção, tampouco sua cidade natal, porém, o 

primeiro registro histórico da existência do artefato é um manuscrito de Sandra di 

Popozo, datado de 1289, encontrado em Florença: 

Estou tão debilitado pela velhice que, sem esses artifícios conhecidos 
como óculos, eu não teria mais a capacidade de ler ou escrever. Eles 
foram inventados recentemente para beneficiar pobres idosos cuja visão 
tenha se enfraquecido. (VENTURA; VENTURA JR., 2008, apud Sandra di 
Popozo,1289). 

Desde sua invenção, o uso dos óculos demonstrava cultura e erudição. As lentes 

ainda não tinham grau e as classes menos favorecidas só podiam usá-los como forma de 

prevenção de dores de cabeça, para afastar maus espíritos ou se fossem portadores de 

doenças mentais. (VENTURA; VENTURA JR.) 

Com o passar dos séculos e o descobrimento de novos materiais e tecnologias, os 

óculos deixaram de ser tão raros e caros e passaram a ser um objeto de desejo, fosse 

para a correção da vista ou apenas adorno. 

                                                 
1  Ametropias são alterações do sistema óptico nas quais os raios luminosos que chegam paralelamente ao eixo 
visual não se focalizam na retina. Compreendem: hipermetropia, miopia, astigmatismo e presbiopia. (FERRON; 
RANCANO, 2007, pág. 539.) 
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FIGURA 1: Modelos de óculos com o passar dos séculos 

 
 

Mas se os óculos trazem tantos benefícios e carregam consigo valores de cultura, por 

que ainda existe o preconceito contra quem os usa? Pode ser difícil de acreditar, mas a 

partir dos 4 anos, crianças já podem ser alvo de manifestações de preconceito, e é a 

partir desse momento que carregam consigo o estigma para toda a vida. 

Segundo a psicóloga Denise Heller (2008), professora da Universidade Tuiuti, no 

Paraná, a partir dos 4 anos a auto-imagem do indivíduo começa a se formar e ele passa 

a fazer uma diferenciação entre o que considera feio e bonito. Ainda, segundo o 

coordenador do curso de Psicologia da Unibrasil, César Rey Xavier (2008), essa 

diferenciação causa preconceito, que se baseia nas referências que a criança tem e na 

incapacidade, ou dificuldade, de assimilar o que lhe é diferente. 
Esse preconceito contra usuários de óculos fica evidenciado ao falar-se do bullying, 

definição universal para o conjunto de atitudes agressivas, repetitivas e sem motivação 

aparente perpetradas por um aluno – ou grupo – contra outro.  

Quem nunca foi zoado ou zoou alguém na escola? Risadinhas, empurrões, 
fofocas, apelidos como “bola”, “rolha de poço”, “quatro-olhos”.[...] 
Especialistas revelam que esse fenômeno, que acontece no mundo todo, 
pode provocar nas vítimas desde diminuição na auto-estima (sic) até o 
suicídio. (DREYER, 2004)2 

Em duas décadas de pesquisa, chegou-se à conclusão de que esse tipo de violência 

causa marcas severas na psique da criança, sendo uma das grandes causas do suicídio 

na adolescência e problemas de adaptação e autoafirmação na idade adulta. 

Uma grande difusora de preconceitos, talvez a maior, é a mídia, que sempre 

funcionou como grande influência na vida das pessoas sendo precursora das modas e 

tendências, assim como daquilo que não se deve usar. No caso dos óculos de grau, a 

mídia pode influenciar tanto positivamente quanto negativamente. Os óculos vêm sendo 

mostrados como acessórios de uso dos “nerds3”, o que muitas vezes desagrada o usuário. 

                                                 
2 Disponível em <http://www.educacional.com.br/Reportagens/reportagens.asp> Acesso em: 20 
Agosto 2010. 
3 Nerd é um termo que se refere à pessoa que avidamente busca atividades intelectuais, técnicas 
ou científicas, conhecimento esotérico, ou outro interesse incomum, em vez de participar de 
atividades mais sociais ou convencionais. Geralmente carrega uma conotação depreciativa ou 
estereótipo de ser estranho, tímido e não atraente. (KINNEY, 1993, pág. 66, tradução da autora.) 
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O Siniop (Sindicato Interestadual da Indústria Óptica) confirmou essa premissa ao 

enviar cartas para agências e faculdades de publicidade e propaganda, sindicatos de 

agências, associações de imprensa, em todo o Brasil sobre como esta influência da mídia 

pode afetar o comportamento das pessoas frente à necessidade de usar óculos.  O 

objetivo é justamente alertar de como o preconceito contra óculos de grau e os 

estereótipos apresentados na mídia, prejudicam a correção de problemas visuais.  

[...] as pessoas passaram a ver os óculos como um monstro [...]. Até 
mesmo o cinema ainda usa os óculos para deixar uma pessoa feia ou 
caracterizar um nerd. Nossas novelas e principalmente os comerciais para 
TV fazem isso com muita frequência, o que afeta todos os consumidores, 
inclusive as crianças. Desde pequenos aprendemos a xingar alguém de 
“quatro-olhos”, “cegueta”... O resultado são adultos marcados por apelidos 
ganhos na infância que recorrem à cirurgia assim que possível. 
(VENTURA; VENTURA JR., 2008, pág.17) 

Na idade adulta, as maiores vítimas dessa ideia de preconceito são as mulheres, que 

ainda deixam de usar óculos por vaidade. O Ibope em conjunto com a Transitions Optical 

fez, em março de 2010, uma pesquisa que relacionava o uso dos óculos e mulheres 

nacionais. A pesquisa foi feita com 284 mulheres usuárias de óculos, em cinco regiões 

metropolitanas brasileiras (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza e Porto 

Alegre) de 18 a 64 anos. A confirmação desse preconceito aparece nos resultados: para 

66% das entrevistadas, os óculos de grau não são um acessório de moda e estilo.  

O resultado do estudo “Mulheres e Óculos”, divulgado em 15 de abril aponta que 

32% das mulheres já deixaram de usar óculos em alguma ocasião mesmo sabendo que 

podiam prejudicar sua visão; 27% delas acreditam que os óculos as tornam menos 

atraentes e bonitas; 27% acham que os óculos de grau pioram a aparência, enquanto 

somente 15% acreditam que eles melhoram o visual. Mesmo na praia, onde o uso dos 

óculos é ainda mais importante devido à grande exposição de raios ultravioleta (UV)4, as 

mulheres deixam de usar óculos por motivos de estética: 60% das mulheres dizem 

simplesmente não usar óculos na praia, e entre as que usam 32% optam por lentes 

incolores e só 8% adotam lentes escuras com grau. A grande ironia é que a maioria das 

pesquisadas (83%) admite que lentes com proteção UV são fundamentais à saúde ocular. 

Apesar da grande rejeição que essa pesquisa aponta, quando comparamos o tempo de 

existência dos óculos com o tempo em que eles vêm sendo considerados objetos de moda, 

percebemos que muito rapidamente eles ganharam espaço, já que foi apenas no final da década 

de 30 que os óculos de sol começaram a ser comercializados. (VENTURA, VENTURA JR., 2008) 

                                                 
4 Os raios UV são divididos em UVA, UVB e UVC. O UVC é filtrado e absorvido pela camada de 
ozônio [...]. A exposição exagerada a esses raios pode causar uma variedade doenças [...]. Para 
nos proteger dessas radiações, recomenda-se usar cremes com filtro solar (para a pele) e óculos 
escuros com filtro UV nas lentes (para os olhos). (NEVES; CASANOVA, 2004, pág. 57.) 
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A grande difusora do sucesso dos óculos de sol pelo mundo foi a mídia: celebridades 

usavam os modelos e as pessoas logo os queriam, e essa relação entre os óculos, 

celebridades e a moda ganhou ainda mais espaço na década de 60, com John Lennon, 

Audrey Hepburn,  Jackie O., Elton John, Ray Charles, e muitos outros. (DOURADO, 1999) 

Grande parte dessa transformação foi alavancada pelos modelos criados pela Ray-

Ban, pioneira em usar pessoas famosas como forma de publicidade. Desde então, a 

funcionalidade e a tecnologia ganharam novas pesquisas e até hoje permanecem 

evoluindo. Até hoje a marca Ray-Ban é consolidada no mercado como símbolo de status 

e moda, além de possuir alta tecnologia envolvida em seus modelos, criando armações 

leves e lentes resistentes. 

3 A Marca Ray-Ban ao Longo do Tempo 

A primeira empresa óptica americana foi inaugurada em 1799 por John McAllister, porém, 

foi apenas em 1853 que John Jacob Bausch, em parceria com o seu amigo Henry Lomb 

montaram uma, até então, pequena óptica, a Bausch & Lomb, que nos anos 1900 passou 

a demonstrar um importante papel no desenvolvimento de novas tecnologias para 

produtos ópticos, como as lentes usadas na câmera do satélite que tirou as primeiras 

fotos da lua. (VENTURA; VENTURA JR., 2008) 

Em 1920 foi convocada pela Força Aérea dos Estados Unidos a criar um par de óculos 

que protegesse os olhos dos aviadores, que sofriam com a intensa claridade em seus 

olhos e causavam distorções visuais perigosas. Dez anos depois de pesquisas intensas, 

foi criado o Anti-Glare Aviator, inspirado nas primeiras máscaras criadas para pilotos. A 

lente, conhecida hoje como G15, era capaz de aplacar a intensidade da luz solar 

(VENTURA, VENTURA JR., 2008).  

Somente em 1937 a marca foi registrada e o par começou a ser comercializado para 

civis com o nome de Ray-Ban Aviator. O nome foi dado porque barravam a incidência dos 

raios UV, ou seja, baniam os raios (em inglês, Ray-Banner). 

FIGURA 2: Modelo Aviator, lançado na década de 30 

 
 

Expostos ao país através das imagens de Amelia Earheart, a primeira mulher a 

realizar a travessia dos Estados Unidos a Europa em voo solo em 1932 e do General 

Douglas MacArthur, Comandante da Frota Americana no Pacífico em 1942, os óculos se 

tornaram mundialmente famosos e desejados, pois “as personalidades do cinema e da TV 
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são responsáveis pelo aumento do consumo de determinados modelos”. (VENTURA; 

VENTURA JR., 2008, pág.167.)  

Abaixo veremos os principais acontecimentos ao longo do tempo: 

 Outdoorsman – 1938: projetado para resistir aos raios incidentes e danosos da luz 

solar; 

FIGURA 3: Modelo Outdoorsman, lançado na década de 30 

 

 

 Wayfarer – 1952: também conhecido como óculos da geração rock n’ roll, possuem 

armações resistentes e foram criados com intenção de expressar o desejo universal de 

liberdade e diversão pós II Guerra Mundial; 

FIGURA 4: Modelo Wayfarer, lançado na década de 50 

 

 

 Smart Sets – 1956: usavam acetato em suas armações, demonstrando originalidade 

e personalidade; 

FIGURA 5: Alguns exemplos do modelo Smart Sets, anos 50 
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 Caravan – 1957: leve e minimalista conferia sensação de moda e elegância aos 

modelos clássicos em metal; 

FIGURA 6: Modelo Caravan, lançado no final da década de 50 

 

 

 1961: criação de estojos de couro ou vinil para proteção dos óculos; Nos anos 60, a Ray-Ban 

lançou também novos 20 modelos que interpretavam o desejo de expressão dos jovens; 

 Balorama – 1967: primeiros óculos esportivos da marca, por isso possuíam 

armações reforçadas e revestidas que adaptam-se facilmente ao rosto, tornando-o 

confortável e elegante; 

FIGURA 7: Modelo Balorama, lançado na década de 70 

 

 

 Década de 70: novas tecnologias relacionadas ao esporte, como a lente espelhada G-

13, e a lente dégradé Ambermatic, ambas recomendadas para atividades ao ar livre. 

Também nos anos 70, onde o cenário era da Disco Music e do Glamour Rock, os 

detalhes dos modelos ficaram mais evidentes, as armações maiores (Oversized) e as 

lentes coloridas. Além disso, surgiram também os modelos Olympian e Deluxe, ambos 

inspirados no primeiro modelo original para aviação.  

FIGURA 8: Modelos Oversized, lançados na década de 70 
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FIGURA 9: Modelo Olympian e Deluxe, lançados na década de 70 

 

 

 Anos 70: início da confecção de óculos de receituários e a concepção de óculos para 

alpinistas, que precisavam de boa proteção contra raios solares,  vento e o grande 

brilho do sol que era refletido pela neve;  

 Anos 80: lançamento do modelo unissex, feito para qualquer tipo de rosto, Wings e 

do modelo Clubmaster, uma releitura dos modelos lançados nas décadas de 50 e 60, 

porém, com a aparência mais limpa.  

FIGURA 10: Modelos Wings e Clubmaster, ambos lançados na década de 80  

  

 

 1985: recebimento de dois reconhecimentos: “The World’s Finest Sunglasses” e o 

“Prêmio Woolmark”, em demonstração da capacidade da marca de influenciar a moda 

masculina nos Estados Unidos, em qualquer contexto social e histórico; 

 Anos 90: pesquisas deram origem à patente “DiamondHard Scratch-Protection System”, 

que melhorou a resistência das lentes contra arranhões. Além disso, é lançado o Predator, 

lembrando os óculos esportivos com características energéticas e agressivas;  

FIGURA 11: Modelo Predator, lançado na década de 90 

 
 

 1999: a marca é vendida para a empresa italiana Luxxotica por U$640 milhões e 

lança a linha Ray-Ban Optical (armações especialmente para óculos de grau), que 

alcançou rapidamente enorme sucesso comercial em todo o mundo; 
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 2003: introduzida a primeira coleção Ray-Ban Junior dedicada exclusivamente a 

crianças de 8 a 12 anos, garantindo funcionalidade, conforto, aderência, e máxima 

proteção dos olhos; 

 Anos 2000: começa, em todos os setores da moda, o resgate retrô/vintage, e peças 

antigas começam a ser redesenhadas para juntar o clássico ao moderno:  

o Reformulação do modelo Wings, visando um público moderno e atento às 

tendências;  

o Atualização do Wayfarer, que ganhou um verdadeiro leque de cores e 

estampas; 

FIGURA 12: Releituras dos clássicos Wings e Wayferer 

 

 

o Linha Craft: que relança os consagrados óculos da marca com novos 

materiais e tecnologias (barra superior e ponteiras das hastes em couro 

macio costurado à mão).  

FIGURA 13: Craft Caravan, Craft Wings e Craft Outdoorsman 
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 2010: lançada uma edição limitada do clássico modelo Aviator (cuja haste tem 

gravado em seu interior “Limited Edition” e vendido em um estojo vermelho de couro). 

Além disso, ainda em 2010, inovou ao introduzir uma linha de óculos que acompanha 

canetas especiais para colorir a armação branca, denominada Colorize Kit, 

aumentando ainda mais a relação da marca com o usuário e sua individualidade.   

FIGURA 14: Colorize Kit que acompanha o Wayfarer 

 
 

 

Apesar do grande sucesso do modelo Aviator, o modelo mais vendido da marca é o 

Wayfarer. Esse modelo, além de ser o best-seller da Ray-Ban, é o modelo mais vendido 

do mundo, acredita-se.  

Um dos grandes estilistas da época, o francês Hubert de Givenchy, fez de 
Audrey sua grande estrela! O figurino impecável, completado pela 
elegância da atriz, tornou-se referência na moda (...). É o símbolo do luxo 
e do poder. (VENTURA; VENTURA JR., 2008, pág.263.)  

FIGURA 15: A evolução do modelo Wayfarer na cultura popular 
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Durante os anos que se passaram os óculos da Ray-Ban foram posicionados como 

símbolos de estilo e bom gosto e se tornaram ícones da moda. Com o passar dos anos, 

os usuários famosos dos óculos (dentre eles Frank Sinatra, Bob Dylan, Robert Kennedy, 

Tom Cruise, Madonna, entre muitos outros) e as campanhas publicitárias da marca 

tornaram os óculos da Ray-Ban objetos de desejo.  

4 Formatação de elementos gráficos 

Desde o surgimento da marca em 1937, a Ray-Ban vem conquistando o mundo ao atingir 

seu público alvo não só pelo produto físico que fabrica. Ao aparecer usando o primeiro 

modelo de óculos comercializado, o General Douglas MacArthur garantiu que a marca 

Ray-Ban fosse inserida no patamar emocional.  

Até esse momento as vendas eram restritas aos militares. No entanto, com o pouso 

do General em uma das praias Filipinas durante a II Guerra Mundial, o modelo ficou 

mundialmente conhecido sem planejamento prévio da marca, fato que ajudou a 

popularizar a marca e o modelo Aviator não só entre os militares, mas também entre os 

consumidores comuns.  

FIGURA 16: General MacArthur usando o modelo Aviator 

  

 

Nesse momento foi criada a maior estratégia de marketing da Ray-Ban: uma 

estratégia tão boa que ao mesmo tempo que podia demonstrar a aparência de seus 

óculos, garantia a qualidade deles (já que era um modelo desenhado para os militares, a 

qualidade era indispensável), e conseguia vincular a marca à alguém que os americanos 

consideravam herói. 

Para facilitar o entendimento, retornemos aos conceitos básicos do design emocional 

segundo Norman (2004). Primeiramente é importante relembrar que Norman divide o 

design emocional em três níveis, sendo eles o visceral (ligado a tudo que tem a ver com 

a aparência do objeto), o comportamental (qualidade do produto) e o reflexivo (ligação 

que o produto cria com a autoimagem do usuário). 
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Ao estudar as teorias de Norman, fica simples vincular o sucesso constante da marca 

Ray-Ban ao design emocional. De forma prática, é possível dizer que um objeto que 

consiga promover satisfação nos três níveis apontados por ele, é um objeto que terá 

sucesso.  

Como foi visto anteriormente, o General MacArthur foi parte importante da trajetória 

da marca. Isso aconteceu porque a partir desse momento, o modelo Aviator passou a ser 

um ícone mundial. Ao comprar os óculos da Ray-Ban o usuário não estava comprando 

apenas um par de óculos; Ele estava comprando um objeto que o aproximava um pouco 

mais daquilo que ele desejava ser. 

A importância das opiniões de outras pessoas é, evidentemente, bem 
conhecida pela indústria da propaganda, que tenta promover produtos 
através da associação. [...] Mostre pessoas famosas, pessoas que servem 
de modelos, ou heróis para os consumidores, para induzir neles, por meio 
da associação um sentido de valor. (NORMAN, 2004. Pag.75.) 

Os modelos seguintes tiveram tanto êxito quanto o primeiro. A aparência dos óculos 

passou por diversas transições e reformulações com o passar do tempo para adaptarem-

se aos momentos em que mundo se encontrava e ao maior número de pessoas possíveis. 

Foram essas transformações que mantinham a marca no topo. Se o mundo mudava, 

as pessoas mudavam também. Os ícones de uma década eram diferentes dos ícones das 

décadas anteriores. As cores, as formas, e até mesmo os materiais precisavam mudar de 

acordo com a necessidade dos usuários da marca. E ao acompanhar essas mudanças – e 

até criar tendências antes mesmo de que o mundo pedisse por elas – a Ray-Ban se viu 

ditando o mercado dos óculos. 

Mesmo com tantas mudanças e transições, ao falarmos de Ray-Ban estamos falando 

de tradição. De alguma forma, os modelos clássicos desenvolvidos em 1937 ainda são os 

modelos mais vendidos da marca. Isso acontece porque além de serem modelos 

clássicos, desenvolvidos para atender a maioria dos rostos – e claro, pelo fator reflexivo 

que vimos anteriormente – a empresa está sempre investindo em pesquisa e 

desenvolvimento de materiais tanto para armações (armações de titânio, que são mais 

leves, flexíveis e resistentes; as armações Memo-Ray, que são praticamente 

indestrutíveis; dentre outras) quanto para as lentes (lentes polarizadas, que diminuem o 

efeito reflexivo do sol sobre superfícies; as lentes B-15, ideais para a direção por 

bloquearem principalmente a luz azul; as G-15, que reduzem a fadiga ocular e a 

propensão a piscar os olhos; dentre outras lentes patenteadas). Os óculos Ray-Ban são 

inspecionados cerca de 20 vezes durante o processo de produção, passando por 

inúmeros testes para certificação de que as lentes realmente absorvam 

aproximadamente 65% dos raios solares). Comprar um Ray-Ban significa comprar 

proteção garantida – e durável – tanto para os olhos quanto para a pele. 
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Ainda falando da evolução dos modelos, é importante mencionar a nova linha craft, o 

colorize kit, e a linha Junior. Um fator imprescindível para o ótimo desempenho que a 

marca ainda tem, é a ligação quase que individual que ela estabelece com seus usuários. 

Foi assim, pensando nessa individualidade que essas três linhas foram lançadas, 

permitindo que os modelos clássicos fossem adaptados – seja nas cores, nos materiais e 

até mesmo no tamanho deles – e sobrevivessem o passar do tempo.  

Para a coleção de 2007, Ray-Ban “reprojetou” a sua versão do original do Wayfarer 

sob todos os pontos de vista: os materiais e a atenção aos detalhes de estilo, as 

dimensões do perfil, a estrutura da armação, as proporções das hastes e dobradiças, a 

geometria das lentes e a diferenciada marca Ray-Ban em metal nas hastes e impressa 

por serigrafia nas lentes.  

FIGURA 17: Audrey Hepburn usando um Wayfarer no filme Bonequinha de Luxo – 1961 

 

 

FIGURA 18: Robert Pattinson usando um Wayfarer no filme Crepúsculo – 2008 
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A forma como os óculos são expostos na mídia é tão relevante que, segundo a 

revista americana Examiner, as vendas do modelo Wayfarer aumentaram 

consideravelmente após o lançamento do filme Twilight (Crepúsculo, 2008), onde o 

protagonista Robert Pattinson aparece usando (dentro e fora das telas) um exemplar. 

O design emocional está tão presente na marca Ray-Ban que se dificulta a 

segregação dos níveis emocionais indicados por Norman. A aparência física dos óculos 

(sua beleza) acaba se confundindo com o sentimento reflexivo, fazendo com que essa 

beleza seja ainda maior por estar vinculada com a marca. A qualidade e os materiais de 

alto desempenho são fatores de suma importância, mas mesmo assim, acredita-se que 

os óculos da Ray-Ban são os mais falsificados da atualidade – fato que prova que o 

vínculo pela marca pode ser tão grandes que, às vezes, as pessoas optam por produtos 

que podem ser prejudiciais desde que possam exibir suas marcas (falsificadas, nesse 

caso) de forma clara. O sentimento de autoimagem e satisfação pessoal ao usar um de 

seus modelos estão – também – altamente ligados com as cores, formas, materiais e 

grafismos presentes no mesmo. 

Enfim, não é possível separar o sucesso da marca do design emocional, seja pela 

aparência dos modelos, por sua qualidade ou até mesmo pela imensa satisfação que 

temos ao estampar Ray-Ban no rosto. 
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A sociedade dos consumidores e a tendência de negócios 
compartilhados 

The consumer society and the trend of shared business 

Ricardo N. Pletes 

O compartilhamento tem se tornando uma alternativa de consumo mais consciente e econômico, e 
segundo adeptos, pode mudar a maneira de pensar de uma comunidade. O que na sociedade de 
consumo que vivemos, onde o excesso e a extravagância são valores reconhecidos como 
adequados, organizações deste tipo emergem como uma nova alternativa. Com isto, o presente 
artigo propõe uma reflexão teórica sobre a tendência crescente de negócios compartilhados, tais 
como escritórios de coworking, aluguel de automóveis por hora, compras coletivas, entre outros; 
com a sociedade dos consumidores atual, especialmente em relação às visões de Bauman e 
Lipovetsky. Por fim pondera-se sobre onde esta tendência de consumo compartilhado está 
encontrando, ou não, bases para tornar-se fortalecida e duradoura, ou enfraquecer e assumir um 
papel transitório. 

sociedade dos consumidores, negócios compartilhados, hipermodernidade 

Collaborative consumption has been becoming a more conscious consumer and economical choice, 
and second fans, this can chance the mindset of a community. What, in this consumer society in 
which we live, where the excess and the extravagance values are recognized as appropriate, this 
kind of business emerges as a new alternative. Keeping this in mind, the present paper proposes a 
reflection about the emerging trend of shared business, such as coworking offices, car rental by 
hour, collective purchases, among others, compared with the current consumer society, especially 
related in the visions of Bauman and Lipovetsky. Finally reflects on where this trend is finding, or 
not, bases to become stronger and lasting, or weaken and takes on a transitional role. 

consumer society, shared business, hypermodern 

1 Introdução  

Pedir o cortador de grama ou uma xícara de açúcar emprestado para um vizinho sempre 

foi algo muito comum, particularmente em cidades do interior, onde a proximidade social 

facilita este tipo de relação; atualmente, a mesma prática surge como propulsor de novos 

tipos de empreendimentos e coletivismo social baseados em redes de compartilhamentos. 

De site de compras coletivas a biblioteca de ferramentas comunitárias, os negócios 

compartilhados ou colaborativos aparecem como uma tendência cada vez mais forte. 

Onde, conforme Botsman e Rogers (2010) são aqueles que possuem base na troca, 

intercâmbio, aluguel ou doação, reinventados e favorecidos pelas novas mídias digitais, 

especialmente pela internet rápida e móvel. 

 Em uma sociedade onde, conforme Lipovetsky e Charles (2004) surge o sujeito 

hiperindividual, hedonista, o consumo é regido pelo excesso e pela profusão de 
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mercadorias. Enfrenta-se a cultura do “mais”, exigindo-se mais desempenho, mais 

rentabilidade, mais rapidez, e especialmente mais tempo. O compartilhamento busca uma 

nova forma de consumo consciente e econômico, que segundo praticantes, pode mudar a 

maneira de pensar e conviver de uma comunidade. O que na sociedade de consumo que 

vivemos, onde na visão de Bauman (2008) o excesso e a extravagância são valores 

reconhecidos como adequados, negócios deste tipo podem assumir uma boa alternativa, 

tanto econômica quanto social. Resta sabermos se esta é uma tendência que pode ser 

fortalecida pelas características sociais de consumo atuante, e então tornar-se duradoura, 

ou será engolida pela efemeridade vigente. 

 Para isto examinaremos brevemente o contexto da sociedade de consumo atual no que 

tange sua relação com as praticas de negócios compartilhados, especialmente nas visões 

de Bauman (2008) e Lipovetsky (2004 e 2007). Em seguida revisaremos algumas 

características e exemplos destas novas organizações colaborativas, finalizando em uma 

reflexão sobre a transformação de signo que este novo consumo pode obter. 

2 A sociedade dos consumidores 

A sociedade dos consumidores caracteriza-se pela efemeridade, a velocidade, as 

fronteiras híbridas, o excesso e o desperdício. Tudo é efêmero, transitório; as 

necessidades de ontem não possuem mais valor hoje. O ambiente se distingue pela 

reconstrução das relações humanas a partir do padrão e semelhança das relações entre 

os consumidores e os objetos de consumo (Bauman, 2008). A corrida pelo consumo é 

constante, quase desespero pelo mais novo, a última moda. Na transição da cultura 

produtivista para a cultura consumista, o valor da novidade fica acima do valor da 

permanência (Bauman, 2008). O “estar à frente” é sempre mais valorizado, a velocidade 

do mercado e a falta de identidade permanente contribuem para o exacerbado consumo 

imediatista. 

Para Lipovetsky (2007, p.14) “nasce uma espécie de turboconsumidor, individualista, 

flexível, hedonista, liberto das antigas culturas de classe, que está muito mais em busca 

de satisfações emocionais imediatas que de demonstrações de condição social”. 

Lipovetsky e Charles (2004) classificam nossa sociedade atual de hipermoderna, 

hipercapitalista, hiperindividualista, a sociedade do hiper, dos extremos, para os autores, 

os tempos hipermodernos são caracterizados pela efemeridade, a primazia do aqui e 

agora; a sociedade de consumo é regida pelo excesso, a profusão de mercadorias, 

produtos, marcas e serviços. “A era hipermoderna produz em um só movimento ordem e 

desordem, moderação e imoderação [...] nem tudo funciona na medida do excesso, mas 

de uma maneira ou outra nada é poupado pelas lógicas do extremo” (Lipovetsky e 

Charles, 2004, p.56). 

Diferentemente da modernidade, que era negadora, a supermodernidade mostra-se 
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integradora, reconcilia os princípios de base, democracia, direitos humanos e mercado, 

não há mais a destruição do passado, há sim a sua reintegração (Lipovetsky e Charles, 

2004). Para os autores a valorização do passado é sintoma “pós-moderno”. Pós e 

hipermodernismo, pós pela volta ao passado e hiper porque há consumo comercial em 

relação ao tempo. A proliferação de museus, acontecimentos históricos, culto à 

segurança do passado. A democratização do turismo cultural e a valorização do 

patrimônio histórico. Além disso, o mercado é inundado por reedições, de histórias em 

quadrinhos a filmes; antigas edificações são arquitetonicamente reutilizadas, 

transformadas em centros culturais, restaurantes e galerias de arte. 

Lipovetsky e Charles (2004) afirmam que a valorização do passado é hipermoderno, 

na sociedade atual o passado é renovado, reciclado, revisitado; porem, ao gosto da 

nossa época, explorado com fins comerciais. Como um enfeite e não um modelo a imitar. 

Vem apenas associado a produtos, representando “a moda antiga”, o “vintage”. O vínculo 

entre a condição pós-moderna e a temporalidade significa que o centro da gravidade 

passou do futuro para o presente. Reina o predomínio do “aqui e agora”. Para Lipovetsky 

e Charles (2004) a despreocupação com o futuro virou insegurança no presente, 

preocupações com a saúde, o bem estar e a segurança reforçam este pensamento. 

Na sociedade dos consumidores o tempo também é visitado através do novo, para 

Bauman (2008), esta forma vínculos tão fáceis de estabelecerem, quanto de se 

romperem, tornado a identidade também mutável e transitória, ela elege o valor da 

novidade acima do valor da permanência. O mercado reorganiza o espaço público como 

palco do consumo e dramatização dos signos de status (Canclini, 1998). A febre de 

compras pode ser uma maneira de compensar e consolar-se das desventuras da 

existência, além dos prazeres associados a mudanças, o desejo é de intensificar e 

reintensificar o cotidiano. O consumidor hipermoderno renova a vivência do tempo por 

meio das novidades. 

Subjetivamente, na sociedade dos consumidores a compra e venda não está 

diretamente no produto, e sim no signo deste colocando a representação no lugar daquilo 

que ele deveria representar, vende-se e compram-se os significados. Em tempos onde as 

identidades são hibridas, o descarte de uma é o nascimento de outra; porem, no ponto 

de vista da estratégia a manutenção destas identidades é um objetivo perseguido. A 

curta expectativa de vida de um produto deve estar incluída nas estratégias de marketing 

das empresas. 

Baudrillard (2007) também aborda a ideologia igualitária do bem-estar, onde a 

felicidade constitui a referência absoluta da sociedade de consumo, revelando-se como o 

equivalente autêntico da salvação. Assim, a felicidade, ou a busca dela, é o motor que 

move a sociedade de consumo, derivando de fatores externos e mensuráveis. Esta 

precisa de signos; objetos que representem o bem estar, a felicidade travestida em algo 
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palpável para seus donos. Baudrillard (2007) coloca a satisfação dos desejos como um 

dos pontos centrais da sociedade de consumo. Nesta sociedade, o objeto não é mais 

consumido por si, mas pela rede de signos e significados propostos que distinguem e 

diferenciam os indivíduos. 

Ao desenvolver uma abordagem mais qualitativa do mercado, a sociedade atual leva 

em conta todas as necessidades e as satisfações dos clientes, passando de uma 

economia centrada na oferta a uma economia centrada na procura. “A sociedade de 

hiperconsumo coincide com um estado da economia marcado pela centralidade do 

consumidor” (Lipovetsky, 2007, p13). Assim a busca em satisfazer as necessidades e 

vontades cada vez mais imediatas destes consumidores, encontra apoio nas 

comunicações de quase tempo real a nosso dispor. Abrindo um leque de novos negócios 

ou novas formas de ver antigos, tais como o consumo compartilhado, revisitado na era 

hipermoderna. 

3 O novo consumo compartilhado 

Para o mercado tradicional a ideia é simples e direta: criar um produto ou serviço, vende-

lo, coletar o dinheiro. Contudo, nos últimos anos um novo modelo de negócios vem 

ganhando cada vez mais força. Com base no compartilhamento, grandes e pequenas 

organizações descobriram que existe lucro e satisfação em dar as pessoas o acesso 

adequado às mercadorias e necessidades de forma compartilhada. Segundo Botsman e 

Rogers (2010), poucos homens de negócios, incluindo a maioria dos empreendedores e 

capitalistas de risco, imaginaram criar riqueza de qualquer outra maneira. Embora eles 

possam usar mídias sociais para lançar seus produtos no mercado, suas mentes ainda 

estão presas ao modelo produção - venda - arrecadação. 

A prática de negócios para consumo compartilhado não é exatamente uma inovação, 

pois há muito tempo já temos bibliotecas, empresas de aluguel de roupas, aluguel de 

carros, aluguel de bicicletas, entre outros. A novidade está na velocidade de informação e 

na forma como são feitos os compartilhamentos; estes novos negócios usam como base 

ou reforço as mídias sociais, acesso móvel a internet e sistemas de localização tipo GPS 

(Global Positioning System). Assim eles podem definir e entregar as mercadorias na hora 

e local certos. Dispositivos moveis com GPS estão conosco em tempo real, informando 

local e hora exata de onde estamos. Desta maneira, aplicativos para celulares como o 

Urbanspoon, por exemplo, pode selecionar nossa localização e indicar o restaurante mais 

próximo. Como resultado, este novo uso das redes móveis pode nos conectar com as 

“coisas” que queremos, exatamente quando as queremos. 

Nos últimos anos milhares de negócios compartilhados têm sido criados e ampliados. 

Somente para citar alguns, gigantes como o site de compras coletivas Groupon, que 

oferece descontos diários para cinco milhões de assinantes. O Groupon é semelhante a 
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um clube de compra, porém usa a internet e dispositivos móveis para permitir que os 

comerciantes criem ofertas de tempo específico para grupos de improviso. Iniciado em 

Chicago no ano 2008, em pouco tempo o Groupon se espalhou por trinta cidades, 

tornando-se rapidamente lucrativo, sendo que em apenas dezesseis meses funcionando 

já havia levantado mais de 170 milhões de dólares em capital de investimento (Botsman 

e Rogers, 2010). 

O mais clássico exemplo de negócio compartilhado é uma empresa norte americana 

de aluguel de carros para assinantes chamada Zipcar.  Segundo Gansky (2010), a Zipcar, 

sedeada em Boston, se estabeleceu nos Estados Unidos, Canadá e Europa em menos de 

nove anos. Em 2009, a empresa gerou acima de 130 milhões de dólares em receitas e 

cresceu mais de 30% em apenas um ano - uma das empresas com as taxas mais rápidas 

de crescimento da década. Para Gansky, a Zipcar está perto de um exemplo perfeito de 

empresa baseada em compartilhamento. Ela não fabrica, não vende ou conserta carros. 

Ela os compartilham. 

Diferentemente de empresas convencionais de aluguel de carros (uma tradicional 

plataforma de compartilhamento), os carros podem ser convenientemente localizados e 

distribuídos por toda a cidade. Podemos localizar e reservar na internet, ou dispositivo 

móvel, exatamente o carro que gostaríamos de usar, por 15 minutos, por uma hora, por 

um dia. Zipcar é principalmente um negócio de informações sobre compartilhar carros. A 

empresa coleta informações sobre quem está usando o veículo e quando, como e onde 

está sendo usado. Aqueles dados fazem o negócio funcionar e gera o melhor valor. À 

medida que cresce o número de usuários da Zipcar, os dados coletados permitem que a 

empresa conheça melhor os grupos específicos de clientes, definidos por dados 

demográficos ou de localização. Isso, por sua vez, cria oportunidades para aumentar a 

marca, por exemplo, para bicicletas ou vestuário (Gansky, 2010). Outros serviços podem 

ser oferecidos diretamente pela empresa de compartilhamento de carros ou por seus 

parceiros. Ao longo do tempo, a Zipcar desenvolveu parcerias com entidades nos 

mercados de alimentos e vinhos, hotéis, academias de ginástica, entre outros, 

aumentando sua rede de colaboração. 

Outro exemplo são os escritórios compartilhados, Coworking, já uma realidade no país, 

onde além do espaço físico, secretária, e outras facilidades compartilhadas; existe também 

a aproximação de pessoas com diferentes formações e opiniões, transformando o local de 

trabalho em uma importante rede interdisciplinar de conhecimento. Beans em São Paulo e 

Cuento em Porto Alegre são empresas que emergem com este tipo de negócio. 

Botsman e Rogers (2010) colocam que o consumo de colaboração tem o poder de 

revolucionar a forma como pensamos, possui a capacidade de mudar a nossa forma de 

ver e fazer parte de comunidades de forma única e significativa. Consumo colaborativo é 

uma ideia simples que pode mudar drasticamente a maneira como vivemos. A empresa 
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ThredUP, por exemplo, possibilita trocas de roupas infantis através do correio, 

aproveitando-se de uma característica essencial que todos os pais têm em comum - as 

crianças crescem, mas as roupas não. Um ano após seu surgimento ThredUP possui 10 

mil membros negociando mais de 14 mil peças de vestuário por mês. 

Surgem comunidades, tanto no mundo real, quanto no virtual, com ou sem fins 

lucrativos, um exemplo disto é uma biblioteca de ferramentas criada em Santa Rosa, 

Califórnia. Vizinhos reuniram-se e compartilham o que cada um tem: cortadores de 

grama, enxadas, martelos, furadeiras, e assim por diante. Desta maneira cada membro 

da comunidade colaborou com uma ou duas ferramentas e todos tem o direito de uso, 

dispensando a compra e ociosidade que aconteceria caso cada morador tivesse que 

possuir um kit delas em casa. O objetivo do grupo não é apenas para compartilhar 

ferramentas, mas a mudança de atitude nas pessoas para o consumo, enquanto ao 

mesmo tempo existe um reforço nas relações entre os vizinhos. 

Sejam eles grandes ou pequenos, os negócios compartilhados dividem algumas 

características comuns, Botsman e Rogers (2010) destacam as mais importantes: a parte 

essencial da oferta deve ser algo que possa ser compartilhado dentro de uma 

comunidade (real ou virtual), mercado ou cadeia de valor, incluindo produtos, serviços e 

matérias-primas. A internet avançada e redes móveis de dados são usadas para rastrear 

mercadorias e agregar uso, clientes e informações do produto. O foco, normalmente está 

sobre bens físicos compartilháveis, incluindo os materiais utilizados, entrega local de 

serviços e produtos, e sua recuperação - valiosa e relevante. Por fim, ofertas, novidades 

e recomendações são amplamente transmitidas boca a boca e aumentadas pelos serviços 

das redes sociais. 

Este tipo de negócio vem sendo favorecido por algumas características essenciais. 

Para Gansky (2010) a crise econômica criou uma profunda desconfiança das marcas e 

modelos mais antigos. Historicamente, tais épocas favorecem o surgimento de novas 

empresas e a remodelação das antigas. Além disto, existe de fato uma considerável 

evidência de que as atitudes dos consumidores estão mudando em resposta à crise, 

incluindo uma disposição de experimentar novas marcas. Os consumidores estão 

repensando o que consideram valioso em suas vidas. Isso é uma abertura para novos 

modelos para a entrega de produtos e serviços que ofereçam mais valor com menos 

custo. Consciência ecológica crescente e o acelerado esgotamento de recursos 

naturais também impulsionam os negócios compartilhados. Além disto, o crescimento 

da população mundial apresenta tendência em direção à maior densidade urbana, 

bom para negócios colaborativos. Um negócio de compartilhamento de carros, 

bicicletas, ou ferramentas, por exemplo, pode oferecer uma maior profundidade e 

variedade de produtos e serviços nas localidades onde existem mais pessoas perto 

para tirar proveito deles. 
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Organizações com base colaborativa oferecem ao consumidor um acesso conveniente 

às mercadorias, reduzindo a necessidade de posse, mas ainda engajando este no ato de 

consumo. O qual não foi negado ou execrado e sim reapresentado de uma nova maneira, 

economicamente e aparentemente mais consciente. 

4 O consumo compartilhado e a sociedade dos consumidores 

Na sociedade hipermoderna, empresas trabalham em ritmo frenético, a ordem de fazer 

mais em menos tempo possível resulta numa atmosfera de dramatização e estresse 

permanente, se concretiza na relação com o cotidiano, com o individual e com o coletivo. 

A falta de tempo incomoda mais que a falta de dinheiro ou liberdade (Lipovetsky e 

Charles, 2004). A ditadura do “aqui e agora” ganha vida com colaboração em redes, 

consome-se onde e quando desejado. Enfim, em uma sociedade cada vez mais veloz e 

informatizada, reclama-se constantemente da falta de tempo. 

Estes novos negócios baseados em compartilhamento usam rede sociais, internet 

móvel, velocidade e imediatismo típicos da sociedade de consumo, como propulsor de 

vendas. O consumidor de grande parte dos negócios compartilhados exige e se beneficia 

destas características. Para Bauman (2008, p.19) “os encontros dos potenciais 

consumidores com os potenciais objetos de consumo tendem a se tornarem as principais 

unidades na rede peculiar de interações humanas”, mesmo que consumo não seja de 

posse, mas sim de uso. O fato dos negócios compartilhados não oferecer a posse do 

bem, não retira deste o ato de consumir. 

Ainda sobre o uso da internet, Bauman (2008) comenta que os usuários de redes 

sociais se mostram felizes em revelarem seus detalhes íntimos e pessoais. A sociedade 

dos consumidores é hedonista, está muito mais em busca de satisfações emocionais 

imediatas que de demonstrações de condição social. Já não basta sermos reconhecidos 

pelo que fazemos na condição de cidadãos livres e iguais perante os outros, trata-se de 

sermos reconhecidos pelo que somos em nossa diferença comunitária e histórica, pelo 

que nos distingue dos outros grupos, é o desejo de “hiperreconhecimento” (Lipovetsky e 

Charles, 2004, p.96). Assim o consumo de bens compartilhados também pode 

desencadear a formação de grupos, tornando-se algo tão desejável quanto à posse, algo 

que reflita uma ideia de pertencimento. Não ter o carro da ultima moda, mas utilizar os 

serviços da Zipcar, por exemplo, dentro de um determinado grupo pode gerar maior 

diferenciação e reconhecimento, criando um novo signo de status. 

 Na sociedade hiperindividualista (Lipovetsky e Charles, 2004), o consumidor investe 

somente naquilo que é mais próximo, em vínculos fundados sobre semelhanças e origens 

comuns. O agrupamento para consumo não deixa de ser individualista e tende a ser 

fortalecido, assim como acontece na formação de grupos. Para Maffesoli (2006) o fato de 

compartilhar um hábito, uma ideologia ou um ideal determina o estar junto, o consumo 
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caracteriza-se por um ritual de signos de reconhecimento. A constituição de grupos 

remete a antiga noção de comunidade. Os compartilhamentos particularmente utilizam a 

formação de microgrupos de consumo e pertencimento. 

Cova, Kozinets e Shankar (2007) argumentam que a atribuição de um novo 

significado para um produto acontece através de uma experiência compartilhada, o novo 

significado só se dá com o sentimento de “fazer parte”. Consumidores que utilizam o site 

ThredUP de compartilhamento de roupas infantis, por exemplo, podem formar grupos de 

novas mães, e assim, mesmo com dinheiro para comprarem roupas novas para seus 

filhos, adquirirem o status de “consumidoras conscientes”. Bauman (2008, p.21) afirma 

“o que engaja os consumidores na atividade do consumo é sair da invisibilidade, da 

imaterialidade cinza e monótona, destacando-se da massa de objetos indistinguíveis”. 

Desta maneira pode continuar presente, mesmo em um consumo colaborativo, o desejo 

hedonista da sociedade.  

Por outro lado, pessoas com necessidades ou interesses similares formam novos 

grupos colaborativos, sem fins lucrativos e em sua maioria local, que reforçam o valor 

social, e aparentemente engajam os indivíduos na busca por um novo modo de vida, 

mais sustentável e sociável. Todavia, este aparente “não consumo” possui bases no valor 

da novidade e na formação um significado de pertencimento da sociedade atual, ainda 

que de forma transitória. 

A criação de um relacionamento bom e duradouro exige um esforço enorme, pois ela 

se põe a busca de prazer por meio de objetos de consumo. Como já mencionado, 

Baudrillard (2007) define que a felicidade, ou a busca dela, é o motor que move a 

sociedade de consumo, e mesma precisa de signos, objetos que representem o bem 

estar, a felicidade travestida em algo tangível. Para os clientes de negócios 

compartilhados, o bem estar pode aparecer em uma representação do “ecologicamente 

correto” (base de marketing da Zipcar, por exemplo), ou no maior poder aquisitivo 

encontrado em sites de compras coletivas. 

5 Considerações finais 

A proliferação de novos negócios colaborativos é cada vez maior, recentemente a Time 

Magazine incluiu o consumo compartilhado entre as dez ideias que podem mudar o mundo. 

Empresas começam a pensar sobre os valores e formas como as pessoas preenchem suas 

necessidades, como atingir um reconhecimento maior de marca e como “vender” neste novo 

nicho de mercado. Assim, ao menos no momento atual o compartilhamento parece ganhar 

ainda mais força, o que enaltece a tendência deste tipo de consumo. Características como a 

valorização da novidade e a reinvenção do passado, típicos da sociedade atual, encontram um 

modelo particularmente receptivo, pois estes negócios emergem de uma prática antiga de 

divisão e aluguel em uma nova roupagem, conectada, virtual, móvel, rápida, hipermoderna. 
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 Vivemos em uma sociedade onde, pela facilidade das novas tecnologias, tudo é mais 

rápido e imediato, e assim mesmo nunca reclamamos tanto da falta de tempo; a 

preocupação em satisfazer os desejos é enorme, assim como os distúrbios de 

comportamentos; mais do que nunca se acelera a sucessão de altos e baixos na vida. Por 

todos estes aspectos Lipovetsky (2007), chama a sociedade do hiperconsumo, de “a 

sociedade da felicidade paradoxal”. Propondo para esta era soluções igualmente 

paradoxais - por um lado, diminuir o consumo, o desperdício de energia, regulação e 

moderação. E por outro, aumentar o consumo para fazer recuar a pobreza e melhorar a 

qualidade de vida da população. 

Lipovetsky (2007) sugere o reequilíbrio da cultura consumista e a reinvenção do 

consumo e dos modos de vida. Nesta afirmação encaixam-se alguns tipos de os negócios 

compartilhados, tais como os exemplos citados da Zipcar ou da biblioteca de 

ferramentas, que de uma maneira ou outra contribuem para esta reinvenção do consumo 

proposto. Para Botsman e Rogers (2010) as pessoas estão reavaliando o que as tornam 

felizes, e como elas podem acessar o que realmente querem e precisam. A sociedade dos 

consumidores afirma que isto acontece devido à urgência, imediatismo e valorização da 

novidade. Mas que sim, os negócios baseados em compartilhamento tendem a se 

fortalecerem ainda mais; porem, até quando não podemos afirmar, afinal de contas 

vivemos em uma sociedade efêmera. 
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Análise de alguns conceitos do setor joalheiro: 
investigação acerca de seu conhecimento por parte de 
profissionais e consumidores 

Analysis of some concepts of the jewelry industry: research about 
their knowledge on the part of professionals and consumers 

Viviane Assunção da Rocha, Maria Bernadete Santos Teixeira 

O objetivo principal é investigar o conhecimento de profissionais e consumidores do setor acerca de 
alguns termos usados para identificar e classificar certos tipos de objetos de adorno. Para tanto 
foram realizadas duas pesquisas: uma bibliográfica, outra de levantamento. A primeira se destinou 
a conhecer aspectos históricos e mercadológicos dos conceitos, a segunda, realizada junto a 
profissionais e consumidores de jóias, obteve informações sobre o conhecimento dessas pessoas a 
respeito dos mesmos conceitos. Essas duas pesquisas foram feitas simultaneamente. Num segundo 
momento do estudo houve um confronto das informações obtidas nas duas pesquisas para análise 
da consonância das informações. Dessa forma pode ser feito uma comparação do quanto alguns 
conceitos do setor joalheiro estão enraizados junto ao seu público alvo. 

joia, conceito, mercado, design, consumidor 

The main objective is to investigate the knowledge of industry professionals and consumers about 
some terms used to identify and classify certain types of decorative objects. Therefore, 
we conducted two studies: a bibliographical survey of another. The first was destined to meet the 
historical aspects and marketing concepts, the second, conducted with professionals and 
consumers of jewelry, obtained information about the knowledge of people about the same 
concepts. These two surveys were done simultaneously. In a second phase of the 
study was a confrontation of information obtained in the two surveys to analyze the line of 
information. Thus it can be done as a comparison of some concepts of the jewelry industry are 
rooted close to your target audience. 

jewelry, concept, marketing, design, consumer 

1 Introdução  

A joia é uma das manifestações artísticas mais antigas de que se tem conhecimento. Datam 

da época do Paleolítico as primeiras descobertas de adornos e outros objetos materiais que 

registram parte da evolução histórica da humanidade. Carregadas de simbolismo e muitas 

vezes fabricadas para cumprir funções específicas, esses adornos atravessaram gerações e 

receberam das diversas culturas em que se tem registro deles, vários significados e funções, 

incorporados por diferentes conceitos que existem nos dias de hoje.  

 Geralmente fabricadas em ouro e gemas, materiais considerados nobres desde os 

primórdios, as joias obtiveram destaque em quase todas as culturas das quais fizeram parte.  

 Foram ostentadas por nobrezas como representação de riqueza e status e usadas 
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como amuleto por tribos africanas, entre outras coisas. Atualmente as joias são usadas 

principalmente como adorno, mas elas não são as únicas a cumprir este papel, podem 

ser encontrados no mercado, exercendo a mesma função, vários tipos de objeto com 

diversas denominações. 

 O estudo a seguir visa o esclarecimento de algumas dessas denominações e busca 

confrontar as informações obtidas para avaliar a consonância das opiniões a respeito 

desses novos conceitos. 

2 Conceitos da joalheria contemporânea 

O surgimento de novos conceitos no setor de joias, muitas vezes está ligado a alguma 

oportunidade de negócio, assim, profissionais de marketing e de design, trabalham para a 

colocação de seu produto em determinado nicho de mercado, e muitas vezes precisam 

nomeá-lo, fazendo dessa escolha uma estratégia de marketing, um meio de agregar valor 

a peças e alavancar a venda de determinados produtos associando-os ao mercado de joias. 

Foram pesquisadas várias classificações de produtos já conhecidos ligados ao setor 

joalheiro e, principalmente, novas denominações associadas à palavra joia, para tentar 

estabelecer uma definição ou um conceito do que seriam e em que nicho de mercado 

estariam posicionados esses objetos. Torna-se importante salientar a diferença existente 

entre definição e conceito, dois verbetes muito próximos, mas que traduzem idéias 

diferentes. Segundo FERNANDES, GUIMARÃES, LUFT, (1993): 

Conceito, s.m. Aquilo que o espírito concebe ou entende; idéia, síntese; 
opinião; juízo: formar bom ou mau conceito de uma pessoa; reputação: 
máxima, sentença; parte da charada, em que se define a palavra ou idéia; 
todo. (Do lat. conceptu). 

Dos mesmos autores, encontramos: “Definição, s.f. Ação de definir; explicação clara 

e concisa de uma coisa; significado. (Do lat. definitione)”. (FERNANDES, GUIMARÃES, 

LUFT, 1993) 

Com base nessas elucidações é possível concluir que conceituar é bem diferente de 

definir e que para o objetivo deste trabalho foi preciso trabalhar com os dois termos. 

2.1 Conceitos identificados 

Pesquisas realizadas em mídias especializadas em joias encontraram vários vocábulos 

destinados a classificar adornos e outros produtos como sendo pertencentes ao mercado 

joalheiro, associando algumas de suas características ao conceito do termo joia. As 

relações se estabeleciam pelo material em que o objeto foi confeccionado, pelo seu 

processo de fabricação; pelo valor monetário do bem ou mesmo pela sua exclusividade, 

além de considerar também a característica comum de adorno. Os termos encontrados 

estão descritos abaixo, na ordem quem que foram pesquisados: 
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Jóia 

No Novo Dicionário da Língua Portuguesa de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, encontra-se: 

Jóia (Do fr.ant. joie, ‘jóia’, que convém não confundir com o atual joie, 
‘alegria’.) S.f. 1. Artefato de matéria preciosa, de metal ou de pedrarias e 
que se usa como adorno, como anéis, colares, tiaras, brincos, broches, 
etc. (…) 2. Fig. Pessoa ou coisa de grande valor, ou muito boa, ou de 
aspecto agradável: (…) 4. Bras. Quantia paga, em geral de uma só vez, 
pelos que são admitidos ao quadro de sócios de certas associações, 
clubes, etc 5. Bras. Gír. muito bom ou bonito; excelente.  

Podem ser encontradas, em vários outros dicionários de português, exposições 

precisas muito próximas das descritas acima, confirmando que o ato de definir restringe 

o significado dos termos, e nessa restrição, além de ser um adjetivo usado como forma 

de qualificar pessoas e coisas a quem se tem grande consideração, joia é um “produto 

que é destinado para adorno pessoal e é confeccionado utilizando gemas e/ou ligas de 

metais preciosos, de ouro, prata e platina”, como descrito pelo Instituto Brasileiro de 

Gemas e Metais Preciosos (IBGM1, 2005).  

Sendo a definição um consenso entre os dicionários da língua, e entre os 

profissionais do setor, é preciso considerá-la uma verdade a respeito do termo, visto que 

não há margem para dúvidas. O mesmo não se pode dizer do conceito da palavra joia, 

que pode variar de acordo com o contexto em que é usado. Como pôde ser verificado 

apenas um dicionário consultado aponta o termo, em uma de suas definições, com 

exclusiva conotação monetária, “quantia paga”, esse conceito de dinheiro, de 

investimento é comumente encontrado nas pesquisas realizadas. 

Outros objetos, que não possuem a característica de adornar o corpo, são 

considerados joias por determinados grupos; obras de arte, carros de luxo, e até mesmo 

aparelhos eletrônicos como celulares e computadores são desejados e obtém status de 

joia. A raridade é outro atributo para algum item também ser considerado uma joia por 

alguns colecionadores para os quais elas merecem valores monetários altíssimos. 

Bijuteria 

Definido no Dicionário da Língua Portuguesa como o fazem FERNANDES, GUIMARÃES, 

LUFT (1993): 

“bijuteria: s.f. Obra trabalhada com certo primor, própria para enfeites e 
ornatos; quinquilharias; [...]. (Do fr. bijouterie)”; e FERREIRA (1986): “1 
bijuteria. [Do fr. bijouterie.] S.f. (…) 2. Ramo da ourivesaria que trabalha 
com obras baratas, de metal sem valor”.  

                                                 
1 IBGM – Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos, representa institucionalmente a Cadeia 
Produtiva de Gemas, Joias, Relógios e Bijuterias no Brasil e no exterior, além de coordenar e 
executar diversas ações em âmbito técnico, promocional e institucional. 
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O consenso desta vez é que as bijuterias possuem as mesmas características de 

adorno que as joias, mas a matéria-prima em que são fabricadas é diferente. A primeira 

é confeccionada em metais de baixa fusão, que não possuem valor de troca, de moeda, 

diferente da segunda, fabricada geralmente em ouro e gemas, materiais considerados 

preciosos e que possuem alto valor monetário. Essa definição é compartilhada por vários 

profissionais e associações do setor como o IBGM. 

Por vários momentos na história da moda a sociedade usou a bijuteria em 

substituição à joia, com características inclusive de imitação. A efemeridade e o baixo 

custo dos materiais contrapondo-se a eternidade e o alto valor de mercado de ouro e 

gemas deram a bijuteria um caráter de artigo de moda muito maior do que a joia; que 

foi e ainda é amplamente explorado; mas esses objetos de adorno pessoal não têm, 

exclusivamente, a intenção de imitar a joia, às vezes procuram uma estética bem 

diferente da seguida por elas, trilhando um caminho próprio. 

Um exemplo são as bijuterias de marcas famosas, que ostentam um glamour muito 

grande e seus preços às vezes ultrapassam peças simples de joalheria fabricadas em 

ouro e gemas, como o colar de Oscar de La Renta, figura 1, que custa $890.00 

(oitocentos e noventa dólares), cerca de R$1600,00 (um mil e seiscentos reais). 

Figura 1: Colar Oscar de La Renta. Fonte: http://www.bergdorfgoodman.com/ 
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Semi-joia 

O termo semi-joia não é encontrado em dicionários da língua e seu uso se restringe ao 

mercado joalheiro. Tem-se aqui o uso da palavra jóia associada ao prefixo de origem latina 

“semi” que exprime a idéia de meio ou metade, algo que se aproxima; quase (HOLANDA 

FERREIRA, 1986). Dessa forma pode-se definir como semi-joia, literalmente, um adorno 

que é a metade de uma joia, como isso não é possível as definições feitas referem-se a um 

adorno que possui características de uma joia, que pode ser comumente confundida com 

uma joia, que possui o mesmo aspecto estético de uma joia, sem possuir o valor 

monetário por ser fabricada em materiais com um menor valor de mercado como metais 

de valor mais baixo como metal e prata. Assim como a bijuteria em suas origens, esse 

adorno foi criado para ser uma alternativa ao uso das joias, motivo pelo qual tenta imitá-la 

na aparência buscando o mesmo efeito na função de adornar.  

Figura 2 - Site Chiaro semi-jóias. Fonte: http://www.chiarosemijoias.com.br/ 

 
 

Folheados 

O termo não é encontrado em todos os dicionários da língua, somente em alguns como 

cita HOLANDA FERREIRA (1986) “1 folheado 2. [Part. De folhear 2.] Adj. 1. Que se 

folheou, revestido, foliado: (…); relógio folheado a ouro” e FERNANDES, GUIMARÃES, 

LUFT (1993): “adj. (...) que se folheou; folhado: relógio folheado; s.m. lâmina fina, de 

metal ou madeira, para revestimento de móveis, jóias; ato ou efeito de folhear.” 
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Os folheados, ou joias folheadas, são um tipo de adorno que têm a intenção de ser 

uma alternativa ao uso das joias através de imitações das mesmas. São confeccionados 

em metais como latão e prata e revestidos por camadas de metal, ouro e ródio, para 

conseguir dar o aspecto de joia, daí o nome “folheado”. Pela descrição percebe-se as 

mesmas características de uma semi-joia, mas o primeiro termo é mais aceito que o 

segundo pelos consumidores no mercado. 

Biojoia 

O termo biojoia não foi encontrado em nenhum dicionário da língua pesquisado, a 

palavra é formada pela junção termo jóia, com o prefixo grego bíos, que “exprime a idéia 

de vida” (MICHAELIS 2010). 

Etimologicamente falando, seu significado poderia ser citado como “joia viva”, por 

isso geralmente designam peças de adorno confeccionadas em materiais naturais, 

orgânicos, extraído da natureza tais como fibras naturais, casca do coco, conchas, 

madrepérola, capim, madeira, ossos, penas, escamas, etc., com ouro, gemas e outros 

materiais nobres. 

Esses adornos com apelo ecologicamente correto, possuem processos de fabricação 

que unem à ourivesaria tradicional e técnicas de montagem de bijuterias. 

Ecojoia 

A palavra ecojoia não foi encontrada em nenhum dos dicionários da língua portuguesa 

pesquisados. O prefixo eco exprime a idéia de casa, moradia, ambiente, como usado na 

palavra ecologia, que segundo LUFT (2003), significa “o estudo das interações entre os 

seres vivos e o meio ambiente”. Dada essa relação do prefixo eco ao meio ambiente, na 

palavra ecologia, o termo ecojOia geralmente identifica adornos pessoais que usam como 

matéria-prima elementos naturais. No entendimento geral, ecojOia é o mesmo que 

biojOia, mas alguns designers que atuam no setor como Cristiane Oliveira (2009) as 

diferencia: "nas ecojoias são usadas apenas sementes, folhas e fibras de vegetais. Já nas 

biojoias pode ser agregado o uso de metais, couros, gemas e outros”. O fato é que há 

muita confusão no mercado com o uso desses dois termos. 
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Figura 3 – Ecojoias feitas de madeira certificada. Fonte: http://joiabr.blogspot.com.br/ 

 
 

Tecnojoia 

Para definir esta palavra é preciso estudar separadamente os termos dos quais ela é 

formada, visto que a mesma não possui referências em dicionários da língua portuguesa. 

Tecnojoia se forma da associação da palavra joia ao prefixo tecno, que deriva do grego 

tekhné e exprime a idéia de arte, ofício, e é um dos mais ouvidos nos dias de hoje em 

palavras da língua portuguesa e de línguas estrangeiras. Isso porque a palavra 

tecnologia, “descrição das artes e dos seus processos” (MICHAELIS, 2010), está presente 

diariamente em noticiários mundo afora revelando as descobertas mais recentes de 

várias ciências.  

Embora se refira a qualquer tipo de avanço em estudos acadêmicos a palavra 

tecnologia foi intimamente relacionada no cotidiano das pessoas à vanguarda de 

produtos eletrônicos como computadores e celulares. A cada dia surgem novos aparelhos 

produzidos para facilitar a vida e trazer conforto tornando-se objetos de desejo e 

indispensáveis, pouco tempo depois. 

Como citado anteriormente esses aparelhos muitas vezes concorrem no mercado 

consumidor com as joias, e esse pode ter sido o motivo para que alguns fabricantes e 

designers do setor joalheiro construíssem uma aproximação dos dois conceitos, como 

defende a designer Adriana Costa:  

A joalheria, ao contrário dos produtos high-tech, está profundamente 
ligada à história, à tradição e, acima de tudo, aos sentimentos e emoções. 
Mas nem por isso ela precisa ficar à margem do mundo moderno e 
interativo (COSTA, 2006).  
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Nessa linha de pensamento surgiu um conceito de adorno que utiliza tecnologias de 

produtos eletrônicos para a interação das peças com o usuário. Peças que emitem luz, e 

colares que tocam música, mas o termo não se restringe a esse tipo de peças e também 

podem ser encontrados, com a designação de tecnojOia, adornos feitos com elementos 

reaproveitados de sucatas de computadores e impressoras. Fios coloridos, parafusos, 

placas de circuito, unem-se a correntes, argolas, e pinos, elementos metálicos usados 

comumente na montagem de bijuterias, e são transformados em anéis, colares e brincos. 

Mais um exemplo do uso do termo tecnojoia pode ser visto em alguns aparelhos cotidianos 

como pen-drives e celulares que recebem a customização de seus modelos com o acréscimo 

de matérias-primas tradicionais da joalheria. Ouro, platina, titânio e principalmente diamantes 

são aplicados a eles, geralmente em edições limitadas criadas por grifes internacionais 

famosas, e associam os conceitos da tecnologia e da joia, criando assim um objeto que amplia 

o apelo mercadológico junto ao consumidor a que se destinam esses produtos.  

Figura 4 – Colar que toca música da marca Iriver com aplicação de cristais Swarovski. 
Fonte: http://www.joiabr.com.br/ 

 
 

Joia de autor 

A principal característica de uma “joia de autor” é a sua exclusividade, visto que na 

maioria dos casos elas são fabricadas sob encomenda por profissionais autônomos em 

ateliers próprios. Não seguem modismos ditados pelo mercado de consumo, estão quase 

sempre desvinculadas das tendências da joalheria comercial. O trabalho artístico 

empregado nessas peças é fruto da experiência de seu executor, e para tanto de acordo 

com KOPTITTKE (2009), 

(...) deve ter conhecimento de variadas técnicas da joalheria, sendo capaz 
de produzir suas peças, explorar materiais e formas alternativas de utilizá-
los. Enfim deve ser um curioso, atualizado nos movimentos artísticos e 
nas inovações de outros autores ao redor do mundo. 
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Dessa forma o profissional agrega valor ao adorno também através de seu trabalho, 

superando o valor intrínseco de ouro e gemas, sendo permitido a ele uma liberdade 

maior para a criação e a combinação de técnicas e materiais alternativos, buscando a 

estética ideal. 

Joia de montagem 

O termo é usado para designar adornos que são fabricados a partir de técnicas diferentes 

das usadas na joalheria tradicional. Enquanto fundição, laminação, solda e outros 

processos são usados para moldar os metais, na joia de montagem as peças metálicas já 

podem ser encontradas prontas: argolas, fechos, entremeios e outros itens são unidos a 

pérolas, gemas furadas e contas diversas com o intuito de produzir colares, anéis, 

braceletes e outros adornos. A diferenciação dessa técnica, tradicionalmente usada na 

fabricação de bijuterias, dá-se principalmente pelas matérias-primas utilizadas. 

2.2 Seleção dos conceitos a serem confrontados 

Diante da variedade de conceitos identificados faz-se necessário então a seleção de 

alguns dos conceitos levantados, a fim de realizar uma sondagem da penetração e 

aceitação dos mesmos junto ao mercado joalheiro, através de uma comparação da 

bibliografia estudada às respostas de profissionais e consumidores do mercado de joias 

entrevistados em um questionário. A seleção considera a revisão bibliográfica como base 

para atribuir relevância aos conceitos, critério de seleção estabelecido, e também a 

experiência da autora no trabalho na área de estudo.  

Os conceitos selecionados são abaixo apresentados em ordem alfabética: 

Bijuteria 

Biojóia 

Ecojóia 

Folheado 

Jóia 

Semi-jóia 

Tecnojóia 

3 Estudo dos conceitos selecionados no mercado joalheiro 

3.1 Apresentação e análise dos resultados 

Primeiro grupo de trabalho: profissionais atuantes no setor joalheiro 

Foram entrevistados 8 profissionais atuantes no setor de gemas e joias, dos quais se 

pretendeu investigar primeiramente o conhecimento acerca dos conceitos selecionados 

como objeto de estudo deste trabalho, para tanto foram estipulados três itens de 

avaliação para as respostas dadas; a classificação dos conceitos quanto ao material do 
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qual o adorno é fabricado, o projeto de design da peça, identificados como os principais 

atributos de valor em objetos do setor joalheiro, e o processo de fabricação utilizado. De 

forma secundária foram investigados hábitos de consumo dos mesmos profissionais com 

relação ao produto joia. 

Os resultados obtidos para os conceitos foram: 

Joia 

Para a maioria dos entrevistados, joia é considerado um adorno de uso pessoal fabricado 

em materiais nobres como ouro e gemas, transformados através de processos de 

ourivesaria como fundição, laminação, solda, etc., isso demonstra que através de sua 

história o conceito de joia está intrinsecamente ligado a um objeto cujo valor é percebido 

antes pela característica de sua matéria-prima, e depois por outros atributos. 

Citando que a metais preciosos e gemas podem ser acrescentados materiais 

alternativos como madeira e borracha, entre outros, um dos entrevistados afirmou que a 

peça, para ser considerada uma joia, deve contemplar também um projeto de design ou 

artístico. Esse planejamento é, para outros dois entrevistados, condição suficiente para 

que a peça receba a denominação, visto que esses processos agregam valor 

independente do material usado na fabricação.  

Outras duas respostas se diferenciam das demais por serem ou muito amplas ou 

muito específicas. No caso primeiro caso cita-se apenas joia como sendo um adorno 

especial e no segundo um objeto que está pautado na diferenciação de classes sociais ou 

valor sentimental. Apesar de não estar explícito nas respostas avalia-se que para esses 

entrevistados a joia é um adorno de significação extremamente importante para o seu 

portador, mas que não tem necessariamente que ser feito em materiais nobres, estando 

o seu maior valor no sentido subjetivo.  

Todas as respostas dadas encontram fundamento nos conceitos apresentados na 

revisão da literatura, a associação do termo joia a matérias-primas mais nobres e a 

processos de fabricação de ourivesaria bastam para classificar o adorno como tal, mas a 

citação de que esse adorno deve ser contemplado em projeto de design ou artístico, ou 

ainda ter algum significado especial, por vezes subjetivo, pode classificar a peça da 

mesma forma, pois a valoriza de uma forma especial, monetária e subjetivamente, 

através de processos e sentimentos. 

 

Bijuteria 

Quanto à classificação por seu material quase todos os entrevistados citaram que 

bijuteria é um tipo de adorno pessoal fabricado em matéria-prima mais barata, que não 

agrega valor ao objeto. Um dos entrevistados acrescentou que, por ser confeccionada 

com material considerado menos nobre, o valor da bijuteria encontra-se no design. 
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Nenhum dos entrevistados citou a forma como essas peças deveriam ser fabricadas para 

serem configuradas como bijuterias. 

Pode ser observada aqui uma uniformidade maior nas respostas do que as 

encontradas em qualquer outro conceito apresentado no estudo. O fato pode estar 

relacionado à generalização das opiniões de profissionais que consideram qualquer tipo 

de adorno pessoal fabricado em matéria-prima diferente de ouro e gemas, bijuteria. Não 

importando se há em sua concepção o planejamento através de um projeto de design ou 

artístico. De uma forma geral, todas as respostas dadas relacionam-se ao conceito 

encontrado na revisão da literatura. 

Ecojoia 

Conceito que gerou a maior variedade de respostas, sendo considerado um adorno 

representativo da natureza em seu contexto, por um dos entrevistados e inexistente, por 

outro. O restante deles dividiu as respostas relacionando a classificação do adorno 

quanto ao material que ele é fabricado: sementes, madeiras e outros materiais naturais 

foram citados como matéria-prima exclusiva para a ecojoia, outro entrevistado 

considerou a associação destes a ouro e gemas. Resíduos, materiais recicláveis ou 

sustentáveis apareceram no restante das respostas. Em nenhum momento foi citado o 

processo de fabricação do objeto ou mesmo o design da peça. 

Confrontando as respostas com o conceito encontrado na pesquisa bibliográfica pode-

se verificar que menos da metade dos profissionais se aproximaram do conceito 

encontrado na revisão da bibliografia, boa parte das respostas associam a ecojoia a 

produção de adornos ecologicamente corretos, com matérias-primas recicláveis ou 

sustentáveis, por causa da associação à palavra ecologia. 

Biojoia 

Para metade dos entrevistados biojoia é um adorno de uso pessoal, feito em material natural 

como sementes e madeira, alguns igualam ao conceito ecojoia. Dois dos entrevistados 

responderem que esse adorno é confeccionado em material sustentável, mas não 

especificaram o tipo do material, natural ou industrializado. Um entrevistado não respondeu 

e outro não considera que o termo não existe. Não foram citados aspectos de produção e de 

projeto de design ou artístico das peças por nenhum dos entrevistados. 

  

Semi-joia 

Metade dos entrevistados considera como semi-joia um adorno de uso pessoal, fabricado 

em metais menos nobres, como latão e prata, recebendo banho de ouro ou ródio. Os 

mesmos entrevistados consideram que a esses materiais podem ser associados algumas 

gemas. Um entrevistado relaciona o termo a bijuteria e para o restante das pessoas a 
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palavra semi-joia não representa nada, ou o adorno é uma joia ou não. 

A grande polêmica que gira em torno do termo está associada ao prefixo semi, que 

indica metade, ou quase, como citado na revisão da bibliografia. No caso do termo semi-

joia ele pretende indicar um adorno que possui uma estética muito parecida com a joia, 

mas que não pode receber a mesma denominação por ser fabricada em materiais 

diferentes por isso a rejeição de boa parte dos entrevistados a ele.  

Folheado 

Mais da metade dos entrevistados responderam que folheados são peças de adorno 

pessoal fabricadas em prata revestidas por banho de metal nobre. Dois entrevistados 

descreveram o mesmo processo, mas não citaram a prata como sendo o metal de 

fabricação da peça. Um desses entrevistados relatou ainda que não diferencia folheado 

de bijuteria, mesma resposta dada por outra pessoa questionada. Não foram citados 

outros processos de fabricação ou referências a projeto de design ou artístico. 

Quase todas as pessoas questionadas responderam a questão em consonância com o 

conceito pesquisado na revisão da bibliografia, o que demonstra a aceitação do mesmo 

por parte dos entrevistados e que pode ser atribuído ao fato de que o termo está 

diretamente ligado ao processo de fabricação da peça, e não a uma estratégia de 

mercado. 

Tecnojoia 

Na revisão da bibliografia para este termo foram identificados três conceitos que 

apontavam para diferentes tipos de adorno. Na respostas dadas pelos profissionais para 

foram encontrados todos os conceitos descritos na pesquisa efetuada. 

Dois entrevistados relataram que não sabem o que significa o termo tecnojoia, ou 

que ele não existe. Um entrevistado disse se tratar de peças que possuem alguma função 

tecnológica como pen-drives, e são customizados através de metais nobres e diamantes. 

Dois entrevistados afirmaram que são adornos fabricados a partir de peças de sucatas de 

computadores. A maioria dos entrevistados respondeu que são adornos que se utilizam 

de algum tipo de tecnologia para interagir com o usuário. 

Quanto aos hábitos de consumo dos profissionais pesquisados foram relatados os 

motivos pelos quais os mesmos comprariam uma jóia. Todos os profissionais 

responderem que a primeira motivação para comprar seria para usá-la como adorno. 

Como segunda opção a maioria respondeu que compraria para presentear, e duas 

pessoas responderam que o motivo seria fazer reserva de valores. Foi aberto um 

parágrafo para que se houvesse alguma motivação diferente das relacionadas fossem 

escritas e um dos entrevistados respondeu que compraria uma jóia por motivo de 

satisfação pessoal. Diante dos resultados pode-se concluir que a função de adorno é a 

principal motivação do consumo de jóias por esse grupo de profissionais pesquisado. 
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Segundo grupo de trabalho: consumidores 

Foram entrevistados 5 consumidores de joias para investigar hábitos de consumo dos 

mesmos com relação aos produtos pertencentes ao setor. De maneira direta foi 

perguntado se eles comprariam um adorno apresentado no mercado como joia, mas que 

não fosse fabricado em ouro e gemas, e por que. Metade dos entrevistados respondeu 

que não compraria, pois o valor da joia está diretamente ligado ao valor de suas 

matérias-primas. Um entrevistado respondeu que compraria desde que a estética do 

objeto o agradasse, e o que o valor que ele atribui está relacionado a essa característica. 

O outro entrevistado não se posicionou de forma clara, considera que uma joia não tem 

que ser necessariamente fabricada em materiais nobres, mas expôs como algumas 

condições para a compra do objeto a qualidade e o design da peça. 

Para completar a pesquisa dos hábitos foi investigada a motivação pelo qual os 

participantes comprariam uma joia. Metade respondeu que a primeira motivação seria 

para adornar e a outra metade respondeu que o motivo seria para presentear. Três 

entrevistados consideram a possibilidade de comprar joia para fazer reserva de valores, 

sendo essa a terceira motivação relatada por eles. Dando abertura para que as pessoas 

relatassem algum outro motivo diferente dos que a pesquisa expôs, um entrevistado 

respondeu que compraria uma joia para colecionar. 

A maioria dos consumidores demonstrou hábitos tradicionais na compra de joias, a 

motivação de usar o objeto como adorno não exclui a obrigatoriedade do mesmo ser 

fabricado em material nobre, o que traça uma divisão muita clara dos conceitos joia e 

bijuteria por parte dos entrevistados. 

4 Discussões 

Diante dos conceitos estudados, não cabe realizar julgamentos sobre o que está certo ou 

errado, mesmo porque não é essa a proposta do trabalho, e sim um estudo sobre o quanto 

esses conceitos atingem o seu objetivo e são compreendidos pelo público alvo. 

Pode ser verificado que a maioria dos conceitos apresentados não possui uma 

unanimidade quanto à sua utilização, vários deles foram considerados até inexistentes ou 

não são aceitos por parte dos entrevistados, pessoas que trabalham no setor joalheiro ou 

consomem produtos desse mercado. Basicamente, o que é aceito por todos é a 

classificação dos adornos quanto ao material, subdividindo-os em dois grupos: joias e 

bijuterias. Esse fato pode ser atribuído a carga histórica desses objetos, que foram se 

diferenciando através dos tempos, mas que vêm experimentando uma aproximação 

fundamentada na valorização da bijuteria através de processos como design e pela moda. 

Aspectos mercadológicos foram apontados como precursores de novas 

denominações, impulsionadas pela necessidade cada vez maior de segmentação do 

mercado, para alavancar a venda de vários produtos. A questão é: respeitar ou não essas 



Belo Horizonte/MG — 13 e 14 de setembro de 2011
nacional de design  

 64

denominações mercadológicas, visto que são elas fruto de estratégias que diferenciam e 

direcionam de forma mais rápida para o consumo de certo tipos de adornos? 

Com a conclusão deste trabalho pretende-se iniciar uma discussão entre 

pesquisadores, profissionais, pessoas envolvidas com o setor para dizimar dúvidas e 

procurar um consenso quanto ao uso dos termos apresentados. O objetivo deve estar 

focado em facilitar a compreensão, principalmente dos consumidores, a respeito dos 

conceitos novos que surgem, afinal são a eles que se destinam os produtos. 
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Aprender sustentabilidade brincando1 

Learn susteinability playing 

Anna Carolina Feichas, Isabella Muniz 

Tendo como foco de análise empírica jogos disponíveis para crianças na faixa etária de 07 a 10 
anos em lojas da zona sul da cidade do Rio de Janeiro o propósito deste trabalho foi verificar como 
o designer pode contribuir na produção de brinquedos que transmitam corretamente o conceito de 
sustentabilidade. A pesquisa bibliográfica sobre sustentabilidade, design sustentável, educação 
infantil, marketing e semiótica, acompanhada de pesquisa de campo deram suporte a este 
trabalho. A análise semiótica dos produtos encontrados indica que há pouca aderência entre: o 
conteúdo e material dos jogos com a sustentabilidade. Como resultado preliminar percebeu-se um 
amplo campo de estudo a ser trilhado pelo designer e áreas de conhecimento associadas. 

design, sustentabilidade, educação infantil, jogos 

The purpose of this study is to determine how design can contribute to the production os toys that 
correctly convey the concept os sustainability through empirical analysis of games available for children 
aged 07-10 years in shops in the southern city of Rio de Janeiro, Brazil.Literature on sustainability, 
sustainability design, early childhood education, marketing and semiotics, accompanied by field research 
have supported this work. The semiotic analysis of the products indicates that there is little coherence to 
sustainability in content and material of the games. As a result of preliminary research it was noticed a 
broad field of study to be followed by the designer and associated areas of knowledge. 

design, sustainability, childhood education, board games 

1 Introdução  

Este estudo tem como tema o ensino do conceito de sustentabilidade para crianças entre 

07 e 10 anos de idade. A curiosidade por saber se as crianças desta faixa etária são 

capazes de entender o que é a sustentabilidade, se existem suportes para o ensino, se os 

suportes são condizentes com o conceito a ser transmitido, como o designer pode 

influenciar neste aprendizado, como o lúdico pode estar relacionado à sustentabilidade, 

foram as questões que encaminharam este estudo. 

A pergunta que se coloca é: Como suprir a necessidade das crianças de brincar 

apresentando o conceito de sustentabilidade e ao mesmo tempo garantir que os objetos 

sejam produzidos de forma sustentável? 

Jogos para crianças foram escolhidos como objetos motivadores de um projeto de 

design. Assim, a pesquisa de campo em lojas de brinquedos da zona sul da cidade do Rio 

de Janeiro, no período de 2009 e 20102, deu uma mostra das características dos objetos 

disponíveis para crianças da faixa etária estudada.  

                                                 
1 Artigo de Iniciação Científica apresentado em 2010, Design Gráfico com ênfase em Marketing da 
Escola Superior de Propaganda e Marketing, RJ - ESPM 
2 Tempo de duração para realização deste projeto de pesquisa. 
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As referências: icônica, indicial e simbólica, trazidas da semiótica, aliadas à análise 

dos materiais utilizados na produção dos objetos encontrados, permite, como resultado 

preliminar deste estudo, afirmar que tanto o design quanto o marketing podem dar uma 

contribuição significativa na difusão do conceito de sustentabilidade. 

2 Percurso Bibliográfico  

2.1 Sustentabilidade/Desenvolvimento Sustentável  

É da natureza do ser humano retirar do meio-ambiente todos os recursos para produção 

de bens a fim de suprir suas necessidades de sobrevivência e bem-estar. No entanto, as 

formas de produção e consumo alcançados na década de 70, pelos países desenvolvidos, 

deu o primeiro alerta, de âmbito mundial3, sobre os efeitos negativos do processo de 

industrialização e urbanização, apontando para a poluição do ar e da água e para a 

escassez de recursos naturais. Nos anos 80 a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

o Desenvolvimento criada pela Organização das Nações Unidas apresenta em seu 

relatório o conceito de desenvolvimento sustentável4. Através dele se expressa há 

necessidade de se buscar “um crescimento para todos, assegurando ao mesmo tempo a 

preservação dos recursos para as futuras gerações” (KAZAZIAN, 2005, p.26). 

 A operacionalização deste conceito tem induzido a tomada de diversas medidas da 

regulação do uso e proteção do meio ambiente a busca de ecoeficiência5, programas de 

consumo consciente e ações educativas que possibilitem repensar a relação do ser humano 

com o ambiente (BARBIERI,2007), conforme previsto no âmbito da educação ambiental6. 

Deste material depreende-se que o conceito de desenvolvimento sustentável engloba 

diferentes dimensões: ecológica, social e econômica, cujo desafio é vê-las de forma 

interligada, tomando consciência de sua complexidade e dos elos de causa e efeito que 

são desencadeados a partir de uma decisão de compra.   

2.2 Design e sustentabilidade 

Munari (2008) indica que projetar em design não é pura e simplesmente um processo criativo 

onde o próprio designer “artisticamente” resolve quais funções, conceitos e formas um objeto 

terá. Isso significa que o projeto de design precisa observar atributos propostos pelo cliente, de 

modo que o estudo de imagens, tipografia, diagramação, ergonomia, materiais e processos de 

produção encaminhem o produto para uma solução adequada aos problemas propostos.  
                                                 
3 Conferencia das Nações Unidades para o Meio Ambiente Humano, Estocolmo, 1972.  
4 O conceito de Desenvolvimento Sustentável ganha divulgação durante a realização da 
Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento e Meio Ambiente – Rio 92  
5 Ecoeficiência é um modelo de gestão ambiental empresarial do World Business Council for 
Sustainable Develpoment (WBCSD) que  propõe a redução de poluição e o uso racional de recursos 
naturais, de forma a ter ganhos de competitividade, satisfazer as necessidades humanas e reduzir 
progressivamente os impactos ecológicos negativos.(BARBIERI,2007) 
6 A Lei N° 9.795, de 27 de abril de 1999 dispõe sobre a educação ambiental e institui a Política 
Nacional de Educação Ambiental no Brasil.  
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Mesmo não tratando explicitamente de sustentabilidade, Munari ao destacar que os 

bons designers devem procurar resolver problemas, está mostrando na prática que faz 

parte do design o conceito de ecoeficiência preconizado pela sustentabilidade. 

Manzini (2008) explicita a necessidade da melhor utilização de materiais e adequação 

de processos de produção. Avança ao indicar que o designer é um influenciador e difusor 

de informação ao mostrar a importância do design no processo rumo à sustentabilidade. 

Destacam-se ainda como contribuições de Manzini (2008) ver o profissional de design 

como a parcela criativa e com a responsabilidade ética de “melhorar a qualidade do 

mundo” (MANZINI, 2008: p. 15) bem como atribuir ao designer, papel fundamental na 

mudança das relações das pessoas com seus artefatos e a expectativas de bem estar que 

os artefatos pretendem suprir.  

Mas se as colocações dos autores são semelhantes por que não vivemos em 

sociedades sustentáveis? Porque as propostas não são adotadas ou, quando o são, caem 

em casos onde cada um resolve seu problema isoladamente.  

Fomos criados e ensinados que o consumismo é a melhor forma de viver sem que 

atentemos para toda a cadeia de consumo apresentada e descrita no filme: “De onde 

vem as coisas”. Este audio-visual mostra a relação entre marketing, produção, economia, 

política e consumo deixando em evidência a exploração de recursos naturais e a poluição 

causada ao ambiente além do controle exercido sobre a sociedade.  

Enquanto Munari nos ensina a projetar de forma funcional e condizente com a 

utilidade do produto, Manzini apresenta um grande desafio para os designers: “[…] como 

podemos nos encaminhar rumo a uma sociedade onde as expectativas de bem-estar não 

sejam mais associadas à aquisição de novos artefatos?” (MANZINI, 2008: p.56) 

No âmbito do design, várias questões podem ser abordadas com crianças 

sensibilizando-as para o conceito da sustentabilidade, se, desde o início do projeto o 

designer tiver preocupações com a escolha de materiais, recursos a serem usados na 

produção, descarte/reciclagem e reaproveitamento após o uso, de modo a atender 

requisitos de ecoeficiência, conforme citado por Manzini(2008) “[…]uma completa 

redefinição do significado que cada indivíduo ou grupo atribui ao conceito de qualidade 

de vida e, em última análise, à idéia de bem estar.” 

2.3 Porque o foco em educação infantil  

Para demonstrar a importância de se ensinar o conceito de sustentabilidade com especial 

atenção para a faixa etária de 7 a 10 anos, escolhida como foco deste trabalho. A obra de 

Bock (2004) permitiu percorrer teorias de psicologia de alguns pensadores com trabalho 

voltado para educação.   

Watson, citado em Bock, por exemplo, disse que “os organismos se ajustam aos seus 

ambientes por meio de equipamentos hereditários e pela formação de hábitos” (BOCK, 

2004:45). Depreende-se dessa afirmativa que a maior parte dos hábitos se adquire na 
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infância pelo processo de repetição. Se uma criança aprender que ao escovar os dentes 

deve deixar a torneira fechada; estará praticando a economia de água e com isso 

buscando assegurar o que ela tem para as gerações futuras. 

Ao descrever os estágios de desenvolvimento humano, Bock citando Piaget chama 

atenção para a necessidade de considerar as características próprias de cada idade, 

indicando que na faixa etária que vai de 07 a 11/12 anos, no “Período das Operações 

Concretas”, é possível para a criança aceitar pontos de vista diferentes, assim como fazer 

uma ação, voltar a trás e retomá-la de algum ponto onde considere que seguiu pelo 

caminho errado, a criança já entende o conceito de construção e desconstrução, também 

tem capacidade de organizar idéias de passado, presente e futuro. 

Essa fase do processo educacional mostrou-se interessante para escolha da faixa 

etária pesquisada neste trabalho porque a criança já entende que para toda ação existe 

uma reação e que as ações geraram reações positivas ou negativas, consegue pensar em 

como reverter a situação negativa. Com a noção de passado e futuro é possível perceber 

que não necessariamente a reação é imediata.  

Vigotski, citado em Bock, chama atenção sobre diferentes aspectos que estão 

presentes no processo de aprendizagem:  

O desenvolvimento não é pensado como algo natural nem mesmo como 
produto exclusivo da maturação do organismo, mas como um processo 
em que estão presentes, a maturação do organismo, o contato com a 
cultura produzida pela humanidade e as relações sociais que permitem a 
aprendizagem (BOCK, 2004:p.124).  

Destes aspectos se depreende que jogos proporcionam o desenvolvimento de relações 

sociais e o contato com a cultura, aliando a este processo características do lúdico.  

O pensamento de Huizinga (2005) deixa clara a importância do jogo na vida do ser 

humano enquanto elemento social que dá suporte para formação da moral de uma 

sociedade. Ele destaca que jogos proporcionam a sensação de prazer, descontração, o 

desenvolvimento do lúdico e capacidade de abstração, estimulam o desenvolvimento de 

estratégias, a imaginação e a criatividade. Por sua vez, as regras presentes nos jogos 

reforçam nas crianças que toda sociedade é regida por leis, já que desde a mais tenra 

infância a criança sabe o que pode e o que não pode fazer.  

A faixa etária entre 07 e 10 anos é apresentada por vários estudiosos como sendo o 

momento de socialização e aprendizagem intenso, o que reforça a escolha por esta faixa 

etária como foco deste estudo. Já, o caráter lúdico dos jogos e o papel que 

desempenham na socialização, no desenvolvimento e aprendizado do ser humano 

mostram-se objetos interessantes a serem investigados do ponto de vista do design e a 

possibilidade de transmitir conceitos de sustentabilidade, reforçando a escolha de jogos 

como objetos de pesquisa neste trabalho. 
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2.4 Marketing 

A contribuição do marketing no âmbito deste trabalho dá-se em duas esferas: o papel 

indutor que exerce sobre a venda de produtos e serviços e os estudos recentes sobre o 

poder de compra dos tweens. 

Conforme apresentado anteriormente, o consumo está diretamente relacionado com 

o conceito de bem-estar vigente na sociedade ocidental. Conceito este desenvolvido e 

praticado através do marketing, divulgado na mídia, por intermédio da propaganda e da 

publicidade. Percebe-se então que da mesma forma que tem sido ferramenta poderosa 

para promover o consumo pode se tornar igualmente aliada da sustentabilidade incutindo 

novos hábitos de consumo.   

Identificados como tweens, crianças com idade entre 08 e 14 anos, têm sido 

consideradas influenciadoras, quando não, decisoras de compra como indicado por 

Fermiano(2010) 

Essas crianças e jovens adquirem, rapidamente, habilidades para lidar 
com as novas tecnologias, auxiliando adultos no manuseio de 
computadores e outros aparelhos eletrônicos. Eles estão mais do que 
nunca expostos a um sem número de informações que solicitam 
comportamento ávido de consumo e parecem demonstrar que não 
possuem estratégias de ação e reação para lidar com tais abordagens.    

Em continuação, indica que 

Os tweens representam três mercados em potencial, o deles próprios, a 
influência que podem exercer em suas famílias e em relação ao futuro, 
porque sua fidelidade às marcas pode ser um instrumento de socialização 
poderoso em relação a seus futuros filhos [...] ( Fermiano, 2010).  

A capacidade de decisão e de compra atribuídas a este grupo de crianças e jovens 

aliada a potencial influência sobre seus familiares e futuros filhos reforçam a necessidade 

de que a faixa etária entre 07 e 10 anos esteja em contato e perceba, quanto antes, que 

a sustentabilidade depende de um esforço em conjunto da sociedade, estando elas 

incluídas no processo de mudança para sustentabilidade. 

2.5 Semiótica  

Para a compreensão dos fenômenos sociais buscou-se os conceitos desenvolvidos pela 

semiótica, para dar sustentação a este artigo. A semiótica tem por objetivo estudar todos 

os signos apresentados ao ser humano sejam eles visuais, auditivos, táteis, sensitivos ou 

palativos, ou seja, qualquer dos sentidos que passe pelos canais da percepção humana.  

Por se tratar este de um estudo voltado para o design, o entendimento de signos e 

percepção inerentes ao campo da semiótica mostrou-se adequado para análise dos brinquedos 
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pesquisados, sendo o conceito de signo adotado o apresentado por Lucy Niemeyer:  

[…] (do grego semeion = signo) é a teoria geral dos signos. Segundo 
Peirce, signo é algo que representa alguma coisa para alguém em 
determinado contexto. Portanto, é inerente à constituição do signo o seu 
caráter de representação, de fazer presente, de estar em lugar de algo, de 
não ser o próprio algo. O signo tem o papel de mediador entre algo 
ausente e um intérprete presente (NIEMEYER:2003, p.19) 

Através dos conceitos que o vendedor transmite para o consumidor, a cerca da 

sustentabilidade, assim como, as informações contidas na embalagem do produto, os 

materiais utilizados na confecção do mesmo e as imagens impressas no brinquedo vão 

construir um conceito de sustentabilidade que o consumidor aceita como verdadeiro. 

Segundo Niemeyer (2003), o produto precisa além de comunicar fazer o consumidor 

acreditar no que ele comunica, os produtos, assim como o marketing, têm o poder de 

fazer as pessoas crerem na informação que veiculam. 

Cientes: da importância da forma como os conceitos de sustentabilidade são 

transmitidos, de toda cadeia de transmissão pela qual essa informação passa e da 

importância que o processo e os materiais utilizados na produção tem na construção da 

percepção do que é sustentável, esses conceitos de semiótica foram incorporados para 

analisar os jogos disponíveis nas lojas visitadas.  

Essa análise se baseou nos conceitos de referências no produto classificadas por 

Niemeyer (2003) como icônicas, indiciais e simbólicas. Com as referencias icônicas  

busca-se apontar aspectos de semelhança entre o produto e o real; as indiciais se 

referem ao processo produtivo e utilização do objeto construído; e as simbólicas, fazem 

referencia a cultura local, onde se aplicam os signos. 

3 Percurso Empírico  

3.1 Relato da pesquisa de campo  

A partir do panorama descrito acima, buscou-se no comércio saber que tipo de jogos são 

oferecidos para crianças com idade entre 07 e 10 anos da classe média carioca, tomando 

como foco de observação a apresentação e o conteúdo dos jogos que foram encontrados.  

Foram visitadas lojas da zona sul do Rio de Janeiro e em cada uma delas a primeira 

pergunta feita a atendente era se havia brinquedos relacionados com sustentabilidade. 

Em todos os lugares a resposta foi um ponto de interrogação. Modificando a pergunta e 

pedindo que mostrassem jogos para crianças entre 07 e 10 anos relacionados com meio-

ambiente obtiveram-se as respostas a seguir relatadas.   

Brik Center (centro) - Foram considerados pelo vendedor jogos relacionados com 

meio-ambiente aqueles feitos com madeira: Xadrez, Damas e Pequeno Construtor. Os 
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jogos mais vendidos são “War”, “Jogo da Vida” e “Banco Imobiliário”, não ecologicamente 

corretos, segundo a percepção do vendedor. Quem costuma comprar os jogos são 

adultos, “dificilmente entra uma criança na loja”.  

Brik Center (Rio Sul) – Não trabalham com brinquedos educativos, tinham “Pequeno 

Construtor”. Confirmaram que são raras as crianças na loja, “só vem em aniversário ou dia das 

crianças”. Mais vendidos: “War”, “Jogo da Vida” e “Banco Imobiliário”. 

Lojas Americanas (Rio Sul) - Loja de varejo em geral. A vendedora apresentou 

como brinquedos relacionados com meio-ambiente e ecologicamente corretos, todos os 

produzidos pela 'Xalingo', porque são de “madeira reciclada”. Campeões de venda: 

brinquedos baratos, carrinhos e bonecas simples, brinquedos relacionados com desenhos 

animados da “moda”. 

Brinq Mais (Lgo. Do Machado) - Loja de brinquedos educativos. A vendedora não 

entendeu a pergunta sobre sustentabilidade e chamou a dona da loja que apontou um 

quebra-cabeça como sendo ecologicamente correto, pois segundo sua percepção as 

peças são de papelão e a embalagem também. O mesmo fabricante oferece um jogo da 

memória no mesmo padrão do quebra-cabeça.   

Enfim Enfant (Shopping da Gávea) – Loja especializada em brinquedos educativos. 

A vendedora não sabia o que é sustentabilidade “Desculpe moça, não sei o que é isso”. 

Perguntei sobre brinquedos que fossem ecologicamente corretos. Ela trouxe um jogo de 

pescaria de festa junina. Para cada um dos peixes a indicação se o animal é de rio ou mar. 

Após a apresentação deste jogo a vendedora desistiu da orientação. Ao percorrer as outras 

estantes da loja foram encontrados lápis de cera de tinta orgânica e cera de abelha (idade 

indicativa 3 anos) e os mesmos quebra-cabeça e jogo da memória já vistos.  

3.2 Observações sobre os jogos pesquisados 

Somente os jogos apontados como ecologicamente corretos na percepção dos atendentes 

e condizentes com a faixa etária pesquisada foram analisados, conforme figura 1. 

Figura 1. Foto dos objetos analisados 
Xadrez Quebra-cabeça Jogo da memória 
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No quadro 1 a seguir se identificam as referências icônicas, citadas por Niemeyer 

(2003), isto é, qual a referência que os jogos pesquisados trazem da realidade.  

 
Quadro 1. Referências icônicas identificadas nos jogos pesquisados 

Jogo/ 
Referência Icônica 

Xadrez Quebra-cabeça 
e 

Jogo da memória 

Tradição da Forma Peças são  personagens:  cavalo, 
rei, rainha ... 

Peças de encaixe criam imagem 

Semelhança Cromática Cor diferencia os jogadores Cores primárias chamam a atenção 
da criança e remetem a natureza. 

Semelhança de 
Material 

Madeira remete a época da 
criação do jogo (séc.XV) 

Peças em papelão buscam referência 
ecológica, reciclada e/ou reciclável 

Semelhança de 
Ambiente 

Ambiente abstrato, antiguidade: 
monarquia, rei, rainha, torre, ... 

As imagens remetem a natureza, 
flora e fauna Brasileira, preservação 
do meio-ambiente 

Fonte: o próprio autor 
 

 No quadro 2, referências indiciais destacam vestígios do processo de produção. 

Como nem todos os jogos puderam ser manuseados algumas características não foram 

avaliadas. 

 

Quadro 2 – Referências indiciais identificadas nos jogos pesquisados 
Jogo/ 

Referências 
indiciais 

Xadrez Quebra-cabeça Jogo da memória 

Traço de 
Ferramenta/Máquina 

Simetria entre as peças. 
Brilho indica o uso de 
verniz localizado. 

Formato irregular das 
peças utilização de 
faca especial. 

Sem aplicação de 
verniz e corte reto  

Cor Tabuleiro aplicação da cor 
através do processo de 
serigrafia (P&B) 

impressão off-set impressão off-set 

 
 
Forma Indicativa 
 

Peças personagens com  
movimento próprio. 
Tabuleiro onde a ação 
ocorre. 

Formas assimétricas 
e complementares  
que se encaixem.  

Formas simétricas  e 
verso idêntico. 

Fonte: o próprio autor  
 

No quadro 3 se relacionam as referências simbólicas dos jogos pesquisados que 

serão descritas conforme a estrutura cultural carioca, durante o período de 2009 e 2010.  
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Quadro 3 – Referências simbólicas dos jogos pesquisados 
Jogo Xadrez Quebra-cabeça Jogo da memória 

Símbolos 
gráficos 

- Animais  Animais  

 
 
Cor simbólica 

P&B, são os opostos, 
identificam o jogador.  
Tabuleiro em duas cores, 
diferenciando o percurso a 
ser traçado.  

Por utilizar imagens reais 
fotografadas, estas 
expressam o habitat do 
animal retratado.  

Por utilizar imagens reais 
fotografadas, estas 
expressam o habitat do 
animal retratado.  

 
Forma simbólica 

Cada peça representa um 
personagem com 
características distintas 

A finalização do jogo 
remete a quadros, fotos, 
em última instância, a 
obras de arte.  

O quadrado ou retângulo 
como se fosse um frame, 
uma chapa do filme 
fotográfico, uma foto. 

Posições e 
posturas 
simbólicas 

Indicação de hierarquia e 
função das peças  

Organização, disciplina, 
cumprimento do objetivo 
proposto. 

Organização, disciplina, 
cumprimento do objetivo 
proposto. 

Material 
simbólico 

A madeira remete ao 
tempo em que o jogo foi 
criado 

O papelão faz referência 
ao reutilizado, reciclável 
ou reciclado 

O papelão faz referência 
ao reutilizado, reciclável 
ou reciclado 

Fonte: o próprio autor  
 

Atendo-se especificamente aos materiais utilizados na embalagem e peças dos jogos,   

processo de impressão, no quadro 4, se relacionam os materiais encontrados.  

 

Quadro 4. Identificação dos materiais utilizados nos jogos pesquisados 
Jogo 

Fabrican- 
te 

Material da 
Embalagem 

Material 
Tabuleiro 

Material das 
Peças 

Impres
-são 
das 

Peças 

Impres-
são 

Tabuleiro 

Impressão 
Embala-

gem 

Quebra-
cabeça 
Comdesenho 

Papel Kraft 
contraplacado 
Plástico 

- Papelão 
contraplacado

Off-set - Off-set 

Jogo da 
memória 
Comdesenho 

Papel Kraft 
contraplacado 
Plástico 

 
- 

 
Papelão 
contraplacado

 
Off-set 

 
- 

 
Off-set 

Xadrez 
Xalingo 

Papelão 
contraplacado 

 
Madeira 

 
Madeira 

 
- 

 
Serigrafia  

Off-set 
c/verniz 

Fonte: pesquisa de campo realizada pelo autor. 
 

O papel Kraft e o papelão de origem bruta, presente nos objetos analisados, por 

não receber tratamento para branqueamento e/ou ser produzido a partir de material 

reciclado, denota preocupação do fabricante em não criar embalagens com durabilidade 

além da proposta do produto, passíveis de serem reaproveitadas, bem como em 

minimizar impacto negativo sobre o meio ambiente proveniente de efluentes e poluição 

provenientes do processo de branqueamento.   

O plástico utilizado para lacrar as embalagens do quebra-cabeça e do jogo da 

memória por um lado, demonstra-se inadequado do ponto de vista ambiental porque é 

um produto que demora a se decompor e porque tem como matéria-prima o petróleo, 

recurso natural não renovável e esgotável.  O fabricante está usando um produto de 
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longa vida útil para um uso de curto, no máximo, médio prazo. Por outro lado, tem a 

função de lacrar e proteger o jogo da poeira e manuseio, mantendo a visibilidade do 

produto.  

 A utilização da madeira na confecção do jogo de xadrez, peças e tabuleiro, se 

mostra condizente com a proposta de durabilidade do brinquedo que, por vezes, passa 

por várias gerações.   

Os processos de impressão e contra-placagem dos impressos nas embalagens e 

peças de todos os jogos são o motivo de maior preocupação ambiental, pois apesar da 

utilização de tintas atóxicas e a base de água, ainda são processos que consomem muita 

energia e água, recursos naturais de ordem finita, gerando efluentes contaminados, caso 

não sejam devidamente tratados.  

Apesar de não se ter conhecimento sobre o tipo de cola utilizada na contra-placagem 

dos impressos das embalagens e peças pesquisas, cabe observação que a composição da 

cola pode tornar os processos de reciclagem mais lentos e complexos, quando não os 

impossibilita. Esta observação é válida com relação à composição do verniz utilizado na 

embalagem do jogo de xadrez.  

Processo off-set de impressão parece ser o utilizado nas embalagens e peças do 

quebra-cabeça e jogo da memória. Pelo que se conhece deste processo, até o momento, 

é grande consumidor de água, energia e papel, portanto de recursos naturais.  

Quanto ao conteúdo, observa-se que alguns dos jogos pesquisados, com exceção do 

xadrez, pela padronização que lhe é inerente, apresentaram como conteúdo 

ecológico/ambiental imagens de animais (quebra-cabeça).  

3.3 Observações secundárias  

Esta pesquisa trouxe a tona outras observações que não tinham sido cogitadas quando 

do início deste trabalho, as crianças não são frequentadoras de loja de brinquedos. O 

adulto detém o poder de compra.  

Os vendedor/atendentes visitados parecem não ter qualquer noção do que venha a 

ser o conceito de sustentabilidade, limitando-se a relacionar este conceito com o material 

ecologicamente correto presente nos jogos apresentados.  

4 Análise preliminar  

Circunscrita a pequena amostra de lojas visitadas, quantidade reduzida de jogos 

encontrados e com base nas referências da semiótica, verificou-se que não há jogos 

disponíveis para crianças na faixa etária de 07 a 10 anos capazes de transmitir o conceito 

de sustentabilidade e que os objetos indicados como sendo ecologicamente corretos 

apesar de serem produzidos sob a égide da ecoeficiência, oferecem um campo fértil de 

pesquisa a ser explorado.    
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Percebe-se que os jogos estão sendo subutilizados com relação ao potencial que 

podem ter na disseminação do conceito de sustentabilidade. A relação fauna-natureza, 

presente no quebra-cabeça e jogo da memória pesquisados, apresenta uma visão 

estática e incipiente de ambiente e sustentabilidade. Não permite, por exemplo, que se 

estabeleça uma relação entre a imagem do animal e componentes de seu habitat, 

ampliando a informação para os participes do jogo sobre ecossistemas.  

Os materiais e processos de produção identificados nos jogos pesquisados indicam 

que apesar de haver uma intenção em ser ecologicamente correto, somente o papel Kraft 

e o papelão cumpririam este papel, pois congregam durabilidade do material com tempo 

de uso, provem de processo de reciclagem e podem ser reciclados.  A obtenção de papel 

de florestas plantadas aumentaria ainda mais a aderência do objeto ao conceito de 

sustentabilidade. Essa observação é também valida para os objetos produzidos a partir 

da madeira, que pode ser obtida de madeira certificada ou proveniente de reuso. 

Quanto aos demais processos e materiais identificados percebe-se um campo imenso 

de pesquisa e investimento em melhoria dos processos de produção a ser percorrido no 

sentido de minimizar ou substituir o uso de matérias-primas e insumos provenientes de 

recursos não renováveis por outros renováveis, bem como de tratar os efluentes 

gerados, reduzindo a poluição.  

A cadeia criança(usuário do jogo)/adulto(consumidor)/atendente(promotor de venda)  

remete ao conceito de difusor apresentado por Niemeyer indicando que os conceitos de 

ecoeficiência e sustentabilidade devem estar difundidos não só para as crianças que 

serão adultos amanhã, conforme motivo deste trabalho, mas também para os adultos de 

hoje e atendentes das lojas. Considerando a função de socialização que os jogos 

exercem, o público em contato com estes se amplia, envolvendo também seus participes 

que estarão sujeitos a receber a mesma mensagem. Portanto, o poder de difusão da 

informação não se restringe apenas a cadeia inicialmente identificada.  

Neste mister a pergunta que se coloca é que papel assumirá o Marketing na difusão de um 

conceito que em sua essência visa modificar o consumismo para um consumo consciente, 

questiona o bem estar baseado no ter e propõe o bem estar baseado no ser? Serão Marketing 

e Design capazes de trabalhar a idéia de brinquedos construídos a partir de material reciclado?  

Serão o Marketing e o Design capazes de resgatar a cultura local em detrimento da global? 

A pequena amostra de objetos pesquisados indica que o conceito de design 

sustentável que é voltado para uma solução integrada dos problemas, funcionalidade do 

produto, produção ecoeficiente, tem um grande potencial para crescer. A interligação de 

fatos, por exemplo, poderia ser contemplada num jogo que abordasse o tema água, 

apresentando o transcurso de um rio, desde sua nascente até sua foz, mostrando de 

onde ele vem, seus diferentes usos, nível de poluição ao longo do curso, medidas de 

remediação, transmitindo dessa forma o conceito de sustentabilidade.  
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Os jogos mais vendidos, “War”, “Banco Imobiliário” e “Jogo da Vida”, podem servir de 

inspiração para criação de jogos que tenham a mesma atratividade destes, cujo conteúdo 

tenha como foco, por exemplo, as relações entre consumo, produção, efeitos sobre o 

meio ambiente e soluções encontradas pela sociedade para mitigar a degradação 

ambiental ou, ainda, as relações entre presa e predador, disponibilidade de alimento, 

reprodução das espécies.   

A pesquisa com “tweets” indicando o poder de influência de compra deste grupo de 

crianças e ao mesmo tempo a falta de informação para questionar o consumo ao qual 

são induzidos diariamente aponta a necessidade de educar para um consumo consciente. 

O jogo por seu componente lúdico e fator de socialização mostra-se como 

inicialmente proposto neste estudo, objeto de difusão de informação, além de suporte 

para o desenvolvimento intelectual.  

5 Conclusão 

A resposta a pergunta: Como suprir a necessidade das crianças de brincar apresentando 

o conceito de sustentabilidade e ao mesmo tempo garantir que os objetos sejam 

produzidos de forma sustentável, mostra que há um amplo campo de pesquisa a ser 

explorado no âmbito do design. 

Criar jogos que congreguem os predicados do ecodesign apontados por Murani e 

Manzini, será uma forma do designer contribuir na produção de brinquedos que 

transmitam corretamente o conceito de sustentabilidade. Coloca-se como desafio para os 

projetistas e todos os envolvidos na cadeia de produção e comercialização entender o 

conteúdo de sustentabilidade e incorporá-lo ao produto e serviço. 

Cabe ressaltar que as análises feitas neste trabalho estão circunscritas a amostra 

pesquisada não podendo extrapolar e generalizar os resultados para uma realidade maior 

que a descrita. Num aprofundamento do trabalho com base em recorte amostral mais 

especifico poderá confirmar ou não as constatações feitas. 

A contribuição deste trabalho está relacionada com a busca por interligar conteúdos 

de diferentes disciplinas do curso de design gráfico com ênfase em marketing, tais como: 

materiais e processos, semiótica aplicada ao design, design e sustentabilidade além de 

marketing, buscando assim, uma forma de análise da realidade. 
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Arte e design: campos distintos, elementos comuns 

Art and design: distinct fields, shared elements 

Sérgio Luciano da Silva, Rita Aparecida da Conceição Ribeiro 

Este artigo investiga alguns dos pontos de contato, semelhanças e divergências que alimentam a 
discussão das relações de fronteira entre arte e design. Um dos pressupostos é de que arte e 
design são campos distintos, mas que pela própria condição histórico-cultural milenar e cambiante 
da arte e do estatuto em formação do design mantêm entre si uma relação complexa e de difícil 
compreensão. Numa análise diacrônica e comparativa nos apoiamos em três autores: Arthur C. 
Danto, Aristóteles e Umberto Eco. Mais do que encontrar respostas definitivas, nosso objetivo é 
ampliar o conhecimento sobre as interconexões e mútuas influências desses dois campos. A 
relevância desse estudo se dá na medida em que o design busca assumir-se enquanto um campo 
estratégico, autônomo e singular. 

arte, design, interdisciplinaridade 

This paper investigates some of the points of contact, similarities and differences that have fed the 
discussion regarding the bordering relations between art and design. One of the premises is that 
art and design are distinct fields, but due to the peculiar millenary historic-cultural changing 
condition of art and of the still emerging statute of design, they keep a complex and hard-to-
understand relationship. In a diachronic and comparative analysis, we seek support in three 
authors: Arthur C. Danto, Aristotle, and Umberto Eco. More than reaching definitive answers, our 
goal is to broaden the knowledge on the interconnections and mutual influences between these two 
fields. The relevance of the study relies on the fact that design has tried to establish itself as a 
strategic, autonomous and singular field. 

art, design, interdisciplinarity 

1 Introdução 

Pensar as relações entre dois campos quaisquer de pesquisa e trabalho exige, do ponto 

de vista epistemológico, estabelecer, em primeiro lugar, um estatuto ontológico mínimo 

para cada uma das áreas envolvidas. Partindo desse pressuposto, é preciso perguntar o 

que é arte e o que é design e encontrar respostas, mesmo que provisórias. Já existe uma 

distinção entre esses campos, uma vez que apenas o design se propõe como campo de 

ciência. No entanto, estamos impossibilitados de recortar, em análises distintas e 

sequenciais, cada um dos temas estudados aqui. A impossibilidade ocorre porque, no 

caso específico da arte contemporânea e do design, a busca pelo estabelecimento de 

seus estatutos traz simultaneamente à tona questões de suas inter-relações. Esta 

suposição inicial de simultaneidade, com efeito, já aponta para a compreensão de que 

arte e design, enquanto campos distintos, incorporam e apropriam cada um 

características do outro. 
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Nosso trabalho parte de uma análise diacrônica e comparativa, fazendo uso, de um 

lado, de algumas indagações do filósofo Arthur C. Danto sobre possíveis definições para a 

arte contemporânea, e de outro, dos conceitos aristotélicos de mímesis, útil e belo como 

chaves de leitura e possível solução para estas indagações, introduzindo também a 

temática específica do estatuto do design. Em seguida, em uma perspectiva diversa da 

anterior (considerando arte e design como campos que têm parte de seus fundamentos 

estabelecidos na comunicação), apresentamos os conceitos de discurso aberto e discurso 

persuasivo, utilizados por Umberto Eco em seu livro Obra Aberta. A partir desta 

exposição, retornamos ao exame diacrônico e comparativo, para mais uma vez buscar 

em Aristóteles elementos e critérios que possibilitem aclarar as características e 

particularidades da arte e do design. 

2 Em busca de estatutos mínimos para a arte e para o design  

No capítulo inicial do livro A transfiguração do lugar-comum, Arthur C. Danto apresenta 

uma indagação sobre o que é uma obra de arte. A intenção é compreender a arte 

contemporânea, enquanto manifestação cultural, com todas as suas características 

exclusivas, mas que se conecta e se entrelaça com diversas outras áreas da cultura de 

nosso tempo. Pretendemos, neste primeiro momento, buscar uma possível saída para o 

questionamento de Danto (apresentado sob a forma de um raciocínio, nomeado por ele, 

“Dilema de Eurípedes”), correlacionando-o com algumas proposições de Aristóteles 

ligadas ao conceito de mímesis. 

Em “Obras de arte e meras coisas reais”, capítulo 1 do seu livro, Danto analisa 

inúmeros conceitos, passando pelas ideias de pensadores, artistas e obras de arte: ele 

recorre a Wittgenstein, depois a Platão, Sócrates, Shakespeare, Sartre, Van Gogh e 

Aristóteles. Uma das questões que estão na origem deste trajeto é qual a natureza da 

fronteira entre arte e não arte. O ponto específico que nos interessa começa quando 

Danto, ao tratar do problema da imitação, conclui que a mesma “tem a função mais 

importante de representar as coisas reais” (DANTO, 2005, p.55). Em seguida, ele afirma 

que a representação contém uma ambiguidade e para diferenciar os dois sentidos recorre 

à Nietzsche. 

Em sua obra, O nascimento da tragédia, Nietzsche associa a origem da tragédia 

grega aos rituais dionisíacos. Nesses rituais havia a crença de que Dionísio sempre se 

fazia presente: este seria o primeiro sentido de representação, uma (re)apresentação. 

Com o passar do tempo, o teatro trágico grego substituiu os rituais por reprodução 

simbólica. Assim, o deus não mais aparecia mas era representado por alguém. Este seria 

o segundo sentido de representação, algo que está no lugar de outra coisa. Dessa forma, 

para Nietzsche, Eurípedes destruiu a tragédia ao introduzir elementos que faziam com 

que a representação teatral se tornasse mais próxima da realidade possível. Esse é o 
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programa euripidiano (que sacrifica uma parte do mistério) e a sua contrapartida é fazer 

arte que não tenha correspondência na realidade, consequentemente, não conduzindo à 

prevalência da imitação. Danto resume assim os dois programas: 

O dilema de Eurípedes consiste em que, uma vez completado o programa 
mimético, o produto fica tão parecido com o que se encontra na realidade 
que, exatamente por ser idêntico ao real, cabe perguntar o que o torna 
uma obra de arte. A tentativa de fugir ao dilema exagerando os elementos 
não-miméticos purgados em nome do programa produz uma coisa tão 
diferente da realidade que essa pergunta perde sentido. Mas permanece 
outra questão, igualmente importante: dado que no final obtemos algo 
que é descontínuo com a realidade, o que ainda o distingue como arte? 
(DANTO, 2005, 68) 

Mais à frente, Danto afirma que: 

Talvez seja mesmo impossível escapar desse dilema enquanto 
continuarmos tentando definir a arte em função de aspectos comparáveis 
ou contrastantes com os do mundo real. Mas nesse caso é bem possível 
que o dilema seja fatalmente inescapável, pois que outra coisa além de 
aspectos comparáveis ou contrastantes poderia servir de base para a 
construção de uma teoria da arte? (DANTO, 2005, 70) 

Danto, então, sugere uma saída para esse dilema: as convenções. Tudo aquilo que a 

convenção aceitar como obra de arte é obra de arte. Esta saída ele já havia apontado no 

início do capítulo, quando o pintor J (um personagem do livro) declara que sua superfície 

vermelha é uma obra de arte. Ora, essa “saída” já não havia satisfeito Danto naquele 

momento do texto e obviamente ainda continua não o satisfazendo — nem a quem quer 

que busque compreender o que está em questão. É uma solução precária, que não nos 

satisfaz em termos de fundamentação. 

2.1 A complementaridade não excludente na arte 

Neste ponto, paramos com a argumentação de Danto (que seguirá por todo o seu livro) 

para propormos uma via intermediária entre o programa mimético e o contramimético. 

Se pudermos encontrar algo mediador entre continuidade e descontinuidade com o real, 

talvez uma parte da questão possa tornar-se mais clara. Nossa intenção é, com dissemos 

anteriormente, escapar da contradição buscando em Aristóteles elementos associados ao 

seu conceito de mímesis que possam nos ajudar a construir uma saída para a aporia 

instalada. 

O livro IV da Poética é considerado pela tradição como o lugar para se extrair o 

conceito de mímesis em Aristóteles. No entanto, consideramos que é necessário um 

grande esforço para aclarar tal conceito. Como aponta Cláudio Veloso (2004, p. 15), 

“antes de tudo, em lugar algum Aristóteles define o termo µίµησις [mímesis]”. No 
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entanto, Werner Jaeger (1986, p. 710) indica-nos uma outra fonte de pesquisa desta 

questão: “... Aristóteles define a relação entre a arte e a natureza, dizendo que não é 

esta que a arte imita, mas sim que a arte se inventou para preencher as lacunas da 

natureza” e remete a outra obra sua (JAEGER, 1946, p. 92-93). Nela Jaeger diz: 

É uma idéia caracteristicamente aristotélica de que a natureza é finalista 
em mais alto grau inclusive que a arte, e que o finalismo que reina no 
trabalho, seja arte ou destreza, não é senão uma imitação de finalismo da 
natureza. A mesma idéia acerca da relação entre as duas coisas se 
expressa brevemente no livro II da Física, que é um dos escritos mais 
antigos de Aristóteles. Também se faz alusão incidentalmente em outros 
lugares, mas nunca tão bem desenvolvida e articulada como aqui. Uma 
expressão como a seguinte é rigorosamente original: “não imita a 
natureza a arte, senão a arte à natureza; e a arte existe para ajudar a 
levar a cabo o que deixa de fazer a natureza. 

Philippe Lacoue-Labarthe (2000, p. 257) vai também até a Física com a mesma 

intenção: “[...] trata-se com muita certeza de uma das mais seguras interpretações da 

teoria aristotélica da mimese, tal como a encontramos, com efeito, quanto ao essencial, no 

livro B da Física (194a)” e diz-nos em seguida (LACOUE-LABARTHE, 2000, p. 257-258): 

De acordo com o que diz Aristóteles, a tékhne é pensada literalmente 
como o a-créscimo da phýsis, quer dizer, do aparecer (phaínen) como o 
crescer, o eclodir e o desabrochar (phýein) à luz. (...) Formulado de outro 
modo: apenas a arte (a tékhne) é capaz de revelar a natureza (a phýsis). 
Ou ainda: sem a tékhne, a phýsis escapa, porque em sua essência a 
phýsis kryptesthai phílei, ela adora dissimular-se. 

Ora, considerando tanto as passagens acima quanto o texto do livro IV da Poética, 

aquilo que é um acréscimo não pode ser considerado mera imitação ou duplicação. O 

aprender do homem com as representações, por exemplo, “de animais ferozes e de 

cadáveres” (ARISTÓTELES, 1987, p. 203) aponta para um conceito de mímesis que busca 

reassumir os procedimentos da natureza (phýsis). A mímesis está ligada ao real empírico 

(não é cópia de uma realidade inteligível) e não vai simplesmente reproduzir a natureza, 

porque é ativa e criativa. 

Assim, voltando ao problema de Danto, tendo uma interpretação da mímesis como 

um recurso que acrescenta e complementa, poderíamos dizer que não se trata de a arte 

ser nem contínua nem descontínua, mas de ser complementar com o real. Desta 

maneira, ao inverter nosso olhar sobre a questão, o fato de a teoria da contramimese 

estar “conceitualmente entrelaçada com a teoria que rejeita, isto é, a própria teoria da 

mimese” (DANTO, 2005, p. 67), não seria mais um problema, como considera Danto, 

mas parte da solução. 
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2.2 O fim em si mesmo, o útil e o design 

Quase ao final do primeiro capítulo, Danto apresenta-nos o resumo de algumas questões 

que já havia desenvolvido em momentos anteriores. Uma delas, acreditamos, também 

pode ser respondida pela nossa proposta de solução mimética, mas, como veremos, traz 

um elemento a mais. A pergunta de Danto é “... será que cada novo item da realidade — 

digamos, uma nova espécie ou uma invenção — deve ser considerado uma contribuição 

para a arte?” (2005, p.67). Ora, se, como vimos, novos objetos de arte podem não ser 

simplesmente descontínuos com a realidade, mas complementares, e revelar aspectos 

desta realidade, que de outro modo estariam ocultos, esta segunda pergunta está em 

parte respondida: um novo item da realidade pode ser considerado uma obra de arte. No 

entanto, por que usamos o pode e não o deve, a questão ainda não se esgotou. Alguém 

ainda poderia levantar mais uma dúvida: outros objetos, como os de design, também são 

capazes de revelar novos aspectos da realidade. Seriam eles também objetos de arte? 

Acreditamos que Aristóteles pode, mais uma vez, nos ajudar. Em outra obra sua, 

A Política, ele faz uma distinção entre coisas úteis e coisas belas, que visa não 

especificamente às artes, mas às atividades humanas em geral. Mantendo o espírito de 

apropriação, que até agora nos conduziu, podemos fazer um uso correlato dessa 

distinção para a nossa questão atual. Como afirma Aristóteles: 

Toda a vida está dividida em negócio e ócio, guerra e paz, e dentre as 
ações, umas são necessárias e úteis, e outras, por outro lado, são belas. 
[...] A guerra existe em benefício da paz, o negócio em vista do ócio e as 
coisas necessárias e úteis têm por fim as coisas belas. (ARISTÓTELES, 
1986, p. 275-276) 

Notemos aqui que Aristóteles associa o útil, o negócio e os objetos não artísticos de 

um lado e o belo e o ócio de outro. Obviamente, na atualidade, a arte já não busca mais 

as coisas simplesmente belas. Mas uma característica essencial da visão aristotélica 

ainda se preserva na arte: o seu fim continua sendo ela mesma. Um objeto de arte é 

para ser fruído, independentemente do modo como isso se dê, seja com apreciação, culto 

ou estranhamento. Neste sentido, podemos dizer que a arte não é útil. 

Mas e quanto aos objetos não artísticos, que segundo Aristóteles têm seu fim e 

função fora deles mesmos? Poderíamos afirmar, talvez um pouco apressadamente, que o 

fim de um martelo (a sua utilidade, se bem projetado) é pregar pregos. Mesmo um 

instrumento mais elaborado como um computador, que, pelo seu próprio conceito, 

transformou-se em algo que exerce múltiplas tarefas, ainda assim, teria sua finalidade 

nos inúmeros trabalhos que executa e não nele mesmo. 

Porém, se nos atentarmos um pouco mais para as complexas relações que 

estabelecemos com as coisas em nossa sociedade contemporânea, aqueles objetos, 

caracterizados primariamente como instrumentos, se recobrem de inúmeros valores, 
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carregando significados que ultrapassam a mera execução de um trabalho com um fim 

exterior a eles mesmos. Um espremedor de frutas Philippe Starck, que foi concebido para 

retirar o suco das frutas (ou pelo menos seu projeto teve como uma das motivações uma 

utilidade específica no mundo humano), talvez passe o resto dos dias em cima de uma 

mesa em uma residência1, abandonado a uma exposição meramente estética. Nesse caso 

extremo, o espremedor, se ainda não é uma obra de arte institucionalizada, pelo menos 

no âmbito privado, seu proprietário assim o considera. Mas, na circunstância de um 

aparelho desses ser utilizado para espremer frutas, é de se supor (pelo menos é o que 

esperam os designers) que seu usuário contemporâneo tenha uma experiência que vá 

além do simples manejo de um instrumento bem projetado e útil para um fim fora dele 

mesmo. Este algo mais, supostamente presente num instrumento, pode não ser fruição 

no sentido artístico, mas aponta para uma característica que é própria da arte e não das 

coisas úteis: o fim em si mesmo. 

Assim, se a divisão aristotélica fundada na utilidade não nos oferece uma resposta 

clara para o que hoje é ou não é arte, ela sinaliza-nos que a questão é mais complexa do 

que a princípio afigura-se. E com a ampliação e o aprofundamento do problema, o que se 

conquista não é pouco: antes de nos garantir um estatuto mínimo e discriminador para 

arte e design, a análise detecta características anteriormente atribuídas ao universo 

exclusivo da arte e que se encontram imbricadas no design. 

3 Os discursos aberto e persuasivo na arte e no design 

Depois de superar o Dilema de Eurípedes com a aposta numa complementaridade 

extraída do conceito de mímesis aristotélico, o fecho da estratégia anterior foi, a partir de 

uma visão geral das atividades humanas, apropriar-nos das distinções (também 

aristotélicas) dos pares de conceitos de útil/negócio e belo/ócio, para identificar em quais 

dessas categorias nossos objetos de estudo se alinham. Mas o que percebemos é que 

arte e design, pela própria complexidade inerente aos mesmos, são nuançados nos seus 

pontos de encontro, similaridades e distanciamentos de fronteiras conceituais. Assim, 

partiremos em nova direção, operando da mesma maneira analítica sobre outro elemento 

constituinte das atividades humanas: a comunicação. A busca é por uma perspectiva 

diversa, que amplie nosso entendimento sobre a questão. 

Umberto Eco, em seu livro Obra aberta, estabelece uma distinção, dentro da comunicação, 

entre discurso aberto e discurso persuasivo. Para Eco (1988, p. 279-280), o discurso aberto tem 

duas características principais: é ambíguo e envia-nos não às coisas mesmas, mas ao modo 

como o discurso as expressa. Essas duas características, segundo ele, são próprias da arte. 

Em primeiro lugar, o discurso da arte é ambíguo, uma vez que não pretende oferecer 

                                                 
1 Na verdade, muitos desses objetos, com ou sem justificação, ou apenas por convenção, já se 
encontram em museus e galerias de obras de arte. 
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uma definição da realidade que seja plena e cabal: 

[...] o discurso artístico nos coloca numa condição de “estranhamento”, de 
“despaisamento”; apresenta-nos as coisas de um modo novo, para além 
dos hábitos conquistados, infringindo as normas da linguagem, às quais 
havíamos sido habituados. As coisas de que nos fala nos aparecem sob uma 
luz estranha, como se as víssemos agora pela primeira vez; precisamos 
fazer um esforço para compreendê-las, para torná-las familiares, 
precisamos intervir com atos de escolha, construir-nos a realidade sob o 
impulso da mensagem estética, sem que esta nos obrigue a vê-la de um 
modo predeterminado. Assim, a minha compreensão difere da sua, e o 
discurso aberto se torna a possibilidade de discursos diversos, e para cada 
um de nós é uma contínua descoberta do mundo (ECO, 1988, p. 280) 

Como afirma Eco (1988, p. 280), a mensagem que provém do discurso aberto não se 

consuma, sempre respondendo diversamente para cada um que tenha acesso ao discurso. 

Talvez, em parte por causa dessa característica, nós retornamos mais de uma vez para a 

fruição de uma mesma obra de arte. E estando essa obra carregada de possibilidades 

discursivas, já que é ambígua, sempre nos atingirá e nos informará algo novo. 

Em segundo, o discurso da arte vai em direção ao modo como expõe seus objetos, e não 

aos objetos mesmos. Não importa, por exemplo, se uma maçã pintada em uma natureza 

morta assemelha-se mais ou menos com uma maçã real. O que importa é que ela se abre 

para um modo diverso de percepção e revela sempre algo mais. Num exemplo distinto, 

afastando-nos do modelo representacionista de arte, um ready made de Duchamp, como 

A Fonte, não tem a intenção de enviar-nos ao objeto que a originou, isto é, a um urinol. 

Como diz Eco, a arte “não quer agradar e nem consolar, mas colocar problemas, renovar a 

nossa percepção e o nosso modo de compreender as coisas” (ECO, 1988, p. 280). 

Quando vai tratar do discurso persuasivo, Umberto Eco lembra-nos que o primeiro 

teórico sobre essa categoria de mensagem foi Aristóteles, ao estudar as suas diversas 

modalidades na Retórica. Tanto quanto na Poética, Aristóteles escreve esse tratado 

visando ao mesmo tempo descrever um determinado tema e prescrever maneiras de 

utilizar as técnicas advindas do seu estudo descritivo. Vejamos como Eco apresenta-nos a 

divisão que Aristóteles faz para o discurso persuasivo: 

[...] Persuasivos são o discurso judiciário, o discurso político e o discurso 
da propaganda. [...] Ele [Aristóteles] examinou os modos do discurso 
deliberativo (político), judiciário e epidítico (i.é., o discurso em louvor ou 
em reprovação de qualquer coisa: diríamos hoje, “o discurso 
publicitário”); e prescreveu as regras de um discurso que, partindo de 
“opiniões comuns”, leve o ouvinte a assentir, a concordar com aquele que 
fala. Nesse sentido, o discurso persuasivo quer convencer o ouvinte com 
base naquilo que ele já sabe, já deseja, quer ou teme. O discurso 
persuasivo tende a confirmar o ouvinte nas suas opiniões e convenções. 
Não lhe propõe nada de novo, não o provoca, mas o consola; assim hoje 
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a publicidade me induz a comprar aquilo que eu já desejo, e a desejar 
aquilo que não desejo, mas responde às minhas tendências secretas; 
fotonovelas e histórias em quadrinhos me fazem rir, chorar ou estremecer 
com os problemas de sempre; os sinais de tráfego me levam a parar ou a 
passar, referindo-se a necessidades elementares de segurança, ao medo 
do acidente, ao temor de uma multa... (ECO, 1988, p. 281, itálico nosso.) 

Nessa citação, algo que nos chama a atenção são os exemplos que Eco oferece para 

as classes de discurso persuasivo de Aristóteles. Particularmente o epidítico ou 

demonstrativo é o que nos interessa, por uma de suas características: o elogio. Não é 

difícil associar o discurso epidítico ao discurso subjacente ao design, principalmente 

depois do passo dado por Umberto Eco ao associá-lo à publicidade. Ora, podemos usar os 

mesmos argumentos de Eco, da citação anterior, mudando apenas o sujeito da oração, 

de publicidade para design, e afirmar que o design “me induz a comprar aquilo que eu já 

desejo, e a desejar aquilo que não desejo, mas responde às minhas tendências secretas”. 

Mas, como aceitar esse tipo de discurso como associado a um campo que se propõe 

inovador? Aproveitando ainda as palavras de Eco, uma vez que o discurso epidítico 

responde também às nossas “tendências secretas”, a resposta é que cabe ao design se 

antecipar a elas e criar produtos já inconscientemente desejados pelos consumidores. E 

isso o design que se quer estratégico e se entende como negócio sabe fazer. Sabe, 

inclusive, colocar certo sabor de discurso aberto em seus produtos, para atrair o 

consumidor ansioso por interagir, criar ele mesmo sua “obra” personalizada (customizada, 

como diriam alguns) e ter uma experiência ímpar ao utilizá-lo. Neste sentido, aquele algo 

mais, detectado por nós anteriormente e atribuído a uma parcela de fim em si mesmo, 

deslocado da esfera da arte para o campo do design, se explica por meio da introdução de 

características do discurso aberto ao lado do discurso persuasivo. 

4 Considerações finais 

Este trabalho assume algumas limitações importantes na medida em que se considera 

um estudo em andamento e uma pesquisa a concluir. Por exemplo, com relação a Danto, 

o caminho que este autor percorre é longo, complexo e variado. Do seu livro A 

transfiguração do lugar-comum, até agora somente tivemos contato com os dois 

primeiros capítulos. É muito pouco para saber onde Danto deve chegar. Nossa proposta, 

portanto — para não ser temerária —, deve ser considerada como uma aposta a ser 

confirmada ou não, com mais leitura e pesquisa, não somente de Danto, Aristóteles e 

Eco, mas também de dois autores: Nietzsche, citado aqui apenas indiretamente, e 

Heidegger (de certa maneira, seu sucessor), que aprofunda a discussão sobre o tema. 

Como consequência dessas limitações, o recorte aqui deixou de fora mais questões do 

que gostaríamos. Duas delas, mesmo não sendo tratadas com o devido aprofundamento 

que merecem, devem, no entanto, ser mencionadas, a fim de reforçar o entendimento 
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que temos acerca das múltiplas faces e gradações desse tema. 

Em primeiro lugar, quando Aristóteles fala de coisas belas em conexão com o ócio, é 

importante compreender, conforme afirma Fernando Santoro (2006, p. 74), que para 

este pensador grego as coisas belas estão mais ligadas às melhores ações humanas 

(principalmente a ação teorética e contemplativa) do que propriamente aos objetos 

produzidos pelas diversas artes. É relevante tal distinção, uma vez que a arte grega 

(tékhne), enquanto ofício, era um trabalho pelo qual oleiros, escultores, pintores, 

arquitetos e outros profissionais recebiam remuneração. Essa prática, que na Idade 

Média tinha como principais patrocinadores a Igreja e a Nobreza, posteriormente passou 

a contar com os mecenas da crescente classe comerciante e não perdeu seu caráter de 

negócio até os dias de hoje. Se uma parte dos artistas atuais, aqueles que atuam no 

chamado campo das belas-artes, entendem que sua criação só passa à condição de 

produto a ser negociado quando termina2 e vai para as mãos do marchand, não significa 

que assim o seja numa sociedade capitalista por excelência. A própria expressão 

“mercado internacional de obras de arte”, comumente utilizada no meio cultural e 

econômico faz pensar que um artista que deseje ou necessite sobreviver de sua criação 

não se arriscaria a produzir arte que não estivesse de alguma maneira engajada no 

espírito e tendências de seu tempo. Sob esse ponto de vista, arte também é negócio. 

Em Segundo lugar, é relevante o fato de que Umberto Eco (1988, p.54-57), na busca 

por uma relação entre metodologia científica e poética, sugere que toda forma artística 

pode ser encarada como “metáfora epistemológica”. Segundo ele, em cada época a arte 

incorpora, por meio de metáforas, o modo pelo qual a ciência e a cultura veem a 

realidade. Assim, no século XX, o conceito de complementaridade da mecânica quântica 

teria correspondência nos diversos modelos adotados de poéticas. Sendo o princípio de 

complementaridade (da física) estabelecido a partir de descrições experimentais de 

sistemas quânticos que se excluem, mas descrevem aspectos complementares do 

fenômeno físico (como a dualidade entre onda e partícula), Eco considera que na arte 

contemporânea, de forma correlata, as diversas possibilidades interpretativas se 

complementam e também se excluem. Não é o caso, no entanto, de nossa proposta, 

fundada na mímesis aristotélica: a complementaridade com o real é um caminho do 

meio, e, portanto, não excludente. 

 

                                                 
2 Talvez essa visão da arte seja compartilhada também com alguns profissionais do design, 
notadamente do design gráfico (que fazem uso de técnicas de colagem, manipulação de materiais 
artesanais, dobraduras, caligrafia, ilustrações e pinturas, que são típicas das artes plásticas) e que 
consideram que design é arte. Para esses profissionais, o que caracteriza e qualifica o seu trabalho 
é, antes de tudo, o fazer, ou seja, o seu modus operandi e faciendi. 
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Cenários: ambientes de aprendizagem de futuros rituais 
de consumo 

Scenarios: learning environments of future consumption rituals 

Patricia Hartmann Hindrichson 

Ao considerar o consumo como um sistema de relações sociais e culturais, este artigo busca explorar 
como o design pode se posicionar nessa cadeia de relações contemporâneas. Para tanto, as interações 
entre consumidores-mercadorias e consumidores entre si são analisadas a partir de conceitos associados 
aos processos rituais, nos quais os bens são investidos de valores socialmente utilizados para expressar 
princípios, cultivar ideais, fixar e sustentar estilos de vida. Se no passado os rituais configuram as 
memórias, no futuro eles podem ser articulados através de simulações ou cenários orientados pelo design. 
A partir do momento em que consumir significa posicionar-se e estabelecer relações, o consumidor 
poderia observar e aprender padrões representados em cenários assumindo a capacidade de interferir nas 
regulações do sistema como um todo. Eis uma possível atuação para o design na cadeia de consumo de 
novos bens, repensar aqueles que estão sob o olhar do projetista hoje. 

Consumo, rituais, cenários 

When considering the consumption as a social and cultural relationship’s system, this article aims 
to explore how design can position itself in this chain of contemporary relations. The interactions 
between consumer and goods and consumers between them are reviewed based on concepts 
associated with the ritual procedures in which the goods are invested with values used to express 
social principles, cultivate ideals, fix and maintain lifestyles. If the rituals configures memories in 
the past, in the future they might be articulated through simulations or design-oriented scenarios. 
Once consumption means standing up and establish relations, consumers would observe and learn 
patterns represented in scenarios assuming the capability to interfere in the system settings as a 
whole. Here's a possible action for the design in the chain of consumption of new goods, rethink 
those who are under the eye of the designer today. 

Consumption, rituals, scenarios 

1 Introdução 

O consumo sob certas perspectivas têm sido visto como uma atividade maligna ou 

antissocial, na medida em que destrói o mundo envolvendo o gasto de recursos escassos 

ou insubstituíveis (MILLER, 2007). Nesse contexto, a difusão em massa dos bens de 

consumo enquanto atos de simbolização transfere todo o poder ao comércio, deixando 

para o consumidor apenas o papel passivo de encaixar-se nesse sistema. Nessas 

abordagens (LIPOVETSKY, 2004; BAUDRILLARD, 2007; BAUMAN, 2008) a sociedade de 

consumo, hipermoderna ou líquida, é responsável pela regulação das relações dos 

consumidores entre si e dos consumidores com as mercadorias. 

Conforme Lipovetsky (2004), essa regulação da própria sociedade não é mais estável 

na era hipermoderna produzindo num só movimento a ordem e a desordem, a 
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independência e a dependência subjetiva, a moderação e a imoderação. Na visão do 

autor, trata-se da substituição de uma “sociedade rigorístico-disciplinar” por uma 

"sociedade-moda", agora completamente reestruturada pelas técnicas do efêmero, da 

renovação e da sedução permanentes. Ao consumidor portanto, resta o ato de ser 

seduzido e conduzido de acordo com os princípios advindos dos tempos hipermodernos.  

Para Bauman (2008, p.76) a sociedade então líquida é definida como a “entidade a 

qual se pode atribuir a capacidade de ‘fazer demandas’ e coagir os atores a obedecer”.  

Dessa forma, para consumir é preciso investir na afiliação social de si próprio, o que 

traduz-se em "vendabilidade", ou seja, na comodificação ou recomodificação  do 

consumidor. Adaptar-se ao sistema de consumo e às leis do mercado torna-se um 

aspecto fundamental para pertencer a essa sociedade e ter condições de disputa em 

relação a outras mercadorias – os próprios consumidores entre si. 

Na visão de Baudrillard (2007) o consumidor enquanto ser social (produto de sentido, 

relativo aos outros em valor) constitui-se a partir da lógica da diferenciação/ 

personalização, colocada sob o signo do código. Dessa maneira, nunca se consome o 

objeto em si (no seu valor de uso), os objetos (no sentido lato) manipulam-se sempre 

como símbolos que distinguem os indivíduos uns aos outros. Ainda aqui o consumo é 

visto como um “sistema que assegura a ordenação dos signos e a integração do grupo, 

constituindo simultaneamente uma moral (sistema de valores ideológicos) e um sistema 

de comunicação ou estrutura de permuta” (BAUDRILLARD, 2007, p.78). Para estes 

autores as interações que descrevem as relações de consumo são regidas por fatores 

decorrentes do próprio desenvolvimento das sociedades contemporâneas, a partir de 

sistemas que descrevem e controlam o tempo presente. 

Se consideramos as abordagens que analisam o consumo de uma forma negativa, 

parece que não há outra opção para os consumidores senão a de ser seduzido pelas leis 

do mercado e portanto “recomodificar-se” para ter condições de participar dos processos 

de consumo contemporâneos (LIPOVETSKY, 2004; BAUDRILLARD, 2007; BAUMAN, 

2008). Entretanto, outras abordagens (ARNOULD e THOMPSON, 2005; DOUGLAS e 

ISHERWOOD, 2006; MILLER, 2007) introduziram a consciência do elemento humano no 

consumo e suas consequências, explorando como os consumidores ativamente 

transformam os significados simbólicos inscritos nas mercadorias. A partir do momento 

em que configuram os bens como uma parte visível da cultura, essas abordagens 

consideram que as relações entre consumidores e mercadorias impõem suas construções 

à realidade. Sob essa perspectiva, como o design pode se posicionar na cadeia de 

relações que envolve o consumo contemporâneo?  

Para tanto a segunda parte deste artigo explora essas visões (ARNOULD e 

THOMPSON, 2005; DOUGLAS e ISHERWOOD, 2006; MILLER, 2007) que incluem o 

consumidor e as mercadorias nos processos de consumo. Nessa linha, quando os bens 
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são considerados “neutros”  (DOUGLAS e ISHERWOOD, 2006) deixam transparecer 

padrões sociais e culturais antes ocultos (rituais). Se no passado os rituais significam a 

existência e configuram as memórias, no futuro a observação de simulações desses 

processos pode gerar a aprendizagem de determinadas situações de relacionamento 

entre consumidores e seus bens alterando as motivações destes no presente.  

Na terceira parte são apresentados brevemente os conceitos e as características de uma 

das etapas do processo de projeto: o momento do planejamento por cenários, discutindo-se 

especialmente aqueles que são orientados pelo design (MANZINI, 2003). Como exemplo, 

este artigo apresenta os filmes lançados na conferência Nokia World 2006 que buscou 

ilustrar como seria o futuro da comunicação nos próximos três ou quatro anos. 

Finalmente, este artigo faz uma breve discussão sobre os  conceitos apresentados 

pela Nokia para o futuro dos dispositivos móveis. Os comportamentos futuristas 

tornaram-se verdadeiros rituais anunciados, sem os quais muitos consumidores já não 

conseguem se imaginar sem realizá-los. Tendo em vista essa reflexão, buscou-se 

considerar o papel e a responsabilidade do design na cadeia de processos que envolve o 

consumo de novos bens – aqueles que estão sob o olhar do projetista hoje.  

2 Consumo: uma cadeia de relações sociais 

A abordagem de Douglas e Isherwood (2006) sobre o consumo explora uma visão 

dinâmica sobre o relacionamento entre consumidores e mercadorias. Nesse caso, as 

mercadorias são pensadas como partes integrantes de um sistema de comunicação em 

analogia com a linguagem, portanto um sistema de significação. A partir do momento em 

que os bens configuram um sistema simbólico, “o consumidor usa os bens para tornar 

firme e visível um conjunto particular de julgamentos nos processos fluidos de classificar 

pessoas e eventos” (DOUGLAS e ISHERWOOD, 2006, p.16). Dessa forma, os bens são 

investidos de valores socialmente utilizados para expressar categorias e princípios, 

cultivar ideais, fixar e sustentar estilos de vida, enfrentar mudanças ou criar 

permanências. Se consumir significa posicionar-se e estabelecer relações, o consumidor 

torna-se agente nesse processo e assume a capacidade de interferir nas regulações do 

sistema como um todo. Assim os consumidores contribuem para as circunstâncias de 

suas vidas, não sendo apenas produtos dessas condições. 

Portanto, esse ponto de vista enfatiza o aspecto produtivo do consumo, explorando 

como os consumidores ativamente transformam os significados simbólicos inscritos nas 

mercadorias para manifestar circunstâncias pessoais e sociais de acordo com os seus 

objetivos de vida (ARNOULD e THOMPSON, 2005). Colocar as interações sociais ao longo 

da cadeia de consumo em evidência significa que “os indivíduos interagindo impõem suas 

construções à realidade: o mundo passa a ser socialmente construído” (DOUGLAS E 

ISHERWOOD, 2006, p.110). 
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Dessa forma, as mercadorias adquirem uma certa transparência que permite 

visualizar outros aspectos das relações de troca e dos próprios consumidores. Para 

Douglas e Isherwood (2006), os bens são neutros e seus usos são sociais, podendo ser 

usados como “cercas” ou como “pontes”. A mercadoria passa a produzir a relação entre 

ela mesma e as várias pessoas que trabalham com ela, mas também a relação entre 

estas pessoas ao longo da cadeia. De acordo com Miller (2007, p.44) , “o poder do 

consumo como um meio de reproduzir padrões sociais era escondido por uma ideologia 

que via o consumo meramente como uma expressão do gosto individual”. Entretanto, 

uma visão mais positiva do consumo pode ser utilizada para entender a humanidade ao 

considerar que os bens são a parte visível da cultura.  

Nessa perspectiva, o consumo é um “processo ritual cuja função primária é dar 

sentido ao fluxo incompleto dos acontecimentos” (DOUGLAS e ISHERWOOD, 2006, 

p.112). Ao explorar essa cadeia de relações sociais que envolve o consumo, podemos 

identificar certos comportamentos comuns, ou “rituais” de acordo com a definição dos 

autores. Sob esse conceito, o reconhecimento de rituais configura-se no intervalo 

passado-presente, sendo declarado por Douglas e Isherwood (2006, p.112) da seguinte 

forma: “viver sem rituais é viver sem significados claros e, possivelmente, sem 

memórias”. Os rituais são portanto momentos de passagem que configuram relações de 

troca entre indivíduos e mercadorias. 

Analisar o consumo enquanto sistema social e cultural permite a abertura de novas 

perspectivas, não somente no presente, mas especialmente através da articulação de 

novos padrões sociais no futuro. Entretanto, a investigação de possíveis “rituais” no 

intervalo presente-futuro necessita de instrumentos de simulação que viabilizem a 

navegação e o entendimento de significados nessa dimensão. Para tanto, a próxima parte 

deste artigo aborda os conceitos associados aos cenários orientados pelo design com o 

objetivo de explorar a influência do design na formação de futuros rituais de consumo. 

3 Cenários: momentos de aprendizagem de futuros rituais 

Com diversas funções, a técnica de planejamento por cenários pode ser utilizada em 

âmbito acadêmico ou corporativo, em processos internos ou externos ao projeto, em 

etapas intermediárias (instrumento dialógico) ou na etapa final do desenvolvimento de 

novos produtos e serviços (apresentação de conceitos), entre outros. Este artigo procura 

concentrar-se nos cenários utilizados pelas empresas para apresentar conceitos futuristas 

relacionados a novos estilos de vida e de consumo dos bens. 

A primeira definição do termo cenário no universo corporativo foi introduzida nos 

anos cinquenta por Kahn (apud MANZINI e JÉGOU, 1998): um cenário é a descrição das 

possibilidades de futuros e alternativas cujo objetivo é a promoção de ações concretas no 

presente que podem controlar e orientar aquilo que será o futuro efetivo. Desde então, o 
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desenvolvimento de metodologias para pensar no futuro concentra-se em três pontos 

principais de acordo com MANZINI e JÉGOU (1998): 

 Pluralidade de hipóteses: os cenários constituem um conjunto de hipóteses de 

enquadramento dentro do panorama da possível evolução futura de uma dada 

situação presente;  

 Forma narrativa: os cenários são literalmente "histórias", descrevendo os passos 

constituídos de decisões, ações e suas respectivas articulações que relacionam a 

situação futura com a atual;  

 Abordagem preditiva: começa a partir da análise da situação passada e presente, 

acompanhando as principais linhas de uma possível/provável evolução futura, 

observando uma meta a ser alcançada e gerenciando a sua viabilidade e suas 

condições de ocorrência de acordo com os recursos a serem implementados. 

Sob essa perspectiva os cenários utilizados nos processos de design, Design Oriented 

Scenarios conforme MANZINI (2003), devem considerar uma imagem hipotética do 

futuro (visão), um sistema de produtos e serviços necessários para implementar essa 

visão (proposta) e objetivos gerais/específicos que significam e legitimam a existência do 

cenário (motivação). Nessa dimensão, o modo de interação entre consumidores, 

mercadorias e significados culturais poderia ser explorado de uma forma dinâmica:  

“tal como em sua origem teatral, os cenários equivalem a histórias sobre 
um futuro possível e ajudam a reconhecer e adaptar-se às mudanças que 
ocorrem no meio em que vivemos, definindo os caminhos alternativos da 
evolução e permitindo escolher as manobras apropriadas para cada um 
deles.” (SCHWARTZ, 2000, p.1).  

A partir de sua característica narrativa, os cenários tornam-se capazes de articular 

dimensões temporais, relacionando comportamentos de consumo atuais com o 

reconhecimento de trajetórias que transformam o significado simbólico dos bens 

adquiridos no presente. Se o objetivo geral do consumidor é construir um universo 

inteligível com os bens que escolhe, os cenários devem buscar também a representação 

futura de convenções que constituem definições públicas. Conforme Douglas e Isherwood 

(2006), o estabelecimento dessas convenções por parte dos consumidores serve para 

conter a flutuação dos significados e constituir uma base consensual mínima para a 

sociedade.  

Portanto, a representação de possibilidades através de cenários assume um caráter 

significativo na simulação de rituais de consumo a serem atingidos nos novos tempos. Na 

visão de Schwartz (2000, p.3), “assim como acontece no teatro, há uma suspensão 

momentânea e voluntária da descrença para que, depois da emoção e da compreensão 
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da mensagem, o público reaja como se estivesse diante de uma situação da vida real”. 

Desse modo, as histórias descritas por meio de cenários ajudam as pessoas a aceitar 

múltiplas perspectivas porque permitem descobrir o sentido que cada indivíduo vê nos 

fatos.  

Sendo assim, o cenário visto como uma narrativa de futuras convenções pessoais e 

sociais simula comportamentos que podem ser reconhecidos com empatia e observados 

de tal modo que possam ser aprendidos. Por serem representados cognitivamente no 

presente, os futuros imaginados orientam e motivam esforços para a sua própria 

realização. Para ilustrar essa abordagem, o presente artigo discute as propostas 

apresentadas em 2006 pelo Nokia Research Center, que articula os processos de 

inovação de modo aberto com diversas instituições  e universidades no mundo.  

Para a Nokia, o objetivo do centro é desenvolver uma visão de como o mundo físico 

se conectará com o mundo digital no futuro através de tecnologias móveis: uma olhar 

sobre como as pessoas irão se conectar não só umas com as outras, mas também com 

todos os lugares e objetos do mundo, bem como  sobre as novas formas que elas irão 

usar essas conexões para melhorar suas vidas. Nessa linha, a conferência Nokia World: a 

place to explore, live, achieve and connect realizada em novembro de 2006 em Amsterdã 

reforçou a forte tradição da empresa de reconhecer novas oportunidades no mundo 

dos serviços móveis e tecnologias. 

O evento direcionado a operadores, investidores, imprensa e órgãos de comunicação 

entre outros parceiros da Nokia e membros da comunidade móvel, contou com uma lista 

de palestrantes de alto nível, seminários para discussão de conceitos-chave e uma área 

de exposição abrangente para as mais recentes soluções no universo da mobilidade. No 

final da conferência, Alistair Curtis, diretor da Nokia, apresentou quatro filmes 

desenvolvidos pela empresa de acordo com os temas tratados na exposição: Achieving 

togheter in business; Connecting Simply; Inspiring Senses; Explore with Nokia Series 

(Nokia Design, 2006).  

Os filmes apresentados não mostraram protótipos de telefones reais ou de 

dispositivos em que a Nokia estaria trabalhando ou planejando lançar. O objetivo foi 

explorar conceitos futuristas e novas ideias que poderiam ou não ser produzidas nos 

próximos anos, além de inspirar e estimular a discussão em torno de como os 

dispositivos móveis do futuro poderiam ser em função dos estilos de vida simulados. 

Nessa linha, os dispositivos imaginários representados nestes filmes divulgados em 2006 

são aparelhos capazes de se comunicar com tudo e todos através de telas sensíveis ao 

toque. 

Através de quatro animações, a Nokia apresenta uma pluralidade de hipóteses que 

narram histórias sobre futuros possíveis enfatizando o bem (dispositivo móvel) como 

produtor de relações entre ele mesmo e as pessoas que interagem com ele, mas também 
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interferindo na relação entre as pessoas ao longo da cadeia de consumo. As histórias 

correspondentes às categorias Achieve e Connect são descritas abaixo (Nokia Design, 

2006): 

 Achieve - Achieving Together: Membros de uma empresa de arquitetura trabalham 

com afinco para conquistar um novo projeto. O trabalho em equipe é feito 

virtualmente e sem esforço através de conferências sem fio e apresentações remotas. 

A tecnologia bluetooth garante a comunicação com áudio forte e claro. Quando a 

tecnologia móvel ascender a esse nível, vamos conseguir grandes conquistas juntos 

(Figura 1). 

Figura 1: Imagens do filme Nokia Achieve - Achieving Together 
Fonte: Nokia Design, 2006. 

    
 

 Connect - Connecting Simply: Nós visitamos uma avó que é virtualmente cercada por 

sua família enquanto prepara a refeição da noite através de interfaces simples em 

telas sensíveis ao toque. Uma frase falada é rapidamente traduzida em uma grande 

mensagem de texto, legível e fácil de enviar para toda a família. Conectar é 

simplesmente honrar aquilo que mais valorizamos como seres humanos: estar perto 

daqueles que importam (Figura 2). 

Figura 2: Imagens do filme Nokia Connect – Connecting Simple  
Fonte: Nokia Design, 2006. 
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A série de filmes curtos foi lançada posteriormente em um canal próprio da Nokia no 

You Tube (Nokia Design), alcançando uma grande difusão entre os consumidores da 

telefonia móvel. Do canal próprio, os filmes foram postados em diversos blogs e sites ao 

redor do mundo. Através dos grandes avanços nas Tecnologias da Informação e da 

Comunicação que transformam a natureza, o alcance, a velocidade e os locais de 

influência dos seres humanos, pode-se considerar que as novas ideias propostas pela 

Nokia certamente espalharam-se muito rápido em todo o mundo, promovendo uma 

consciência globalmente distribuída sobre o uso futuro dos dispositivos móveis.  

4 Considerações Finais 

Ao aproximar as histórias futuristas apresentadas pela Nokia em 2006 com o 

comportamento dos consumidores de dispositivos móveis  no contexto atual, podemos 

observar que as narrativas são muito semelhantes após quase cinco anos. Os rituais 

(DOUGLAS e ISHERWOOD, 2006) simulados pela Nokia agora são realidades em muitos 

grupos de consumidores desses dispositivos. Nesse caso, os bens (dispositivos criados a 

partir da convergência da computação móvel com a telefonia celular) atuam como 

“pontes” e tornam visíveis os julgamentos que cada indivíduo faz e impõe ao contexto 

social. Sem dúvida, estar próximo (virtualmente) dos amigos, familiares e colegas de 

trabalho possibilita o diálogo, o compartilhamento das conquistas e a expressão de 

escolhas de consumo.  

Dessa forma, as características de representação dos cenários orientados pelo design 

constituem uma importante ferramenta de diálogo com o consumidor do futuro, mas 

também com suas práticas atuais. Além de gerar um imediato reconhecimento assim que 

o bem surge no mercado (estabelecer “sonhos de consumo” – objetos já visualizados em 

algum “lugar” antes), essas histórias podem construir espaços de aprendizagem de 

comportamentos de consumo mais responsáveis. Analisar os rituais de consumo 

existentes a partir de seus possíveis estímulos pode ser uma fonte interessante para o 

projeto de novas mercadorias, considerando além do objeto toda a cadeia de 

comportamentos e relacionamentos construídos socialmente. 

Pensar desta forma, significa entender um senso de humanidade no consumo 

contemporâneo e “considerar quais transformações em conhecimento e produção são 
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necessárias para fazer os consumidores reconhecerem os produtos que compram como, 

entre outras coisas, a corporificação do trabalho humano” (MILLER, 2003, p.52). Para tanto, 

este artigo buscou relacionar os conceitos de consumo, rituais  e cenários (orientados pelo 

design), explorando possíveis formas de fornecer insumos para que os próprios 

consumidores contribuam para as circunstâncias de suas escolhas de consumo, não sendo 

apenas produtos dessas condições. Ao considerar uma possível influência dos cenários 

orientados pelo design em futuros rituais de consumo através da representação e da 

aprendizagem de novos padrões, este artigo também reconhece a limitação de não explorar 

outros aspectos relacionados à construção de significados durante o processo de projeto.  

Após a revisão da literatura, este artigo considera que o consumo é um sistema de 

relações sociais e culturais, cujas interações podem ocorrer de modo ritual: significando o 

passado (construindo memórias) ou orientando padrões de comportamento futuros que 

poderiam ser aprendidos por observação pelos consumidores (através de simulações). 

Para o design torna-se necessário estender o olhar para uma visão além do alcance 

imediato, repensando as implicações de abordagens que tratam do consumo enquanto 

cultura. É preciso repensar as formas de disseminação dos novos significados a serem 

construídos coletivamente: primeiro aprendidos antecipadamente pelos consumidores 

através de narrativas (cenários) para que eles mesmos possam desenvolver futuros 

rituais de consumo sob diretrizes mais responsáveis e sustentáveis. 
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Consumo, cidadania e hipermodernidade 

Consumption, citizenship and hyper-  modernity  

Rita Aparecida C. Ribeiro, Adélia Barroso Fernandes 

Vivemos o momento em que uma nova geração, já totalmente formada a partir da inserção 
tecnológica, começa a ter seu espaço, a chamada Geração Z. Enquanto a geração Y é configurada 
por jovens de 20 a 30 anos, a Z constitui-se por crianças e adolescentes de até 17 anos. 
Diferentemente das gerações que se desenvolveram paralelamente aos avanços digitais, essas 
novas gerações incorporam, desde cedo, as novas tecnologias, mas também as discussões que 
permeiam a sociedade, como a preocupação ambiental ou a diversidade sexual. Enquanto são 
afinados com o que há de mais moderno em termos de tecnologia, consomem produtos com 
aspecto vintage, como os inspirados na pin-up Betty Boop e se espelham no ideal romântico dos 
livros e filmes que movimentam bilhões ao redor do mundo na saga Crepúsculo. Nossa proposta de 
trabalho é entender quem são os jovens que compõem a geração Z, e perceber as semelhanças e 
diferenças entre os componentes das classes média e baixas. Por que seu comportamento indica 
gostos e hábitos tão paradoxais? Esta pesquisa conta com o apoio da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG e da FIAT Automóveis. 

Palavras-Chave: Cidadania, consumo, hipermodernidade, juventude 

The moment we live in, nowadays, presents us with a generation raised up entirely in the context 
of technological integration, and it begins to take its own space, called Generation Z. While 
generation Y is composed by youngsters of age from 20 to 30 years old, generation Z contains 
children and adolescents up to the age of 17. Unlike the generations that were raised up parallel to 
the digital development, these new generations incorporate, from an early age, not only new 
technologies, but also subjects that permeate modern society, such as environmentalism and 
sexual diversity. They are in tune with the most modern technologies, at the same time consuming 
products with a vintage look, like those inspired by the pin-up Betty Boop, they mirror themselves 
in the ideals of romantic books and movies that move billions of dollars around the world in the 
Twilight series. We intend, in this work, to understand who the people that compose Generation Z 
are, noticing the similarities and differences between youngsters of middle and lower classes. Why 
do they show such paradoxical tastes and habits? This research is supported by the Research 
Support Foundation of Minas Gerais FAPEMIG and Fiat cars. 

Keyword: Citizenship, consumption, hyper-modernity 

O mercado de consumo dos jovens vem abrigando, atualmente, as tendências mais 

diversas. Assim como se configuram diversas tribos unidas pelo interesse em estilos 

musicais, tendências de moda, esporte ou games, essas mesmas tribos são responsáveis 

por influenciar o gosto e os hábitos de consumo. 

Vivemos o momento em que uma geração de consumidores, já totalmente formada a 

partir da inserção tecnológica, começa a participar do mercado. A chamada Geração Z. 

Enquanto a geração Y é configurada por jovens de 20 a 30 anos, a Z constitui-se por 



Belo Horizonte/MG — 13 e 14 de setembro de 2011
nacional de design  

 100

crianças e adolescentes de até 17 anos. A semelhança entre as duas gerações reside no 

fato de que a Geração Z também é inquieta, menos fiel às marcas e acostumada a fazer 

tarefas múltiplas. A diferença, no entanto, é que a nova geração tem todas as 

características de forma mais acentuada, pois se desenvolveu junto com os avanços 

tecnológicos mais recentes. De acordo com Carramenha (2010), Diretor Presidente da 

GFK CR Brasil “A geração Z já nasceu com o joystick, o controle remoto e o celular no 

berço, enquanto a Y viu isso acontecer. Se a Y quer as coisas rápidas, a Z muito mais, ela 

não sabe o que é o mundo sem tecnologia”.  

Diferentemente das gerações que se desenvolveram paralelamente aos avanços 

digitais, essas novas gerações incorporam, desde cedo, as novas tecnologias, mas 

também as discussões que permeiam a sociedade, como a preocupação ambiental, a 

diversidade sexual, e não se furtam a discutir tais questões e levantar bandeiras, desde 

que acreditem nelas. Transparência é uma das exigências dessas novas gerações que 

acessam dados com a maior facilidade e se recusam a pagar por produtos e conteúdo. 

Fazer downloads gratuitos de músicas, filmes e livros é um hábito comum a esses 

consumidores. 

Quem são esses jovens? Que tipo de influência eles têm na sociedade? Enquanto são 

afinados com o que há de mais moderno em termos de tecnologia, consomem produtos 

com aspecto vintage: um bom exemplo é o sucesso que a pin-up criada nos anos 30 do 

século passado faz entre esse público: a linha Betty Boop vende desde roupas, até 

material escolar. A moda já espelha com clareza essa tendência retrô, que se reflete 

também no ideal romântico dos livros e filmes que movimentam bilhões ao redor do 

mundo na saga Crepúsculo. 

Nossa proposta de trabalho é entender quem são os jovens que compõem a geração 

Z, que espelha comportamentos, gostos e hábitos paradoxais. Entender essas questões é 

estar preparado para as demandas de um novo público, cada vez mais seletivo, exigente 

e, de certa forma, desencantado com a atmosfera do hiperconsumo em nossa sociedade. 

Um olhar sobre a sociedade do consumo partindo da ótica da comunicação 

A sociedade não é mais entendida como estrutura compartimentada e fixa. Assim, 

correlacionam-se a tecnologia, a linguagem, o mercado de trabalho, a política e as 

universidades. Essa concepção filosófica compreende o sujeito como participante ativo do 

processo de conhecimento. A produção, o consumo, ideias e tecnologias formam um 

ambiente plural. 

Dentre as grandes mudanças que se processaram no transcorrer do século XIX para 

o século XX, destacam-se o desenvolvimento dos meios de comunicação e as 

modificações que atingiram a natureza da transmissão e do intercâmbio das formas 

simbólicas. Thompson aponta que os meios de comunicação promoveram uma 
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reelaboração do caráter simbólico da vida social, reorganizando os meios pelos quais a 

informação e o conteúdo simbólico são produzidos, intercambiados e reestruturaram os 

meios pelos quais os indivíduos se relacionam entre si (THOMPSON, 2001). 

Ao contrário de outras sociedades, que mantinham seus contatos e tomavam 

conhecimento do mundo à sua volta a partir das relações essencialmente interpessoais, 

vivenciamos na atualidade a era da informação mediada, em que não contam mais 

apenas os encontros face a face. Segundo Thompson (2009, p. 31):  

Com o desenvolvimento da comunicação de massa, a circulação das 
formas simbólicas é sempre mais separada da necessidade de um lugar 
físico comum e por isso a mobilização do sentido tem cada vez mais 
capacidade de transcender o contexto social dentro do qual as formas 
simbólicas são produzidas. É apenas com o desenvolvimento da 
comunicação de massa que os fenômenos ideológicos podem tornar-se 
fenômenos de massa, isto é, fenômenos capazes de afetar grande número 
de pessoas em locais diversos e distantes. Se a comunicação de massa se 
tornou o meio mais importante para a operação da ideologia nas 
sociedades modernas, isso se deve ao fato de ela se ter transformado 
num meio importante para a produção e a transmissão de formas 
simbólicas, e porque as formas simbólicas assim produzidas são capazes 
de circular numa escala sem precedentes, alcançando milhões de pessoas 
que compartilham pouco em comum além da capacidade de receber 
mensagens mediadas pelos meios.  

Como fruto do desenvolvimento capitalista, a mídia se transforma no canal ideal para 

a divulgação e instauração de novos produtos e também de novas formas de 

comportamento e necessidades que surgem motivadas pela publicidade. De certa forma, 

podemos compreender o seu crescimento como sendo também um reflexo desta 

mobilidade das estruturas midiáticas.  

Entender a comunicação pressupõe no mínimo atenção em três áreas que se 

interceptam. A primeira área é a tecnológica, pois os avanços são velozes e alteram não 

apenas o modo de uso, mas os modos de relação e produção dos sentidos entre os 

homens. É inegável que as tecnologias de Comunicação, desde o final do século XIX, têm 

despertado o interesse dos pesquisadores pelo modo como os homens trocam, 

constroem e modificam suas características culturais. As investigações estão voltadas 

para uma compreensão global de cultura e dos processos comunicativos, tentando-se 

traçar um quadro analítico da sociedade contemporânea, que tem interesses cada vez 

mais diversos e que é heterogênea e complexa, impossibilitando sua circunscrição 

apenas ao universo das tecnologias. Do mesmo modo, não há como investigar temas, 

atitudes e processos culturais, sem atentar-se para a presença dos meios de 

comunicação de massa, que não só participam da configuração dessa sociedade, como 

têm um importante papel na construção da sociedade contemporânea. 
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A área da comunicação exige também, um desenvolvimento permanente de teorias e 

reflexões críticas que deem conta desse complexo terreno do fazer e do pensar a 

comunicação e a sociedade. A terceira é a de negócios, pois as mídias se constituem 

como o setor que mais cresce, com investimentos vultosos, tanto no seu 

desenvolvimento operacional (novas linguagens, convergências, satélites, 

equipamentos), como na produção de conteúdos para internet, vídeo, impresso, cinema, 

rádio, mídias alternativas, etc.  

Nesse sentido, a produção de objetos de consumo, obrigatoriamente em algum 

momento do seu processo de produção e colocação no mercado, deve dialogar com os 

instrumentos da comunicação. Ela se faz porta-voz das tecnologias, nos apresenta novos 

produtos, instiga o consumidor a conhecê-los. Aqueles que fazem e pensam a 

comunicação como um campo do saber, um campo no qual se operam as transformações 

sociais, porque, no mínimo, democratizam o acesso e a circulação dos bens simbólicos 

entendem o seu papel social e seu poder de intervenção na criação de novos hábitos, ou 

na readaptação dos costumes.  

Portanto, uma reflexão sobre o processo comunicacional inclui um olhar sobre a 

experiência vivida pelos sujeitos e o modo com que esta interfere em sua relação com o 

mundo. A comunicação está ligada à experiência cotidiana dos sujeitos, não podendo 

separar-se dela. A experiência nos remete ao outro, nos impulsiona ao encontro. Se a 

experiência é a marca do mundo em mim, essa marca é, ainda que subjetiva e 

individual, presença dos outros em mim. A comunicação tece uma rede entre nossa 

experiência e nossa relação com os outros. 

As transformações culturais e tecnológicas ocorridas na sociedade são rapidamente 

percebidas pelo mercado e refletidas na ótica comunicacional. A Comunicação apresenta 

as características da pluralidade, do dinamismo e das mudanças sociais. “O sujeito do 

pensamento quase não se distingue mais de um coletivo cosmopolita, composto por 

dobras e voltas do qual cada parte é, por sua vez, misturada, marmoreada ou matizada” 

(LÉVY, 2000, p. 65). É o coletivo cosmopolita (homens, técnicas e ambiente) que nos 

integra, numa configuração fractal. 

Este coletivo de que nos fala Lévy impõe desafios. Por este motivo, partimos de uma 

concepção de que o processo comunicacional não separa a prática da teoria e entende os 

dois processos como partes da construção do saber, que tanto pode servir à reflexão, 

mas também à construção de mecanismos de comunicação mais eficazes com o público 

consumidor. A Comunicação torna essa relação mais imbricada ainda, já que seu objeto 

refere-se tanto à análise das práticas culturais, como à análise e ao domínio das 

tecnologias que intermediam as inúmeras formas de trocas simbólicas, além das técnicas 

produtivas acionadas no momento em que notícias, anúncios publicitários, planejamentos 

institucionais, produções editoriais, vídeos, filmes e outros produtos se materializam. A 
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preocupação com a superação da dicotomia teoria/prática, no entanto, não é uma 

exclusividade das reflexões sobre a Comunicação Social.  

A teoria não é nem a verdade nem a eficácia de um modo não teórico de 
apropriação da realidade; ela representa a sua compreensão 
explicitamente reproduzida, a qual, de retorno, exerce a sua influência 
sobre a intensidade, a veracidade e análogas qualidades do modo de 
apropriação correspondente. (KOSIK, 1995, p. 32). 

A indissociabilidade entre teoria e prática - no sentido de que ambas participam do 

mesmo movimento em que o homem constrói as suas mais variadas formas de 

apreensão e construção do mundo - é, assim, o que nos orienta na formulação deste 

projeto de pesquisa. Outro elemento que nos diz sobre essa indissociabilidade é o fato de 

que qualquer forma de apreensão teórica de determinado objeto de investigação implica, 

necessariamente, mais do que simplesmente a adoção de uma perspectiva teórico-

metodológica. Ao partirmos de determinado conjunto de ideias estamos, 

simultaneamente, nos comprometendo com uma forma de “visão de mundo”, que vai 

tornar nossas ações cotidianas sobre o objeto e nossa análise dele impregnadas do ponto 

de vista adotado. Nossa premissa é entender o processo comunicacional como uma 

interação entre produtores da informação e consumidores. Assim, caminhamos no 

sentido que é possível uma comunicação eficaz entre quem produz a informação e 

aqueles que a recebem, desde que os instrumentos que viabilizem tal processo sejam 

claros e voltados para o público que se pretende atingir.  

Nossa visão, portanto, privilegia este duplo enfoque: não perder a dimensão de 

mútua revitalização entre teoria e prática, que não devem ser analisadas como 

realidades antagônicas, e preservar a multiplicidade das abordagens que tratam das 

variadas problemáticas comunicacionais. A concepção de comunicação que orienta nossa 

discussão apóia-se na ideia de que ela se constitui como espaço simbólico de trocas e 

disputas de sentidos do social, elaborado de modo permanente e inédito pelos sujeitos 

em interação. A comunicação, de um modo geral, e o jornalismo, a publicidade, as 

relações públicas e o cinema e vídeo, de modo mais específico, instituem as relações 

sociais e são por elas instituídos, participando de forma reflexiva da construção social. O 

papel da comunicação não se restringe às possibilidades do encontro para produção de 

sentidos, mas significa também um espaço para que esses sentidos sejam conferidos, 

discutidos, reformulados e voltem para a sociedade de forma transformadora, já que 

tecnologias mudam a sociedade. 

Tal processo de reflexividade é importante na dinâmica social. Os conflitos e ideais 

sociais aparecem no cenário midiático e retornam à sociedade, onde são reelaborados e, 

novamente, aparecem na mídia, e assim sucessivamente. A mídia apresenta-se, 

portanto, como esse espaço dinâmico, religando o sujeito ao coletivo, os grupos ao 
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espaço público, os grupos a outros grupos. Assim, a mídia oferece um rico mosaico de 

temas, atores e argumentos que compõem a sociedade numa dada época e torna-se 

imprescindível para dar uma ordem à complexa e fragmentada sociedade atual.  

Se os homens querem trocar experiências, compartilhar projetos, ideias e fatos, eles 

devem torná-los aparentes. A aparência, a visibilidade, a divulgação dos fenômenos faz 

com que os homens tomem parte na mesma realidade. Viver com os outros requer 

referências concretas de que vivemos o mesmo mundo, o mesmo tempo. 

A confirmação dada pelo testemunho do outro, mesmo que numa outra versão, um 

outro olhar, certifica-nos de que o fato aconteceu para “nós” e não só para “mim”. O 

mundo comum não é o da intimidade, dos pensamentos não mostrados, das emoções 

indescritíveis, mas, ao invés disso, é constituído pelo coletivo e pelas trocas essenciais 

para a construção e reformulação do senso comum. 

Unidos diante de fatos que são comuns, os homens podem apresentar seus diversos 

entendimentos a respeito deles, construindo, assim, uma sociedade diferente a cada 

instante. O convívio, a experiência, a troca, as interações sociais são impossíveis sem 

este mundo comum, pois é nele que as pluralidades podem se apresentar e elaborar o 

novo. O mundo comum é o lugar da pluralidade humana, na medida em que possibilita a 

cada um ver o fenômeno tornado público de uma perspectiva diferente e, assim, 

manifestar-se também de modo diferente sobre as coisas (BERGER; LUCKMANN, 2006). 

A mídia não é, evidentemente, o único espaço público, mas na atualidade é o que dá 

maior visibilidade às questões, conduzindo temas para outras esferas e promovendo um 

debate mais ampliado. Como já enfatizado, a mídia constitui-se numa instituição 

principal da esfera pública, permitindo que um número potencialmente irrestrito de 

pessoas possam discutir assuntos da atualidade, recriar valores e padrões estéticos. 

Entender, assim, a relação que se estabelece entre a publicidade, o cinema, o 

jornalismo, as relações públicas e o momento sócio-histórico no qual são produzidos, é 

buscar compreendê-los na sua globalidade, pensando como as formas simbólicas 

presentes nos mais diversos produtos mediáticos são permeadas pelo cotidiano e como, 

mesmo sendo assimilados numa lógica de consumo, dizem respeito à nossa vida e aos 

valores disseminados nessa sociedade. 

Os discursos que aparecem na mídia fazem parte de um processo de reflexividade 

social, e não podemos estabelecer um limite rígido para determinar o início das 

produções de sentidos. Tanto os comunicadores utilizam-se dos conhecimentos comuns 

que circulam na sociedade para abordarem um tema, como também os receptores 

absorvem e reelaboram conhecimentos, incorporando-os nas suas práticas cotidianas e, 

por vezes, modificando-a. Desse modo, lembramos que aqueles que produzem 

comunicação de massa são também receptores ao lerem jornais, ao assistirem televisão, 

ao ouvirem rádio, ao lerem livros e ao estabelecerem interações face a face. E os 
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receptores dos produtos midiáticos têm acesso a várias fontes de conhecimento, e 

participam de diversas relações em ambientes distintos, onde elaboram múltiplos 

sentidos sobre a vida social. 

A mídia referencia-se, pois, nas construções de sentido realizadas pelos grupos, 

atores sociais, representantes do aparato estatal-administrativo, representantes do setor 

econômico, da sociedade civil, personalidades e anônimos, e é também referência para 

os processos coletivos de produção de sentidos. A comunicação midiática tem uma 

natureza paradoxal (CASTRO, 1997), instituindo formas de interação social e sendo por 

elas instituída. A mídia, ao fazer circular os inúmeros discursos, provoca constante 

reorganização reflexiva da sociedade.  

[...] os padrões de sociabilidade vigentes e em constituição, oriundos das 
próprias transformações da sociedade, explicam, mas também são 
explicados pela nova configuração mediática. Trata-se portanto, de uma 
relação marcada por circularidade e não causalidade ou por determinação. 
(CASTRO, 1997, p. 116).  

Tal processo de reflexividade é importante na dinâmica social. Os conflitos existentes 

nos sub-sistemas aparecem no cenário midiático e retornam à sociedade, onde são 

eventualmente reelaborados e, novamente, aparecem na mídia, e assim sucessivamente. 

A mídia apresenta-se, portanto, como esse espaço dinâmico, religando o sujeito ao 

coletivo, os grupos ao espaço público, os grupos a outros grupos. Assim, a mídia oferece 

um rico mosaico de temas, atores e argumentos que compõem a sociedade numa dada 

época e torna-se imprescindível para dar uma ordem à complexa e fragmentada 

sociedade atual.  

A publicidade e a influência da mídia no comportamento social 

O desenvolvimento tecnológico ocorrido no século passado foi determinante para as 

transformações em quase todos os campos. A produção de bens passa do conceito de 

utilitarismo e incorpora valores intangíveis. Hoje o indivíduo tende a se mostrar a partir 

dos objetos que possui. A concretização de identidades atrelada a produtos de consumo 

foi uma marca do final do século XX e continua presente, com toda força nesse novo 

milênio. A contribuição da mídia nesse processo é fundamental, pois ela incentiva 

comportamentos, dissemina modas e reflete a configuração da sociedade do consumo. 

Como fruto do desenvolvimento capitalista, a mídia se transforma no canal ideal para 

a divulgação e instauração de novos produtos e também de novas formas de 

comportamento e necessidades que surgem motivadas pela publicidade. De certa forma, 

podemos compreender o seu crescimento como sendo também um reflexo desta 

mobilidade das estruturas midiáticas.  

Os novos estudos da comunicação têm compreendido o processo comunicacional 
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como uma rede de relações que se estabelecem entre os sujeitos e os dispositivos 

midiáticos. A comunicação não é vista apenas em seu potencial instrumentalizador, como 

algo que possa ser dominado por alguém e que garanta sucesso a todos que souberem 

operacionalizá-la. O homem é um ser social e a comunicação enraíza-se no seu potencial 

social. É nesse contexto de agrupamento, de agregação, que a comunicação se constitui. 

Para Maffesoli (2001), o homem busca pertencer a esse corpo coletivo, incorporando-se 

nele e sendo incorporado por ele: "O sentimento comum, o desejo de vibrar 

conjuntamente, não são mais reservados aos domínios separados da arte, mas invadem 

todos os aspectos da vida social" (MAFFESOLI, 2001, p. 244). 

Ao compreender o processo comunicativo dessa maneira, vamos buscar inter-

relacionar as formas simbólicas presentes na publicidade e como elas são assimiladas e 

influenciadas pelos sujeitos, ao mesmo tempo produtores e receptores destas. França 

(1998) caracteriza o ato comunicativo como uma interlocução:  

O ato comunicativo é mais do que a simples relação de reciprocidade, o 
‘estar juntos’, porque ele supõe a palavra, a construção partilhada de uma 
materialidade simbólica. A comunicação ultrapassa igualmente a esfera 
circunscrita da palavra pronunciada, porque essa palavra se funda na 
relação dos interlocutores, sua ‘co-presença’ e ‘co-participação’ do ato. 
(FRANÇA, 1998, p. 53). 

Portanto, uma reflexão sobre o processo comunicacional e mais especificamente, 

sobre o design e a publicidade, inclui um olhar sobre a experiência vivida pelos sujeitos e 

o modo com que esta interfere em sua relação com o mundo. A comunicação está ligada 

à experiência cotidiana dos sujeitos, não podendo separar-se dela. A experiência nos 

remete ao outro, nos impulsiona ao encontro. Se a experiência é a marca do mundo em 

mim, essa marca é - ainda que subjetiva e individual - presença dos outros em mim. A 

comunicação tece uma rede entre nossa experiência e nossa relação com os outros. 

Entender como um processo comunicativo singular a relação que se estabelece entre 

o design, a publicidade e o momento sócio-histórico no qual são criados os objetos e 

produzidos os anúncios é buscar compreendê-lo na sua globalidade, pensando como as 

formas simbólicas presentes nos objetos e nos seus anúncios são permeadas pelo 

cotidiano e como, mesmo sendo assimiladas pelo consumidor como ficções, ou 

“propaganda”, dizem respeito à sua vida e aos valores disseminados nessa mesma 

sociedade.  

Maffesoli (2001) ressalta a importância das construções simbólicas da ficção na vida 

cotidiana. Para o autor, o fictício permeia o real, tornando-o mais atraente. O elemento 

ficcional tem como sentido organizar um espaço vital, mediando a experiência cotidiana. 

Os meios de comunicação de massa, bem como a publicidade, nessa perspectiva são 

agentes nesse processo, contribuindo para uma construção simbólica mais complexa, 
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capaz de interferir na forma como os sujeitos localizam-se no mundo e constroem sua 

identidade, através das mais diversas referências.  

Rocha (2001) aponta a publicidade como um espaço de bricolagem, no sentido de 

que esta se apropria dos mais diversos domínios. O autor afirma que o pensamento 

mítico também é composto como num processo de bricolagem, pois este se encontra 

limitado aos diversos repertórios construídos pela sociedade. Assim sendo, propõe uma 

aproximação entre o pensamento mítico e a publicidade. Para Rocha: 

Ambos encontram na bricolagem uma forma comum de operação 
intelectual. Um anúncio se caracteriza como uma estória, uma narrativa, 
uma experiência. Sua expressão é de uma ideologia construída em cima 
de pequenos fatos do cotidiano que relacionam um produto a uma forma 
de ‘bem viver’, de prestígio e status. [...] Um anúncio pode ser lido como 
um mito, uma narrativa que circula em sociedade. Ou como ritual; 
experimentação e discurso sensível dessa sociedade. (ROCHA, 2001, p. 
59). 

O aspecto ficcional da publicidade pode ser responsável, inclusive, pela constituição 

das próprias formas como os indivíduos se organizam em seus laços sociais 

cotidianamente construídos que nascem em diversos momentos de um estímulo criado a 

partir dos produtos que a mídia veicula, sejam eles produtos tangíveis ou intangíveis. 

Seja nas manifestações da moda, ditadas pela mídia e que conformam e distinguem as 

mais diversas tribos urbanas, seja pelo status que o produto apresentado confere a seu 

possuidor, que o diferencia e o coloca em outra categoria de consumo. Se cabe ao 

designer criar os produtos, caberá à publicidade criar a atmosfera mítica que confere à 

eles valores simbólicos que os tornam objetos de desejo. 

A publicidade, enquanto forma simbólica propicia a idealização de personagens e 

situações traduzidas nos anúncios, assim como nos contos ou nas lendas populares, e 

produz uma eufemização, no sentido dado por Maffesoli (2001) como idealização, que 

passam despercebidos na vida cotidiana. Essa eufemização pode ser traduzida, dentre 

outras maneiras, pelos diversos estereótipos por ela veiculados. 

Essa relação ‘totêmica’, que pode assumir múltiplas formas, encontra-se 
na fascinação que exercem o chefe, a vedete, o herói, o criminoso, etc., 
onde a força dessa relação reside no fato de encontrarmos nesse totem, 
nesse ícone, um pedaço de nós mesmos, de nossa vida. Existe uma 
familiaridade imediata que alimenta sonhos e fantasmas e que, através da 
dupla relação com o objeto da fascinação, assegura um valor adicional à 
vida banal. Essa duplicidade é assim como dissemos, uma maneira de se 
viver a imortalidade. (MAFFESOLI, 2001, p. 71-72).  

Para Maffesoli (2001) as imagens (de toda ordem, e em seus vários suportes) são 

formadoras de todo o corpo social, consumidas coletivamente, aqui e agora, servindo 
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como um fator de agregação que permite perceber o mundo e não apenas representá-lo. 

Elas forneceriam então vínculos que relacionam todos os elementos do dado mundano 

entre si, proporcionando um reconhecimento de si através do outro, seja este outro 

pessoa, ideias ou produtos. As imagens produzidas pela publicidade proporcionam uma 

sagração dos rituais do dia-a-dia e das representações que constituem o imaginário 

desenvolvido no cotidiano do homem. 

As imagens e estereótipos presentes na publicidade definem modelos capazes de 

criar comportamentos, atitudes e até mesmo expressões idiomáticas que incorporam-se 

ao cotidiano das pessoas, possibilitando novas interações e conformando sua experiência 

do mundo. A publicidade aliada aos produtos midiáticos como a TV, o cinema, as revistas 

e a internet propiciam uma recriação do ideal de homem e mulher vendendo modelos de 

comportamento e produtos das mais variadas espécies. 

O design e a interação com a publicidade 

Ao entendermos o design como um processo de pensar e fabricar artefatos, a 

associação entre design e cultura é, também, uma forma de se entender parte dos 

mecanismos da organização social de uma determinada sociedade. A utilização dos 

artefatos criados pelo homem permite entender sua forma de estar no mundo, os valores 

e hierarquias sociais. Desde os primórdios da humanidade, alguns artefatos trazem 

atrelados a si valores que lhes conferem um sentido para além do simples caráter 

utilitário. Assim, podemos interpretar esculturas sagradas, representações de santos, 

coroas que distinguem a realeza do homem comum. Mais recentemente, com o advento 

da sociedade do consumo, o que passa a definir a condição social do indivíduo pode ser o 

último modelo de carro esportivo ou celular, que conferem a seu portador uma distinção 

entre os demais. 

De acordo com Bell, as sociedades contemporâneas são caracterizadas por 
uma disjunção entre economia e cultura, entre trabalho e lazer. Isso 
sugere que, com base em ocupações e profissões, a população é 
diferenciada em classes sociais distintas cujos membros devem exibir 
identidades marcadas por tipos de atitude e comportamento 
característicos no local de trabalho. Fora da esfera econômica, as bases de 
estratificação são configurações culturais fundamentadas em estilo de 
vida, valores e conceitos de identidade pessoal e de gênero. As atividades 
de lazer, entre elas o consumo, moldam as percepções que os indivíduos 
têm de si mesmos e, para muitos, são mais significativas que o trabalho. 
(CRANE, 2006, p. 44). 

Vivemos um momento sócio-histórico em que os artefatos ganham sentidos 

diferenciados, e fazem parte do cotidiano, não apenas como ferramentas de trabalho ou 

utilitários. Os artefatos agora interagem com o homem, que cria com eles laços de 
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afetividade para além do simples valor material. A utilidade dos produtos, agora se 

estende a outros ramos que não o industrial, torna-se objeto de pesquisas e de constante 

evolução. Com a evolução da cultura de massas e da produção em série de bens de 

consumo, o design passa a considerar uma outra faceta: aquela que diz respeito ao 

conteúdo simbólico dos objetos.  

O designer pertence a uma das categorias profissionais responsáveis pela 
elaboração da materialidade. Cada vez mais os produtos desempenham 
um papel mais expressivo na construção e estilo de vida do ser humano 
contemporâneo. (NIEMEYER, 2008, p. 51).  

Ao criar objetos, o designer hoje interfere diretamente na constituição de produtos 

capazes de conferir identificação social a seus portadores. Um simples objeto como uma 

calça jeans ganha diferentes significados a partir de sua etiqueta de fabricação. Esses 

significados são constituídos, em grande parte, pelo discurso publicitário atrelado aos 

produtos, que criam valores simbólicos diferenciados, baseados no público-alvo aos quais 

eles se destinam. 

Os jovens e o consumo 

A cultura juvenil constitui-se, de maneira irrevogável, a partir de suas interações e 

influência dos produtos midiáticos e da internet. Em recente pesquisa publicada pelo 

Centro de Altos Estudos da ESPM, durante o 5º Encontro Nacional de Estudos do 

Consumo, no Rio de Janeiro, publicado no site Mundo do Marketing em 23/09/2010, os 

jovens se apresentam como consumidores cada vez mais paradoxais. Enquanto, de 

acordo com a pesquisa, sessenta por cento dos jovens acreditam que o consumidor pode 

influenciar a sociedade mudando produtos e empresas que não estão preocupados com 

questões ambientais, éticas e sociais, apenas 6% deles se interessam por política e 

outros 5% por questões ligadas ao meio-ambiente. 

Apesar de se considerarem bem informados, os assuntos sobre os quais revelam 

maior domínio são o esporte (42%), seguido por música (31%), moda (18%) e cinema 

(12%). As maiores fontes de informação ainda são constituídas em primeiro lugar pela 

TV aberta, seguida pela internet e por influência de amigos. O baixo nível de interesse 

desses consumidores pela política também se manifesta no consumo, mostrando-se 

pouco engajados quando o assunto é aprofundar-se em relação aos produtos. A maioria 

dos jovens, representados por 76% dos entrevistados, ainda de acordo com o site, 

interage frequentemente com o que a internet oferece. A web, no entanto, ainda é usada 

para pesquisa de preço por grande parte dos internautas e não para nenhum tipo de 

avaliação dos produtos. 

Enquanto no discurso percebe-se a preocupação com questões sociais, os jovens 
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entrevistados também não demonstram iniciativa – contra ou a favor – em relação às 

marcas. A maioria (96%) nunca participou de um boicote a um produto ou uma empresa. 

Oitenta e um por cento disseram nunca ter comprado um produto com a intenção de 

premiar uma empresa que julga virtuosa do ponto de vista ambiental ou em relação à 

qualidade, por exemplo. 
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Design e interdisciplinaridade: um exercício prático 

Design and interdisciplinary: a practical exercise 

Gustavo Greco, Laura Scofield 

O presente trabalho visa a investigar as possibilidades de interação entre o design gráfico com 
outras disciplinas (arquitetura, fotografia, moda, tecnologia, entre outras). A análise foi 
desenvolvida a partir do processo de criação e conceituação do periódico Palíndromo, projeto 
desenvolvido pela Greco Design para a Rona Editora. A cada seis meses um novo tema será 
explorado e interpretado por profissionais de áreas diversas em um formato diferente, um novo 
percurso, caminho, uma nova forma de publicação de palavras e imagens, outro modo de 
“escrever” e de “ler”, de registrar e de apreender. São apresentadas neste artigo as etapas de 
construção do projeto como nominação, formação da identidade do editorial e, consequentemente, 
da sua forma. A importância da interdisciplinaridade no design é, então, abordada como estratégia 
para elaboração de projetos especiais e de visão múltipla. 

design gráfico, interdisciplinaridade, co-criação, editorial 

This study aims to investigate the possibilities of interaction between graphic design with other 
disciplines (architecture, photography, fashion, technology, etc.). The analysis was developed from 
the conceptualization process of creating and publishing Palindrome, a project developed by Greco 
Design for Rona Editora. Every six months a new theme will be explored and interpreted by 
professionals from various areas in a different format, a new way, path, a new form of publication 
of words and images, another way to "write" and "read" by register and learn. Are presented in this 
article the construction stages of the project as nomination, the editorial identity formation and 
consequently its shape. The importance of interdisciplinarity in design is then discussed as a 
strategy fo development of special projects and multiple vision. 

graphic design, interdisciplinary, co-criation, editorial 

1 Introdução  

O projeto em questão é uma publicação que tem por objetivo divulgar o portfolio de 

serviços da Rona Editora, uma empresa tradicional no ramo gráfico de Minas Gerais. 

Fundada em 1976, destacou-se no mercado gráfico devido à sua capacidade produtiva 

associada a um alto nível de qualidade de atendimento, impressão e acabamento. Desde 

sua fundação, o parque gráfico da Rona vem sendo sistematicamente atualizado, 

resultando em novos investimentos em alta tecnologia dos equipamentos, aumento da 

produtividade e da qualidade do produto final.  

O pedido inicial do cliente foi uma revista em moldes tradicionais: formato, grid, 

matérias e diagramação constantes. A intenção era lançar o periódico no ano de 

comemoração dos 35 anos da empresa. À equipe da Greco Design coube dar substância, 

nome e forma à publicação. O presente artigo descreve o processo de criação e 
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conceituação, nominação, formação da identidade do editorial e, consequentemente, de 

sua forma. A interdisciplinaridade, aqui, é abordada como estratégia para elaboração de 

projetos especiais. 

2 Diretrizes 

O exercício criativo para dar nome e forma à publicação exigiu a busca de sentido, a formação 

de identidade, ou seja, organizar as relações entre uma série de circunstâncias heterogêneas 

em uma forma complexa. Coube à equipe de criação decidir como abordar os recursos 

disponíveis,  escolher entre as possibilidades,  para, em seguida, sintetizar em uma forma. 

Partiu-se, então, da razão de ser para a forma de se mostrar. A solução foi um formato 

cambiante para o editorial e a colaboração interdisciplinar para a elaboração do conteúdo. A 

cada seis meses, a edição trará um novo tema, o qual será explorado e interpretado por 

profissionais de áreas diversas em um formato diferente, um novo percurso, caminho, uma 

nova forma de publicação de palavras e imagens, outro modo de “escrever” e de “ler”, de 

registrar e de apreender. Uma construção e reconstrução permanente do objeto.  

Os colaboradores são diferentes em cada número, oferecendo, a cada edição, outra 

percepção, uma nova experiência ao leitor. Conforme afirma Kopp (2002, p. 107), “o 

próprio projeto gráfico, ao não se repetir nem mesmo entre os cadernos da mesma 

edição, gera uma nova combinação, uma nova percepção, um significante renovado.”  

Ao reunir profissionais de diferentes áreas para discutir o mesmo assunto, o design, 

como disciplina articuladora, promove múltiplos olhares sobre um mesmo tema.  

A exigência interdisciplinar impõe a cada especialista que transcenda sua 
própria especialidade, tomando consciência de seus próprios limites para 
acolher as contribuições das outras disciplinas. Uma epistemologia da 
complementaridade, ou melhor, da convergência, deve, pois, substituir a 
da dissociação. A totalização incoerente de palavras não compatíveis entre 
si, deve suceder a busca de uma palavra de unidade, expressão da 
reconciliação do ser humano consigo mesmo e com o mundo (JAPIASSÚ, 
1976, p. 26). 

Tratar os projetos de design por meio da interdisciplinaridade é uma questão 

contemporânea. A co-criação age diretamente no conjunto de variáveis que influenciaram 

no resultado formal do projeto. Quanto mais ampla a participação de especialistas 

diversos na elaboração de um conteúdo editorial, maior será o repertório a ser 

trabalhado pela equipe de criação, refletindo as circunstâncias culturais em que a 

publicação foi concebida. 

Geralmente, a solução de problemas complexos extrapola a esfera de 
competência de um único campo de conhecimento. O tratamento de tais 
problemas requer a união de vários especialistas. É nesse nicho que o 
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design, como tecnologia que é, pode melhor aproveitar sua vocação 
interdisciplinar (COUTO, 1999, p. 83). 

A seguir, serão apresentadas as etapas do processo de construção do editorial em 

questão, com o objetivo de demonstrar, por meio delas, o cuidado que se deve ter na 

concepção e no desenvolvimento de um projeto dessa natureza. 

2.1 Nominação 

O nome precisava comunicar a essência do periódico. Palíndromo foi o nome escolhido. 

Etimologicamente, a palavra Palíndromo vem do grego palindromos e significa repetição, 

volta. Na composição da palavra, palin remete a novo, de novo, de volta; dromo faz 

referência a percurso, circuito. Ama, arara, asa, ele, esse, oco, osso, radar, raiar, reler e 

outras mais: você lê a palavra do começo para o fim e relê a palavra do fim para o 

começo. O percurso de volta traz o mesmo resultado. Nos temas abordados pela 

publicação o que ocorre não é espelho. A imagem que se vê não é refletida. É ela 

mesma, olhada de um outro jeito. Carrega o mesmo significado, seguindo, porém, um 

novo caminho. Assim, ao colocar seu ponto de vista sobre um tema, cada especialista 

lança seu olhar e recebe o olhar do outro. Da mesma forma, o leitor estabelece seu 

próprio percurso de ida e volta. 

2.2 Tema 

O tema escolhido para a primeira edição foi relação. Nas interrogações iniciais, a questão 

do relacionamento entre a gráfica e seu mercado, foi recorrente.  

Ao discutir a relação, a publicação enfatiza a interdisciplinaridade. Numa espécie de 

metalinguagem, especialistas se relacionam dando corpo, significados e amplitude ao 

tema. Assim, as vivências pessoais de cada indivíduo tornam-se também um fator 

relevante para a construção de novos discursos. 

Era importante uma reunião informal com todos os colaboradores ao mesmo tempo. 

Em um café da manhã, no final do outono de 2010, a ideia foi semeada e foi entregue 

para os colaboradores o desafio muitas vezes paralisador da página em branco. Eles 

saíram dali com a liberdade de fazer o que quisessem com as páginas de sua seção, 

devendo seguir apenas o tema e o formato definido para o primeiro exemplar. Coube à 

equipe de criação articular as produções de todos, levando em consideração o papel de 

cada um, e encontrar a melhor forma de apresentar o que foi criado especialmente para 

a Palíndromo. 

Como descrito por Olímpia Helena Couto (2010), psicanalista convidada para 

discorrer sobre o tema da primeira publicação:  

no campo da lógica formal chama-se relação o vínculo (igualdade, 
diferença, semelhança, contradição, negação) existente entre dois ou mais 
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termos. Mas é outra lógica, a lógica do inconsciente que prevalece quando 
o assunto é a subjetividade humana. Para o inconsciente, dois corpos 
podem ocupar o mesmo lugar no espaço; uma coisa pode ser e não ser ao 
mesmo tempo. O inconsciente não segue relação de causa e efeito, não é 
racional. Além disso, não obedece a uma sequência cronológica; é 
atemporal. 

2.3 Forma 

A existência do design gráfico é diretamente relacionada com os processos de impressão. 

No século XV, designer e impressor (o profissional que fazia as impressões) se 

confundiam em uma só pessoa, como podemos ver na Bíblia de Gutemberg. Ao longo dos 

séculos XVI e XVII os impressores avançaram muito e desenvolveram tipos considerados 

eternos como Bodoni, Garamond, Caslon, todos estes nomes de profissionais que 

trabalhavam anonimamente em seus ofícios. Com a Revolução Industrial, no século XIX, 

e a consequente evolução das técnicas de impressão e produção de papel, artistas 

gráficos e pintores de cavalete começaram a se interessar mais pelas possibilidades de 

manipular textos e imagens de maneira criativa, entre eles Toulouse-Lautrec e William 

Morris. Conforme afirma Donis (1991, p. 206), “o precursor do design gráfico era um 

trabalhador especializado a quem se acostumava chamar ‘artista comercial’, 

denominação que contém uma certa carga pejorativa”. O entendimento entre o artista 

comercial e o impressor não exisita, uma vez que ao primeiro cabia apenas a ideia e, ao 

segundo, adaptar tal obra às possibilidades de impressão. Após os esforços de William 

Morris e o surgimento da Bauhaus, nascia uma vontade de compreender e uma nova 

forma de pensar tais possibilidades e a diversidade dos equipamentos. O resultado foi um 

novo perfil do material impresso. 

Com o renovado interesse pelas técnicas básicas do ofício de impressor, o 
designer aprendeu a trabalhar em harmonia com o impressor, e esta 
cooperação tem sido um dos mais importantes fatores da qualidade cada 
vez maior do design na impressão contemporânea. Em todos os campos 
das artes gráficas – design do olho de tipo, de folhetos, de cartazes, de 
embalagens, de cabeçalho e livros – a experimentação levou a resultados 
sólidos e dinâmicos, tanto em termos da eficácia da comunicação, quanto 
da criação de um produto mais atraente (DONIS, 1991, p. 206) 

Por ser tratar de uma publicação para uma empresa gráfica, as questões acima foram 

o fio condutor para a tomada de um partido gráfico que enfatizasse as técnicas de 

produção. As dimensões físicas da empresa, como sua capacidade produtiva, deveriam 

ser evidenciadas. Uma publicação comemorativa aos 35 anos de uma empresa desse tipo 

também não poderia se  mostrar tímida ou modesta. A decisão foi representar o peso da 

gráfica em uma publicação de 28,5cm x 42cm (formato fechado), o maior formato de 

impressão possível. 
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Os onze cadernos vêm separados para que a ordem de leitura e armazenamento 

fique a critério do leitor, possibilitando uma relação pessoal e lúdica com o objeto. Foram 

selecionados papéis e acabamentos distintos, apresentando a diversidade dos serviços da 

gráfica e enfatizando a riqueza da discussão em torno do tema proposto. 

A embalagem é uma caixa preta na qual, como acontece no avião, ficam gravadas as 

conversas entre os tripulantes da jornada e dados importantes como velocidade, 

aceleração, altitude e ajustes de potência. Uma faca especial, na luva que fecha a caixa, 

faz referência sintética ao número um e permite que a imagem que aparece seja 

alternada de acordo com a vontade do usuário. Uma laminação soft touch confere ao 

preto chapado uma experiência sinestésica. 

Figura 1: Caixa da publicação Palíndromo. 

 



Belo Horizonte/MG — 13 e 14 de setembro de 2011
nacional de design  

 117

Figura 2: Cadernos e caixa da publicação Palíndromo. 

 
 

A psicanalista Olímpia Helena ficou a cargo de discorrer sobre o tema e teve suas 

palavras interpretadas visualmente pela designer Márcia Larica. O arquiteto Gustavo 

Penna apresentou um ponto de vista incomum, ilustrado por fragmentos de sua 

arquitetura. O artista Rogério Fernandes presenteia os leitores com posters 

exclusivamente criados para o tema. A escritora Mary Figueiredo estendeu suas palavras 

generosamente em uma crônica-carta. Ao relatar sua relação com o design, Alessandra 

Soares fez uma espécie de autorretrato. O olhar apurado do fotógrafo Jomar Bragança 

revela a relação em seus diversos significados. A estilista Tereza Santos mostra um jeito 

singular de se relacionar com a moda, com imagens da fotógrafa Telma Villas Boas. A 

publicidade vem no texto (e voz) de Carla Madeira. O professor Koji Pereira discute a 

relação entre o papel e as novas tecnologias.  

As figuras 3 a 12 apresentam os cadernos da publicação para a compreensão da 

complexidade, da variedade e da diversidade de conteúdos que foram trabalhados. 



Belo Horizonte/MG — 13 e 14 de setembro de 2011
nacional de design  

 118

Figura 3: Caderno sobre a Rona. Papel couchê liso 170 g/m, 5x5 (Pantone e Policromia), 
faca especial e laminação brilhante. 

 

Figura 4: Caderno sobre o tema. Papel Rives Sensation Tradition Bright White 120 g/m e 
270 g/m, 4x4 (Preto e Pantone), relevo seco e hot stamping. 

 

Figura 5: Caderno de arquitetura. Papel jornal 56 g/m, 4x4 (Policromia). 
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Figura 6: Caderno de arte. Papel Rives Tradition Natural White Gloss 170 g/m, 4x4 
(Policromia). 

  

Figura 7: Caderno de crônica. Papel Chamois Fine Dunas 120g/m, 1x1 (Pantone). 

 

Figura 8: Caderno de design. Papel Rives Tradition Natural White 120 g/m e 250 g/m, 
4x4 (Policromia). 

 



Belo Horizonte/MG — 13 e 14 de setembro de 2011
nacional de design  

 120

Figura 9: Caderno de fotografia. Papel Opalina Diamond 120 g/m, 4x4 (Policromia). 

 

Figura 10: Caderno de moda. Papel couchê fosco 170 g/m, 6x6 (Pantone e Policromia), 
faca especial e relevo seco. 

 

Figura 11: Caderno de publicidade. Papel Rives Dot Bright White 120 g/m e 250 g/m, 
6x6 (Pantone e Policromia), faca especial e relevo seco. 
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Figura 12: Caderno de tecnologia. Papel AP 120 g/m, 2x2 (Preto e Pantone). 

 

As imagens apresentadas referem-se ao resultado de um processo de criação 

coletiva que conjugou talentos em torno de um mesmo tema para demonstrar algumas 

das possibilidades de realização da indústria gráfica. 

3 Considerações finais 

O caso apresentado é um exercício prático da interdisciplinaridade, não só pelas relações 

estabelecidas entre os colaboradores com o tema. Nele, também se encontram os 

vínculos criados entre o design e o cliente; entre os componentes da equipe de criação; 

entre aquele que escreve e aquele que ilustra. O resultado de tal experiência não termina 

nesse primeiro exemplar. Primeiramente, pela própria categoria de periódico ao qual o 

projeto pertence. E depois pelo fato de o processo projetual ter na sua essência a 

interdisciplinariedade, o que trará para as novas edições infinitas combinações e formas 

de expressão. Finaliza-se este artigo com uma citação de Italo Calvino: 

(...) quem somos nós, quem é cada um de nós senão uma combinatória 
de experiências , de informações, de leituras, de imaginações? Cada vida 
é uma enciclopédia, uma biblioteca, um inventário de objetos, uma 
amostragem de estilos, onde tudo pode ser continuamente remexido e 
reordenado de todas as maneiras possíveis (CALVINO, 1990, p. 138). 
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Design para experiência e customização em massa 

Experience design and mass customization  

Igor Goulart Toscano Rios 

Atualmente os designers têm a oportunidade de projetar mais do que simples objetos estáticos 
para consumo, planejando de forma integrada as interações dinâmicas com objetos, espaços e 
serviços, e participando das decisões estratégicas das empresas. Desta forma percebe-se a 
importância da qualidade das experiências vivenciadas pelos consumidores e usuários na 
conformação da identidade e do relacionamento entre clientes e empresas. O presente artigo 
apresenta uma análise dos conceitos de Design para a Experiência (Design for Experience - XD), e 
propõe uma relação entre esta atividade e os novos sistemas de produção industriais baseados na 
Customização em Massa e nas tecnologias de Manufatura Rápida, com o objetivo de propor uma 
reflexão do papel do design na contemporaneidade. 

design para experiência, design de sistemas produto/serviço, customização em massa 

Today's designers have the opportunity to design more than just static objects for consumption, 
planning in an integrated manner the dynamic interactions within objects, spaces and services, and 
participating in strategic corporate decisions. Thus we see the importance of quality experiences for 
consumers and users in shaping the identity and the relationship between customers and 
businesses. This article presents an analysis of the concepts of Design for Experience - XD, and 
suggests a relationship between this activity and the new industrial production systems based on 
Mass Customization and Rapid Manufacturing technologies in order to propose a reflection on the 
role of design in contemporary society. 

experience design, product/service system design, mass customization 

1 Introdução 

Nos últimos anos podem ser percebidas grandes transformações que vêm ocorrendo nas 

preferências dos consumidores que parecem indicar um distanciamento das soluções 

baseadas em produtos e um movimento em direção às soluções baseadas em 

experiências. A produção em massa deu espaço à customização em massa. Com essas 

transformações, as considerações mercadológicas primárias sobre utilidade, função e 

símbolo se ampliaram para uma nova gama de atributos de qualidade. Estas mudanças 

de paradigma em todos os campos do design indicam uma trajetória que parte do 

simbólico em direção a uma relação contextual entre pessoas, objetos, ações e 

ambientes. 

A economia evoluiu, atualmente, para a oferta de experiências, distinta da oferta de 

serviços e caracterizada pelo envolvimento do consumidor na experiência de uma 

situação memorável. O cenário do serviço é o palco onde ocorrem as experiências. Desta 



Belo Horizonte/MG — 13 e 14 de setembro de 2011
nacional de design  

 124

forma o foco dos estudos passa a ser procurar entender o que motiva o consumidor a 

desejar se envolver na vivência de experiências, quais são seus valores e aspirações. 

Neste novo cenário, o design tem a oportunidade de projetar não apenas produtos, mas 

a interação dinâmica e integrada entre produtos, pessoas, espaços e serviços. Assim, o 

design passa a ter um importante papel no desenvolvimento das estratégias 

organizacionais e na criação de vantagens competitivas sustentáveis para as 

organizações. (FREIRE, 2009) 

O denominado Design para a Experiência trata da atividade de projetar produtos, 

processos, serviços e ambientes de forma integrada, com o objetivo de proporcionar 

qualidade na experiência do usuário, através de soluções culturalmente relevantes. O 

conceito de se projetar para influenciar a qualidade da experiência que os indivíduos 

usufruem no consumo e no uso de produtos e serviços demonstra a amplitude das novas 

oportunidades no campo do design.  

As experiências são individuais, e ocorrem a partir de determinados estímulos. A 

interpretação de determinada experiência depende de diversos fatores pessoais como 

personalidade, humor, valores e experiências prévias. A evolução das possibilidades de 

personalização dos produtos e Customização em Massa abertas pelas novas tecnologias 

de Manufatura Rápida poderiam favorecer uma relação mais íntima e pessoal entre os 

indivíduos e o ambiente objetual no contexto da experiência de consumo. 

2 Experiência de consumo 

O tema experiência de consumo tem despertado a atenção de estudiosos de diferentes 

áreas do conhecimento como antropologia do consumo, marketing e design. A 

antropologia estuda a experiência do consumo como ato simbólico repleto de significados 

culturais. Qualquer interação do indivíduo com o objeto é vista como uma experiência. 

Para o marketing, o estudo da experiência de consumo é visto como um meio para 

atingir um fim: o objetivo do marketing é criar experiências memoráveis para que o 

consumidor volte a comprar da empresa no futuro, ou forneça respostas 

comportamentais positivas. Os profissionais do marketing buscam compreender como a 

experiência de consumo acontece e quais resultados podem obter dela. Por outro lado, os 

pesquisadores de design estudam a experiência de consumo como uma interação entre o 

usuário, o produto, o ambiente e o contexto. O objetivo do design é aprimorar as 

sensações dos consumidores, sejam elas físicas ou emocionais e compreender como 

proporcionar ao usuário uma experiência ideal de consumo. (FREIRE, 2009) 

A experiência de consumo de um produto tanto pode residir nos aspectos 
tangíveis como o produto em si (o desenho do interior de um veículo ou a 
rapidez de um serviço online), sua apresentação ao consumidor e seu 
preço, como nos intangíveis, desde a famigerada marca e seus valores até 
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um processo de compra adaptado ao produto (para citar um mal exemplo, 
algumas online stores insistem em vender música digital usando a mesma 
experiência de compra dos CDs, mudando apenas o formato de entrega e 
deixando de gerar vendas e fidelização dos clientes através da experiência 
de consumo do download). Tangíveis ou não, os elementos que formam a 
experiência de consumo estão presentes em todos os produtos, sejam 
digitais, físicos ou qualquer mistura entre um e outro tipo. E encontram-se 
em lugares onde não está nem mesmo o dinheiro, como um fim de 
semana sem fazer nada - a rigor, uma experiência de consumo de tempo 
que pode substituir a experiência de consumo de vários produtos e 
serviços de entretenimento, exemplo de como até modelos de análise de 
concorrência precisam ser lidos de forma mais ampla. (REIS, 2005) 

As relações de consumo passam, na contemporaneidade, a ser dominadas pelo setor 

de serviços, e os critérios aparentemente objetivos e racionais antes utilizados para nos 

ajudar a fazer escolhas, já não são mais suficientes. As pessoas precisam escolher 

fornecedores dos serviços que vão atender suas demandas antes de verificar o resultado 

destes serviços. Estes, intangíveis por natureza, levaram os pesquisadores de 

comportamento do consumidor a buscar novas explicações para as escolhas dos 

indivíduos. Desta forma, percebe-se a importância dos aspectos subjetivos na tomada de 

decisão, e começam a se solidificar estudos que buscam compreender a influência das 

emoções e sentimentos nas escolhas dos consumidores. (FREIRE, 2009) 

3 Design de sistemas produto/serviço 

O design de serviços pode ser entendido como a construção da interface do cliente com a 

organização prestadora, ou seja, na estruturação dos seus pontos de contato com o 

usuário que geram a experiência de consumo. (COSTA, 2008) 

Já o design do Sistema Produto-Serviço (Product/Service System - PSS) pode ser 

definido como um sistema de inovação estratégica que desloca o foco da atividade de 

projetar e vender produtos tangíveis, a fim de vender um sistema de produtos e os 

serviços que conjuntamente são capazes de atender as necessidades específicas do 

cliente, tendo-se a satisfação como valor, ao invés da propriedade física e funcional 

individual dos produtos (UNEP, 2002). Trata-se de algo mais amplo que apenas a 

inovação de produtos, mas a inovação no sistema integrado de produtos e serviços que, 

conjuntamente, levam a satisfação de uma dada demanda de bem-estar: implica 

também em inovações socioculturais e organizacionais. (VEZZOLI, 2010) 

A mudança de design de produtos para design de sistemas produto-serviço possibilita 

às empresas evoluir em direção a uma nova maneira de relacionar-se com os clientes. A 

empresa que vende o sistema (o usuário não adquire o produto mas o resultado 

produto/serviço) extende sua relação com o consumidor para além da venda do produto, 

em uma contínua interação na fase de uso, através da aquisição e entrega de 

suprimentos, manutenção e qualidade de serviço. Ainda existe o potencial da empresa 
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desempenhar importante papel no fim da vida-útil do produto, com o objetivo de 

reutilizar seus materiais ou reciclá-los, possibilitando utilização racional de recursos e 

reduzindo a geração de lixo. (UNEP, 2002) 

O Sistema Produto-Serviço é uma tendência para soluções direcionadas ao 
consumo sustentável de recursos, onde há uma preocupação sobre todo o 
ciclo de vida do sistema, desde as primeiras etapas do desenvolvimento, 
até o final da vida ou end-of-life do sistema. (…) Busca otimizar ao 
máximo os recursos disponíveis em seu sistema, para minimizar o impacto 
no meio-ambiente. (…) Seu modelo de negócio visa desmaterializar o 
consumo de produtos destacando-o em relação aos modelos de negócio 
tradicionais. (FERREIRA, 2010) 

Os modelos de negócio tradicionais oferecem o produto tangível que se torna 

propriedade e responsabilidade do consumidor, o qual deve cuidar também da 

manutenção, utilização e descarte, sendo elevado o investimento inicial sobre o produto. 

Os modelos de negócio dos sistemas produto-serviço reduzem as responsabilidades do 

consumidor com o produto. Na perspectiva do PSS é a empresa que oferece o sistema, 

além de se responsabilizar pelo desenvolvimento, manutenção, utilização e fim de vida, 

se responsabiliza pelo ciclo de vida de todo o sistema, otimizando todas as etapas para 

reduzir ao máximo os impactos ambientais. Com este modelo de negócio alternativo, o 

sistema produto-serviço apresenta novas formas de atender os clientes e satisfazê-los 

cumprindo suas necessidades sem precisar oferecer produtos tangíveis mas sim um 

conjunto de soluções. (HALE; VEZZOLI; WIMMER; apud FERREIRA, 2010).  

 

4 Design para a experiência 

Experiências são uma nova oferta econômica, tão distinta dos serviços quanto estes são 

dos produtos. Quando o usuário compra um serviço, ele paga por um conjunto de 

atividades intangíveis realizadas em seu benefício. Mas quando ele compra uma 

experiência, ele paga para desfrutar de uma série de eventos memoráveis, que o 

envolvem de forma pessoal à empresa. (PINE E GUILMORE, 2001) 

O Design de Experiência pode ser definido como uma abordagem que objetiva criar 

um conexão emocional com os usuários através do cuidadoso planejamento da relação 

entre os elementos tangíveis e intangíveis no cenário de serviço. (PULLMAN E GROSS 

apud FREIRE, 2009). É importante salientar que as experiências são inerentemente 

emocionais, pessoais e individuais, havendo diversos fatores que escapam ao controle 

dos planejadores. A interpretação e reação a uma determinada experiência depende de 

referências culturais, humor, experiências prévias, traços de personalidade, valores, entre 

diversos outros aspectos.  
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Portanto pode-se entender impossível projetar com confiabilidade a experiência em 

si, mas é possível para o designer de sistemas produto/serviço projetar para que 

experiências memoráveis ocorram, promover o ambiente que facilite a ocorrência de 

experiências significativas, articulando os elementos tangíveis e intangíveis em 

determinado contexto.  

A experiência em si é individual, pessoal, e, embora os designers não possam 

projetá-la, eles podem influenciá-la, através do controle das qualidades sensoriais - luz, 

cores, sons, cheiros, texturas, etc, e qualidades comportamentais - tempo, ritmo, 

sequência, lógica, feedback, etc. (SURI, 2003). Ao compreender as influências pessoais e 

sociais da experiência é possível projetar as qualidades e os elementos que 

contextualizam a experiência do usuário de forma a qualificá-la, intensificá-la, torná-la 

aprazível e memorável. 

Portanto, o Design para a Experiência consiste em uma expansão do escopo do 

design, considerando estilos de vida, objetivos, atividades, contexto, uso continuado, 

aprendizado, compartilhamento, emoção, durante a aplicação do processo de design. Não 

se trata do projeto de um componente, de um produto ou de um serviço, mas sim do 

design de um sistema dinâmico como um todo, e suas interconecções. 

Trata-se de um processo contínuo de conhecimento do usuário, respondendo aos 

seus comportamentos, e constantemente evoluindo os produtos e serviços envolvidos em 

função das evoluções nas respostas emocionais viscerais e comportamentais dos 

indivíduos. O design de um produto ou de um serviço, voluntaria ou involuntariamente, 

define a interação entre os usuários, as atividades e o contexto do ambiente. Esta 

interação irá configurar a experiência. Desta forma pode-se entender que todo design 

projeta uma experiência, não sendo esta uma escolha do projetista. Porém, quando 

essas experiências não são intencionalmente percebidas ou proporcionadas, existe a 

grande possibilidade de serem experiências pobres em significado. (HESS, 2009) 

Esta atividade, portanto, não consiste apenas na produção e distribuição de produtos 

e serviços, mas no seu efeito sobre as pessoas. Se preocupa com a contextualização de 

eventos que possam afetar o conhecimento, as ações e o comportamento dos indivíduos. 

Este tipo de projeto configura-se como um processo contínuo no qual o aprimoramento 

constante da relação entre os usuários e aquilo que foi projetado é o objetivo final. Por isso 

é necessário criar um sistema de retro-alimentação dos relatos das experiências, de forma 

que as propostas possam ser constantemente ajustadas e melhoradas. 

Atualmente, duas perspectivas sobre experiências são abordadas na área 
de design: User Experience - UX (ou experiência do usuário) e Product 
Experience (ou experiência com produtos). Experiência do usuário é a 
perspectiva mais usada e relevante para pesquisadores em HCI (Interação 
Humano-Computador), mais focada nas questões cognitivas do usuário. 
Experiência com produtos, por sua vez, é um termo que se refere a todas 
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as possíveis experiências afetivas envolvidas na interação humano-
produto, seja esta interação instrumental (na qual o indivíduo interage 
com um produto para realizar uma tarefa), não-instrumental (na qual o 
indivíduo manipula o produto, sem fins práticos), ou mesmo não-fisica 
(mental, na qual o indivíduo apenas pensa no produto, antecipando 
futuras interações e lembrando de interações ocorridas no passado). 
(HEKKERT, 2008) 

O design de um produto deveria produzir não apenas um produto utilizável, mas uma 

interação que traga satisfação, senão uma rica experiência. Por rica experiência quer-se 

dizer de uma experiência que tenha um valor positivo e agradável para o usuário, 

permitindo a ele perceber beleza no produto e em seu uso, em um determinado 

contexto. Uma rica experiência pode ser composta de grupos de pequenas tarefas ou 

atividades. Estas tarefas, quando completadas de maneira eficiente, são experiências de 

satisfação, que podem construir uma rica e duradoura. (PINE E GUILMORE, 2001) 

O Design for Experience configura-se, assim, como um paradigma emergente, uma 

chamada à inclusão: clama por uma prática interdisciplinar e integrada de design onde a 

participação direta dos usuários no processo de concepção  dos sistemas torna-se 

imprescindível. Enquanto as pesquisas de marketing vêm o design de produtos como 

instrumentos para satisfazer as necessidades de mercados específicos, os designers não 

podem ignorar as subjetividades do uso do produto.  

Como podem os produtos render experiências ricas em satisfação para indivíduos se 

eles são projetados para segmentos de mercado ou grupos de usuários similares?  

5 Customização em massa 

A diferença entre os antigos métodos de produção em massa e os novos métodos de 

produção baseados em modelos tridimensionais digitais é que estes não se destinam a 

produzir cópias idênticas de um mesmo produto. Pelo contrário, constituem-se em 

sistemas suficientemente adaptáveis para produzir um grande espectro de formas 

diferentes. Esse novo conceito tem sido chamado de “mass customization” ou 

personalização em massa. (CELANI, 2008) 

Os paradigmas tradicionais que têm a muito tempo caracterizado as 
atitudes fundamentais de projeto, tais como a necessidade de 
estandardização e repetição no projeto de componentes construtivos para 
que se possa aproveitar eficientemente as técnicas industriais de produção 
estão sendo desafiadas pela customização em massa e outras idéias que 
se tornaram factíveis por meio de novos métodos de projeto e produção. 
(SCHODEK, apud CELANI, 2008) 

A aplicação mais recente das tecnologias de prototipagem rápida e impressão 3D 

está associada à sistemas de fabricação, manufatura, ou produção de produtos finais. A 
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esta aplicação se deu o nome de Manufatura Rápida (Rapid Manufacturing - RM), que 

permite uma customização individual na produção industrial, mantendo a 

sustentabilidade econômica da indústria.  

A tecnologia de Manufatura Rápida torna possível produzir, de forma economicamente 

viável, séries limitadas e até mesmo individualizadas. Sem as limitações impostas pela 

seriação (ferramentaria e moldes), os designers ganham liberdade para criar novos designs 

que antes eram impossíveis ou difíceis de produzir. Este método de manufatura apresenta 

uma mudança radical na metodologia e no pensamento do design, e as implicações futuras 

são desconcertantes. Produtos personalizados se tornam possíveis porque o custo de se 

produzir uma peça única não é proibitivo, como seria nas técnicas de produção tradicionais 

como na moldagem. (HAGUE, 2005) 

Isto oferece o potencial de mudar o paradigma de manufatura, serviço e distribuição 

com oportunidades de produzir produtos altamente complexos e feitos sob encomenda. 

(labgraph.org, 2008). A amplitude de aplicações se torna visível na variedade de 

materiais passíveis de utilização a partir das diferentes tecnologias disponíveis no campo 

da manufatura rápida, como polímeros, metais, e cerâmicas. 

A manufatura rápida pode permitir uma produção rápida, flexível e reconfigurável, 

trazendo enormes benefícios para os produtores e para os consumidores, incluindo: 

produção econômica de pequenas séries ou peças únicas; incremento na flexibilidade e 

produtividade; maior liberdade formal para o design (HAGUE, 2005). As áreas de 

particular interesse permitidas pela liberdade trazida pela RM incluem: otimização e 

complexidade do design; personalização de produtos e componentes; customização para 

dimensionamento ergonômico individual. 

Outro aspecto interessante é a transformação na metodologia de projeto, que 

permite agora uma maior participação do usuário consumidor no processo de 

desenvolvimento do produto.  

Objetos feitos por outras pessoas, raramente satisfazem nossas exigências 
específicas. É impossível realizar um produto de massa que se adapte 
perfeitamente às exigências de cada indivíduo. (...) Muitos fabricantes e 
profissionais do design já perceberam a importância de se ter o usuário 
como parceiro, oferecendo-lhe a possibilidade de personalizar produtos 
feitos em série. É a chamada customização, que procura incluir o usuário 
no processo de desenvolvimento dos produtos e atender suas 
singularidades e preferências. A customização de produtos é uma 
tentativa de fazer com que os objetos tenham um significado especial para 
o usuário, superando a uniformidade da oferta e permitindo aos usuários 
modificar as características dos produtos (NORMAN, 2006). 

O Design em Parceria é uma abordagem prática que se caracteriza pela participação 

ativa do grupo envolvido e dos futuros usuários em praticamente todas as etapas do 
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processo projetual. A prática do Design em Parceria tem como cenário a aproximação 

entre designer e usuário e o contato direto com o contexto no qual a situação de projeto 

está localizada. (DAMAZIO, 2005). 

6 Considerações finais 

Percebe-se que as tecnologias de manufatura rápida, ao permitirem a maior participação 

do usuário na concepção do produto, através da flexibilidade produtiva, promovem maior 

adequação dos produtos às necessidades individuais e um maior envolvimento emocional 

do consumidor com o produto, favorecendo um prolongamento da sua vida útil e 

consequente redução do descarte. Além disso grande parte dos materiais utilizados nas 

tecnologias RM são passíveis de reciclagem, ao retransformar os objetos em líquido ou 

pó, matéria prima para nova produção. 

Naturalmente, todas as transformações promovidas pelas mudanças 
tecnológicas têm agido decisivamente na organização da sociedade e na 
formulação do design contemporâneo. O design acaba por adquirir novos 
princípios que regem tanto a concepção quanto o uso e a interação com os 
novos produtos e serviços. Pode-se destacar entre os principais princípios 
que têm transformado a sociedade e o design contemporâneo a 
complexidade, a flexibilidade e a mobilidade. Estes são os princípios que 
caracterizam o aparente caos, a pluralidade, a ação de mutação e fluidez 
as quais as novas tecnologias conferem à sociedade e a seus 'objetos 
culturais'. (FARIA, 2010) 

A evolução das novas tecnologias de manufatura rápida, aprimorando a possibilidade 

de se produzir produtos altamente complexos e feitos sob encomenda, apontam para 

uma reformulação dos paradigmas do design, da manufatura, dos serviços e da 

distribuição dos produtos industriais na contemporaneidade. 

Conclui-se que existe a possibilidade de aplicação da customização em massa através 

das tecnologias de Manufatura Rápida para o alcance de experiências individualizadas, ou 

personalizadas, aproximando o usuário do próprio processo de concepção dos elementos 

tangíveis relacionados ao sistema produto/serviço, e qualificando o projeto para a 

experiência, que deve sempre ser capaz de se adaptar às diferenças individuais de cada 

usuário. 
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Design, consumo e considerações sobre a cultura material  

Design, consumption and considerations of material culture  

Alecir Francisco de Carvalho, Marcelina das Graças de Almeida 

O presente artigo sugere uma breve reflexão sobre as interferências sociais geradas pelas práticas 
de consumo na contemporaneidade. Sugere ainda uma análise acerca dos conceitos relativos à 
cultura material e um exame de tais influências no âmbito do design. Propõe-se uma discussão 
preliminar sobre as representações dos artefatos na sociedade atual, com base em uma análise dos 
impactos causados pelos objetos na constituição da memória dos indivíduos. Para tanto, buscar-se-
á uma proposição analítica a partir de inquietações que contribuem para a reflexão sobre o tema. 
Pretende-se nortear a trama textual aqui inserida a partir de alguns aspectos discursivos 
encontrados no campo da cultura material e que envolvem algumas questões: Qual o significado 
dos objetos na vida cotidiana? Funcionarão os objetos como uma espécie de reservatório de 
memórias individuais e coletivas? Qual a relação emocional que se estabelece com os objetos? Os 
objetos atuam como mediadores das relações humanas? Até que ponto os objetos são 
manifestações de identidades?  

design, consumo, objetos, cultura material 

This paper suggests a brief reflection on the interference generated by the social practices of 
consumption in contemporary society, a review about the concepts related to the material culture 
and an examination of such influences in the design. It is proposed that a preliminary discussion on 
the representation of artifacts in today's society in an analysis of the impacts caused by objects up 
in memory of individuals. To do so, will seek an analytic proposition from concerns that 
contribute to the debate on the subject. It is intended to guide the plot from 
some textual discursive aspects of material culture in the country involving some questions: What 
is the meaning of objects in everyday life? Work objects as a kind of reservoir of individual and 
collective memories? What is the emotional relationship that is established with the objects? The 
objects act as mediators of human relationships? The extent to which the objects are 
manifestations of identities? 

design, consumption, objects,  material culture 

Os objetos na sociedade atual 

No cenário contemporâneo atual tem sido possível observar diversas mudanças geradas a 

partir do desequilíbrio nos hábitos de consumo da sociedade. Assim, acredita-se que tal 

desequilíbrio acabou por sistematizar crescente assimilação, apropriação e valorização dos 

objetos pelos diversos sujeitos na sociedade, o que evidencia o estabelecimento de um 

novo contexto, no qual a materialidade prevalece no cotidiano social, fazendo surgir um 

ambiente onde as relações sociais tendem a ser modificadas e mediatizadas pelos objetos. 

Os indivíduos, reconhecendo no artifício a possibilidade de afirmação de seus valores, 

crenças e a sua própria identidade, tendem a ser influenciados significativamente por ele, 

proporcionando a construção de novas estruturas de identificação cultural. 
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Observa-se, na sociedade atual, uma série de transformações econômicas, sociais, 

políticas e tecnológicas que impulsionam para a caracterização de um espaço entendido a 

partir da descontinuidade, da complexidade e do ritmo acelerado dessas mudanças. O 

estabelecimento da globalização mundial, as mutações advindas pelo progresso, bem 

como as dinâmicas específicas na prática de consumo e do descarte, modificaram 

significativamente as relações sociais contemporâneas. 

Também tem sido possível notar, na atualidade, o permanente fortalecimento da 

prática de aquisição de objetos manufaturados, proporcionada expressivamente pela 

lógica estabelecida da abundância e do exagero pela sociedade de consumo 

(BAUDRILLARD, 2005). Também se observa na sociedade contemporânea uma ausência 

de estabilidade social, gerada pela constante mutação, fluidez e fragmentação das 

identidades, que acabam proporcionando certo mal-estar nas relações humanas. 

(BAUMAN, 2000). Percebe-se também, neste contexto, a necessidade da revisão do 

quadro atual de perversidade, desigualdade e consumismo de bens materiais, gerado 

também em parte pelo advento da globalização. (SANTOS, 2010). 

As intensas transformações mundiais em diversos setores da economia e as rápidas 

mudanças vivenciadas pelo desenvolvimento de novas tecnologias contribuíram para o 

estabelecimento de um novo cenário de supremacia dos objetos em detrimento do 

reconhecimento de outros valores naturais e clássico: a valorização da presença dos objetos 

no contexto contemporâneo acabou por preencher algumas lacunas que outrora eram 

ocupadas significativamente pela complexidade na/da dinâmica das relações humanas. 

Baudrillard (2005, p. 15) postula que, 

à nossa volta, existe hoje uma espécie de evidência fantástica do 
consumo e da abundância, criada pela multiplicação dos objetos, dos 
serviços, dos bens materiais, originando como que uma categoria de 
mutação fundamental na ecologia da espécie humana. Para falar com 
propriedade, os homens da opulência não se encontram rodeados, como 
sempre acontecera, por outros homens, mas mais por objetos [...] 
Vivemos o tempo dos objectos: quero dizer que existimos segundo o seu 
ritmo e em conformidade com a sua sucessão permanente. Actualmente, 
somos nós que os vemos nascer, produzir-se e morrer, ao passo que em 
todas as civilizações anteriores eram os objectos, os instrumentos ou os 
monumentos perenes, que sobreviviam às gerações humanas.  

Dessa forma, pode-se considerar que os objetos conquistaram um espaço 

significativo na sociedade atual, dando surgimento a novas concepções e representações 

acerca dos artefatos, confirmando novas relações sociais preenchidas e mediatizadas 

pelos objetos: o significado dos bens materiais para a humanidade adquire na atualidade 

uma dimensão na qual a propriedade possui um sentido prioritário sobre as ações e 

relações afetivas humanas. 
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Os objetos e considerações sobre a cultura material 

Na trajetória histórica da humanidade, tem-se como consenso que o homem sempre 

necessitou criar, construir e se relacionar com os objetos artificiais e naturais que o 

cercam. Tal prática era observada como uma alternativa para assegurar a sobrevivência 

humana e também contribuir para uma melhor qualidade de vida. Deve-se ressaltar 

ainda que envolvimento do homem com os bens materiais ajudaram a promover uma 

apropriação humana dos mesmos, e, consequentemente, possibilitar que os objetos e os 

utensílios utilizados armazenassem e expressassem memórias de diversas sociedades ao 

longo dos anos. 

Nesse sentido, a concepção de cultura material necessita ser entendida de maneira 

ampla, com o objetivo de abarcar as diferentes produções humanas, considerando, 

dentre outros, aspectos ligados à História da Tecnologia, à Antropologia Cultural, aos 

Estudos sobre o Folclore, à Geografia Cultural e também à História da Arte. (BUCAILLE; 

PESEZ, 1989). 

Dessa maneira, é possível notar que os objetos apresentam um importante papel na 

vida cotidiana, à medida que se considera que tais elementos atuam como algo capaz de 

propiciar uma condição favorável na realização de determinado ofício, permitindo a 

execução de certas tarefas, bem como sugerindo impressões históricas que lhe são 

condizentes. Os objetos, de uma maneira geral, também promovem uma associação de 

significados e valores inerentes, o que os impulsionam para a promoção da mediação nas 

relações sociais e culturais entre as pessoas.  

Assim, e uma vez que os objetos carreguem algo a mais que uma simples estrutura 

física e função, eles também apresentam significados que contam a sua trajetória, 

expressando algo que lhe é próprio. Dessa forma, tais artefatos oferecem uma condição 

de registro de sua história e de sua simbologia, expressando uma espécie de reservatório 

de memórias coletivas. Nestes termos, deve-se lembrar que diversos pesquisadores, para 

a realização de seus estudos, recorrem à investigação etnográfica de civilizações a partir 

dos objetos por elas produzidos. Muitos são os registros históricos oriundos de peças e 

utensílios produzidos e utilizados ao longo dos anos que favorecem a diferenciação de 

hábitos e culturas tradicionais: durante muito tempo, a humanidade cultivou e ainda 

cultiva uma relação de estima e de pertencimento para com os diversos objetos. Porém, 

é preciso considerar que a sociedade contemporânea apresenta uma relação de 

apropriação muito volátil com os objetos na atualidade, configurada pela dinâmica de 

intenso consumo e descartabilidade calcada no signo capitalista. 

De tal maneira, a relação emocional que os indivíduos estabelecem com os objetos 

apresenta características dialéticas, por haverem valores emocionais, de estima, de troca 

e de uso que acabam por emergir um sentimento de apropriação, assim como a 

necessidade de descarte gerada pela prática de consumo, na qual se predomina uma 
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dinâmica de ciclo de vida curta dos produtos. Faz-se necessário dizer que entre o homem 

e os objetos existem relações de pertencimento, de algo capaz de promover uma 

identificação de proximidade e familiaridade, bem como também existe a capacidade 

destes constituírem uma sensação de distanciamento e recusa. 

Os objetos, na sociedade contemporânea, atuam como signos e símbolos, sendo 

capazes de promover uma mediação nas relações humanas, uma vez que se presencia 

um contexto no qual se valorizam prioritariamente os aspectos materiais. Além disso, os 

objetos possuem a capacidade de promover e conduzir as relações humanas à medida 

que as características de tais objetos constituem um diálogo entre o seu proprietário e os 

demais sujeitos na sociedade, que acabam conquistando um espaço significativo perante 

as diversas relações sociais. Os objetos assumem adequações e ajustes conforme 

caracterização da mensagem do seu dono; e, nesse sentido, pode-se pensar que haja 

nos objetos manifestações das identidades dos sujeitos. Nessa perspectiva, uma das 

formas de afirmação da identidade de determinado povo pode ser compreendida a partir 

do estudo da produção material dessa sociedade, analisando os aspectos estruturais, 

étnicos e estéticos existentes nos artefatos. 

No campo da cultura material, nota-se que diversas análises podem ser 

empreendidas para o entendimento dos aspectos particulares presentes em certas 

comunidades, a partir das relações praticadas por estas. Uma análise de diferentes 

matérias primas utilizadas nos artefatos e a maneira como os indivíduos retratam suas 

entidades naturais e sobrenaturais são ações que contribuem na constituição de códigos 

simbólicos, favorecendo na caracterização da identidade de determinado povo. 

Bucaille e Pesez (1989, p. 13) afirmam que  

[...] ao abordar uma definição de cultura material destacando de modo 
sistemático as conotações que ela implica, somos levados a evidenciar 
algumas características essenciais. Antes de mais — paradoxalmente — a 
primeira característica não será a materialidade, que constitui mais o 
substrato da noção do que o seu aspecto metodológico mais importante. A 
cultura material pode ser definida antes de mais como a cultura do grosso 
da população. Quer isto dizer que é aquela que diz respeito à imensa 
maioria numérica da colectividade estudada; podem, evidentemente, 
fazer-se subdivisões dentro de tal maioria e distinguir, por exemplo, 
classes sociais, grupos rurais e urbanos, etc., mas não é isto o essencial: 
a cultura material, cultura do colectivo, contrapõe-se sobretudo à 
individualidade. 

Assim, nunca nos passaria pela cabeça falar da cultura material deste ou 
daquele indivíduo específico e isolado: a cultura é sempre dividida com 
outros indivíduos, geralmente numerosos, e, neste conceito de 
colectividade, é fácil ver a influência, já referida, da antropologia social e 
cultural. Note-se, no entanto, que, embora parecendo recusar-se a priori a 
subdivisão do grosso da população em classes ou grupos de qualquer tipo, 
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nem por isso a cultura material pode ser confundida com a cultura 
popular.  

Nesse sentido, observa-se que as escolhas de certos grupos sociais por determinados 

objetos é algo que, além de promover a seleção de formas estéticas e estruturais, 

também aponta os artefatos que serão evidenciados, bem como o comportamento e a 

caracterização da identidade coletiva nos registros históricos daquela população. 

Cultura material, design e identidade 

O conceito de cultura material está relacionado à importância que os objetos ou 

artefatos apresentam para determinado povo em determinada cultura. Dessa maneira, 

o sentido que os objetos têm para uma sociedade pode ser entendido como algo que 

exerce influência na definição de sua identidade cultural. Tais elementos materiais são 

compreendidos pelos seres humanos como algo a ser apreendido, preservado, e como a 

capacidade de ensinar sua própria reprodução, ou mesmo preservar a memória de 

certos povos. 

É possível considerar que, embora o significado de cultura material seja evidente, 

conforme ocorre com outras expressões que são utilizadas frequentemente no cotidiano, 

a compreensão de cultura material ainda continua sendo imprecisa e pouco transparente. 

O conceito expõe um conjunto de conotações diversas e não se apresenta com uma 

conceituação pormenorizada. (BUCAILLE; PESEZ, 1989). 

Entre alguns autores, Denis (1998), por exemplo, propõe a tentativa de se aproximar 

de uma definição do conceito de cultura material. 

Generalizando a partir do artefato individual para o conjunto de artefatos 
produzidos e usados por um determinado grupo ou por uma determinada 
sociedade, chegamos ao conceito de “cultura material”, termo que tem a 
sua origem na etnologia e no estudo dos artefatos de povos considerados 
“primitivos” pelos seus colonizadores europeus. Hoje, porém, esse 
conceito ganhou uma dimensão mais ampla e podemos falar da cultura 
material da nossa própria sociedade como uma maneira de entender 
melhor os artefatos que produzimos e consumimos, bem como a maneira 
em que estes se encaixam em sistemas simbólicos e ideológicos mais 
amplos. (DENIS, 1998, p. 19). 

Considerando que a atividade design está relacionada, dentre outras no 

planejamento, ao desenvolvimento de objetos, é notável a preeminência de uma 

discussão epistemológica entre o campo da cultura material e o campo do design, 

compreendendo que um enriquecido debate pode vir a ser estabelecido neste sentido. 

Tendo em vista o fato de que não se pretende aqui constituir uma exaustiva trama 

dessas duas áreas, buscar-se-á uma preliminar alusão e sugestão de construção futura 

do referido debate. 
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Para uma compreensão sobre o conceito de design, faz-se necessário observar que 

sua concepção foi sendo estabelecida, ao longo dos anos, sob a ótica de diferentes 

concepções. Algumas reflexões acerca do termo o relacionam apenas às atividades de 

concepção de objetos a serem fabricados em série pela indústria, e ainda que esse 

entendimento se aplique em suas práticas, e essa definição tenha permanecido por longa 

data, considera-se essa definição incompleta para sua totalidade, bem como passível de 

algumas ambiguidades. Observa-se uma imprecisão no conceito supracitado pelo fato de 

não haver nele um balizamento explícito das funções da engenharia e das atuações do 

profissional designer. Referido conceito não expõe onde se inicia ou onde se termina a 

atividade projetual de um e de outro. 

Para Rafael Cardoso (2004, p. 14), o design seria  

[...] uma atividade que gera projetos, no sentido objetivo de planos, 
esboços ou modelos. Diferentemente de outras atividades ditas projetuais, 
como a arquitetura e a engenharia, o design costuma projetar 
determinados tipos de artefatos móveis, se bem que as três atividades 
sejam limítrofes e se misturem às vezes na prática. A distinção entre 
design e outras atividades que geram artefatos móveis, como artesanato, 
artes plásticas e artes gráficas, tem sido outra preocupação constante 
para os forjadores de definições, e o anseio de alguns designers de se 
distanciarem do fazer artesanal ou artístico tem engendrado prescrições 
extremamente rígidas e preconceituosas. (CARDOSO, 2004, p. 14.) 

Diversos pesquisadores admitem que o conceito de design possui o significado de 

atender a necessidade de dar forma a produtos industriais, imprimindo valores culturais e 

valores de uso, criando estratégias para satisfazer a demanda de clientes e 

consumidores. Para tais pesquisadores, o design assumiria, portanto, o papel de 

contribuir para a vida social e individual, priorizando o enfoque em aspectos práticos, de 

comunicação e de percepção, considerando questões econômicas, sociais e ambientais. 

(BÜRDEK, 2006). 

A partir das contribuições que visam uma definição do conceito de design, é possível 

considerar que o design não se apresenta apenas na produção seriada de artefatos 

industriais, necessitando ser compreendido também como um processo de projetar 

multidisciplinar, como uma atividade que tem se adequado – e vem se adequando – aos 

vários cenários que surgem em diferentes épocas. Faz-se preciso compreender o design 

como uma prática capaz de corresponder à diversidade, às possibilidades de construção 

de valores, ao multiculturalismo e à própria dinamicidade presentes na sociedade. 

Há também proposições outras que se direcionam no reconhecimento da ação do 

design como fator essencial na construção de identidades em cenários dinâmicos da 

contemporaneidade. Percebe-se que existem, na atualidade, várias manifestações da 

identidade: em forma de grupo de características formais ou cromáticas; na estrutura da 
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taxonomia dos produtos, os tipos característicos para uma cultura; métodos de 

fabricação correspondentes; na aplicação de método projetual específico e no uso de 

materiais locais. (BONSIEPE, 2010). 

No caso da caracterização da identidade a partir da valorização dos recursos locais, é 

possível citar as contribuições de Lia Krucken (2009). 

A busca por agregar valor a produtos, fortalecendo e estimulando a 
identidade local, é um forte impulsionador do investimento em design. 
Especialmente para economias emergentes, que anseiam posicionar-se de 
forma competitiva, o design representa um catalisador da inovação e da 
criação de uma imagem positiva ligada ao território, a seus produtos e 
serviços. (KRUCKEN, 2009, p. 43). 

Dessa forma, o design pode ser caracterizado como uma prática capaz de atuar na 

promoção de iniciativas que possam modificar substancialmente a realidade, contribuindo 

também na promoção e na valorização de identidades de objetos produzidos artesanal ou 

industrialmente.   

Considerações finais. 

Ao longo dos anos, a humanidade apresentou a necessidade de criar, apropriar e se 

relacionar com objetos, de forma que uma afinidade favorável se estabelecesse, 

facilitando a sua sobrevivência e a execução de artes e ofícios. É possível considerar 

ainda que, durante essa trajetória, o ser humano também tenha podido estabelecer uma 

relação de proximidade com os artefatos, assim como uma relação de apropriação dos 

objetos, que acabaram constituindo elementos capazes de registrar e de expressar a 

história e a memória dos indivíduos imersos em determinadas sociedades. Nesse sentido, 

é necessário observar que os objetos, ao longo dos tempos, foram responsáveis pelo 

modo das pessoas se relacionarem e se identificarem com seus artefatos. Assim como é 

valido ressaltar que os artefatos expõem sua importância à medida que contribuem para 

o registro e para a reprodução histórica da vida humana, atuando na manifestação das 

identidades coletivas das sociedades recentes e tradicionais. 
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Gilson Martins e o design brasileiro 

Gilson Martins and the brazilian design 

        
Dijon de Moraes, Teresa Campos Viana 
 

Pretende-se com esse artigo discutir a importância da relação entre design e arte e evidenciar essa 
relação presente no trabalho do designer e artista Gilson Martins. A união da arte e do design é 
uma constante discussão entre os militantes da área e no mundo contemporâneo vem cada vez 
mais se aproximando e apresentando possibilidades para o desenvolvimento de produtos de beleza 
estética e funcionalidade cotidiana. 

 
arte, design, cultura, contemporaneidade, produtos 

It is intended with this paper to discuss the importance of the relationship between art and design 
and highlight this relationship in the work of designer and artist Gilson Martins. The union of art 
and design is a constant discussion among the militants in the area and in the contemporary world 
is increasingly approaching and presenting opportunities for product development of aesthetic 
beauty and functionality daily. 

 
art, design, culture, contemporary products 

Pretende-se com esse artigo trazer a discussão o papel desempenhado pela arte 

influenciando de forma efetiva o design e como de forma inversa o design parece 

também influenciar atividades e produções artísticas. É nosso objetivo também 

compreender como um artista transforma objetos de arte em artigos de design 

passando a produzir em larga escala, sem diminuir a importância e a aceitação do 

produto. Assim como é possível transformar objetos de design em obras de arte. 

Pretende-se então com essa reflexão, trazê-lo para discussão, pois é um assunto que 

vem sendo problematizado pelas pessoas que trabalham no setor. A arte e a produção 

de artigos para uso cotidiano assinados por artistas vêm recebendo uma atenção 

diferenciada e se tornando um setor de grande interesse econômico. A dificuldade em 

saber o que é arte e o que é design tem confundido a sociedade.  

A arte pode ser denominada com uma atividade humana ligada a manifestações de 

ordem estética, ou até mesmo uma expressão de sentimentos. O design pode ser 

denominado como um processo técnico e criativo que envolve o projeto, a concepção, 

elaboração e especificação de um produto. Normalmente, esse produto pode ser 

produzido em escala. (GOMBRICH, 2000) 
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Já Niemeyer (1997), aborda com grande sucesso a diferença entre arte e design, 

deixando claro como um depende e complementa o outro.  

O design é visto como atividade artística, em que é valorizado no 
Professional o seu compromisso como artífice, com a estética, com a 
concepção formal, com a fruição do uso. Entende-se o design como um 
invento, como um planejamento, em que o designer tem o compromisso 
prioritário com a produtividade do processo de fabricação e com a 
atualização tecnológica. Design como coordenação, onde o designer tem a 
função de integrar os aportes de diferentes especialistas, desde a 
especificação de matéria-prima, passando pela produção a utilização e ao 
destino final do produto. (NIEMEYER 1997)  

Após a segunda guerra mundial, o Brasil passou a perceber a importância do ensino 

de artes e da implantação de museus tanto da história brasileira quanto da arte clássica 

e contemporânea. Em 1947 foi criado o Museu de Arte de São Paulo (MASP), a idéia de 

difundir o interesse pela arte no Brasil foi muito bem aceita pela elite local, 

primeiramente representada pela família Matarazzo e por Assis Chateaubriand (1892 – 

1968). Ambos estavam obcecados pela idéia de fundar a maior galeria de arte do mundo. 

Francisco Matarazzo Sobrinho inaugurou em 1948 o Museu de arte Moderna (MAM) e 

junto com Iolanda Penteado instituíram a I Bienal de São Paulo. Assis Chateaubriand, ou 

Chatô, como era conhecido entre os intelectuais, foi um dos homens mais influentes do 

Brasil até sua morte em 1968. Chateaubriand foi o dono dos Diários Associados, que foi o 

maior conglomerado de mídia da America Latina, seu império contou com mais de cem 

jornais, emissoras de rádio, televisão e revistas. Como era proprietário de uma enorme 

rede de comunicação no país e um grande apreciador das artes, cada aquisição feita para 

o MASP tinha uma repercussão enorme na mídia, e destacava de forma especial o nome 

da pessoa que viabilizou a compra do acervo, prática que já acontecia em países 

europeus sensibilizando e valorizando os doadores frente a comunidade local. Assim se 

constituiu  e assim facilitando o inicio do acervo do MASP. 

Em 1951 foi inaugurado o Instituto de Arte Contemporânea do MASP (IAC), que 

segundo Niemeyer (1997) foi a semente do design no Brasil. A maioria dos seus alunos 

eram bolsistas podendo destacar dentre muitos, Alexandre Wollner, Antonio Maluf e 

Mauricio Nogueira Lima. O IAC durou apenas três anos, pois a insuficiência de recursos 

não permitiu sua continuidade. Acredita-se que a criação dos cursos do IAC influenciou o 

surgimento dos cursos de design da FAU-USP (faculdade de arquitetura e urbanismo) em 

São Paulo e a ESDI (ensino superior de design industrial) no Rio de Janeiro. 

O design brasileiro dos anos 80 não produziu uma quantidade significativa de 

trabalhos, mas iniciou o reconhecimento de uma estética brasileira multicultural. Branzi 

(1988) citado por Moraes (2006) reconhece essa estética dizendo “O Brasil foi um país 

destinado a viver em uma pós modernidade de fato”.  
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Podemos concluir através dessa citação que devido às grandes festas culturais, ao 

folclore, a miscigenação e a multiculturalidade do país, o design brasileiro já se iniciou na 

pós modernidade. Aparecem diversos objetos destinados ao uso diário, como garrafas 

térmicas, eletrodomésticos, móveis, adornos, etc. 

Como já apontamos, nosso objetivo é ressaltar os diversos momentos de encontro do 

design com a arte, dos artistas com as produções de artigos do vestuário e acessórios, 

como bolsas, carteiras, mochilas, pastas para o uso cotidiano, ilustrando e 

exemplificando esse já citado multiculturalismo brasileiro. 

É a partir da década de 80 que o design brasileiro passa a ter uma identidade 

própria. Utilizando de seus aspectos culturais como referência; O carnaval e as 

telenovelas passam a ocupar um lugar de destaque nesse cenário. Segundo Moraes 

(2006), “O design toma a cultura popular e o carnaval como fantasia coletiva, reconhece 

o kitsch como gosto popular de massa e as telenovelas como referência ética e estética 

local.” 

Nessa perspectiva, gostaríamos nesse artigo de ressaltar a obra de Gilson Martins 

como um designer de características multiculturais. 

O designer Gilson Martins, nosso maior foco desse artigo, é um exemplo clássico de 

como esses aspectos influenciaram o design brasileiro. Gilson Martins nasceu no Rio de 

Janeiro e cursou Belas Artes na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) em 

1982. Desde a infância, como todo carioca, conviveu com as mais diversas formas de 

expressão do povo brasileiro, caracterizadas pelo ritmo e características do samba, pelas 

adorações aos cultos africanos, pelo carnaval e pela sempre presença do turista 

estrangeiro dos mais diversos países, que tanto tomam o Rio como lugar ideal para se 

morar, como aqueles que aqui vêm para conhecer e se encantar com toda sua beleza 

natural. Como todo aluno em início de curso, comprou uma mochila para usar na 

faculdade e com o passar do tempo a mochila foi rasgando. Martins, conforme os relatos 

constantes em seu site pessoal, utilizou dos conhecimentos adquiridos na faculdade e 

juntamente com a habilidade dos seus pais, um estofador e uma costureira, desenvolveu 

uma mochila com lona de cadeira de praia, mais prática e resistente. O sucesso de seu 

produto foi tanto que recebeu encomendas de colegas e outros alunos e professores da 

faculdade. Desde então, Martins não para de desenvolver acessórios para uso cotidiano1. 

(www.gilsonmartins.com.br) 

Dentre suas varias linhas de trabalho, destaca-se a linha Brasil e Rio de Janeiro. 

Nelas ele enaltece o país e principalmente a cidade do Rio de Janeiro. Começa a criar 

bolsas e acessórios com a imagem da bandeira do País e de símbolos do Rio; como o Pão 

de Açúcar, o Cristo Redentor, os Arcos da Lapa, o Bondinho de Santa Tereza e muitos 

outros.  
                                                 
1 Maiores informações podem ser obtidas no site do artista www.gilsonmartins.com.br  
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Apesar do amor imenso pela cidade, as criações do designer não ficaram apenas nas 

paisagens do Rio, provando que o processo criativo do artista ultrapassava essas 

fronteiras, expandindo a cada dia e arrecadando admiradores por todos os cantos do 

mundo.  

Foi o primeiro designer a ousar e usar a bandeira do Brasil como recurso para moda 

em relação a identificação de um povo sem apelo nacionalista. 

Figura 1 

 
 

 

Figura 2 

 
 

Assim, o trabalho de Gilson Martins pode ser considerado uma referência para o 

design brasileiro, pois ele reconhece símbolos da cultura brasileira como referência 

estética. Além disso, Martins utiliza materiais reconhecidos como não nobres e portanto, 
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nunca usados com essa finalidade tais como plástico, lona, couro sintético, entre outros 

para desenvolver seus produtos.  

Inova querendo transformar o plástico em material de luxo, o que não existia na 

década de 80.  

Usando esses materiais da forma como faz, traz uma nova concepção estética e 

revaloriza os materiais utilizados. Viabiliza um maior poder de compra do seu produto, já 

que o mesmo pode ter um preço mais acessível. Mostra que materiais até então 

descartados pela sociedade, inclusive pelos designers podem ser utilizados para fazer 

produtos muito bem acabados, com uma excelente estética e de grande aceitação pelo 

público. Além dos consumidores em geral, artistas, outros estilistas e pessoas da moda já 

foram vistas em eventos e tiveram suas fotos publicadas em revistas da área, usando 

produtos de Gilson Martins.  

Martins teve seus trabalhos expostos em feiras e exposições fora do Brasil. Dentre os 

aspectos avaliados, que tornaram seus trabalhos um grande sucesso no exterior, foi o 

fato de conseguir demonstrar a alegria, as cores e as formas do Brasil em produtos da 

moda e de uso diário para a população.  

Durante uma de suas muitas viagens para o exterior, Gilson Martins foi abordado por 

Sheila Lerner, jornalista e crítica de arte, que o convenceu a fazer de suas bolsas, obras 

de arte, foi ai que ele começou sua passagem pelo mundo da arte. Em 1993, Gilson 

Martins fez sua primeira exposição na Galeria de Exposições da Caixa Econômica na 

Gávea. Lá, ele expôs suas bolsas-esculturas, e foi reconhecido pelos jornalistas e 

especialistas da área como um profissional que aliou a arte, moda e design. Teve seu 

trabalho reconhecido internacionalmente apresentando suas peças no Museu do Louvre. 

A partir daí vieram muitas outras exposições: A Galeria Lafayette, o Festival de 

Cannes, a Copa de 2006 em Berlim e Semana de Design em Milão, foram alguns dos 

lugares onde seus trabalhos estiveram expostos ao público. 

Além de um designer extremamente reconhecido por seu trabalho inovador, a 

preocupação com o meio ambiente fez parte de sua vida e de suas criações. Ele utilizava 

as sobras de trabalhos anteriores para formar imagens do Pão de Açúcar, Arcos da Lapa e 

Cristo Redentor, ou qualquer outra que buscasse representar. Conforme Schulte e 

colaboradores (2008) “Os impactos ambientais devem ser considerados em todas as 

etapas nos projetos de novos produtos, da origem da matéria-prima até o descarte pelo 

consumidor.” Os designers têm a obrigação de mostrar através de seus produtos que a 

sustentabilidade ambiental não vai trazer malefícios estéticos aos produtos. Nesse 

aspecto os trabalhos produzidos por Gilson Martins refletiam também seu compromisso 

com o meio ambiente. 

Concordamos com Cardoso (2008) quando diz que a origem mais antiga da palavra 

design surge do latim designare, verbo que significa designar e desenhar. Já o significado 
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em inglês se refere “a idéia de plano, desígnio, intenção, quanto a de configuração, 

arranjo estrutura”. Percebemos que as definições estudadas pelo autor sugerem que o 

design une material a conceitos intelectuais, é uma atividade que projeta, desenha, 

esboça, modela produtos. 

Retornando ao início do artigo, pode-se concluir que Gilson Martins é um designer 

que conseguiu unir arte, design, sustentabilidade e aspectos culturais de um povo. 

Martins prova que arte e design podem se unir, pois arte é uma criação humana com 

valores estéticos que simbolizam as emoções, as histórias, sentimentos e cultura de uma 

sociedade num dado momento histórico e o design pode ser entendido como um 

instrumento para a melhoria dos aspectos funcionais, ergonômicos e visuais de um 

produto, atendendo assim as necessidades do consumidor. E ao conseguir juntar os 

elementos culturais com a funcionalidade do necessário no dia a dia,  o design passou a 

ser um instrumento que pode contribuir para também representar a cultura de um país 

ou região. Por isso é preciso ter bastante atenção e cuidado com o que é projetado e 

produzido, pois pode-se representar uma imagem tanto positiva como negativa de uma 

sociedade. 
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Investigação das vitrines: uma abordagem multidisciplinar 

Investigation of the vitrine: a multidisciplinary approach 

Bárbara Dias Lage, Daniel Parreira Leite Gonçalves Miranda 

O trabalho de produção de vitrines envolve diversas áreas de conhecimento, abrange estudos 
voltados à produção de marketing, se relaciona com o design, trabalha questões da filosofia e da 
moda e avança para questões técnicas e sensoriais da arquitetura. Essas disciplinas se convergem 
para a construção estética da vitrine que tem como fim a comercialização de bens. Mas essa 
finalidade não se dá de forma pragmática, o discurso da vitrine é coberto de significados onde se 
busca um envolvimento do objeto com seu expectador criando um simulacro. Este estudo visa à 
compreensão do espaço peculiar que é a vitrine extrapolando o rótulo das categorias abordando-a 
como um instrumento de comunicação social e cultural cujo aspecto tangível se torna intangível. 

vitrine, multidisciplinar, encenação 

The production of display cases involves many areas of knowledge like studies focused on 
marketing production and is related to Design, philosophy and fashion issues at the same that that 
advances to architecture's technical and sensorial matters. These disciplines are converging to the 
aesthetic of the display window which finality is the marketing of goods. But this purpose does not 
occur in a pragmatic way, the speech of the display window is covered with meanings seeking the 
involvement of the viewer with an object creating a simulacrum. This study aims the understanding 
of the peculiar space which is the vitrine going beyond the label of categories by thinking of these  
structures as an instrument of social and cultural communication making its tangible aspect as 
intangible. 

vitrine, display cases, multidisciplinary, acting 

1 Introdução  

É da natureza do homem buscar novas coisas para ver, a promessa da novidade é 

potencializada pela janela-vitrine. Os vidros por onde passa a luz compõem a abertura da 

janela-vitrine e atrai o olhar que está à procura ou o olhar curioso, saciando uma espécie 

de voyerismo. Esta forma de atrair o olhar pela curiosidade humana, já era presente nas 

janelas das casas dos mercadores na Idade Média, ao deixar à vista o interior de suas 

casas onde havia produtos para venda. Vendedores ambulantes que agregam aos seus 

corpos os objetos para venda, com seus gritos, suas cores e suas parafernálias, fascinam 

pela surpresa e pelo inesperado da cena. Esse antigo recurso usado pelos vendedores 

ambulantes: causar um bloqueio do pensamento pelo efeito de surpresa e fascinação no 

público, continua sendo o principal artifício de atração da vitrine (DEMETRESCO, 2000). 

Os cabinet de curiosités das casas burguesas renascentistas atraiam os olhares dos 

curiosos por serem móveis-vitrines onde se agrupavam diversas peças raras e objetos 

valiosos. Estes não tinham a finalidade de vender os produtos, sua função era atrair os 
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olhares e saciar a curiosidade. Os Grands Magasins fizeram uso da transparência ao 

trabalhar o vidro em grandes espaços onde eram mostradas as novidades no final do 

século XIX, fascinavam pela sua grandiosidade e pela forma diferenciada de apresentar 

um novo produto ao público, envolvendo-o em um universo de exuberância. 

Cabinet de curiosités inglês, 1740. (direito de uso: Demetresco, p 45) 

        
  

Homens-vitrine (direito de uso: Demetresco, p.53) 

   
             

Palácio de Cristal (direito de uso: Demetresco, p.139) 

 
 

A vitrine é a janela que condensa uma construção textual de um mundo onde o produto 
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passa a existir devido à relação que se estabelece com aqueles que o percebem. Desde a 

Idade Média a vitrine se transformou e tem procurado cada vez mais criar um espaço onírico, 

onde os detalhes assumem grande importância para estabelecer a identificação do indivíduo 

com os aspectos de seu mundo íntimo. Para que a identificação aconteça de forma eficiente, é 

necessário definir o público alvo da vitrine, conhecer seu estilo de vida, seus desejos de 

consumo, e criar uma determinada encenação que cause o efeito de identificação. Mas a 

vitrine não se apresenta apenas para o seu público alvo, que é o consumidor em potencial do 

produto exposto, ela se apresenta à cidade e, apesar do seu discurso conter a representação 

de uma realidade específica, esse discurso alcança diferentes públicos. 

O prazer no discurso da vitrine se dá quando o observador se encontra naquela 

encenação. Surge implícito nesse discurso o encontro da identidade, ou seja, o observador 

encontrar parte de si na vitrine.  

Os objetos expostos na vitrina, para despertar o olhar, são recobertos por uma 
figuratividade que organiza investimentos de significado que produzirão efeitos 
de sentido de envolvimento e de desejo. Se a promessa é a aglutinadora das 
atenções é porque o prometido constrói-se como o simulacro de um objeto-
valor para aquele vê a vitrina. (DEMETRESCO, 2000, p.17)  

A vitrine procura deixar em evidência as qualidades intrínsecas do produto, por isso ela é 

criada em função de um objeto específico e dirigida com finalidade comercial para um 

público específico que irá consumir o produto.  Mas a vitrine é vista e apreciada por diversos 

tipos de pessoas e pode também seduzir outros públicos. A função da vitrine vai além de 

promover o ato da compra, ela é também o enfeite e o adorno da sociedade de consumo.  

Os objetos e produtos consumidos normalmente estão expostos em uma vitrine, 

porém, para o ato do consumo, em um sentido pragmático, não precisaria que o objeto de 

consumo estivesse exposto dentro de um universo criado para ser seu habitat, pode-se 

dizer que é um excesso a construção de uma encenação para que aconteça o consumo. 

Muitos produtos não são consumidos por apenas suas características funcionais, mas 

também pelo significado simbólico adquirido na vida das pessoas e a vitrine é um dos 

meios responsáveis por dar e transmitir o significado que se pretende atribuir ao produto.  

A vitrine é uma continuidade das vidas de um produto, pois um produto tem diversos 

meios possíveis de manifestar sua vida, seja no radio, na televisão, no jornal, no outdoor. 

Demetresco (2000) explica que a vitrine é onde a vida de um produto está envolvida por 

um universo específico, esse habitat do produto é responsável por complementar sua vida 

ao lhe investir valores que serão transmitidos aos observadores, estes, por sua vez, 

também investem determinados valores e sentido ao produto. 

A vitrine precisa criar o desejo de possuir o objeto exposto, mostrar que é possível 

obter-lo. Em relação ao desejo, Demetresco (2000) cita Platão: “esse ou qualquer 

indivíduo que sinta desejo sente-o em relação a algo que não está ao seu dispor”. Fazer 
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com que o produto seja mais desejável e mais necessário do que normalmente seria, é um 

artifício da vitrine, ao criar um mundo das aparências, ela consegue oferecer e satisfazer 

os desejos e sonhos da sociedade de consumo.  

As sociedades contemporâneas são tidas como sociedades da imagem, mas mais que 

isso, somos sociedades das imagens clichês, como afirmou Deleuze. A experiência-mundo 

nos mostra que a imagem é parte integrante do nosso modo de perceber, pensar e de 

sentir a vida, ao invés de falar de um mundo desrealizado, de simulacros. É a não 

representação do mundo, uma não-experiência de segunda ordem. 

Apesar de existir a ideia de que toda imagem é simulacro e que a experiência dos 

sentidos é enganosa, a modernidade instituiu a razão como única possibilidade de chegar a 

totalização, a unidade, fazendo com que a contemporaneidade viva a razão como uma 

possibilidade de invenção de mundos. 

A vitrine, ao mostrar um produto contido numa encenação, molda o desejo de quem 

olha pois, primeiro, pela atração, ela faz o passante parar e ver o que é apresentado. Num 

segundo momento, surge por parte do observador uma imobilização e a sedução pelo 

cenário de onde cresce a irresistível tentação de possuir o objeto exposto. Tudo isso em 

frações de segundos porque tem-se um sujeito potencialmente pronto a apreender o que 

vê deixando-se seduzir ou predisposto a entrar em fusão, ou contágio, com o produto 

apresentado. (DEMETRESCO, 2000, p. 29) 

Por isso a importância da vitrine com um discurso persuasivo, o produto precisa ser 

atraente e a vitrine precisa seduzir o olhar do espectador. Precisa fazer o olhar percorrer a 

vitrine, degustar o instante de prazer e de euforia. 

É o cenário da vitrine que contém uma mensagem que conjuga vários elementos 

significativos, tudo isso para mistificar um produto, no qual valores são investidos a partir 

da identificação com a encenação e seus itens constitutivos, para definir, identificar e 

marcar a relação sujeito-objeto. 

Ao ver a vitrine o observador sonha em possuir os objetos expostos em sua 

estruturação e ao ter seus produtos adquiridos pelo consumidor ela lhe proporciona um 

efeito de bem estar e satisfação, ou ainda, de poder, de ser competente ou de ser belo. 

São esses efeitos que ela desencadeia e que alimentam a esperança, que é relacionada ao 

consumo e à felicidade (DEMETRESCO, 2000, p.31). 

Parafraseando Baudrillard, os objetos expostos são usados para conferir sentidos através 

da relação que estabelecem com as pessoas; o que é consumido não são os objetos em si, e 

sim a relação significativa que são capazes de instaurar (Baudrillard, 1989, p. 207). 

Nesse contexto falar da vitrine somente como uma meio de exposição é uma 

simplificação arbitraria. O conjunto de peças do vestuário é constituído por roupas, 

calçados, chapéus, acessórios e bolsas, mas também por um conjunto de signos embutidos 

em cada peça formando uma linguagem. Cada item tem seu próprio significado e sua 
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forma de exposição que envolve luz, texturas, formas, manequins, formam um conjunto de 

informação que o individuo escolhe por melhor transmitir uma imagem que ele deseja. 

A vitrine é uma construção na qual existem a eficácia, o convencimento, a confiança e 

o prazer, juntos para estabelecer o processo de sedução. É responsável por construir uma 

encenação geradora de significação, uma mesma mercadoria pode passar significados 

diferentes dependendo da loja, dependendo da mensagem que transmite. 

As vitrines são lugares onde se trabalha o transitório e o efêmero e devido a essa 

mutabilidade constante, conseguem acompanhar as novas idéias, empregar os novos 

materiais e podem ser identificados como sintoma das novas tendências de trabalhar o 

espaço. Tem-se a possibilidade de experimentar efeitos de luz, de trabalhar escalas, 

materiais novos, ou novas maneiras de usar os materiais, portanto pode funcionar como 

um laboratório de experimentações e ser usado em outros campos como a arquitetura e o 

design. Demetresco (2000) observa que a partir de materiais ressemantizados cria-se um 

produto diferente, sendo esta diferença ser a essência ou então a aparência. 

Existe a necessidade de criar situações inusitadas, para isso o profissional precisa ter 

um olhar amplo, saber das novidades, saber das modas, dos materiais e dos novos 

materiais. A vitrine tem relação com o novo, técnicas novas, produtos novos e de primeira 

mão, é provável que a relação com o novo tenha sido uma herança das feiras do século 

XIX onde se apresentavam as novidades tecnológicas. O vitrinista ao lidar com o novo 

procura também recriar o novo com a originalidade de idéias, buscadas em fatos do dia a 

dia que contribuem para criar encenações inusitadas É fundamental no trabalho do 

vitrinista um saber técnico, crítico, social, cultural e estético. O vitrinista ao ter percepção e 

sensibilidade, é mais competente no sentido de provocar as sensações em determinados 

sujeitos. Trabalhar o discurso com a componente estética, contribui para uma organização 

dos elementos de forma que agrade o olhar. 

As lojas constroem um espaço multidisciplinar, onde o objeto, a pintura, a iluminação a 

técnica e o design compõem e constroem o espaço. Todos os elementos construtivos têm a 

mesma importância. É um trabalho também multidisciplinar. É o que Brandão (1992) afirma 

ser uma espécie de retorno da experiência teatral da arquitetura, reflexo de um mundo 

dominado pelo visual. Todos os meios e recursos são válidos para um vitrinista criar um 

universo feérico, de sonho, fantasia, verossimilhança trazendo ao mesmo tempo, novidade e 

tecnologia, realidade ou originalidade. As artimanhas do vitrinista são direcionadas para 

aumentar o nível de desejo do observador, e colocar esse desejo acima da razão. 

Como um discurso, a vitrine tem o papel de ser receptiva e atraente, ao mesmo tempo 

em que doa as informações contidas nela na tentativa de fazer crer e a interação do 

observador corresponde ao papel interpretativo, ou seja, ao ato de crer. Os diversos 

elementos que compõem a vitrine são direcionados no sentido de mistificar o produto, a 

encenação estabelece a definição e identificação do produto pelo observador. O que marca 
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a relação entre sujeito e objeto. 

De acordo com Demetresco (2000), se a promessa é a aglutinadora das atenções é 

porque o prometido constrói-se como o simulacro de um objeto-valor para aquele que vê a 

vitrine. A estratégia mais comum nas vitrines é fazer dela uma caixa de promessas, que de 

um lado existe a esperança de poder ter um produto e de outro existe um outro universo, 

um recorte no espaço e que mostra um produto, uma empresa e uma marca. 

A vitrine tem duas faces inseparáveis, a do utilitário, que visa à venda e a do estético, 

que visa à atração. A vitrine precisa atuar tanto no âmbito estético como no comercial, 

além de criar uma identidade para a marca e para o produto. 

O marketing tem a função de transformar em prazer a monotonia e a banalidade da 

compra, precisa criar as condições favoráveis para que o produto possa ser percebido, 

precisa criar a identificação de uma marca e de uma empresa. Ele utiliza o uso do 

imaginário ligado à significação, procura criar um sentido no discurso de forma a seduzir o 

espectador. O discurso da vitrine é válido quando consegue romper com o cotidiano e 

quebrar uma situação de automatismo, para levar ao espectador sensações agradáveis, 

que possa dar prazer estético.  

A partir dessa ideia, vemos que, além de satisfazerem necessidades, a vitrine é um 

instrumento que comunica e estabelecem e mantém relações sociais: 

Quando se diz que a função essencial da linguagem é a sua capacidade para a poesia, 

devemos supor que a função essencial do consumo é a sua capacidade de dar sentido. 

Esqueçamos da idéia da irracionalidade do consumidor. Esqueçamos que as mercadorias 

são boas para comer, vestir e abrigar; esqueçamos sua utilidade e tentemos em seu lugar 

a idéia de que as mercadorias são boas para pensar: tratemô-las como um meio não 

verbal para a faculdade humana de criar. (Douglas, 2006, p. 108) 

Os elementos arquitetônicos e os arranjos da loja são criados para atender a um tema que 

será a identificação de um produto e uma marca. O manequim, como a representação da 

figura humana complementa a identificação do passante, ajudam a fisgar o olhar. Os 

manequins ao se aproximarem do ser humano carregam um universo de sentido, usa-se o 

teatralização do corpo humano para indicar e traduzir modos de ser. O leitor cria a imagem de 

seu ideal imaginário ao ver uma encenação que ele se identifica. A luz por sua vez demarca o 

produto a ser apresentado, diferencia esse produto e teatraliza a encenação, ela cria 

contornos, sombras, da força às cores e modifica as texturas. O vidro separa a loja da rua, ao 

mesmo tempo em que une os dois ambientes pela sua transparência. O vidro é o elemento 

que permite a visão e a aproximação do individuo com o produto. E paradoxalmente separa o 

individuo de seu objeto de desejo, evidenciando que o objeto ainda não o pertence. 

Tendo em vista a diversidade de saberes que estão presentes na construção dos 

espaços da vitrine, tem-se a dimensão da complexidade do tema. O trabalho de construção 

de vitrines necessita um conhecimento em constante atualização, não é apenas estar em 
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contato com o novo, envolve também recriar o novo, que entra em contato com um mundo 

do desejável.  Dessa forma as vitrines conseguem refletir os valores de seu tempo e os 

anseios da sociedade de consumo.  
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Leituras cruzadas: interfaces entre história e design 

Cross readings: history and design interfaces 

 
Marcelina das Graças de Almeida 
 

O artigo tem como pressuposto apresentar o projeto desenvolvido desde o fim de 2009 cuja 
finalidade é o desenvolvimento de uma investigação sobre as relações entre História e Design 
tomando como parâmetro o contexto social e cultural brasileiros. O propósito é incentivar e 
estimular o interesse pela história do design crítica e reflexiva e, especialmente, escrita pelo 
designer pesquisador. Os temas pesquisados, cada um em sua especificidade, seguem 
pressupostos metodológicos que perpassam pela pesquisa bibliográfica, empírica, documental, 
estudos de casos, aplicação de questionários e entrevistas, com o intuito de reunir uma 
multiplicidade de fontes que permitam a compreensão do objeto de estudo.  

design, história, Brasil 

The article is assumed to present the project developed since the end of 2009 whose purpose is the 
development of a research on the relationship between History and Design taking as parameter the 
brazilian social and cultural context. The purpose is to encourage and stimulate interest in design 
history and critical and reflective, especially written by the designer researcher. The specific topics, 
each in its specificity, the following methodological assumptions that pervade the literature, 
empirical documentation, case studies, questionnaires and interviews, in order to meet a variety of 
sources allowing to understand the object of study. 

 
design, history, Brazil 

 

1 Introdução 

 
Sendo a História a ciência conduzida e construída pelos homens é possível através da 

mesma compreender como foram constituídos e elaborados os processo culturais. Desde 

seu aparecimento na Terra o sujeito homem atua como agente pesquisador e 

transformador do espaço em que habita, construindo artefatos, modificando o ambiente, 

conquistando, depredando e anexando territórios. Através de sua ação o homem propaga 

e transforma o seu arcabouço cultural. 

O ser humano elabora seus conhecimentos através da experiência, dos saberes 

espontâneos, das observações pessoais, bem como através da ciência e da pesquisa 

formal, entretanto parece acertado dizer que a conjugação e interação desta rede de 



Belo Horizonte/MG — 13 e 14 de setembro de 2011
nacional de design  

 156

saberes que se transmitem, se difundem, agregam e sinalizam os comportamentos 

culturais. 

Os grupos sociais se distinguem através dos valores construídos e constituídos ao 

longo do tempo e a distinção pode se percebida na maneira como se organizam 

socialmente, através dos objetos que constroem e do modo como os dispõem ao seu 

redor. Esta construção se dá com base nas trocas e no cruzamento entre etnias e 

diferentes culturas, e ao se pensar desta maneira, percebe-se o quanto é significativo 

refletir sobre estes aspectos relacionando-os ao Design e a História para entendimento 

destas relações. 

Neste sentido é fundamental estabelecer uma reflexão a partir da cultura material, 

ou seja, do conjunto de objetos, nomeadamente tecidos, utensílios, ferramentas, 

adornos, meios de transporte, moradias, armas, dentre outros, que são produzidos e 

utilizados no meio social. A interlocução entre História e Design apresenta-se como 

campo propício para o diálogo entre estes dois campos de conhecimento, permitindo 

indagar acerca da importância dos objetos na vida de todos nós, na função que podem se 

tornar reservatórios de memórias coletivas e individuais. As relações emocionais e 

funcionais que se estabelecem entre os homens e as coisas que eles projetam e usam. 

 

2 Caminhos traçados, trajetória a percorrer 

O projeto LEITURAS CRUZADAS: INTERFACES ENTRE HISTÓRIA E DESIGN vêm sendo 

desenvolvido desde o fim de 2009, junto a Escola de Design, e tem como finalidade o 

desenvolvimento de uma investigação sobre as relações entre História e Design tomando 

como parâmetro o contexto social e cultural brasileiros. Trata-se de uma proposta, 

ousada se existir a pretensão de ser desenvolvida individualmente, porém o foco deste 

projeto é transformar-se num programa de pesquisa que envolva a HISTÓRIA e o 

DESIGN, inicialmente refletindo acerca da realidade brasileira e com perspectiva de 

ampliação, no futuro, para investigação de outras sociedades e outros contextos. Não é 

uma tarefa que se pretende desenvolver em um só fôlego. Desde a aprovação da 

primeira bolsista Poliana Amorim Rocha, que desenvolveu uma pesquisa cuja temática é: 

Formação Étnica e cultural do Brasil no período Colonial: Influenciadores e Permanências, 

inserido no escopo geral do estudo das interfaces entre história e design. A pesquisa 

realizada durante um ano pela bolsista, foi apresentada durante o 12º SEMINÁRIO DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA E EXTENSÃO DA UEMG, realizado em novembro na cidade de 

Frutal/MG e também durante o II SEMINÁRIO INTERNO DE PESQUISA E EXTENSÃO.  A 

aceitação por parte da comunidade acadêmica em relação aos questionamentos e 

apontamentos formulados pela bolsista revela a importância e relevância dos objetos a 

serem investigados.  
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Esta impressão foi percebida, igualmente, durante as sessões de mesas-coordenadas 

que fizeram parte do evento 12º SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E EXTENSÃO DA 

UEMG, ocasião em que o projeto foi apresentado e revelou-se a necessidade de se tornar 

um programa efetivo de pesquisa, envolvendo pesquisadores das unidades de Belo 

Horizonte e outros campi. 

A inserção do projeto Personagens e obras: uma investigação acerca da história do 

Design em Minas Gerais desenvolvido pela discente Isabella Pontello Bahia inscreve-se, 

portanto na perspectiva que se almeja que é investigar DESIGN e HISTÓRIA. A proposta 

apresentada é investigar sobre o design mineiro, analisando historicamente o contexto da 

produção de Design em Minas Gerais e aprofundar o conceito de Design dentro de suas 

ramificações e instituições de ensino. Para realizar esta empreitada a discente-

pesquisadora estabeleceu os seguintes objetivos específicos: estabelecer uma cronologia 

do Design no Brasil e em Minas Gerais, mapear e diagnosticar o panorama do Design em 

Minas Gerais, promover o Design Mineiro perante o nacional e mundial e destacar nomes 

importantes no cenário do Design Mineiro.  

As pesquisas desenvolvidas até o presente justificam a importância da necessidade 

de se atingir a compreensão a atividade do design na constituição dos comportamentos, 

dos aspectos culturais e sociais de um povo, através dos seus símbolos, códigos de 

conduta e representação da realidade é uma maneira possível de se compreender a 

História e os agentes da História, interrelacionando e explicando as diferenças e 

semelhanças entre grupos sociais diferentes. 

Neste sentido provocar esta análise refletindo acerca da realidade brasileira é uma 

das possibilidades de se compreender os modos de ver, de ser, viver, pensar e falar e se 

organizar, tomando como foco central a forma orgânica, dentro da qual se constitui o 

devir social, cultural e histórico. O Design faz parte desta massa orgânica dentro da qual 

se constrói a sociedade e o homem como ser social. 

Deste modo cabe definir como metas para consolidação do projeto a necessidade de 

mapear as interseções e interfaces que permitam estabelecer as fronteiras, confrontos e 

diálogos construídos entre a História e o Design, gestando dentro da Escola de Design da 

UEMG um programa de pesquisa que verticalize e expanda os estudos reflexivos acerca 

da História do Design. Assim será possível: 

 Analisar o panorama do Design na cultura mundial e local, tomando o Brasil como foco 

principal. 

 Perceber os elementos constituintes do arcabouço cultural das sociedades e suas 

permanências nos comportamentos, quais sejam, o habitar, o vestir, o morrer, enfim o 

posicionamento e enfrentamento do mundo. 

 Aprofundar os conceitos de cultura, comportamento e etnografia. 
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 Compreender a inserção do Design como um elemento constituinte do comportamento 

humano face as mudanças sociais. 

 Promover a criação de um programa de pesquisa na Escola de Design que tenha como 

premissa a promoção de estudos relacionados a História do Design no contexto 

brasileiro e interlocuções com outras realidades sociais. 

 Explorar o acervo do ASI (Arquivo de Som e Imagem) centro de informação 

especialista em imagens (fixas e em movimento) e áudio da UEMG, localizado na 

Escola de Design. 

O ASI é o primeiro centro de informação especialista em imagens (fixas e em 

movimento) e áudio da UEMG e um dos poucos existentes na cidade de Belo Horizonte, 

reunindo rico acervo documental formado por impressos das mais diversas naturezas, 

além de filmes, vídeos, fotografias, dentre outros. No decorrer dos anos de 2009-2010 

foram catalogados e indexados 620 documentos e esta atividade continua em 

desenvolvimento com o intuito de preservar a memória e história da Escola de Design. 

O recolhimento e registro permanente dos documentos tradutores das atividades 

produzidas pela instituição, para além de revelar um diálogo necessário e constante com 

as novas condicionantes do mundo em permanente transformação serve para: 

 Valorizar a memória da instituição e daqueles que nela, de algum modo, deixaram 

contribuições. 

 Permitir que as gerações vindouras conheçam e compartilhem experiências criativas e 

produtivas vividas pelos seus pares. 

 Estimulo a pesquisa e novas propostas projetuais. 

 Estimulo à percepção e conscientização do tempo e das permanências. 

 Ampliação da produção científica e divulgação da mesma. 

A concretização do ASI e a divulgação da urgência, da necessidade de ações 

concretas no sentido de preservar e guardar a memória daqueles que ensinam, 

produzem e divulgam o Design é uma atitude colaborativa para recuperação e 

manutenção da História, ou seja, guardar a memória é construir um patrimônio histórico. 

 

3 Design: história, cultura, apontamentos 

O design é uma área de conhecimento em construção, embora seja possível afirmar que 

o ofício de projetar e criar soluções para o ambiente em que vive, esteja ligado à própria 

natureza humana. Em outras palavras pode-se afirmar que o design surge com o 

nascimento do homem enquanto ser produtor, criador e interventor no meio em que vive. 
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Entretanto como atividade integrada ao mundo industrial, através da qual emerge o 

profissional liberal, insere-se em um processo histórico recente, calcado em meados do 

século XIX e consolidado nos inícios do século XX. 

Sobre este ofício muito se tem debatido, porém pouco se tem escrito acerca destas 

discussões, ou melhor, a produção realizada até o presente, não atinge em sua plenitude 

a complexidade e importância desta atividade humana. Embora não tenha atingido o 

nível ideal, já existem obras reflexivas acerca da história do design mundial, brasileiro e 

de modo, bastante modesto, sobre a produção projetual mineira. 

Uma obra recente e de leitura obrigatória foi produzida pelo historiador Rafael 

Cardoso (2004), “Uma Introdução à história do design”. Nela o pesquisador aponta 

aspectos relevantes para se compreender a inserção do ofício do designer dentro da 

lógica industrial nascente nos oitocentos. Ele parte da investigação da realidade européia, 

mas abre espaços para se discutir a sociedade brasileira. 

O caminho semelhante é percorrido na obra organizada pelo mesmo investigador e 

publicada em 2005, na qual é analisada a produção do design gráfico, antes mesmo que 

se tornasse lugar comum o uso da palavra para se referir à atividade projetual. Autores 

diferentes discutem aspectos diferentes do design gráfico no Brasil. Obra similar havia 

sido editada em 2003, sob a organização de Mário Camargo, na qual é investigada a 

produção gráfica em 180 anos de história no Brasil. 

Tomando um caminho mais teórico-reflexivo que histórico estão inscritas as obras-

referência de Moraes (2006, 2008) nas quais o designer e investigador Dijon De Moraes 

estuda o design brasileiro a partir de sua produção. Em sua obra o autor estuda e 

questiona a essência da atividade projetual brasileira discutindo acerca dos elementos 

estéticos, culturais, homogêneos e heterogêneos que permeiam a criação dos designers 

brasileiros. 

Um trabalho que não pode deixar de ser mencionado é o clássico texto produzido por 

Lucy Niemeyer (2007), premiado pelo Museu da Casa Brasileira em 1998 e que vem há 

mais de uma década auxiliando os estudiosos a compreender acerca das origens e 

instalação do design no Brasil. 

Sobre a produção do design em Minas Gerais cabe destacar a obra organizada por 

Giselle Safar e Humberto Eleto (2001) na qual investigam o lugar do design gráfico no 

panorama das Minas Gerais. Por outro lado Dorinha Aguiar (2006) apresenta um texto no 

qual analisa a história do ensino do design em Belo Horizonte resgatando a história da 

antiga UMA – Universidade Mineira de Arte até a Escola de Design da Universidade do 

Estado de Minas Gerais. 

Recentemente a editora Abril lançou a obra “Design no Brasil -101 anos de produção – 

de 1909 a 2010”. O livro conta com o mapeamento das realizações de 83 profissionais e 

500 peças são destacadas, trata-se, sem dúvida de um importante registro da produção 
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em design no Brasil. Reflete a relevância em se estudar e inserir o design no escopo das 

discussões que permitam o debate acerca da história e da formação cultural brasileira. 

Ao estudar as origens da cultura brasileira o pesquisador Lopez (1994, p.7) ressalta 

que é necessária atenção ao se analisar, uma vez que é passível o erro em tratar o 

conceito como estático e sem dinamismo. Para o autor “[...] a cultura é uma entidade 

complexa e fluida, uma tendência e uma busca, antes de algo pronto e acabado”. Ou 

seja, a constituição de um conceito puro e definitivo em relação à cultura é algo que não 

se concretizou, até mesmo porque este é um processo contínuo, pois se deve levar em 

consideração o conjunto de contradições, conflitos, repressões, cooptações, dentre outros 

e que constituem a rotina das sociedades modo geral. 

A construção da identidade brasileira e por tabela da cultura está relacionada com as 

matrizes culturais sob as quais se formou e constituiu-se no povo que hoje habita o 

Brasil. Para se pensar o discurso que permeia a história da cultura brasileira é preciso 

entender como se configurou este processo de apropriação e reelaboração que se deu ao 

longo do tempo. As tramas sociais, as disputas e apropriações que marcaram desde o 

processo inicial de colonização ao mundo contemporâneo, no qual podemos enxergar 

estes embates e permanências. (LOPEZ, 1994; BOSI, 1993 e IGLÉSIAS, 1995). 

A cultura brasileira e isto vale para outras culturas também é resultante da práxis 

social de contornos complexos, reflexo de um processo de dominação e exploração, mas 

também de adaptações e reestruturações.  Os comportamentos sociais estarão 

vinculados às heranças culturais que são continuamente revistas, adaptadas e/ou 

conservadas ao longo do tempo, seja ele de média, longa ou curta duração. 

Neste sentido é importante refletir sobre a importância como História como veículo 

por onde se percebe o processo de apropriação, de esquecimento, de reelaboração, 

resgate e permanência dos elementos que compõem o arcabouço cultural de um 

determinado território influindo nas formas de viver, de habitar, de morrer, enfim de se 

organizar. 

Sobre este aspecto pondera o pesquisador Moraes (2006, p.3) ao estudar o design 

brasileiro: 

[...] o Brasil, não obstante ser visto como um país real, é encarado, 
sobretudo como uma categoria cultural, que fornece informações 
importantes no momento em que refletirmos sobre os modelos de cultura 
européias. Se de fato é difícil falar da história e da cultura sul-americana 
como um fenômeno isolado da história e da cultura da Europa, da mesma 
forma é impossível falar de Europa sem considerar o caso brasileiro como 
sua parte integrante. 

E para completar pode-se incluir a cultura africana e indígena neste caldo cultural 

como mais dois ingredientes para se pensar a complexidade e riqueza desta análise. 
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Neste sentido ao se pensar nas diversas contribuições que se agregam na conformação 

da identidade brasileira, da cultura brasileira é importante os locais onde podemos 

enxergar estes elementos. Estes lugares são vários. As artes plásticas, a arquitetura, a 

música, a religião, enfim setores diferentes dos lugares e manifestações culturais 

agregam esta multiplicidade de influências e pode-se aqui pensar no Design como um 

dos lugares onde se pode entender e avaliar estas referências culturais. (MORAES, 2006; 

COUTO, 1999; CARDOSO, 2004 e CHARTIER, 1986). 

Acerca da compreensão da cultura brasileira, tomando o design como ponto de 

referência, há pesquisas relevantes realizadas e publicadas, dentre elas os trabalhos 

realizados pelos, já mencionados designer Dijon De Moraes (1999, 2006), o clássico 

livro redigido por Lucy Niemeyer (2007) no qual analisa a história do design no Brasil, 

refletindo sobre as primeiras ações voltadas para instalação do ensino acadêmico, 

formal e as imbricações políticas que estiveram envoltas ao projeto. Outra obra 

exemplar publicada em 2005 é o volume intitulado “O design brasileiro antes do 

design: aspectos da história gráfica, 1870-1960” organizado por Rafael Cardoso, na 

qual profissionais do design e áreas afins analisam aspectos diversos que relacionam o 

oficio do design em momentos distintos da realidade brasileira, perpassando pelo fim 

do século XIX ao início da década de 60 do século passado. Recentemente, a 

pesquisadora Milene Cara, publicou uma revisão crítica da dissertação de mestrado 

apresentada à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, sob 

o titulo “Do Desenho Industrial ao Design no Brasil uma bibliografia crítica para a 

Disciplina” no qual analisou fontes produzidas entre os anos de 1950,60 e 70, buscando 

uma definição e compreensão dos significados dos termos que definem o desenho 

industrial e o design, especialmente aqui no Brasil. 

Estas pesquisas revelam a importância do debate em torno do design e sua 

historicidade, na medida em que ajudam a ampliar o conhecimento acerca desta área, 

paradoxalmente, tão jovem e ao mesmo tão tradicional. 

 Deste modo plagiando o estudioso Rafael Cardoso (2004) é necessário entender 

que toda a história é um processo, uma construção e isto significa apropriar e rejeitar 

elementos e a busca destes elementos é que permitirá ao pesquisador compreender os 

meandros das permanências, dos esquecimentos e dos elementos que nem permanentes 

e nem esquecidos são resultantes de uma conjugação histórica e cultural que se 

cristalizam nos modos de constituição do viver e se apropriar do mundo e podem ser 

compreendidos a partir dos artefatos, dos objetos e das construções inerentes à 

linguagem traduzida pelo Design. Em síntese esta é a discussão principal que se almeja a 

partir da concretização e consolidação do projeto Leitura Cruzadas: interfaces entre 

história e design.  
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O designer à deriva: ferramentas de análise da cidade 

The designer in a dérive: tools of analysis of the city 

Ana Carolina de Moraes Andrade Barbosa, Naiana Araújo Correia 

Este artigo trata da exploração teórica de conceitos urbanísticos como referência para a apreensão do 
espaço urbano pelo designer. Justifica-se a escolha do tema, por observar dificuldades na articulação 
entre a micro e a macro escala nos projetos urbanos, ou seja, entre a cidade e o produto de design. 
Os conceitos trabalhados partem da Análise Visual, técnica que visa estudar as qualidades visuais da 
paisagem urbana, baseando-se na experiência topológica do observador em movimento. Com isso, o 
objetivo deste trabalho trata da leitura da paisagem urbana através deste tipo de análise e como eles 
são aplicados a teóricos que trabalham com a relação entre a composição visual do ambiente urbano 
e o observador em movimento, em atividades cotidianas.  Os conceitos básicos utilizados no trabalho 
são baseados no estudo da formação da imagem da cidade desenvolvido por Lynch, no dinamismo 
visual registrado por Cullen, e por fim, no argumento de exploração do ambiente urbano como lugar 
de vida defendido pelo grupo Internacional Situacionista. Todos os trabalhos, desenvolvidos em 
meados da década de 60, formam um conjunto de ferramentas que apesar dos diferentes focos 
analíticos, imagem, paisagem e situações, possuem semelhanças que fortalecem a importância da 
mudança de escala na análise do espaço urbano, a fim de que o observador se torne também um 
vivenciador e conhecedor da cidade. 

design, urbanismo, análise visual 

This article deals with the theoretical exploration of urban concepts as reference for the 
apprehension of the urban space for designer. It is justified choice of the subject, for observing 
difficulties in the joint between the micron and the macro scales in the urban projects, that is, 
between the city and the product of design. The worked concepts leave of the Visual Analysis, 
technique that it aims at to study the visual qualities of the urban landscape, being based on the 
topological experience of the observer in movement. With this, the objective of this work deals with 
the reading of the urban landscape through this type of analysis and as they are applied the 
theoreticians who work with the relation enter the visual composition of the urban environment and 
the observer in movement, in daily activities. The used basic concepts in the work are based on the 
study of the formation of the image of the city developed for Lynch, on the visual dynamism 
registered by Cullen, and finally, in the argument of exploration of the urban environment for the 
International Situationist group. All the works, form a set of tools that although the different 
analytical points, image, landscape and situations, possess similarities that fortify the importance 
of the change of scale in the analysis of the urban space, so that the observer if also becomes a 
expert of the city. 

design, urbanism, visual analysis 

1 Introdução 

O presente trabalho tem como objetivo apreender o espaço tomando como referência os 

limites do que a vista alcança indo além de sua aparência, por meio da análise visual. Para 

tanto, concentra-se no tema de leitura da Forma Urbana, em especial na importância dos 
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produstos que compõem a paisagem das cidades, e são tratados aqui como 

responsabilidade dos designers, tais como, os mobiliários urbanos. Para isso, referencia-se 

o campo da morfologia urbana como aporte teórico para uma análise também de design. 

A intenção deste texto é introduzir possíveis pontes entre a metodologia projetual de 

produtos e a análise visual da cidade. O tema se justifica pelo impacto perceptivo, 

paisagístico e funcional dos elementos em um espaço pertencente e caracterizado como 

meio urbano. Estes espaços possuem usos e atividades programáticas que são 

destinadas e levadas a cabo por uma gama diversificada de usuários que freqüentam um 

lugar e contextos específicos, e que possuem necessidades distintas, porém muitas vezes 

comum a todos os cidadãos. 

A desordem visual é um problema comum, na maioria das cidades brasileiras, causada 

pela utilização de diferentes estilos e cores que geralmente representam a prefeitura ou as 

próprias companhias prestadoras de serviços. Em conseqüência disso, este trabalho parte do 

pressuposto que o mobiliário urbano equipa e identifica o espaço do usuário e, por isso, em 

conjunto com outros elementos complementares qualifica a paisagem urbana. 

Vicente Del Rio, em seu estudo das propostas metodológicas do desenho urbano, 

apresenta de forma resumida, que a Análise Visual estuda as qualidades visuais da 

paisagem urbana, baseando-se na experiência topológica do observador em movimento e 

identifica autores representativos como Cullen, Wolff, Trieb, Kohlsdorf, Rapoport.  

Paisagem urbana é um conceito que exprime a arte de tornar coerente e organizado, 

visualmente, o emaranhado de edifícios, ruas e espaços que constituem o ambiente urbano. 

Tal concepção foi primeiramente formulada por Gordon Cullen em The Architectural Review, 

vindo posteriormente a dar forma ao livro “Paisagem Urbana” em 1961. 

Trata-se do que os geógrafos chamam de Paisagem Cultural e o que a antropologia, 

no campo da etnografia, chama de Paisagem Etnográfica. Em outras palavras é a 

paisagem construída pelo homem, resultante das ações cotidianas dos atores sociais no 

espaço urbano repleta de indícios culturais, tratada aqui como paisagem urbana.  

O tema deste trabalho centra-se no uso das atividades cotidianas como meio de 

levanamento de dados para projetos de produtos urbanos através da simbiose de 

ferramentas de análise visual. Assim, considera-se não só a forma urbana como um todo, 

como também, as características formais dos elementos urbanos específicos. O trabalho 

não se fomenta na formatação de uma nova técnica de projeto. Pretende “enxergar” a 

cidade do ponto de vista da paisagem urbana, formada pelo uso cotidiano da cidade. 

Desta forma, o trabalho se relaciona com a teoria do Urbanismo Cotidiano1 no aspecto 

analítico e não de uma construção metodológica de projeto. 

                                                 
1 Lefebvre, filósofo e sociólogo, era desde os anos 20 um intelectual importante na cultura 
francesa. Participou rapidamente do IS, onde contribuiu com sua publicação de 1946, Introdução à 
Crítica da Vida Cotidiana, onde escreve que “o marxismo, em seu conjunto, é, de fato, um 
conhecimento crítico da vida cotidiana” 
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Além disso, a leitura da Paisagem urbana, Cultural ou Etnográfica tem como 

prioridade a visão do observador em movimento e o uso cotidiano da cidade através da 

imagem, de sua representação e percepção existente. Para isso, a pesquisa é baseada 

em conceitos teóricos colocados por Kevin Lynch, Gordon Cullen e o grupo formado pelo 

Internacional Situacionista, na década de 60 e 70 do século passado.  

Em 1960, Kelvin Lynch publicou A imagem da cidade, em 1961 Gordon Cullen reuniu 

seus diversos artigos da revista “Arquitectural Review” em capítulos do livro A paisagem 

urbana. Nesses livros, a cidade mais palpável do que nunca, tornou-se uma sucessão de 

imagens selecionadas, cada vez mais ocupadas com o trivial: calçadas, lugares de 

encontro, e manifestações artísticas populares. 

Com isso, os conceitos básicos utilizados são baseados no estudo da forma da cidade 

desenvolvido por Lynch e nos pontos imagísticos que devem ser associados a conceitos 

como legibilidade e visualidade para permitirem o entendimento da imagem urbana. 

Gordon Cullen, considera o dinamismo visual como uma categoria presente nos espaços 

urbanos, associando-os ao movimento de quem dele se utiliza.  

Uma distinção básica entre as abordagens de Lynch e Cullen é que o primeiro 

apresenta uma versão mais abstrata do segundo. Cullen em particular confere um 

eminente destaque às qualidades estéticas das cidades dando continuidade a uma 

abordagem iniciadas nos finais do século XIX com as teorias paisagísticas, também 

designadas por 'análises pictóricas', e desenvolvidas por Camillo Sitte.  

Os conceitos propostos pelo pensamento situacionista também nortearam os 

referenciais teóricos deste artigo, tais como: a psicografia e a deriva; e a clara mudança 

de escala e área de atuação a fim de se alcançar à transformação da vida cotidiana. 

Todas estas abordagens apóiam-se no estudo de situações urbanas existentes. 

E, para além da preocupação de ler e interpretar o espaço urbano, os 

Internacionais Situacionistas consideram que as metodologias mais flexíveis que 

descrevem a experiência do público alvo de um projeto podem ser utilizadas como 

suporte do projetista para manipular a forma urbana e melhorar a qualidade 

ambiental. 

KEVIN LYNCH 

Em 1960 Kevin Lynch publicou “A Imagem da Cidade”, o resultado de um estudo piloto 

que descreve e analisa três diferentes cidades americanas, Boston, Los Angeles e Jersey 

City,  a partir da interpretação que delas fazem um certo número de habitantes de cada 

cidade. Na introdução refere que se trata de um livro sobre o “aspecto das cidades” e 

que pretende questionar a sua importância e as possibilidades da sua alteração. Atua 

muito mais no âmbito dos fatores internos referidos na Análise Visual que levam o 

observador a construir uma imagem, uma vez que o principal objetivo é, segundo diz, 

conferir um significado à forma urbana.  
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Destaca esta noção pela importância decisiva que assume no espaço urbano como fator 

básico de orientação e argumenta que no processo de orientação, o vínculo estratégico é a 

imagem ambiental, a representação generalizada do espaço exterior. Entende que a imagem 

é produto de sensações imediatas e da memória de experiências anteriores. 

Lynch costuma ser citado como um dos pioneiros da análise visual urbana. Entretanto, 

neste estudo, procedente da psicologia experimental, ele busca entender como a imagem 

do espaço urbano é percebida e apreendida pelos sujeitos, baseia-se não na análise da 

configuracional dos objetos que compõem estes espaços, mas de que maneira estes 

objetos são percebidos. Por isso, o interesse de Lynch concentra-se na “legibilidade” do 

meio urbano, por ele definida como a 'facilidade com a qual as partes podem ser 

reconhecidas e organizadas numa estrutura coerente' (Lynch, 1960: 13). O autor busca a 

compreensão da imagem, porém não considera a cidade como uma manifestação de 

linguagem, mas a imagem da cidade como uma manifestação do seu visual. 

Assim, propõe-se analisar a estrutura visual dessa imagem a fim de identificar os 

elementos que a constituem. Esta análise tem o auxílio de entrevistas realizadas com os 

moradores das cidades americanas estudadas com o objetivo de construir mapas mentais 

que relatassem as partes mais presentes na memória e os deslocamentos mais 

expressivos, por exemplo.  

Encontra cinco elementos constitutivos - as vias, que asseguram a conexão contínua 

entre um ponto e outro; os nós, pontos de intersecção como a estação de trem, metro e o 

aeroporto; os marcos2, elementos de destaque na paisagem urbana, que constituem os 

pontos referenciais e que genericamente informam o sistema de orientação numa cidade; os 

bairros, demarcados pelo reconhecimento de um caráter homogêneo, como uma unidade 

temática; e finalmente os limites que representam a fronteira entre zonas da cidade que têm 

uma existência distinta. Uma vez conhecidos e avaliado cada um destes elementos, segundo 

as suas próprias características, são operados de forma simbiótica, dependente, um via só 

reconhecida como tal se for formada por nós e marcos, por exemplo.   

Para Lynch, a imagem da cidade resulta da relação entre o observador e o observado, 

podendo variar significativamente entre os observadores. Lynch determina três componentes 

fundamentais para a formação da imagem da cidade: identidade, estrutura e significado, 

observando ainda que os objetos possam ter um significado tanto prático, quanto afetivo.  

Por fim, o urbanista defende que um meio ambiente ordenado pode atuar como 

referencial ou como gerador de atividades urbanas, oferecendo segurança e, com isso, 

aumentando o potencial de experiência humana na cidade. Nesta perspectiva, para Rykwert 

sem os referenciais ou pontos de orientação, um cidadão não consegue entender o seu lar.  

                                                 
2 Para Rykwert, os marcos não são apenas visuais. “As pessoas tendem a selecionar como marco 
algo que sobressaia, algo que tenha desempenhado um papel na vida de sua cidade: uma 
prefeitura, um mercado (...)”. RYKWERT, Joseph. A Sedução do Lugar. A História e o Futuro da 
Cidade. São Paulo. Martins Fontes. 2004. P. 185. 
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GORDON CULLEN 

Um ano após a publicação de “A Imagem da Cidade”, Gordon Cullen publica “Paisagem 

Urbana” (Townscape) em Londres. Tal como na visão de Lynch, o ponto de referência da 

abordagem paisagística de Cullen é a capacidade de percepção visual: a cidade como 

objeto da percepção dos seus habitantes. O autor defende que o olhar atento e curioso 

de um observador não ocioso, capaz de se surpreender e interessar-se pelo que 

experimenta, é o necessário para compreender a forma urbana.  

Na introdução, Cullen considera o planejamento urbano uma manifestação da 

necessidade de produzir ordem, perfeição e concordância, mas o Townscape determina o 

sucesso de uma cidade através da sua capacidade de despertar atitudes emotivas - 

entusiasmo e dramatismo - em função da justaposição de elementos físicos como escala, 

textura, cores, estilo, singularidade.  

Nota-se agora, um autor que, assim como Lynch, busca a compreensão da paisagem 

a partir de seus elementos urbanos, porém, de um ponto de vista mais real e palpável ao 

observador, os elementos aqui referidos se tratam de árvores, mobiliários, ao invés de 

bairros e vias, por exemplo. 

O termo townscape remontar quase uma década antes da publicação do livro 

homônimo, mas se consolida no fim da Segunda Guerra Mundial e tem como principal porta 

voz a revista inglesa “Architectural Review”. A revista enfatizava a necessidade de retorno 

aos valores visuais da forma urbana e, com isso, se tornou o canal de divulgação das 

temáticas que embasariam a formação da disciplina definida hoje como urban design. 

Gordon Cullen quando diretor de arte assistente da revista mostra, em uma de suas 

capas, seqüências de fotos e desenhos de mobiliário urbano, fiação elétrica, árvores mal 

podadas, publicidade. Tal capa ilustra de maneira muito evocativa a confusão urbana 

criada pelos planejadores urbanos da época.  

Figura 01: Capa Outrage. Architectural Review, edição especial, Outrage, junho de 1955.  

 



Belo Horizonte/MG — 13 e 14 de setembro de 2011
nacional de design  

 169

As abordagens desenvolvidas por Cullen relacionam visões pontuais e globais dos 

espaços urbanos. Por isso, o estudo refere-se mais aos fatores externos da Análise Visual 

que levam o observador a construir uma imagem. Porém, não são dadas explicações 

sobre os aspectos estruturais dos espaços analisados, nem são relacionadas as suas 

características físicas com o contexto social, cultural ou significativo, onde se inserem. 

Para Cullen o ordenamento da paisagem possui outra perspectiva da abordagem de 

Lynch, o autor defende que se uma cidade se apresenta monótona, incaraterística ou 

amorfa, ela não cumpre sua missão; o que não nega os princípios de reconhecimento, 

segurança e orientação, mas acredita que eles dependem das peculiaridades inesperadas 

do meio urbano captadas pelo movimento do observador. Com base nisso, propõe uma 

análise seqüencial do 'cenário' urbano através do recurso à visão serial ou análise 

seqüencial como meio de transmitir a experiência urbana: 

“Embora o transeunte possa atravessar a cidade a passo uniforme, a paisagem 

urbana surge na maioria das vezes como uma sucessão de surpresas ou revelações 

súbitas. È o que se entende por Visão Serial.” 

Esta abordagem dando ênfase à necessidade de criar ambientes visualmente 

complexos e à percepção visual do espaço em movimento colocou Cullen num papel 

inovador, freqüentemente realçado em estudos desenvolvidos no âmbito da psicologia 

ambiental e da percepção visual. Estes estudos admitem que a complexidade ambiental 

possa ser importante para o bem estar dos homens. 

INTERNACIONAL SITUACIONISTAS 

O movimento de cunho político e artístico, Internacional Situacionista (IS), foi ativo na 

década de 60 e aspirava por transformações do meio urbano que começavam na 

mudança de escala do planejamento e no foco da vida cotidiana. O grupo propôs uma 

revolução do cotidiano fundada na idéia de experimentação dos lugares da cidade.  

A importância dessa noção, para os situacionistas, era a ausência de paixão do 

pensamento urbano contemporâneo que resultavam na espetacularização das cidades. O 

grupo foi um dos primeiros a criticar radicalmente o movimento moderno em arquitetura 

e urbanismo, principalmente o funcionalismo separatista da Carta de Atenas e a 

racionalidade de Le Corbusier.  

O integrante do grupo IS que ainda se destaca é o do ativista político Guy Debord, 

por seu livro “A Sociedade do Espetáculo” publicado em (1967) com grande repercussão 

no cenário francês e europeu. O livro chama a atenção para o fato de a imagem ter 

substituído a realidade, isso ocorre de forma tão predominante na vida contemporânea 

que a própria sociedade se transformou em espetáculo.  

Os situacionistas não pretendiam propor um modelo de cidade pré-definido, mas a 

construção realmente coletiva das cidades, que depende da participação ativa dos 
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cidadãos, o que seria possível por meio da revolução da vida cotidiana. Para isso, a tese 

central situacionista era de que se chegaria a essa revolução contra a banalidade do 

cotidiano por meio da construção de situações, ou como defendeu Lefebvre3, construção 

de momentos. Estuda-se agora um grupo que não mais trata de observadores mais de 

construtores de situações, o cidadão, para o pensamento situacionista, deve se transferir 

do papel de figurante para “vivenciador” de situações criadas por ele mesmo.  

Esse procedimento seria uma revolução cultural que se chegaria à construção total de 

um ambiente, o qual fundamenta a idéia central do Urbanismo Unitário (UU), ou segundo 

Berenstein (2003) uma teoria urbana crítica. O UU não possuía a pretensão de se tornar 

uma doutrina ou modelo de espaço urbano, mas sim uma crítica urbanismo.  

Para essa construção total de um ambiente os situacionistas desenvolveram um 

método baseado na apropriação do espaço urbano pelo pedestre ao andar sem rumo, a 

deriva, que estava diretamente relacionada ao estudo do ambiente urbano por meio de 

construções de mapa psicogeográficos, a psicogeografia.  

Por fim, nota-se que o IS trabalha a análise visual do ambiente urbano com base não 

no que é percebido pelo observador em movimento, mas sim pela experiência deste 

mesmo cidadão comum em sua vida corriqueira. Do ponto de vista dos fatores da análise 

visual, a meu ver, não se pode afirmar que o IS atua como um fator externo ou interno 

isoladamente. O grupo do mesmo modo que critica os funcionalistas que ignoram a 

função psicológica da ambiência, propõe métodos articuláveis de análise e compreensão 

do meio ambiente urbano que relacionavam a experiência da vida cotidiana com a 

formação dos mapas de estudo. 

2 Ferramentas de Análise do Espaço Urbano 

A análise visual da Paisagem urbana é feita na pesquisa da forma da cidade desenvolvida 

por Lynch (1987) sob a visão de um “observador treinado” com base nos elementos 

físicos que incentivam a formação da imagem pública da cidade, ou seja, a imagem que a 

cidade ou parte dela tem para um mesmo grupo socioeconômico de indivíduos.  

Lynch em sua pesquisa disponibilizava nas ruas o que ele chamava de observador 

treinado que deveriam identificar os elementos urbanos ou pontos imagísticos, como 

vias, marcos, limites. Os observadores treinados mapeavam inicialmente os pontos que 

eles identificavam como pontos urbanos importantes – os possíveis pontos imagísticos 

incentivadores da formação da imagem urbana. A partir de pesquisa de campo eram 

identificadas as referências urbanas representadas em mapas “psico-geográficos”, ou 

segundo Lynch, mapas mentais, para a busca da imagem pública a partir das 

experiências públicas frutos de suas operações cotidianas.  

                                                 
3 Lefebvre, um Marxista,  publicou em 1946, Introdução à Crítica da Vida Cotidiana, onde escreve 
que “o marxismo, em seu conjunto, é, de fato, um conhecimento crítico da vida cotidiana” 
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Figura 02: Mapas mentais de Boston desenvolvidos por Lynch a partir das entrevistas 
com os observadores.  

 

 

Lynch, quando analisa a cidade de uma forma geral adota a escala maior da forma 

urbana sem uma preocupação específica com os objetos de escala menor, como 

mobiliários urbanos e vegetação, por exemplo. A investigação centra-se mais no desenho 

das ruas, dos marcos visuais, dos bairros e limites. Nesta perspectiva, Cullen acrescenta 

outra contribuição significativa para a análise visual urbana, apresentando o conceito que 

ele denomina de “arte do relacionado”, o qual propõe a reunião dos elementos urbanos, 

considerando que a relação visual deles constituem a formação da paisagem urbana. 

Fazem parte deste conceito elementos de várias escalas, desde os edifícios à publicidade 

e ao tráfego. 

Para Cullen a paisagem urbana é vista não como decoração, nem como um estilo 

para preenchimento de espaços vazios, como calçada; é vista como um elemento urbano 

que deve ser utilizado de modo a criar um ambiente vivo e humano.  

Cullen propõe a classificação de três categorias de análise, em primeiro lugar, a Visão 

Serial, o seja, a imagem do aqui e a imagem do além, que vem a ser a imagem que se 

constrói na medida em que nos movimentamos. “Embora o transeunte possa atravessar 

a cidade a passo uniforme, a paisagem urbana surge na maioria das vezes como uma 

sucessão de surpresas ou revelações súbitas. È o que se entende por Visão Serial.” 
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Figura 03: Exemplo de planta com indicação dos pontos de vista da seqüência de 
percurso.  

 

 

A segunda é a categoria do Local, trata-se do sentido de localização, que diz respeito 

a nossa posição no espaço, assim como a nossa reação perante este posicionamento. O 

Conteúdo é a terceira categoria, e está relacionada com a identidade e personalidade da 

própria constituição da cidade, e tudo o que a individualiza.4  

O ponto culminante da pesquisa de Cullen sustenta que a compreensão e a 

percepção do espaço têm um caráter seqüencial. O autor defende que qualquer 

intervenção urbana deverá promover, portanto, a articulação de espaços a qual só pode 

ser experimentada através do movimento. Por isso, a visão serial se trata de uma técnica 

de leitura cinética do espaço urbano cujo objetivo visa à apropriação do espaço que 

ocorre ao longo de um percurso, assim como a identificação dos elementos e efeitos 

visuais mais expressivos e portadores de informação sobre a configuração física de um 

determinado percurso. No livro “paisagem Urbana” esse procedimento é realizado por 

meio de uma série de registros fotográficos.  

Para Cullen, “a progressão uniforme do caminhante vai sendo pontuada por uma 

série de contrastes súbitos que têm grande impacto visual e dão vida ao percurso”. Do 

ponto de vista situacionista, estas técnicas seqüenciais implicam na exploração do lugar 

urbano. Essa é a lógica da dérive, ou deriva, o método situacionista de reapropriação da 

cidade, que consistia em andar apressadamente por ambiências diversas, deixando-se 

levar pelas solicitações que a própria paisagem faz e aos encontros que a cidade cria. 

 

                                                 
4 Ibdem. pp. 13-14. 
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FIGURA 04: The Naked City, exemplo do mapa psicogeográfico, Debord 1957. 

 

 

A deriva é uma técnica urbano situacionista para tentar desenvolver na prática a 

idéia de construção de situações através da psicogeografia. Para o pensamento urbano 

situacionista a cidade tornou-se lugar-chave das investigações em psicogeografia, cujo 

objetivo consistia em estabelecer novas formas de habitar a cidade. A psicogeografia 

estudava o ambiente urbano, sobretudo os espaços públicos, através das derivas e 

tentava mapear os diversos comportamentos afetivos diante dessa ação básica do 

caminhar na cidade.   

Numa perspectiva ampla, após a análise dos diferentes procedimentos de 

apropriação do espaço urbano, é natural estabelecer uma relação que enxerga a deriva 

como a visão serial de Cullen realizada apressadamente por um andar sem rumo; e a 

psicogeografia como o mapa mental de Lynch realizado a partir da experiência do 

caminhar pela cidade.  

Um estudo comparativo entre as ferramentas de análise estudadas pode ser realizado 

com foco no observador, no sujeito interessado em analisar o ambiente urbano. Para 

Cullen (1996), à medida que o observador se desloca, o espaço se revela através de 

fragmentos visuais que, uma vez remontados cognitivamente, permitirá a compreensão 

da paisagem urbana.  

Já para os situacionistas este mesmo movimento significava a rendição do pedestre 

aos prazeres da cidade, a exploração do potencial urbano como experiência ontológica 

vivida. Esta é a base da idéia de construção de situações que deveria ocorrer durante a 

passagem por diferentes cenários e conflitos, por exemplo. A situação é construída de 

modo a ser experimentada por quem a fez, assim, o observador em movimento passa a 

ser o vivenciador de experiências, inclusive, no meio urbano. 

Esta exploração do potencial urbano permite, para Lynch, que o observador se 

familiarize com o ambiente, enfatize o que é visto num processo constante de interação 

que define a paisagem não apenas visual como também mental, uma vez que o papel do 

observador diante do seu ambiente para Lynch é o de selecionar, organizar e conferir 
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significado àquilo que vê. Trata-se da construção de imagens que podem variar entre 

observadores diferentes.  

Portanto, possuímos um conjunto de ferramentas que apesar dos diferentes focos 

analíticos, imagem, paisagem e situações, possuem semelhanças que fortalecem a 

importância da mudança de escala na análise do espaço urbano, a fim de que o 

observador se torne também um vivenciador e conhecedor da cidade. Além da noção 

essencial de que o caráter essencial da arquitetura está no fato de agir com um 

vocabulário tridimensional que inclui o homem. 

Todas as ferramentas estudadas almejam a apropriação do espaço urbano. 

Considerando que os aspectos citados são os mais relevantes para este estudo de análise 

visual, uma forma de se obter um único conjunto de ferramentas se trata da composição 

ou síntese dos métodos analisados, ou seja: 

a) explorar a cidade através do andar apressado e do registro da visão seqüenciada das 

passagens rápidas por ambiências diversas; 

b) e, a partir desta experiência do observador, mapear o espaço com base nos elementos 

urbanos que se destacam durante o deslocamento, resultando numa cartografia das 

diversas ambiências psíquicas, a representação gráfica da exploração da cidade. 

3 Conclusão 

A relação de estudo entre o mobiliário e o ambiente urbano é tratada aqui como design 

de cidade ao invés de design urbano ou desenho urbano. Neste sentido Kaliski coloca que 

O design de cidade procura novos significados e invenções através da 
recombinação e a extrapolação dos elementos visuais. Utilizando o que já 
existe, o design de cidade é uma forma de bricolagem. O designer de 
cidade reúne narrativas de lugar ordenado para intensificar e interpretar 
de forma mais visível as histórias comuns da vida da cidade. O debate 
negocia o processo de narrativas individuais e grupais combinadas com a 
disposição destas narrativas em objetos e lugares feita pelo designer. A 
cidade projetada desta maneira é a cidade simultânea da vida cotidiana, 
celebrada na literatura moderna e na arte e procurada mas negada pela 
arquitetura moderna e pelo design urbano. (Kaliski, 1999:107)5 

Para compreendermos uma cidade, precisamos considerar o modo como seus 

habitantes a percebem. A cidade é um cenário cheio de mensagens que caracterizam a 

comunicação urbana, resultado da interação entre as representações sociais e o cenário 

onde estas ocorrem (Nojima, 1999). E, a qualidade deste cenário é percebida, entre 

outras coisas, pelo design do mobiliário urbano, por sua interatividade com o usuário e 

pela influência configuracional exercida no ambiente.   

                                                 
5 Tradução das autoras. 
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O estudo do meio urbano considerando a categoria do movimento, desdobradas de 

acordo com os conceitos básicos mencionados de Lynch, Cullen e Internacional 

Situacionista enfatiza a noção da importância de se experimentar a cidade. Assim como, 

dos elementos urbanos responsáveis por tal experiência, uma vez que apenas o fato de 

haver mobiliários, por exemplo, associa-se a existência de sinais permanentes de 

convivência e inter-relação do homem e seu meio, ocupação que confere à cidade um 

caráter mais humano e diverso. 

A hipótese de valorizar a mudança de escala da análise do ambiente urbano se 

fundamenta no conceito de que o papel primordial do arquiteto contemporâneo possui 

sua base na vida cotidiana, na construção de imagens e na exploração de ambiências. 

Suposição que não invalida o pensamento da vida cotidiana como espaço e intervenções, 

ainda que minúsculas como a construção de uma situação. Segundo Cullen, 

Um número excessivo de arquitetos tem andado demasiado ocupado, com 
os projetos de grande escala – planos diretores, planos nacionais, planos 
cósmicos, etc. - excluindo muitas vezes os interesses de âmbito local e 
particular. Em conseqüência disto, o arquiteto começou a perder a 
capacidade de ver diretamente (as coisas) pois apenas (as) vê 
mentalmente. 

Para a arquitetura esta hipótese talvez cause certo estranhamento, signifique o 

afastamento da obsessão pela grandiloqüência, porém, quiçá, estabeleça um novo 

diálogo com o usuário. Um novo foco cujo objetivo visa à mudança da paisagem urbana 

permitindo o reconhecimento do espaço e a composição de imagens que atribuam 

significados e identidade, estimulando assim, a construção espontânea de situações.   

Tais considerações levam a uma reflexão sobre o caráter das permanências urbanas, 

enquanto forças atuantes na construção da identidade de um local, atreladas aos 

processos de mudança existentes na dinâmica urbana, cuja continuidade de suas 

especificidades é resultado da articulação da estrutura física de um bairro e das práticas 

sociais cotidianas. 
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O discurso da inovação social 

The discourse of social innovation 

Carolina Eichenberg, Paulo Reyes 

Este artigo se propõe a uma reflexão a respeito da construção e poder do discurso de inovação 
social. A referência teórica está fundamentada no conceito de poder/saber proposto por Foucault, 
concentrando-se em práticas emergentes de sustentabilidade. O objetivo é analisar essas práticas 
sociais e as condições do discurso de poder por elas empregado e compará-los ao discurso de 
inovação social proposto por Manzini. O objeto em observação é o projeto Griffe Morro da Cruz em 
Porto Alegre. A análise incidiu sobre três extensões do poder: a dimensão assistencial - envolvendo 
os atores e o contexto social; a dimensão política; e a dimensão técnica - o papel da equipe de 
projeto. Os resultados demonstram que a estrutura proposta pela comunidade estudada se 
aproxima muito ao formato das organizações do sistema vigente. Concluindo-se que o discurso 
empregado nesse caso é o mesmo, porem, com outros meios. 

Verdade, poder, inovação social 

This paper proposes a reflection on the construction of discourse and power of social innovation. 
The theoretical framework is based on the concept of power / knowledge proposed by Foucault, 
focusing on emerging sustainability practices. The goal is to analyze these social practices and 
conditions of the discourse of power used by them and compare them to the discourse of social 
innovation proposed by Manzini. The object under observation is the project Griffe Morro da Cruz in 
Porto Alegre. The analysis focused on three extensions of power: the size of assistance - involving 
the actors and the social context, the political dimension, and the technical dimension - the role of 
project team. The results show that the structure proposed by the community studied closely 
approximates the shape of the current system of organizations. Concluding that the speech used in 
this case is the same, however, through other means. 

truth, power. social innovation 

1 Introdução 

Este artigo é resultado de uma pesquisa que tem o foco no discurso de poder das novas 

práticas emergentes de sustentabilidade, relacionadas às comunidades criativas e centrando-

se no conhecimento das classes populares. Está apoiado nos fundamentos de poder e saber 

de Foucault e inovação social de Manzini e considera a organização estrutural de 

comunidades criativas e sua envoltura no aprimoramento e gestão de soluções inovadoras.  

Nesse sentido, se pretende analisar aspectos relevantes, a partir de uma abordagem 

centrada nas aplicações de uma visão de sistema-produto-serviço que organizam práticas 

sociais, bem como nos vínculos estabelecidos com os atores sociais compreendidos no 

processo, suas dimensões e implicações.  

Para tanto, será abordado o conceito de poder e saber de Foucault, referentes à 

construção social da verdade e a elaboração de seu discurso. No segundo momento, se 
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apresenta a proposta de inovação social de Manzini, propondo novas alternativas de 

organização social na solução de problemas cotidianos. Em seguida, analisa-se a história 

da Griffe Morro da Cruz, focando no contexto vivido desse projeto, suas dificuldades e 

capacidades, relacionando-os as teorias dos autores referenciados. 

Os resultados demonstram que a estrutura proposta pela comunidade estudada se 

aproxima muito ao formato das organizações do sistema vigente. Concluindo-se que o 

discurso empregado nesse caso é o mesmo, porém, com outros meios. 

2 A formação de um discurso 

A “verdade”, ou “as verdades” se constroem no âmago da sociedade a partir de 

determinados preceitos entendidos e aceitos. O individuo nasce em uma sociedade regida 

por verdades pré-estabelecidas, ensinadas a ele por meio de aspectos culturais, e passa 

a perceber o mundo a partir dessa premissa. No entendimento de Foucault, a verdade se 

constrói no interior do discurso apregoado e nos efeitos de poder inferidos por ele. Para o 

autor, “o que está em questão é o que rege os enunciados e a forma como esses se 

regem entre si para construir um conjunto de preposições aceitáveis cientificamente” 

(1979, p. 4). 

O discurso proferido adquire relação de poder, assumindo sentido de verdade, 

podendo apagar os vestígios de outras verdades aceitas até então. Assim, a “nova” 

verdade assume postura de verdade absoluta, até que outro discurso de maior poder 

seja pronunciado e tome esse lugar. A formação regular do discurso pode integrar, sob 

certas condições e até certo ponto, os procedimentos do controle (é o que se passa, por 

exemplo, quando uma disciplina toma forma e estatuto de discurso científico) e, 

inversamente, as figuras do controle podem tomar corpo no interior de uma formação 

discursiva. (1979). 

  A verdade se constitui de acordo com o meio social de cada grupo, ou seja, o que 

é verdadeiro para um grupo não necessariamente será para o outro. As sociedades têm o 

poder de considerar um enunciado falso ou verdadeiro e, dentro de suas concepções 

aplicá-lo. “Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua “política geral” de verdade: 

isto é, os tipos de discurso que ela escolhe e faz funcionar como verdadeiros”.  

 Na busca da construção do discurso da verdade, Foucault (1979) fundamenta sua 

teoria na essência da verdade científica, reforçando a “áurea” das verdades da academia. 

Deste modo, percebe-se que aos intelectuais competia estabelecer a ordem do discurso 

científico e por intermédio desse poder os mesmos eram tidos como os detentores da 

verdade. Para Foucault (1979, p. 9) “o intelectual seria a figura clara e individual de uma 

universalidade da qual o proletariado seria a forma obscura e coletiva”. 

 Foucault (1979, p. 9) descreve essa “popularização” do discurso da verdade da 

seguinte maneira: 
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 “Do momento em que a politização se realiza a partir da atividade 
específica de cada um, o limiar da escritura como marca sacralizante do 
intelectual desaparece, e então podem se produzir ligações transversais 
de saber, de um ponto de politização para o outro. Assim, os magistrados 
e os psiquiatras, os médicos e os assistentes sociais, os trabalhadores de 
laboratório e os sociólogos podem, em seu próprio lugar e por meio de 
intercâmbios e de articulações, participar de uma politização global dos 
intelectuais.”  

 Assim, o discurso da verdade se dissocia do saber científico e se integra ao poder 

específico de determinados segmentos. Na sociedade contemporânea a aplicação do 

discurso de poder como verdade pode ser percebida no macro sistema social e nos micro 

subsistemas que o compõe. Acredita-se que a abertura do regime de saber da verdade 

propiciou uma maior participação da sociedade nas definições dos discursos praticados. 

No entanto, os discursos produzidos são conduzidos por um macro sistema de poder, e 

obedecem aos desígnios desse.  

Para Foucault (1979, p. 14): 

“A verdade está circularmente ligada a sistemas de poder, que a produzem 
e apóiam, e a efeitos de poder que ela induz e que a reproduzem. 
“Regime” da verdade. (...) Esse regime não é simplesmente ideológico ou 
superestrutural: foi uma condição de formação e desenvolvimento do 
capitalismo”.  

Por tanto, por mais que se acredite na “liberdade de escolhas” e nas verdades as 

quais julga-se corretas, como se essas fossem uma construção pessoal, todos esses 

saberes estão relacionados a um discurso de poder maior. Segundo Foucault (1979, 

p.14), “o problema não é mudar a “consciência” das pessoas, ou o que elas tem na 

cabeça, mas o regime político, econômico, institucional de produção da verdade”.   

 O questionamento que se faz nesse momento, é como adotar uma postura de 

escolha responsável em um regime de verdade estabelecido por um sistema que não 

favorece à ordem social, mas à econômica. Na busca de ampliar essa reflexão, se 

apresentará a seguir as proposta de inovação social de Manzini, que se entende estar 

fundamentada na construção de um discurso de verdade, que se diferencia do 

capitalismo, ou ao menos propõe alternativas para uma transição a uma verdade que 

condiz mais com as responsabilidades necessárias na resolução dos problemas 

contemporâneos. 

3 A inovação social e seu discurso de verdade 

Diferentemente de um discurso de “verdade” apoiado em Instituições ou outras esferas 

de poder de tipo top-down, Manzini acredita em um possível discurso de verdade que 

está apoiado nas ações criativas de grupos sociais do tipo bottom-up, nomeados por ele 
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de comunidades criativas. Essas ações se manifestam como práticas de sustentabilidade 

e inovação social. 

Na teoria de Manzini, o conceito de sustentabilidade se constrói a partir da inovação 

social, compreendida como um processo de aprendizagem. Nessa perspectiva, as 

transformações rumo à sustentabilidade dependem de mudanças de comportamento, 

buscando outras maneiras de solucionar os obstáculos da modernidade, diferentemente 

do tradicional consumo de artefatos. De acordo com Manzini (apud Meroni, 2007, p. 13), 

vive-se em um modelo de sociedade e economia derivado da era industrial, em que o 

bem-estar está atrelado ao consumo e quanto menos o usuário se envolve para executar 

uma tarefa, melhor é o produto. “Mais bem-estar é equivalente a mais consumo e menos 

qualidade social”. 

O conceito de inovação social está fundamentado em práticas emergentes de 

sustentabilidade, percebidas em comunidades que unem esforços na solução de seus 

problemas, por meio da interação com outras pessoas ou comunidades, sem criar 

expectativas com relação ao sistema de organização social vigente. Segundo Meroni 

(2007), as comunidades criativas são pessoas que, de forma colaborativa, inventaram, 

aprimoraram e gerenciam soluções inovadoras para novos modelos de vida. São pessoas 

que se diferenciam pela forma como se organizam, de maneira não convencional, e por 

encontrarem na competência e na habilidade de seus indivíduos os recursos necessários 

para a solução de seus problemas. 

As pessoas atuam para ajudar “a si mesmas” e por “si mesmas”, diferentemente da 

figura predominante de alguém que presta um serviço para outras pessoas (Manzini, 

2008, p. 69). Os envolvidos se unem a essa proposta por escolha, na busca por soluções 

concretas. Acabam por reforçar o tecido social, gerando e colocando em prática ideias 

novas e mais sustentáveis de bem-estar. Na percepção de Manzini (2008, p. 63), as 

comunidades criativas são sempre a expressão de mudanças realizadas na escala local. 

Representam descontinuidades em seus contextos por desafiar os modos tradicionais de 

fazer, introduzindo outros, muito diferentes e intrinsecamente mais sustentáveis. 

Manzini considera que ao longo da história as inovações sociais derivam de contextos 

de urgência e inserção de novas tecnologias. “Períodos particularmente intensos de 

inovação social tendem a ocorrer quando novas tecnologias penetram na sociedade ou 

quando problemas particularmente urgentes ou difusos devem ser enfrentados.” (2008, 

p. 62). 

As iniciativas que emergem dessas comunidades, na busca de soluções alternativas 

aos problemas são consideradas por Manzini como um processo bottom up. Ou seja, as 

ações ocorrem de baixo para cima, estabelecendo uma ruptura no sistema que 

impulsiona a sociedade. Assim, há uma mudança nos padrões, sem que haja um 

incentivo externo desse movimento - uma transição no comportamento social. 
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Freqüentemente, para se sustentar, as comunidades criativas trocam informações com 

outras organizações similares (interação “entre pares”) e pela intervenção de instituições, 

organizações cívicas ou empresas (interações “de cima para baixo”).  

O que Manzini propõe é que o design estude as formas de organização, interação e 

as plataformas de aplicação utilizadas por essas comunidades, para que esses novos 

sistemas possam ser replicados em outras localidades. “A expressão Design para a 

Sustentabilidade deve ser interpretada como uma atividade de design cujo objetivo é 

encorajar a inovação radical orientada para a sustentabilidade”. (2008, p. 36). 

 As soluções inovadoras gerenciadas pelas comunidades criativas recombinam o 

que já existe, determinando a descontinuidade local, podendo ser vistas como 

experimentos sociais de futuros possíveis. Essa recombinação utiliza a tradição do 

território como recurso. O passado que emerge nesses casos é um recurso social e 

cultural extraordinário, absolutamente atualizado.  

Para efeito deste artigo, analisa-se como esse discurso de verdade baseado no poder 

das habilidades dos indivíduos e da colaboração social se constrói na prática. Será 

considerado o estudo de caso como objeto de observação: a Griffe Morro da Cruz, de 

Porto Alegre.  

4 A Griffe Morro da Cruz 

A Griffe Morro da Cruz surge a partir de um trabalho de base da Igreja existente no 

Morro da Cruz, que conhecia as dificuldades vividas naquela comunidade e percebia a 

necessidade de criar alternativas para melhorar a vida das mulheres, moradoras do local, 

por meio de geração de verba e de auto-estima. O grupo foi formado por senhoras 

casadas, que por cuidarem do lar, não conseguiam exercer um trabalho formal e 

sentiam-se desvalorizadas. 

Em virtude dos seus conhecimentos em crochê e bordado, as moradoras optaram por 

trabalhar com confecção de roupas a partir de material reciclado, não havendo assim, o 

custo da aquisição de tecidos, pois o material de descartes era utilizado como matéria 

prima.  A confecção foi pensada e desenvolvida tendo o público feminino como perfil.  

A inserção das novas atividades no cotidiano dessas mulheres se iniciou na própria 

casa das participantes. Passado esse período, o Centro Comunitário da Igreja cedeu o 

espaço onde se instalaram por oito anos. Então o grupo se mobilizou na construção de 

uma sede própria, contando com auxílio das famílias das participantes e de demais 

atores envolvidos com a causa. 

Para dar andamento aos planos, a Griffe Morro da Cruz elaborou projetos para 

captação de recursos e passou a ter o apoio da Secretaria Municipal de Indústria e 

Comércio SMIC e, conseqüentemente, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. A parceria 

com esses órgãos facilitou o trabalho por um determinado período, com a disponibilidade 
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de local para expor as peças e divulgação do trabalho desenvolvido, a partir de material 

impresso. Os produtos da Griffe Morro da Cruz eram comercializados no programa 

Economia Solidária, em locais específicos.  Essas lojas vendiam artefatos produzidos a 

partir de mobilizações sociais e com princípios sustentáveis, para a aquisição de matéria-

prima. A Griffe também participava de eventos e feiras no interior do estado, fazendo a 

venda de seus produtos e muitas vezes ministrando cursos nessas localidades. 

As atividades na Griffe Morro da Cruz se articulavam por dois vieses: um na linha de 

cursos de aperfeiçoamento das moradoras, para exercer esse ofício; outro na construção 

da própria Griffe, com a confecção de roupas a partir da reciclagem, com o objetivo de 

comercialização. Os artigos do vestuário feminino confeccionados pela Griffe Morro da 

Cruz não obedeciam a um modelo de produção ou a um padrão de qualidade. Em geral, 

se confeccionava saias, blusas, acessórios como bolsas e cachecóis, e decorativos como 

tapetes e cortinas.  

Com o passar do tempo, designers se interessaram pelo trabalho da comunidade e 

passaram a orientar a confecção dos produtos. Mas sua atuação não foi continua e tão 

pouco sistêmica. Com o afastamento da Igreja, uma das participantes assumiu a gestão 

do grupo, centralizando as atividades de forma diferente da que se propunham a 

trabalhar inicialmente. Apesar disso, acredita-se que o grande diferencial para o sucesso 

desse projeto tenha sido o total compartilhamento e a troca de conhecimento entre as 

integrantes. 

Analisando a estruturação da Griffe Morro da Cruz, nota-se que tanto a rede 

construída internamente nesse movimento, quanto à de contato com os demais grupos, 

centralizam-se em determinados atores sociais, construindo relações de poder 

centralizadas e pouco horizontais. O grupo não consegue se estruturar de maneira 

autônoma, repassando para a esfera das Instituições o ato de organizar a comunidade 

em torno da atividade produtiva. 

Assim, a organização estrutural da Griffe Morro da Cruz se estabelece de forma 

assistencial, político e técnica, sucessivamente ao longo do seu processo, reforçando o 

poder dessas Instituições e girando em torno das verdades construídas por elas. A fase 

assistencial é a de iniciação do projeto, onde a partir da intervenção da igreja se define o 

que precisa ser feito para melhorar as condições daquela comunidade, quem serão os 

atores envolvidos e como o problema será solucionado. O segundo momento, entendido 

como político compreende o apoio estendido pela prefeitura e SMIC, que se encerra na 

troca de governo. E por fim, a estrutura técnica proposta por designers interessados pelo 

projeto em desenvolver melhores soluções para os produtos comercializados pela Griffe.  

Quando o apoio desses atores não se faz mais possível, as atividades da comunidade 

enfraquecem. Não se propõe uma cadeia de valor sustentável, onde se analisa todo o 

sistema produto e considera a melhor maneira de executá-lo, de forma que se 
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configurem resultados positivos, não havendo a relação de dependência de um eixo 

central. Essa dependência focaliza o poder de ação em poucos elementos e de grande 

força, o que acaba por engessar os demais participantes do movimento na busca de 

novas soluções ou mesmo no desenvolvimento de ações que estimulem suas aptidões. 

Proporcionou-se o acesso às soluções, mas não se preparou o grupo para conquistar, 

aperfeiçoar e manter tais condições. 

5 Análise do estudo de caso 

Para realizar a análise proposta nessa etapa do artigo, se avalia o poder inserido nos 

discursos de verdade produzidos nos subsistemas que sustentam essa comunidade 

criativa, bem como mediante ao macro sistema do qual emerge. Tendo como fundamento 

a análise estrutural da Griffe Morro da Cruz, percebe-se que há forte intervenção de uma 

ou mais Instituições externas. No entanto, essas interações se estabelecem com 

diferentes configurações. A análise desses subsistemas se incide sobre três pilares, 

compreendidos nas dimensões assistencial, político e técnica.   

Com relação à dimensão assistencial, percebe-se que na Griffe Morro da Cruz as 

trocas realizadas não possuem a mesma importância ou comprometimento para todos os 

envolvidos. Por mais que tenha se desenvolvido uma linha de cursos de aperfeiçoamento, 

esses não foram suficientes para perceber e desenvolver as habilidades das moradoras 

envolvidas. As soluções desenvolvidas na Griffe, por não focarem no sistema como um 

todo e apenas no produto, acabaram por aperfeiçoar apenas as técnicas relacionadas à 

produção dos artefatos comercializados, não tomando conhecimento das demais 

necessidades do sistema como um todo. Isso resultou no desperdício de possíveis 

habilidades inerentes a comunidade, gerando o desinteresse e descomprometimento de 

parte dos indivíduos, bem como a maior dependência de organizações externas. Mesmo 

esses atores sociais externos não souberam orientar a articulação da comunidade. O fato 

de a relação estabelecida com aquela comunidade não ocorrer em nível de igualdade, e 

sim em nível assistencial, não bastou para que as instituições desenvolvessem uma 

solução habilitante que proporcionasse futuras condições de auto-suficiência. O poder 

ficou retido nas práticas assistencialistas da Igreja, respondendo a uma lógica de verdade 

do âmbito das crenças religiosas. 

Entretanto, o vínculo dessa comunidade com as tradições locais denotou à Griffe um 

diferencial percebido pela comunidade porto-alegrense, o que permitiu, mesmo com toda 

essa dependência externa, que o grupo desenvolvesse seu trabalho por mais de 10 anos, 

até que o sistema ruísse.  

Com relação à dimensão política, na Griffe Morro da Cruz houve a assistência da 

Prefeitura, com o apoio da SMIC. No entanto, essa relação se baseou no suprimento de 

matéria prima para a produção dos artefatos. Os referidos órgãos não souberam 
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desenvolver políticas públicas que apoiassem esse processo de botton up desenvolvido 

na comunidade. Tão pouco, auxiliaram no desenvolvimento de plataformas 

impulsionadoras, que poderiam servir de base para outros projetos sociais. O que se 

percebe é que a visão do poder político quanto a essa ruptura estabelecida no sistema, 

por meio de soluções alternativas, e as oportunidades que proporciona é bastante 

restrita. Aqui também não foi reforçado o poder político que as mulheres da comunidade 

tinham na sua base organizativa. A comunidade fica refém das práticas políticas e das 

ideologias do partido que representa o governo local, podendo servir de interesse do 

próprio governo em relação às suas práticas eleitoreiras. 

Quanto à dimensão técnica, compreendida aqui pelo design, verifica-se que se 

estabeleceu um sistema com muitas falhas, que culminaram no encerramento das 

atividades da Griffe. Os designers que se envolveram com esse projeto mantiveram a 

mesma linha de raciocínio dos demais agentes, em que o problema a ser resolvido era 

entendido pelo produto em si e não no desenvolvimento de uma cadeia de valor 

sustentável, compreendida por um sistema produto/serviço na esfera do design 

estratégico. A visão de uma possível “isenção” técnica em relação às práticas dos 

designers não capacitou as mulheres a um fazer que reconstruísse uma ação de micro 

poder com sustentação na própria comunidade. A ação de poder e verdade se concentrou 

em um saber técnico. 

 A Griffe Morro da Cruz surge com a proposta de solucionar um problema local, 

valorizando uma atividade diária, e se posiciona de forma sustentável nessa busca, como 

sugere o discurso de verdade da inovação social proposto por Manzini. Todavia, a 

iniciativa dessas ações parte de um movimento de base da Igreja, que anda bastante 

atrelado à proposta de assistencialismo, diferente da visão colaborativa de troca em nível 

de igualdade, e se desenvolve contanto com a participação de outros atores sociais, 

dentro dessa mesma perspectiva centralizadora. Entende-se a intervenção externa por 

parte de atores sociais que auxiliem na sustentação desse projeto como essencial na 

projeção propostas colaborativas. No entanto, é preciso que esses apoiadores sirvam de 

alicerce no sentido de dar condições para que o movimento se torne auto-suficientes. 

6 Considerações finais 

Embasadas nos conceitos e percepções realizados anteriormente, as considerações finais 

desse artigo se apresentam em formato de análise comparativa dos processos ocorridos 

na comunidade Griffe Morro da Cruz, com a teoria de inovação social de Manzini e a 

relação desses com os conceitos de Foucault a respeito do discurso da verdade e o poder. 

A partir do estudo de caso da Griffe Morro da Cruz foi possível perceber que o 

discurso da verdade não necessariamente precisa emergir da elite. O discurso pode ser 

mudado por demais classes, com propostas inovadoras, que rompam a continuidade de 
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um sistema local, como sugere Manzini. O conhecimento das classes populares traz o 

saber da prática e da a filosofia de vida, que segundo Manzini se relacionam ao território 

e constroem “novas” verdades. No entanto, percebe-se que deve haver condições para 

que o discurso de poder atrelado à inovação social se torne uma verdade.  

No caso específico da Griffe Morro da Cruz, não se desenvolveu um sistema inovador, 

como propõe Manzini ao se referir ao poder atribuído ao design no processo de inovação 

social. As estratégias adotadas, nesse caso, não propuseram inovações que rompessem 

com o sistema vigente e construíssem um novo discurso de verdade. Por fim, percebe-se 

que o formato proposto pela comunidade estudada se aproxima muito ao formato das 

organizações do sistema vigente, não propondo um discurso de poder capaz de sugerir 

novos modelos de vida, não convencionais, que rompam com a proposta de verdade do 

modelo atual. Sendo assim, conclui-se que o discurso empregado é o mesmo, o que 

muda é o meio onde ocorre, como se fosse um discurso espelhado.  
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O ensino de desenho industrial na FAU USP a partir de 
sua reforma pedagógica em 1962 

The teaching of industrial design at FAU USP from its 
educational reform in 1962 

Juliano Aparecido Pereira 

O trabalho contempla a Reforma pedagógica da Faculdade Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo (FAU USP), em 1962, com foco na relação que esta estabelece entre 
arquitetura e design, no contexto da industrialização brasileira no período. Neste momento surgem 
duas iniciativas distintas de ensino de design: a FAU USP, 1962, e a Escola Superior de Desenho 
Industrial (ESDI), 1963, no Rio de Janeiro. O modelo carioca privilegia o projeto do objeto e da 
comunicação visual. A experiência paulista parte da concepção de uma Universidade do Projeto, 
onde o arquiteto passaria por uma formação em todas as escalas: edifício, cidade, objeto e 
comunicação visual. A análise das escolas de design posteriores demonstra a afirmação e difusão 
do modelo esdiano. Entretanto é notável o design brasileiro produzido por arquitetos. A relação 
entre design e arquitetura proposta pela Reforma de 1962, da FAU USP, é o objeto deste artigo. 

ensino de design, FAU USP, industrialização brasileira na década de 1960 

The work includes the educational reform of the Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo (FAU USP) in 1962, focusing on the relationship it establishes between 
architecture and design in the context of industrialization in the period. Right now arise two 
separate initiatives in teaching design: the FAU USP, 1962, and the Escola Superior de Desenho 
Industrial (ESDI), 1963, in Rio de Janeiro. The model focuses on the Rio object design and visual 
communication. São Paulo experience part of designing a University of the Project, where the 
architect would go through training at all scales: building, city, object and visual communication. 
The analysis of schools of design statement and further demonstrates the diffusion of the esdiano 
model. However it is remarkable how Brazilian design produced by architects. The relationship 
between design and architecture proposed by Reform 1962, the FAU USP, is the subject of this 
article. 

design education, FAU USP, industrialization in the 1960s 

Apresentação e desenvolvimento 
Este curso (de Desenho Industrial da FAU USP) 
tem grande importância na etapa atual de 
desenvolvimento da indústria brasileira. Só isto 
caracterizaria um programa. (Vilanova Artigas)1 

 

                                                 
1 In Fórum de 1968. Prancha 2 – Projeto. Grupo 2: Desenho Industrial / Projeto de objetos 
industriais / Observações para Comunicação Visual Válidas. 
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A publicação, no ano de 1963, dos exercícios dos estudantes da FAU USP, sob o título 

Desenho Industrial 19622, pode ser considerada uma importante ilustração daquilo que 

pretendia a recém-criada Sequência de Desenho Industrial do Departamento de Projeto 

da FAU USP. O breve texto de apresentação que antecede os trabalhos dos estudantes, 

organizados por período escolar, do primeiro ao quarto ano do curso, pontua, uma a 

uma, as metas as quais se desejava atingir com a incorporação do ensino de Desenho 

Industrial na formação do arquiteto. 

Sinalizando o contexto que justifica tal esforço do curso de arquitetura da FAU USP, 

assim declara o texto introdutório: 

Um país em fase de desenvolvimento amplia e torna mais e mais 
prementes as solicitações sobre novos e variados aspectos da produção. A 
formação do homem que toma parte nesse processo deve ser revista. A 
maneira acadêmica de enfoque dos problemas do planejamento, que 
condiciona o espaço do homem e os objetos que ele usa, deixa de 
responder àquelas solicitações e forçoso se torna uma nova colocação. 

Para o arquiteto que toma a si a responsabilidade de uma resposta, não 
basta apenas a solução dos problemas no plano profissional de seu 
escritório. A colocação desses problemas no campo do ensino, livre das 
limitações da prática profissional, é forma decisiva de contribuição.3 

O que se revela é a constatação de uma sociedade que se transformou e, em 

consequência, a afirmação de um novo compromisso de que o ensino também se 

modifique, para que possa continuar cumprindo seu papel social. 

Essa transformação social, na verdade, é fruto de um conjunto de novas 

características que assumem a economia, mas também a política, no Brasil a partir de 

1945. O desenvolvimento do ensino de Desenho Industrial na FAU USP se insere neste 

contexto, se forem considerados os anos que se estendem do período de sua gestação, 

entre 19484 e 1962, e, posteriormente, 1962, ano de seu início, até 1968, ano de 

avaliação ampla do modelo implantando pela FAU USP, em 1962. 

No plano nacional, o ano de 1945 marca o final da ditadura Vargas e o início de um 

período político democrático que se estabelece desde 1945 até 1964. Posteriormente a 

1964, o Brasil, no mesmo plano político, vê instaurado um regime militar que duraria até 

1985. 

A industrialização brasileira que se inicia no período anterior a 1945 é impulsionada 

pelo processo de substituição das importações de bens de consumo e irá tomar novo 

fôlego nos anos que seguem, entre 1945 e 1985. A ideia de uma política de 
                                                 
2 FAU USP. Desenho Industrial 1962. São Paulo: Departamento de Projeto FAU USP, 1963. 
3 FAU USP. Desenho Industrial 1962. (1963). 
4 Ano em que é criada na USP a FAU USP e o curso de Arquitetura e Urbanismo, independente da 
Escola Politécnica e em substituição ao curso de Engenheiro-Arquiteto. 
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desenvolvimento econômico pela industrialização é um conceito que estará presente 

tanto nos discursos políticos do Período Democrático (1945 a 1964) quanto do Regime 

Militar (1964 a 1985), ainda que os métodos para atingi-los, no plano político e social, 

sejam radicalmente distintos em cada caso. E, nesses dois períodos, os dois ápices do 

empenho para o desenvolvimento econômico, via industrialização, para o período 

democrático e o militar podem ser considerados, respectivamente, o Plano de Metas do 

governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) e o período do Milagre Econômico 

Brasileiro (1969-1973). 

Ainda que os dois modelos de desenvolvimento econômico conservem características 

distintas ou mesmo opostas, na esfera política e social, o ideal da industrialização do país 

é uma aposta comum para a superação da condição de seu subdesenvolvimento 

econômico. Uma questão importante sobre esta industrialização recai sobre o modelo a 

ser adotado, e que nesse período transitou entre duas opções: constituir e desenvolver 

uma indústria nacional ou importar e permitir a instalação da indústria estrangeira em 

nosso país. O trânsito das discussões políticas se estabelece em torno desses dois 

modelos. Na universidade, mais precisamente na FAU USP, em seu ensino de desenho 

industrial, a defesa será pela realização de uma indústria nacional, para a qual a 

Instituição teria uma contribuição específica, ainda que não fosse unificada a visão entre 

professores sobre o caminho e as características dessa indústria nacional. Esta tomada 

de posição, entretanto, é necessário lembrar, não será característica apenas da 

Universidade de São Paulo. No Rio de Janeiro também, no mesmo período, ocorre entre 

intelectuais, artistas, arquitetos e professores semelhante concentração de esforços e 

que neste caso teria como seu fruto a criação no ano de 1963, da ESDI, A Escola 

Superior de Desenho Industrial. Duas apostas, uma paulista e outra carioca, para 

formação do profissional designer com características bem distintas entre si. 

O professor Lúcio Grinover5, ao se reportar ao período, e procurando diferenciar o 

ponto de vista sobre a formação do desenhista industrial entre a ESDI e a FAU USP, 

informaria que, ao contrário da primeira, que pensava na formação do especialista em 

desenho do produto ou em programação visual, a FAU USP pensava na criação de uma 

Universidade do Projeto: 

As origens das duas Escolas são completamente distintas. Seja no 
desenho industrial aqui como no desenho industrial do Rio Janeiro. As 
grandes influências lá no Rio de Janeiro, naquela época, eram mais da 
Bauhaus e da Escola de (HfG) Ulm. Porque quando começou você tinha o 

                                                 
5 Estudou na FAU USP entre 1953 e 1957, se tornando docente na mesma a partir de 1958 . Tendo 
entrado para o quadro docente da FAU USP quatro anos antes da Reforma de 1962, colaborando 
intensamente para a sua implantação, após 1962, e ainda com um diálogo nesses anos com os 
docentes da ESDI, por intermédio de sua direção exercida na ABDI, toda essa trajetória 
profissional desenvolvida converte o seu depoimento sobre esses temas em um importante 
documento para a investigação daqueles anos. 
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(Karl Heinz) Bergmiller, você tinha o (Alexandre) Wollner que deram e 
começaram a dar aulas lá. Então realmente a origem da ESDI, no Rio de 
Janeiro, está mais relacionada com (HfG) Ulm, do que a FAU USP. A ideia 
era completamente diferente. Lá queriam fazer desenho de produto e nós 
queríamos, pensávamos que, além do desenhista de produto, esse 
indivíduo que saía da FAU USP, era um indivíduo que podia projetar em 
diversas áreas, ele escolheria a área na qual se aprofundaria, por isso que 
tinha as quatro sequências: de Projeto, Desenho Industrial, Comunicação 
Visual e Urbanismo. A ideia da FAU USP era um pouco utópica, está certo, 
mas eu acho que continua uma ideia, ainda hoje, extremamente válida, 
de você ter praticamente uma Universidade do Projeto. Esse era o meu 
grande sonho quando garoto, de poder participar e colaborar na criação 
de uma Universidade do Projeto. Aí realmente as diferenças entre uma e 
outra geram nuanças. Certo, o que importava (no caso da citada 
Universidade do Projeto) era você ter como básico todo o ensino, todo o 
desenvolvimento de ensino, seja teórico ou prático, num projeto6. 

Assim como é clara a Grinover, a Wollner, a Bergmiller, e a tantos outros, a filiação da 

ESDI à Escola de Ulm e também à Bauhaus, com relação à filiação desta ideia de 

constituição dentro da FAU USP de uma Universidade do Projeto, usando os termos do 

próprio autor, para Grinover esta surgia muito mais ancorada em um processo de 

discussões internas da própria Faculdade e dos debates entre os seus docentes, incluindo 

o debate sobre os limites de atuação do profissional arquiteto. E, de acordo com 

Grinover, essa constituição de uma Universidade do Projeto seria um ideal compartilhado 

inclusive por Artigas, quando no exercício de sua liderança da Reforma de 1962: 

O Artigas estava querendo dizer, acho eu, embora não tenha aparecido 
oficialmente em nenhum lugar, ele estava pensando também numa 
Universidade do Projeto, (...). Tudo me demonstra que ele estava 
pensando a mesma coisa. Talvez nós pensássemos maneiras diferentes 
para fazer isso, mas não me venham dizer que ele não tinha essa ideia, 
certo, de fazer alguma coisa, justamente uma ideia com várias 
possibilidades criativas e tecnológicas do arquiteto. Isso era aquilo que ele 
pregou durante muito tempo, sem dúvida nenhuma. Então, a importância 
dele, além de ser um carisma da arquitetura, a maneira de encarar os 
problemas todos... ele conduzia a turma para diversos lugares e nesse 
aspecto ele era muito bom e pioneiro. Depois disso, Artigas não faz mais 
nada que dissesse que ele estava apaixonado ou fizesse alguma coisa em 
termos de Desenho Industrial. Não, ele não fez. Ele desenvolveu algumas 
coisas em termos de arquitetura, depois ele ficou afastado devido ao 64 
(ao Golpe Militar de 1964)7. 

Com o objetivo de concretizar a ideia de uma Universidade do Projeto, o estudante 

da FAU USP não escolheria uma especialidade, mas estava obrigado a cursar todas elas: 

desenho industrial, programação visual, edificações e urbanismo. Então, depois de 

                                                 
6 Depoimento ao autor em 04 de março de 2009. 
7 Depoimento ao autor em 04 de março de 2009. 
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formado é que o estudante, agora profissional, escolheria qual área desejaria para 

desempenhar suas atividades8. Em depoimento, o professor Grinover afirma, o que 

importava era você “ter como básico todo o ensino”9, todo o desenvolvimento de ensino, 

seja teórico ou prático, num projeto. 

Na defesa de seu ponto de vista, Grinover informa que durante a sua direção da 

ABDI10, frente à disputa da competência do exercício profissional do desenho industrial a 

arquitetos ou a designers, o primeiro defendido pelos membros da ABDI ligados à FAU 

USP, e o segundo, pelos membros da ABDI ligados à ESDI, defenderia que o mesmo 

fosse exercido por quem se sentisse capaz de tal tarefa, mas com a ressalva positiva com 

relação àqueles formados arquitetos: (...) dentro da Faculdade de Arquitetura, talvez 

você pudesse ter um preparo teórico melhor do que se não fosse. Nós admitíamos que 

outros pudessem fazer desenho industrial, não era exclusivo11. 

Dentro dessa concepção de ensino, isto é, a ideia da Universidade do Projeto, os 

conhecimentos básicos estariam inseridos dentro do aprendizado de cada uma das quatro 

sequências de projeto, onde cada uma teria a autonomia para informar o que tem caráter 

introdutório para o seu aprendizado. Veja-se, por exemplo, o caso da Sequência de 

Desenho Industrial. Conforme relatos e o exame de documentos relativos ao ensino 

nesta área, sempre foi considerado importante que o estudante passasse por uma 

formação de caráter introdutório sobre representação e desenho técnico na escala do 

objeto que tem certas peculiaridades com relação ao desenho e representação na escala 

do edifício ou do urbanismo. E para a constituição desta formação aos estudantes, 

naqueles anos pioneiros, a FAU USP estabeleceu parcerias com as escolas do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, que cedia para o ensino de desenho na 

FAU USP modelos de peças usadas para o ensino de desenho mecânico no SENAI12. 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Vale notar que muitos alunos da FAU USP, depois de formados, não definiram uma atuação 
profissional em apenas uma das quatro áreas, atuaram, sim, em várias delas e ainda em suas 
interfaces. 
9 Grifo nosso. 
10 Associação Brasileira de Desenho Industrial. Foi instituída em 1963 como uma associação 
cultural por profissionais ligados ao desenho industrial, sobretudo aqueles atuantes no eixo Rio de 
Janeiro - São Paulo. 
11 Depoimento ao autor em 04 de março de 2009. 
12 E de fato pode-se considerar que a linguagem do desenho técnico para o desenho industrial 
guarda certas similaridades com o desenho mecânico, uma vez que esse se encarrega do desenho 
de peças das e para as máquinas. 
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Figura 1:Análise do objeto e sua representação. Exercício de Desenho Industrial realizado 
por aluno de primeiro ano da FAU USP. In: FAU USP (1963) (direito de uso: J. A. Pereira) 

 
 

Para se entender esses conteúdos tratados como introdutórios na Sequência de 

Desenho Industrial da FAU USP, abaixo é apresentada uma tabela com a indicação das 

ênfases de aprendizado a cada ano do curso de DI da FAU USP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Belo Horizonte/MG — 13 e 14 de setembro de 2011
nacional de design  

 192

Tabela 1: Sequência de Desenho Industrial. Departamento de Projeto. FAU USP 
(1963-1967). 

 TEÓRICA PRÁTICA EXERCÍCIOS 

1
º 

A
N

O
 

Importância do desenho 
técnico como linguagem 
para a realização 
formal. 
Estudo de objeto de 
função específica 
limitada, revelando o 
aspecto anatômico. 

Desenho técnico – 
modelo (sempre) 
Individual – trabalho 
prático 
Em equipe – análise do 
problema 

Objetos existentes 
Fazer desenho técnico 
(relevo) 
Projeto de objetos 
simples de uso definido 

2
º 

A
N

O
 

Os métodos de 
produção industrial 
como definidores das 
formas. Relação entre 
desenho e materiais 
(desenho de execução, 
desenho de máxima). 

Em equipes pequenas 
para estudo de métodos 
de produção, sempre 
ligadas ao exercício 
prático. 
Resultados das 
pesquisas são 
exprimidos por equipes 
Projetos realizados 
individualmente 

Aperfeiçoamento de 
objetos existentes 
(parte ou total) ou 
pequenos projetos 
(definido) 

3
º 

A
N

O
 

A forma do ponto de 
vista estético: textura, 
cor, forma, etc. 
A função da forma 

Em equipes pequenas 
para estudo de métodos 
de produção 
Resultados das 
pesquisas são 
exprimidos por equipes 
Em equipe – trabalhos 
práticos 

Projeto de grupo de 
objetos relacionado a 
uma só diretriz. 

4
º 

A
N

O
 

Síntese Individualmente – 
trabalhos práticos 

Objetos individuais 
(acabados) 

 

Quando se examina a primeira publicação de trabalhos de seus estudantes realizados 

em 1962, no campo de desenho industrial, e publicados no ano seguinte, é clara, nos 

textos de apresentação de cada ano curricular, pelos respectivos professores, a maneira 

como buscavam conceituar o desenho industrial. Neles é expressa a preocupação de não 

caracterizar o desenho industrial como invenção. No texto dos professores Roberto 

Cerqueira Cesar, Luiz Roberto Carvalho Franco e Dário Imparato, responsáveis pelo 4º 

ano do Curso de Desenho Industrial da FAU USP, ao apresentarem a avaliação do 

exercício realizado pelos estudantes, cujo tema de projeto era uma cafeteira de uso 

doméstico, assim se posicionariam: 

Partiu-se então para os estudos preliminares, com os primeiros croquis e 
as primeiras discussões em torno do projeto propriamente dito. Surgiu a 
essa altura, com bastante nitidez o problema da invenção dentro do 
design. Nas diretrizes do curso fizemos questão de deixar claro que design 
não é invenção. O nosso trabalho desse ano, porém, deixou patente que 
em muitos casos torna-se difícil impedir que se resvale no campo da 
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invenção. Os objetos estudados permitiam inovações de funcionamento 
que traziam dúvidas quanto à sua legitimidade dentro do trabalho. Ora, na 
escola torna-se difícil controlar essa tendência natural do aluno em 
inventar, em resolver o quebra-cabeça de funcionamento. Isso o afasta do 
problema real do Designer. Além disso, dificilmente teremos na escola, 
possibilidade de construir protótipos e testar as inovações propostas, que 
acabam por isso no campo das suposições. É aconselhável, portanto, 
cercar a escolha dos temas de mais esse cuidado: usar de preferência, 
objetos em que o campo da invenção seja o mais restrito possível13 

Esse tipo de comentário, onde explicitamente se fala contra a ideia de invenção no 

projeto de desenho industrial, por sua vez se repete também nos demais textos dos 

outros professores, nas apresentações de trabalhos dos demais períodos escolares do 

ano de 1962. 

A publicação desses trabalhos escolares relativos ao ano letivo de 1962 pelo 

Museum14 da FAU USP apresenta os seguintes professores responsáveis pelas disciplinas 

e os respectivos exercícios de projeto: 

Tabela 2: Professores e exercícios de projeto da Sequência de Desenho Industrial da FAU 
USP em 1962. 
Período 
Escolar 

Professores Exercícios 

1º ano 
Hélio de Queiroz Duarte 
Marlene Picarelli 
Lúcio Grinover 

Resolver a pega de um dos objetos: 
ferramentas manuais (cabos de lima, chave 
de fenda, alicates), cabos de panela, 
pegadores de gaveta, alças de mala, botões 
para rádio, botões para painéis de 
automóveis, maçanetas, torneiras, talheres, 
etc. 

2º ano 

Ernest Robert de Carvalho 
Mange 
João Baptista Alves Xavier 
Cândido Malta Campos Filho

Um dos três temas, com livre escolha dos 
alunos: Um apagador de quadro negro para 
uso nas escolas em geral; um abridor de 
garrafas para tampas metálicas ou um 
cortador de papel para uso em escritórios. 

3º ano 
José Maria da Silva Neves 
Abrahão Velvu Sanovics 
Luiz Gastão de Castro Lima 

Um jogo de xadrez (desenho das suas 6 
peças, o tabuleiro, a embalagem e a 
apresentação gráfica) e o projeto de um 
isqueiro a partir de um mecanismo 
existente fornecido ao estudante. 

4º ano 

Roberto Cerqueira Cesar 
Luiz Roberto Carvalho 
Franco 
Dário Imparato 

Cafeteira: Propor uma solução para o 
preparo do café doméstico brasileiro. 

                                                 
13 Relatório das Atividades do Quarto Ano. Professores Roberto Cerqueira Cesar, Luiz Roberto 
Carvalho Franco e Dário Imparato. In: FAU USP. Desenho Industrial 1962. São Paulo: 
Departamento de Projeto FAU USP, 1963. 
14 De acordo com Albuquerque (2004, p.58), o Museum foi criado com a implantação da Reforma 
de 1962 para dar suporte aos quatro departamentos em que a FAU USP passava então a ser 
organizada. O Museum foi constituído como um órgão coordenador das atividades curriculares, 
extracurriculares e complementares de ensino, visando a estimular o interesse pelas artes gráficas, 
pela cenografia, pela miniatura de projetos, por meio de modelos de gesso e pela arte fotográfica. 
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Figura 2: Abridor de garrafas. Exercício de Desenho Industrial realizado por aluno do 
segundo ano da FAU USP. In: FAU USP (1963) (direito de uso: J. A. Pereira) 

 
 

A professora Marlene Picarelli, da Sequência de Desenho Industrial da FAU USP, 

nesses anos, relembra alguns trabalhos realizados pelos estudantes: 

Esse período inicial se caracterizou por tornar o DI uma atividade 
específica e consequentemente ligado a necessidade de um processo de 
ensino mais estruturado e atualizado. Dentro desse contexto estão os 
primeiros trabalhos curriculares: jogos de xadrez, rádios portáteis, 
bandejas para alimentação em avião, talheres, louças, eletrodomésticos, 
brinquedos, relógios, etc. 

Projeto de uma bandeja para o serviço padronizado a bordo dos aviões 
das linhas nacionais, com todos os acessórios necessários. 

Projeto de uma linha de relógios a partir de um mecanismo existente a 
saber: relógio de parede, relógio de mesa, relógio de cabeceira. 

Essa etapa pioneira encerra-se no fim da década de 6015. 

 

 

 

                                                 
15 PICARELLI, Marlene. O Desenho Industrial no Departamento de Projeto da FAU USP. In: Revista 
Sinopses, Edição Especial, 1993, p.47. 
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Figura 3: Jogo de xadrez. Exercício de Desenho Industrial realizado por aluno do terceiro 
ano da FAU USP. In: FAU USP (1963) (direito de uso: J. A. Pereira) 

 

 
 

Figura 4: Cafeteira. Exercício de Desenho Industrial realizado por aluno do quarto ano da 

FAU USP. In: FAU USP (1963) (direito de uso: J. A. Pereira) 

 
 

Com relação aos professores responsáveis pelas disciplinas da Sequência de Desenho 

Industrial da FAU USP, além daqueles professores apresentados na tabela 2, e que 

lecionaram entre 1962 e 1963, na referida Sequência, também foi possível recuperar a 

lista do professores entre os anos de 1966 e 1967, conforme apresentado a seguir: 
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Tabela 9: Sequência de Desenho Industrial. Docentes entre 1966 e 1967. 
Departamento de Projeto. FAU USP (1963-1967). 

 
CÁTEDRA 13: Sequência de Desenho Industrial. Docentes 1966 e 1967 
 
ano disciplina responsável categoria 

133 Desenho Industrial 
III 

José Maria da Silva 
Neves 

Professor 
contratado 
Doutor 

131 

 
Desenho Industrial 
I 
 

João Carlos Cauduro Instrutor 
designado 

132 

 
Desenho Industrial 
II 
 

Lúcio Grinover Instrutor 
designado 

196
6 

134 

 
Desenho Industrial 
VI 
 

Luiz Roberto Carvalho 
Franco 

Instrutor 
designado 

133 

 
Desenho Industrial 
III 
 

Lúcio Grinover 
Professor 
contratado Livre-
docente 

131 Desenho Industrial 
I 

João Carlos Cauduro; 
Eduardo Luiz Paulo 
Riesencampf de Almeida

Instrutores 
designados 

132 Desenho Industrial 
II 

Marlene Picarelli; 
Manoel Kosciusko 
Pereira da Silva Corrêa 

Instrutores 
designados 

196
7 

134 Desenho Industrial 
VI 

Luiz Gastão de Castro 
Lima; 
João Carlos Rodolpho 
Stroeter 

Instrutores 
designados 

 

 

 

 

 

 

Nesses anos pioneiros, da década de 1960, de ensino de desenho industrial dentro da 

FAU USP, diante da proposta da Escola de uma formação completa a ser conferida ao 

arquiteto para atuar no campo profissional do desenho industrial, é importante ressaltar 

ainda mais duas características do curso. 

Uma delas diz respeito ao último ano ser dedicado à realização de um projeto-tese, 

com tema de livre escolha do aluno, mas com a presença de um professor-orientador: 
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O trabalho do 4º ano tem caráter de projeto-tese, no transcorrer do qual 
procurar-se-á utilizar todo o treinamento prático e a informação técnico-
teórica sedimentada através dos 3 primeiros anos. Será desenvolvido em 
3 etapas: Informações, Projeto, Apresentação. Observação: Os resultados 
serão submetidos à apreciação da indústria16. 

A outra questão diz respeito a um processo de dupla avaliação dos exercícios, tanto 

pelos docentes quanto pela indústria, conforme demonstra a citação acima relativa ao 

projeto desenvolvido no quarto ano. E esta avaliação pela indústria não se limita apenas 

a esse ano, mas sim a todos os quatro anos da Sequência. 

O professor Lúcio Grinover, no sentido acima exposto, de aproximar a produção da 

FAU USP da indústria brasileira, no ano de 1966, na condição de presidente da ABDI, 

apresenta um artigo sobre desenho industrial em uma revista do setor dirigida aos 

industriais. Trata-se do periódico O Dirigente Industrial17. Em seu artigo, Grinover chama 

a atenção dos industriais para a necessidade de se pensar um desenho culturalmente 

brasileiro e incorporá-lo à nossa produção industrial. Para o diretor da ABDI, esta seria 

uma forma de se evitar a contínua e a incontrolada importação de desenhos, com a 

consequente evasão de divisas, que, ainda de acordo com Grinover, caracteriza a maior 

parte do grande desenvolvimento industrial brasileiro, por que passa o país no pós-

Segunda Guerra Mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Lista de exercícios das disciplinas de desenho industrial da FAU USP entre 1965 e 1968. In 
PEREIRA (2009). 
17 GRINOVER, Lúcio. Desenho atende ao mercado em termos de produção. Revista O Dirigente 
Industrial. São Paulo, agosto de 1966. Número 12, vol. 7. 
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Figura 5:Exercícios de Desenho Industrial realizados pelos alunos da FAU USP. In: 
Revista O Dirigente Industrial. Autor do artigo: professor Lucio Grinover (1966) (direito 
de uso: J. A. Pereira) 
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Enfim, essas são as balizas que guiaram, ao longo da década de 1960, a instalação 

pioneira de uma Sequência de Desenho Industrial dentro da FAU USP. Num contexto em 

que, recuperando a expressão indicada por Lúcio Grinover, procurava-se constituir um 

ensino com um alcance muito mais amplo que os limites de uma escola restritiva de 

desenho industrial, pois que se desejava uma Universidade do Projeto. Nesta, o desenho 

industrial era enquadrado como apenas mais uma das possibilidades de realização dos 

projetistas que pretendiam formar. Um modelo que se desejou com uma autonomia no 

que diz respeito à reprodução de modelos de escolas gerados em contextos distintos. Um 

modelo que, na verdade, nasceu de um processo de discussões internas, como declara 

Grinover: 

Eu não sei se tinha algum modelo na época e alguma Escola de Projetos, 
não sei. Acho que isso foi mais uma consequência das discussões que nós 
tivemos dentro da Escola. Discussões relacionadas a atividades de cada 
uma dessas áreas, certo, que estava lá dentro, embora não tivéssemos 
muito clara essa ideia, porque senão teríamos avançado muito, mas 
realmente começou a ter algum aspecto embrionário (...)18. 

Entretanto, é necessária a ressalva de que se a pretendida Universidade do Projeto, 

na busca de construir um ensino autônomo de modelos estrangeiros, procurou não 

reproduzir um modelo externo, como praticou a ESDI em relação à HfG de Ulm, todavia 

também não ignorou a existência e concretização de outras experiências. Antes, as 

avaliou criticamente e soube incorporar, entre suas perspectivas de ensino, aquelas 

experiências que julgava pertinentes por ir de encontro aos objetivos da FAU USP, no que 

se refere ao seu entendimento da prática do desenho industrial.  

É também de se notar que a estruturação de ensino de desenho industrial na FAU 

USP, ao longo da década de 1960, nasce visceralmente ligada a um desejo de 

interpretação e colaboração à experiência de industrialização brasileira nesse período. Os 

professores da FAU USP, além de praticantes do desenho industrial, disputando o 

mercado, procuraram também estabelecer um diálogo direto com a indústria brasileira, 

objetivando conscientizá-la da importância para ela mesma da contribuição do desenhista 

industrial entre seus quadros profissionais. Para tanto, ao lado dos professores da ESDI e 

outros profissionais, constituíram a Associação Brasileira de Desenho Industrial, a ABDI, 

congregando, de um lado, todos aqueles que, diante da não regulamentação profissional, 

se outorgassem a prerrogativa de desenhistas industriais (fossem eles arquitetos, 

designers, artistas plásticos, decoradores, estilistas, engenheiros, etc.) e, de outro, os 

industriais. Ainda confirmando esta aproximação, como indicado acima, seja por meio da 

ABDI ou da FAU USP, esses profissionais desenvolveram várias atividades em parceria 

com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a FIESP. E naqueles anos, com a 
                                                 
18 Lúcio Grinover. Depoimento ao autor em 04 de março de 2009. 
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intenção de superar certos limites de um curso que vai sendo aos poucos implantado e 

construindo também aos poucos a sua infraestrutura, a FAU USP se aproximou de outra 

instituição-escola também voltada à formação de quadros profissionais para a indústria: 

o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. Escola esta criada e mantida 

pela própria indústria brasileira. 

Considerações finais 

Este artigo, considerando o contexto do início do ensino de design no Brasil, durante 

a década de 1960, apresenta a proposta de ensino de design da FAU USP através de sua 

Reforma de 1962. Tal proposta da FAU USP considera a realização do design como 

atribuição não apenas do desenhista industrial, mas como possibilidade de atuação 

profissional também do arquiteto, inclusive como meio para se repensar a própria 

arquitetura. Como foi demonstrado, a afirmação do design feito pelo arquiteto da FAU 

USP parte de um ideal de constituição de uma Universidade do Projeto: objeto, 

comunicação visual, edifício e urbanismo. A consciência e a avaliação desta experiência 

de valor histórico, pode ser considerada como uma contribuição de grande importância 

para uma possível discussão acerca da produção do design contemporâneo em nosso 

país. A abertura de diálogos e a construção de uma re-aproximação entre os saberes que 

se isolaram no campo do design e no campo da arquitetura, como o artigo procurou 

demonstrar, pode se caracterizar em profícua contribuição para os dois profissionais, o 

arquiteto e o designer, que tem em comum, e como expressão de seu trabalho, o 

projeto. 
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O impacto da ação do design na sociedade 

The impact of Design action on society 

Rita Aparecida da Conceição Ribeiro, Anderson Antonio Horta 

O artigo levanta fatos marcantes da ação do design na sociedade de consumo, indo do período pós 
Segunda Grande Guerra, Era de Ouro, até os dias atuais, de “hiperconsumo”. O intuito é analisar 
criticamente questões de grande relevância na prática e emprego do design, tendo em vista a 
responsabilidade social. As questões levantadas e analisadas vão do uso do design como atrativo 
para convencimento do consumidor à compra de produtos de todas as naturezas e em grandes 
volumes, associando os mesmos a uma vida melhor e mais confortável, e suas consequências 
sociais; ao uso dos recursos do design para promoção de uma melhor relação entre seres 
humanos, objetos, ambientes e natureza, tais como ligação e referencial afetivo entre pessoas e 
objetos, elevando significativamente a vida útil dos bens de consumo e possibilitando uma maior 
qualidade de vida às pessoas.  

design, emoção, consumo 

The article brings up key facts of the design action in the consumer society from the end of the 
World War II (Golden Age) to the present days, of “hyper consumption”. The goal is to critically 
analyze questions of great relevance on the design practice and employment regarding the social 
responsibility. The questions go from the use of design as an attractive for the consumer to 
acquisition of all sort of products in large volumes associating them to a better and more 
comfortable life and its social consequences; to the use of the design resources to promote a better 
relation between humans, objects, environment and nature, as an affective link between people 
and objects, significantly raising the life time of consumer goods and enabling a higher quality of 
life to people. 

design, emotion, consume 

O design tem uma relação direta e, quase sempre, indissociável com o consumo. Essa 

relação tem dentre sua complexa cadeia de fatores, grande interferência na forma pela 

qual o consumidor percebe os produtos e bens de consumo que lhe são disponibilizados e 

oferecidos. Por meio dessa possibilidade de interferência na percepção do consumidor, o 

design assume grande poder de convencimento e se apresenta como forma de 

linguagem, podendo ser utilizada para comunicar, através de objetos e mercadorias 

absolutamente palpáveis, valores intangíveis. 

No contexto histórico, o design tem seu papel de comunicador de intangibilidades, 

dedicado a disseminação de novos valores, destacado no período pós Segunda Guerra 

Mundial e nas três décadas que se sucederam, por seu potencial mercantil nunca antes visto. 

[...] os observadores - sobretudo, para início de conversa, os economistas 
- começaram a perceber que o mundo, em particular o mundo do 



Belo Horizonte/MG — 13 e 14 de setembro de 2011
nacional de design  

 203

capitalismo desenvolvido, passara por uma fase excepcional de sua 
história; talvez uma fase única. (HOBSBAWM, 1994, p.253) 

Chamou-se então esse período de a Era de Ouro ou Lês Trente Glorieuses (os trinta 

gloriosos) dos franceses, contemplando os anos de 1950, 60 e 70.  

Nesse período houve uma explosão do consumo no mundo. A população da grande 

maioria dos países se multiplicava, como com a geração Baby Boomer, filhos dos 

soldados dos países aliados que retornavam a seus lares após a guerra, fazendo com que 

as taxas de natalidade subissem exponencialmente. Era um novo público consumidor que 

surgia, oportunidade percebida rapidamente pela indústria e amplamente explorada por 

ela, também por meio do design. 

[...] a que se deve essa escalada sem fim das necessidades? O que é que 
faz correr incansavelmente o consumidor? [...] os sociólogos críticos dos 
anos 1960-70 esforçam-se em responder a essas interrogações 
desconstruindo a ideologia das necessidades, sendo o consumo 
interpretado como uma lógica de diferenciação social. [...] Nessa 
perspectiva, a corrida aos bens mercantis é inesgotável apenas na medida 
em que se apóia em lutas simbólicas com vista à apropriação dos signos 
diferenciais. (LIPOVETSKY, 2010, p. 38-39) 

Na Era de Ouro o design dos bens de consumo transmitia ares de modernidade e 

eficiência. Devidamente cercada por publicidade e se valendo de mídias como os jornais 

e rádio, a mercadoria assume ares de promessa de vida confortável e de um futuro 

melhor aos olhos do consumidor, que a leva para casa com a sensação de que está 

levando consigo uma nova vida, mais prazerosa, com menos esforço na realização das 

tarefas do cotidiano, como no caso dos eletrodomésticos por exemplo. Dessa nova 

experiência de consumo, de um mundo mercantil ao alcance das mãos e bolsos da 

população, nasciam também novas maneiras de se relacionar com o mundo.  

[...] Juke-box, fliperama, pin-up, patinete, rock’n’roll, toca-discos, 
transistor, televisão, Club Méditerranée, cadeira “Djinn” de aspecto 
zoomórfico [...] jeans e minissaia, uns tantos produtos certamente muito 
diversos, mas que, associados à juventude ou a Eros, à mobilidade e à 
liberdade, à provocação e ao divertimento, suavizaram, dinamizaram o 
imaginário consumidor [...] Daí a natureza desse ciclo, que se apresenta, 
na escala histórica, como uma formação de compromisso entre a 
mitologia da posição social e a do fun, entre o consumo demonstrativo 
“tradicional” e o consumo hedonista individualista. (LIPOVETSKY, 2010, p. 
40-41) 

Essas mesmas premissas da modernidade que causaram efeitos inebriantes e 

encantadores com o espetáculo do consumo, em contrapartida, causaram algumas 

colateralidades, com a mesma força e em proporção contrária. Uma delas é 
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marcantemente perceptível e gravíssima no contexto social, ameaçando a saúde e o 

futuro das gerações nascidas em meio às novas regras advindas da produção e do 

consumo massificados. São os efeitos avassaladores provocados por esse novo meio de 

vida ao meio ambiente. 

Mal se notava ainda um subproduto dessa extraordinária explosão, 
embora em retrospecto ele já parecesse ameaçador: a poluição e a 
deterioração ecológica. Durante a Era de Ouro, isso chamou pouca 
atenção [...] porque a ideologia de progresso dominante tinha certo que o 
crescente domínio da natureza pelo homem era a medida mesma do 
avanço da humanidade. [...] o velho lema do homem de negócios do 
século XIX, “Onde tem lama, tem grana” (ou seja, poluição quer dizer 
dinheiro), ainda era convincente. (HOBSBAWM, 1994, p.257) 

Já nas décadas de 1980 e 1990 a atenção começa a se voltar para questões não tão 

positivas, consequentes do consumo e de toda a glamourização associada a ele nas 

décadas anteriores. Era o fim da Era de Ouro e, embora o consumo continue a se firmar 

daí por diante como signo social, a transformação dos hábitos relacionados a eles 

passava por transformações. A própria sociedade se transformava em torno do consumo 

e todos os seus fatores, positivos ou não, também se reconfiguravam. 

Com as muitas transformações sociais ocorridas desde a década de oitenta até os 

dias atuais, como popularização da internet, por exemplo, o consumidor deixa de ter um 

perfil de classe muito definido e passa a se permitir cada vez mais transitar entre 

universos distintos. O acesso à informação e o surgimento de possibilidades vastas de 

produtos à sua disposição permitem um consumo mais personalizado e menos 

categorizado. Mais uma vez o design tem seu papel de comunicador de valores e ideias 

destacado, já que, em meio a um oceano de possibilidades, cada produto precisa, mais 

que nunca, expressar suas características e suas intenções. Para conseguir se destacar 

aos olhos do consumidor que se identifica com sua proposta, o design dos produtos 

precisa tocá-lo de forma direta e mais profunda, se compatibilizando com suas 

preferências e gostos. 

No rastro da extrema diversificação da oferta, da democratização do 
conforto e dos lazeres, o acesso às novidades mercantis banalizou-se, as 
regulações de classe se desagregaram, novas aspirações e novos 
comportamentos vieram à luz. Enquanto se desprezam os habitus e 
particularismos de classe, os consumidores mostram-se mais imprevisíveis 
e voláteis, mais à espera de qualidade de vida, de comunicação e de 
saúde, têm melhores condições de fazer uma escolha entre as diferentes 
propostas da oferta. [...] Eis chegada a época do hiperconsumo, fase da 
mercantilização moderna das necessidades e orquestrada por uma lógica 
desinstitucionalizada, subjetiva, emocional. (LIPOVETSKY G., 2011, p. 41) 



Belo Horizonte/MG — 13 e 14 de setembro de 2011
nacional de design  

 205

Dessa maneira o design, como linguagem capaz de comunicar ideias e ideais em 

objetos de consumo, o colocando como parte deste ou daquele universo, se coloca como 

elemento chave na disputa pelo consumidor hipermoderno. O ponto a ser atingido está 

cada vez menos atrelado a uma escolha racional, já que os produtos são cada vez mais 

iguais em sua eficiência ao realizar tarefas. A disputa nesse novo contexto é emocional. 

O produto que melhor for capaz de tocar seu consumidor alvo terá destaque sobre 

aqueles que tentam convencê-lo com características meramente técnicas e práticas. 

Uma vez sendo o design capaz de expressar tão diretamente valores e ideias ao 

consumidor, ele assume também características de muita dualidade. Pode ser 

empregado, como já fora e em larga escala, como mero estímulo ao consumo 

desenfreado e irresponsável, como o de bens fugazes, em identidade e descartáveis, 

causadores de grande impacto sócio-ambiental. Ou, pelas mesmas características, se 

voltar para a produção de bens de consumo que transmitam, por exemplo, bem estar e 

satisfação duradouros, permitindo ligações afetivas entre pessoas e seus objetos, 

prolongando, de forma indefinida, sua vida útil. Sendo assim, proporcionar bem estar ao 

consumidor por meio do chamado Design Emocional implica também em prolongar a vida 

útil dos bens. 

Produtos com apelo emocional se destacam na função de promover bem estar ao 

consumidor. Eles têm por objetivo ir além da função básica e oferecer a possibilidade de 

vínculos emotivos às pessoas. Uma lembrança de infância despertada, uma sensação de 

leveza ou movimento, um sorriso no canto do lábio, tudo isso despertado por um objeto 

que poderia servir apenas para facilitar uma tarefa simples. 

Os artifícios de que lançam mão os objetos para que toquem emocionalmente as 

pessoas são os mais diversos possíveis. Alguns são de fundo mais simbólico, de figuras 

características reconhecíveis para ativar memórias e referências registradas de 

experiências anteriores para tocar os sentimentos das pessoas; outros são voltados para 

a experiência vivida pelo usuário durante o uso do bem em questão, a experiência. Mas 

de toda forma, trata-se de objetos projetados para proporcionar uma maior ligação com 

as pessoas. 

O consumo na hipermodernidade está também associado a festejos e a renovação da 

vida cotidiana através do ato de consumir em meio a tantos estímulos, signos e 

simulações. 

Assim como a festa tem a seu cargo, simbolicamente, voltar a dar vida, 
depois do caos e da morte, ao corpo coletivo, o ato de consumo visa, na 
busca do novo, redinamizar o aqui e agora, exorcizar a erosão do tempo 
individual, reintensificar a duração.(LIPOVETSKY., 2010, p. 70-71). 
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Sendo assim temos então, na relação entre consumo e diversão, uma gama de fatores 

que os tornam intimamente ligados em diversos aspectos, causando certo grau de 

simbiose entre eles. O consumo tende a se apresentar como algo prazeroso, envolvente, 

emocional e instigante, oferecendo, além de saciedade das necessidades diretas, a 

possibilidade de experimentação de prazeres e diversões diversas ao alcance do bolso. 

Cercamos então nossas vidas desses objetos de consumo com os quais nos 

relacionamos e pelos quais nos expressamos, trazendo para dentro de nossos lares toda 

a sorte de elementos de representação, comunicação, bem-estar, status, diversão e 

todos os demais fatores que envolvem o consumo e a forma com que o encaramos.  

O ato de consumir, como podemos observar com a influência de todos os fatores 

intangíveis que o envolvem, vão muito além do simples ato da compra. Consumimos 

ideias, estéticas, marcas, representações, identificações e tantos outros fatores ligados à 

nossas preferências que os produtos tornam-se materializações desses mesmos fatores. 

O design apresenta-se então como uma espécie de conversor de intangibilidades, 

fazendo delas algo palpável, que se possa comprar, mas o que de fato está sendo 

desejado na escolha desse ou daquele bem é a sua carga representativa, aquilo que ele 

significa para o consumidor. O design pode, por consequência, ser utilizado para 

representar toda sorte de mensagens, construtivas ou não. Uma vez sendo responsável o 

seu emprego, ele pode desempenhar papeis cruciais para o bem estar, tanto no sentido 

físico quanto emocional, das pessoas. Como algo de que se lança mão, cabe àqueles que 

o empregarão a decisão entre a destinação danosa e ilusória, ou a proveitosa e que trás 

benefícios reais ao consumidor. 
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O significado de presentear: uma análise semiótica do ato 
de presentear estimulado pelo design das embalagens 

The meaning of giving: a semiotic analysis of gift giving 
encouraged by the packaging design 

Raquel Rebouças de Almeida, Vitor Nicolau 

O ato de presentear é essencialmente um instrumento de comunicação, em que o emissor/presenteador 
procura transmitir ao receptor uma mensagem, principalmente através da relação de interesses e 
obrigações estabelecidas por quem dá e quem recebe o presente. Ao analisar este processo, observa-se a 
proximidade que existe entre o uso e o efeito dos signos encontrados nas embalagens. Verificamos que 
existe uma reinterpretação para identificação e construção da imagem do emissor, do receptor e da nova 
relação a ser estabelecida entre eles no ato de presentear. Percebe-se então uma intima conexão entre o 
design de embalagens e as marcas de reconhecimento geradas durante o ato de presentear.  Através de 
uma análise semiótica baseada na teoria peirceana dos Signos, este estudo analisa como o design de 
embalagens pode influenciar o ato de presentear, observando elementos relevantes na identificação dos 
sujeitos com as embalagens, de acordo com a intencionalidade da ação. 

design de embalagens, ato de presentear, semiótica, comunicação visual 

The act of giving is essentially a communication tool, in which the transmitter / receiver to the giver seeks 
to convey a message, especially through the relationship of interests and obligations established by the 
giver and receiver of the gift. In analyzing this process, there is the closeness that exists between the use 
and effect of the signs found on the packaging. We found that there is a reinterpretation for identifying 
and building the image of the sender, the receiver and the new relationship being established between 
them in the act of giving. It was thus an intimate connection between packaging design and brand 
recognition generated during the act of giving. Through a semiotic analysis based on Peirce's theory of 
signs, this study analyzes how packaging design can influence the act of giving, noting relevant factors in 
identifying subjects with the packaging, according to the intentionality of action. 

packaging design, act of giving, semiotics, visual communication 

INTRODUÇÃO 

Preocupado sempre em interagir, o ser humano encontrou no ato de presentear uma 

maneira de expressar a importância dos relacionamentos que possui para as pessoas a 

sua volta. Dentro desta relação, a embalagem não exerce apenas uma função de mero 

invólucro do presente, trata-se de um elemento que, através dos signos utilizados na sua 

composição, comunica e influencia a relação entre o doador e o donatário do presente. 

Os signos contidos nas embalagens são elementos chave que ligam as intenções 

durante o ato de presentear. A sua aplicação no layout de uma embalagem busca fazer 

com que aqueles que recebem os presentes respondam segundo certa organização 

persuasiva, provocando reações específicas nos agentes desta interação. O design da 

embalagem procura, através do uso de diferentes ícones, índices e símbolos, impulsionar 

o consumo através da agregação de valores morais, éticos e culturais. 
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O presente trabalho tem como objetivo estabelecer um estudo inicial para apontar 

elementos relevantes na identificação das embalagens voltadas para o ato de presentear. 

A associação entre semiótica e o estudo das relações sociais pode contribuir no projeto 

de embalagens e no alcance dos objetivos a serem alcançados pelo design. 

O ATO DE PRESENTEAR 

Ao refletirmos sobre o ato de presentear, estabelecemos comumente uma ponte entre o 

presente, o ato de doação do presenteador e a recepção do presenteado. A entrega gratuita 

é um sinônimo de afeição e respeito em uma relação social, entretanto, na atitude de 

presentear, somam-se a este gesto os sentimentos de obrigação, recompensa e hierarquia. 

Os presentes estão acompanhados, como afirma Mauss (2008), de regras sociais que 

obrigam o donatário a receber o objeto e retribuir, mesmo que em outro momento, algo com 

valor equivalente. Trata-se então, de um ritual cheio de pormenores que fornece códigos 

para uma complexa demonstração social. O estudo do ato de presentear é interessante para 

a compreensão das relações entre as pessoas e os produtos. 

Compreendemos o ato de presentear como uma ação de caráter inusitado, na qual,  

mesmo em situações previsíveis, como aniversário ou amigo oculto, é enfatizada a 

expressão de surpresa ao receber e abrir o presente. Segundo Bourdieu (1986), o 

presentear envolve a regra do implícito. Com base nessa prerrogativa, mesmo diante do 

esperado, faz parte do ritual o envolvimento de um certo mistério sobre o conteúdo 

oferecido e o gesto de presentear. 

Os presentes sinalizam o nível das relações afetivas e seu progresso. Na proporção 

em que há uma evolução na profundidade da relação, os presentes servem como 

indicadores do tipo aproximação. Essas características são comumentes traduzidas nos 

objetos através de fatores como valor econômico e simbólico. O esforço empregado na 

aquisição do presente também é uma característica que aumenta proporcionalmente à 

profundidade dos vínculos afetivos envolvidos. 

Durante o ritual de presentear, percebe-se uma relação singular entre o doador e o 

presente, assim como uma ligação estreita e personificada entre o donatário e o objeto, 

este último assume características associadas a ambos os indivíduos. O objeto doado 

possui importância singular, ele está repleto de informações, questionamentos e 

sugestões a respeito do doador e do donatário. Comumente associa-se as características 

simbólicas, formais e funcionais do presente a traços de personalidade dos indivíduos 

envolvidos na relação.  

O presente está fortemente ligado à dimensão simbólica assumida durante o ritual de 

presentear. Alguns objetos nunca são esquecidos e são fortemente associados a quem os 

presenteou. Daí a grande relevância da forma de apresentação destes itens durante o ato 

de presentear. As embalagens participam deste ritual tanto quanto o conteúdo, 
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merecendo igual ou superior destaque no processo de expressão de sentimentos que 

envolve o presente. 

Mauss (2008, p.118) afirma que “o presente está contido em caixa, dotada de uma 

poderosa individualidade, que fala, prende-se ao seu proprietário e que contém a sua 

alma”. A caixa que Mauss cita representa com clareza o papel fundamental da 

embalagem no processo comunicativo que acontece durante o ato de presentear.  

As embalagens, como sinalizadoras da primeira impressão a respeito do produto, 

possuem fundamental importância no ritual de presentear, elas comunicam, sugerem e 

participam ativamente do jogo de relações estabelecido neste momento. Para uma 

embalagem ser caracterizada como presente, é preciso possuir certos códigos que a 

elevem a este papel.  É o acréscimo de uma função ao invólucro do produto. 

Algumas características das embalagens identificam um produto como digno de ser 

presenteado ou não. O estudo dessa linguagem visual abrange uma leitura simbólica a 

respeito da representatividade de seus signos. A seguir será apresentada a contribuição 

da Teoria dos Signos, ou Semiótica, na explicação de como esses elementos influenciam 

o ato de presentear e as relações dos indivíduos com as embalagens. 

A SEMIÓTICA APLICADA AO DESIGN 

A semiótica é a ciência geral das representações, que analisa os signos sob todas as 

formas e manifestações, estudando os fenômenos culturais como sistemas de 

significação ou representação. Segundo Peirce (1977), para que qualquer coisa se torne 

um signo é necessário que ela seja interpretada como um por algum intérprete. Uma 

pessoa, ao receber uma informação, cria um signo equivalente na mente ou um outro 

signo mais desenvolvido. Ao criar este segundo signo o receptor recebe a designação de 

interpretante e a informação representada é conhecida como um objeto. O signo na 

semiótica é composto por três subdivisões a partir da sua relação semântica entre o 

signo e seu objeto, dividindo-se em ícone, índice e símbolo. 

O ícone é um signo que tem alguma semelhança com o objeto da qual ele 

representa, se referindo ao objeto que denota apenas em virtude de suas características. 

Qualquer coisa pode ser definida como ícone, na medida em que for semelhante e 

utilizado na forma de um signo para representá-lo. São alguns exemplos de signo 

icônico: a escultura de uma mulher, uma fotografia de um carro, e mais genericamente, 

um diagrama, um esquema.  

As embalagens trazem ilustrações de laços semelhantes aos laços de fita encontrados 

em embalagens de presentes feitas à mão. Estes podem ser entendidos como signos que 

remetem ao ato de presentear através de uma relação por semelhança com o objeto da 

qual se refere à ilustração. Este recurso faz com que a embalagem fique parecendo que 

foi produzida manualmente, com mais delicadeza e personalizado. 
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O índice é um signo que se refere ao objeto por suas características serem 

diretamente afetadas por este objeto. O signo indicial irá apresentar qualidade que estão 

em comum acordo com o objeto denotado. São exemplos de índices: uma fumaça que é 

o signo indicial de fogo; um campo molhado, um índice de que choveu; e uma seta em 

um cruzamento, que significa o caminho a seguir. Nestes exemplos vimos que podem 

existir signos que são espontâneos, como o caso da fumaça, e signos artificiais, como a 

seta que indica a direção a ser seguida pelo viajante. 

 As embalagens que trazem aspectos diferenciados dos tradicionais, como a sua 

composição metálica ou formato de coração, são indícios de que aquele objeto se refere 

a um produto diferenciado, especial e elaborado para o ato de presentear. Geralmente 

estes índices facilitam o consumidor a identificar o produto como um presente. 

O símbolo é um signo que se refere ao objeto denotado através de uma associação 

de ideias produzida por uma convenção. Seu caráter representativo consiste exatamente 

em ser uma regra que determinará seu interpretante. Um símbolo será um signo que 

declarará, naturalmente, que um conjunto de objetos é denotado por qualquer conjunto 

de índices. As palavras são símbolos convencionados pela nossa cultura para estabelecer 

a linguagem. São outros exemplos de símbolo: a cor verde como sendo uma 

representação da esperança, uma pequena cruz que alguém traz pendurada no peito é 

um símbolo representando o cristianismo, pois foram instituídos desta forma através de 

leis e regras humanas. 

O formato, os elementos e as cores das embalagens podem ser também 

considerados símbolos, pois já são signos institucionalizados ligados a presentes e ao ato 

de presentear. A cor vermelha ou em tons avermelhados, laços, corações, cartões com 

“de” e “para”, são elementos comuns em presentes e constituem uma linguagem visual 

do presente.  

Ao aplicarmos os estudos da semiótica às embalagens, percebemos que elas são o 

discurso mediador entre o produto e o consumidor. É a partir dos signos utilizados na 

composição do seu layout que se constrói a relação do produto com o mundo, buscando 

fazer com que aqueles que recebam os presentes respondam segundo certa organização 

persuasiva, provocando uma reação específica no público. A função do design de 

embalagem é impulsionar o consumo por meio da construção favorável da imagem do 

produto, de acordo com o sistema de valores presente na sociedade. O design participa 

da base cultural da nossa sociedade na reflexão dos valores morais, éticos e culturais do 

cotidiano em que estamos inseridos. 

EMBALAGENS COMO MARCAS DE RECONHECIMENTO 

A embalagem possui uma importância fundamental no processo comunicativo do 

produto, sendo considerada, segundo Mestriner [2001], indissociável do conteúdo e a 
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principal motivadora da compra.  Não há, dentro da percepção do consumidor, uma 

dissociação clara entre a embalagem e o seu conteúdo, essa constatação conduz o teor 

armazenado ao patamar simbólico da embalagem que o envolve.  

Há na embalagem diferentes funções: armazenar, informar, proteger e comunicar. O 

papel de comunicar envolve a interpretação dos signos, o que privilegia a atribuição de 

significados na relação entre a embalagem e o sujeito, e resulta em uma manifestação 

com diferentes âmbitos de subjetividade.  

As atitudes de olhar, procurar informações, manusear, abrir, armazenar, guardar e 

descartar, entre outras, conduzem o observador/usuário a uma relação social com a 

embalagem. Através dos signos, é possível acrescentar os mais diferentes sentidos à 

interação com a embalagem. Desde a forma de chamar a atenção do consumidor, 

estimular a interação, até o uso, reuso e descarte, o design conduz esse processo  

sugerindo o tipo de relação do usuário com a embalagem. Diante da possibilidade de 

trabalhar diferentes significados através da intervenção nos atributos configuracionais 

das embalagens, o design se utiliza de ferramentas visuais para comunicar os objetivos 

pretendidos pelo produto.  

Observando as particularidades do ritual de presentear, é possível observar e sugerir 

ferramentas visuais que direcionem produtos para a função de presentes. Alguns dos 

signos a serem citados são facilmente notados em embalagens populares, outros são 

aqui estudados para sugerir futuras aplicações no design de embalagens.  A seguir serão 

analisados exemplos de produtos cujas modificações nas embalagens os elevaram de 

objetos de uso e consumo pessoal para o status de presentes. Serão observadas as 

características que denunciam essa distinção. 

Figura 1: Embalagens de Toblerone 

  
 

Neste primeiro exemplo temos o mesmo produto em diferentes embalagens. 

Observamos o exemplo da esquerda como o chocolate de consumo pessoal e os dois 

exemplares da direita como embalagens para presentear. Nas duas últimas fica 

perceptível o incentivo ao vínculo afetivo com as expressões ‘spread the seetness’ e ‘to 

my love’. A embalagem fala pelo presenteador, assume o papel de comunicar a 

expressão afetiva característica do ato de presentear.  
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Na embalagem ao centro, observa-se a ilustração de uma fita vermelha que envolve 

a caixa. Esse signo eleva o status da embalagem para um patamar de superioridade. O 

vermelho comunica nobreza, distinção. Na área inferior esquerda da caixa há o espaço 

com as palavras ‘to’ e ‘from’, esse detalhe, depois de preenchido, personaliza a 

embalagem tornando-a única, adaptada ao presenteado.  

Na segunda e na terceira embalagens, em comparação com a primeira, podemos 

observar que o design aproveitou os elementos encontrados nos presentes para agregar 

valor ao produto. Assim, ele transformou o significado comum da embalagem, 

relacionado ao consumo próprio, dando a ela um novo status a partir das suas 

características compartilhadas com uma embalagem de presente. 

Figura 2: Embalagens de Sonho de Valsa 

   
 

No exemplo acima temos duas embalagens de bombom sonho de valsa, a duas contém 

o mesmo produto, mas apresentam diferentes funções. A embalagem da direita apresenta 

maior limpeza visual e não possui transparência nos materiais, evidenciando a característica 

exposta por Bourdieu (1986) sobre a regra do implícito. Mesmo que outros signos 

comuniquem que a embalagem armazena bombons sonho de valsa, a embalagem da direita 

deixa o mistério de quantos bombons possui, como estão armazenados e a dúvida do que 

mais pode estar no interior do recipiente. Essa dúvida é característica comum nas 

embalagens de presente, evidenciando a surpresa necessária durante o ritual de presentear. 

O recipiente em formato de coração é uma expressão à parte da embalagem, torna-se o 

presente por si só, podendo ser guardado como lembrança mesmo depois do consumo do 

produto. Observamos então um exemplo em que a embalagem evidencia os atributos do 

produto e se torna o próprio presente, agregando valores à lembrança.  

Através das análises realizadas, ficam evidentes determinados aspectos 

característicos das embalagens para presentear. Observa-se que as embalagens precisam 

valorizar atributos humanos (doce, caro, singular, precioso, distinto, nostálgico), assim 

como sentimentos (amor, carinho, amizade e admiração).  

O ato de presentear estabelece uma conjuntura social e dinâmica de busca de valores 

e transmissão destes através da compra, uso ou compartilhamento da embalagem.  O 
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presente adquire o perfil de marca de reconhecimento e de identificação social através 

dos signos que utiliza e da sua relação subjetiva com o consumidor.  

Através do papel representativo das embalagens, o design busca utilizar e relacionar 

diferentes recursos simbólicos visando à comunicação dos valores para conquistar o 

consumidor.  

O interesse pela compra do produto acaba voltado para o ato de presentear, já que a 

embalagem está preparada para cumprir esta função, utilizando diferentes signos que 

remetam ao processo. As marcas de conhecimento são essenciais para a identificação do 

produto como presente, elas agregam valores e preenchem de simbologia a relação entre 

presenteador e presenteado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisarmos os signos contidos nas embalagens, percebemos o quanto cada elemento 

que as compõem é importante para a transmissão de significados durante o ato de 

presentear. O potencial comunicativo dos signos nas embalagens é essencial, principalmente 

na distinção entre aquelas destinadas a presentes e as que são simples invólucros. 

A composição gráfica da embalagem de presente procura, de maneira proposital, 

ocultar informações como artifício para surpreender a pessoa presenteada. Ela também 

utiliza referências formais ou textuais que sugerem a atitude de presentear e conferem 

status ao produto, como ilustrações de laços e selos, ou formatos de embalagem 

variados em relação ao produto normalmente vendido nas prateleiras. A distinção do 

produto elaborado especificamente para o ato de presentear também pode ser verificada 

através da sobreposição de embalagens, com o seu conteúdo revestido por invólucro 

secundário de madeira, metal, papel ou outros materiais que elevam o status do 

presente. 

Para estimular a percepção do designer em relação aos aspectos motivadores, a 

semiótica, o design de embalagens e suas co-relações são de fundamental importância 

para contribuir na comunicação de valores durante o ato de presentear. 
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O valor da propriedade intelectual no design 

The value of intellectual property in design 

Renata Gontijo 

No Brasil, os direitos sobre certos bens incorpóreos ou imateriais são objeto de um ramo do direito 
chamado Propriedade Intelectual. Aplicada ao design, temos na figura do designer, aquele 
profissional capacitado a aumentar a competitividade das empresas através de soluções inovadoras 
que visem à funcionalidade, qualidade, segurança, conforto e imagem diferenciada de seus 
produtos e serviços. Numa economia de mercado como a do Brasil, onde prevalece a livre 
concorrência, a adoção de estratégias competitivas como o design e a propriedade industrial, tem 
permitido às empresas não só conquistarem novos mercados como também a se manterem 
nesses, a medida que diferenciam e criam situações preferenciais de exclusividade para seus 
respectivos produtos ou serviços. Desta forma, este trabalho tem como objetivo pontuar as formas 
de proteção legal ao design e verificar como a propriedade industrial pode contribuir para a sua 
valorização. 

design, propriedade industrial, mercado, valor 

In Brazil, the rights to certain intangible assets or intangible assets are subject to a branch of law 
called intellectual property. Applied to design, we have the figure of the designer, that a trained 
professional to increase business competitiveness through innovative solutions aimed at 
functionality, quality, safety, comfort and distinctive image of its products and services. In a 
market economy such as Brazil, where the free competition, the competitive strategies such as 
design and industrial property, has allowed companies to not only win new markets as well as to 
keep these as they differentiate and create situations preferred of exclusivity for their products or 
services. Thus, this study aims to score the forms of legal protection to the design and see how the 
industrial property may contribute to its enhancement 

design, industrial property, market value 

1 Introdução  

No Brasil, os direitos sobre certos bens incorpóreos ou imateriais constituem direitos 

reais. Objeto de um ramo do direito chamado Propriedade Intelectual estes direitos 

abarcam, além dos direitos do autor (Lei Nº 9610/98) e de propriedade industrial (Lei Nº 

9279/96); a proteção ao programa de computador (Lei 9609/98) e aos cultivares (Lei 

9456/97). 

Para este estudo, cujo objeto é o design, a forma adequada de proteção legal é a 

Propriedade Industrial - composto de direitos que visam assegurar a uma pessoa física 

ou jurídica, o direito de exploração industrial e comercial sobre uma criação não-artística, 

garantindo-lhe a proteção contra as intromissões de terceiros através de usurpação e 

comportamentos ilícitos (OMPI, 2011). Ficando o  Direito de Autor - conjunto de 
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prerrogativas que a lei reconhece a todo criador intelectual sobre as suas produções 

literárias, artísticas ou científicas, dotadas de alguma originalidade, sem limitação de 

tempo (CHAVES, 1987) ; e Programa de Computador - sequência de instruções 

incorporadas a um suporte (físico ou não) que, quando executada automaticamente por 

uma máquina, resulta em um comportamento previamente desejado (INPI, 2011); e  os 

Cultivares - subdivisão de uma nova espécie vegetal geneticamente melhorada, que se 

distingue de outra similar por qualquer característica de ordem morfológica, fisiológica ou 

bioquímica (MAPA, 2010), apenas como figurantes num cenário onde não lhes cabe uma 

presença mais atuante. 

Sendo assim, e tendo como objeto de pesquisa a relação entre o Direito e o Design, 

há de se ter também uma definição para design. Porém, esta não é tarefa das mais 

fáceis. Segundo Niemeyer (1997), não é à toa que todo livro sobre Design necessita, 

sempre em seu início, demonstrar o que o autor entende pelo termo. Então, para não 

fugirmos à regra, o que se entende aqui por design é que este é uma atividade criativa 

cuja finalidade é estabelecer as qualidades multifacetadas de objetos, processos, serviços 

e seus sistemas, compreendendo todo seu ciclo de vida. Segundo o ICSID – International 

Council of Indstrial Design (ICSID, 2011), “design é o fator central da humanização 

inovadora de tecnologias e o fator crucial para o intercâmbio econômico e cultural”. E o 

designer, neste contexto, é o profissional capacitado a aumentar a competitividade das 

empresas através de soluções inovadoras que visem à funcionalidade, qualidade, 

segurança, conforto e imagem diferenciada de seus produtos e serviços. 

2 Um pouco de história 

Hoje em dia, em tempos de globalização, todos os produtos, dos mais variados ramos e 

concorrentes, “têm basicamente a mesma tecnologia, o mesmo preço, o mesmo 

desempenho e as mesmas características” e a única coisa que diferencia um do outro no 

mercado, é o design (Norio Ohga, presidente da Sony, para VIEIRA, 2004). Porém, 

durante muitos anos, o cenário não era este. O que se via, especialmente no Brasil, era 

uma total falta de concorrência entre os produtos nacionais e os importados. Não que 

primassem pela qualidade ou outro grande diferencial, mas simplesmente porque, como 

não havia a entrada de produtos estrangeiros em solo nacional (da forma como se tem 

atualmente), os produtos nacionais encontravam, inevitavelmente, um público certo para 

consumi-los sem grandes exigências. 

Essa situação, no entanto, mudou completamente nos idos dos anos 90, quando a 

então política econômica forçou um grande processo de reestruturação interna das 

indústrias a partir da abertura do mercado brasileiro para produtos importados. Segundo 

Manoel Ruiz, este movimento obrigou a indústria nacional a investit alto na modernização 

do processo produtivo, qualidade e lançamento de novos produtos no mercado. 
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As empresas que queriam permanecer no mercado tiveram que rever seus 
métodos administrativos, bem como da organização, reduzindo os custos 
de gerenciamento, as atividades foram centralizadas, muitos setores 
terceirizados (…) Toda essa modernidade era necessária para as empresas 
se tornarem mais competitiva, tanto no mercado interno quanto no 
mercado externo (RUIZ, 2003) 

Promover a entrada de produtos estrangeiros no país, com a redução das tarifas de 

importação, fez com que o conforto até então experimentado pela indústria nacional se 

transformasse na sua maior fragilidade. Num mercado agora abarrotado de produtos 

semelhantes, com a mesma funcionalidade, mas com qualidade e preço diferenciados, a 

indústria nacional, sem a menor capacidade de uma concorrência no mesmo pé de 

igualdade, passou a apostar na cópia ilegal. Por ser o meio mais barato para se montar 

uma linha de produção, a chamada “cultura da cópia” - utilização de idéias alheias, 

geralmente importadas, sem que se fosse dado, no mínimo, os devidos créditos a seus 

autores; fez com que a indústria nacional experimentasse uma momentânea sensação de 

equiparação com os produtos estrangeiros. Porém, embora conseguissem ilusoriamente 

um nível razoável de competição, a violação dos direitos de propriedade intelectual 

através do uso da cópia não autorizada trouxe aos produtos nacionais nova instabilidade 

no mercado.  

Protegidos pelas leis de seus países, e pelos acordos e tratados internacionais (dos 

quais o Brasil sempre fez parte) novamente os produtos estrangeiros levavam vantagem 

sobre os nacionais. Pagar royalts para fabricação e comercialização de tais produtos 

estava totalmente fora do contexto da maioria das indústrias nacionais da época. 

Permanecer na ilegalidade era uma opção arriscada. A única saída, então, foi apostar no 

design. 

Com isso, o design passou a receber atenção especial dos empresários 
brasileiros, que não conseguiam mais concorrer com igualdade de 
condições com os produtos estrangeiros disponibilizados no mercado. Era 
notória a diferença de satisfação que os consumidores experimentavam 
quanto à estética, a qualidade, os baixos preços e a durabilidade. (VIEIRA, 
2004) 

3 O valor do design 

Assim, em meio a um mercado abarrotado por produtos semelhantes, com a mesma 

tecnologia, o mesmo preço e o mesmo desempenho, o usuário não conseguia atribuir-

lhes o seu devido valor. 

A diferença tecnológica entre produtos similares, de diferentes fabricantes 
tende cada vez mais a desaparecer. Um sistema de refrigeração não é 
muito melhor que o outro. Relógios de um fabricante funcionam de 
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maneira tão precisa quanto a de seu concorrente. Assim, o consumidor 
passa a se nortear pela marca, pelo preço e pelo design. (Gazeta 
Mercantil, 18/02/1999 apud VIEIRA, 2004) 

Interessante notar aqui que a marca e o design são colocadas como se fazendo parte 

de universos distintos, delimitados pelas definições da Lei de Propriedade Industrial (Lei 

9279/96): “Marca” é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e 

distingue produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa, bem como 

certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações 

técnicas (art. 122) e “design”, considerado como “Desenho industrial”,  

é a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de 
linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando 
resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa 
servir de tipo de fabricação industrial (art.95) 

Porém, no universo do Design, tanto a marca quanto o desenho industrial são 

considerados simplesmente design. Longe de querer entrar nesta discussão, vale a 

observação de que ambos são uma atividade criativa cuja finalidade é estabelecer as 

qualidades multifacetadas de objetos, processos, serviços e seus sistemas, 

compreendendo todo seu ciclo de vida, como salientamos na primeira parte deste artigo. 

Então, quando falamos em marca, estamos falando de design. Quando falamos em 

configuração externa de um objeto, estamos falando de design. Quando falamos em 

conjunto ornamental de linhas e cores, estamos falando de design. E estamos também 

falando de design quando falamos de softwares, de funcionalidade e até mesmo de 

invenção. Afinal, mesmo a mais radical inovação precisa ser materializada em uma forma 

utilizável e isto só acontece através do processo de design. 

Desta forma, o design (gráfico ou de produto) se destaca como um dos principais 

fatores para o sucesso de uma empresa. Segundo o Programa SEBRAE de Design (VIA 

DESIGN, 2010), partindo do desenvolvimento de novos produtos e serviços, até sua 

comercialização, através da diminuição de custos, embalagens, material promocional, 

padrões estéticos, identidade visual, adequação de materiais, fabricação e ergonomia, o 

design é hoje fator essencial de estratégia de planejamento, produção e marketing. 

Estudos realizados pela CNI - Confederação Nacional das Indústrias, indicam que 75% 

das empresas que investiram recentemente em design registraram aumentos em suas 

vendas, sendo que 41% destas empresas também conseguiram reduzir os seus custos. 

Porém, de nada adiantará o design ser capaz de elevar a competividade no mercado 

nacional e promover as exportações, se apresentando como valor agregado em produtos 

e serviços, se sua inserção no mercado não se der de forma segura. Há que se assegurar, 

de imediato, aos seus autores e/ou titulares, o efetivo reconhecimento moral e 
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econômico. E para que isto ocorra realmente, o mínimo que se espera é o conhecimento, 

o reconhecimento e o uso de um adequado sistema de propriedade industrial. 

4 A propriedade industrial e sua contribuição para a valorização do design 

Numa economia de mercado como a do Brasil, onde prevalece a livre concorrência, a 

adoção de estratégias competitivas como o design e a propriedade industrial, tem 

permitido às empresas não só conquistarem novos mercados como também a se 

manterem nesses a medida que diferenciam e criam situações preferenciais de 

exclusividade para seus respectivos produtos ou serviços. 

Em relação à propriedade industrial, o que se pode dizer no atual contexto econômico 

globalizado é que esta tem assumido um papel cada vez maior para conquista de 

mercados. Contribuindo tanto para o aumento e diversificação das trocas comerciais 

quanto para a modernização do setor produtivo local, utiliza-se principalmente das novas 

técnicas de produção, trazidas no âmbito de contratos internacionais de transferência de 

tecnologias. Fazer o adequado uso de um sistema de propriedade industrial é uma das 

premissas do investimento estrangeiro em qualquer país. Afinal, ninguém se sente 

totalmente seguro enquanto não haja garantias de que a sua tecnologia de produção, a 

sua marca e outros direitos, não serão usurpados, imitados, nem utilizados sem a 

autorização do seu legítimo proprietário. 

Então, se tomarmos o design como uma atividade criativa cuja finalidade é 

estabelecer as qualidades multifacetadas de objetos, processos, serviços e seus 

sistemas, compreendendo todo seu ciclo de vida, pela legislação brasileira atual 

haveremos de protegê-lo desde que apresente suficiente distintividade em sua 

configuração externa ou nas linhas e cores que o ornamentam (registro de Desenho 

Industrial); ou seja capaz de definir e identificar visualmente um produto ou um serviço 

de outro semelhante (registro de Marca); ou se apresente como coisa totalmente nova 

(patente de Invenção), ou apenas uma melhoria funcional de algum produto já existente 

(patente de Modelo de Utilidade). O certo é que, tanto registro quanto patente são títulos 

de propriedade industrial que conferem ao autor/titular do design exclusivos direitos 

temporais de fabricação e de comercialização, impedindo que terceiros, sem o seu 

consentimento, fabriquem ou vendam os produtos ou objetos protegidos. 

5 O design brasileiro. Proteger ou não proteger? 

Embora não seja ainda uma prática rotineira na indústria nacional, fazer uso de um 

adequado sistema de proteção aos direitos intelectuais tem trazido a alguns produtos 

nacionais um reconhecimento dentro e fora do país que, ao agregar-lhe valor, impulsiona o 

uso e até mesmo a sua imitação. Num brevíssimo comentário, é justamente  esta “imitação” 

que faz da indústria da moda surgirem tendências e estilos copiados no mundo inteiro. 
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Fica então a dúvida: proteger ou não proteger? O que vale mais, a reserva de 

mercado que inevitavelmente se criará com a proteção legal ou o livre acesso/cópia que 

se desdobrará numa tendência reconhecida apenas pelos seus pares? 

Cabe aqui outro brevíssimo comentário: durante séculos inexistia na China a idéia de 

qua a criação intelectual seja propriedade de indivíduos ou entidades (isto só aconteceu 

efetivamente na década de 80). De acordo com a tradição chinesa, a cópia era 

considerada uma espécie de respeito pelos antepassados (CORNISH, 2006, apud 

IGREJAS, 2011). Apesar de a China ter sido durante certos períodos mais avançada e 

inovadora que a maioria dos países ocidentais, tendo sido a origem de, por exemplo, a 

bússola, a pólvora, o papel e a impressão, nunca surgiram leis e regulamentos para 

proteção das novas invenções e criações (YANG, 2003 apud IGREJAS, 2011) 

Em se tratando de design, podemos citar, como exemplo de produto protegido 

legalmente, a tesoura para destros ou canhotos, que no INPI recebeu o título de CABOS 

PLÁSTICOS DOTADOS DE OTIMIZADOR ERGOMÉTRICO, DESTINADOS À INSTRUMENTOS 

DE CORTE (MU7102282-1 Y1; Titular: Zivi S/A-Cutelaria/RS; Inventor: José Bornancini). 

Com depósito em 08/10/91, durante mais de cinco anos a filial européia da Mundial 

absorveu toda a produção, de mais de 3 milhões de unidades no período, não tendo sido 

possível sua venda no mercado nacional até meados de 1998, quando faltavam apenas 3 

anos para extinção de sua patente de modelo de utildade. 

Outro design interessante, uma mesa de telefone, que foi protegido como 

CONFIGURAÇÃO APLICADA EM MESA PARA TELEFONE (DI6200791-2) em 2002, de 

autoria de Renata Martins Moura, ganhou o prêmio Nacional de Design do Mobiliário, no 

VIII Salão Bienal Design Movelsul 2002, promovido pelo Sindicato das Indústrias do 

Mobiliário de Bento Gonçalves (RS) e o Prêmio Estudante na Feira Internacional de 

Móveis de Valência (Espanha, 2002) 

Também ganhador de destaque industrial, a cadeira universitária frontal, depositada 

por Ernesto Lobato Maia,  no INPI em 2001 como CONJUNTO DE CADEIRA E PRANCHETA 

COM DESLOCAMENTO REGULÁVEL (DI6101170-3). Ganhadora do Troféu Medalha de 

Ouro de Qualidade Brasil 2000, com esta cadeira, as salas de aula podem dispor de 

espaço para 20% mais alunos por sala. 

Como já falado, no campo do Design, a marca tem papel fundamental. Uma vez 

criada, deve ser imediatamente registrada para se firmar como identificadora do produto 

ou serviço a que se destina e, principalmente, evitar qualquer tipo de confusão nos 

consumidores que dela se utilizam. Bom exemplo do poder que a marca tem num 

produto, podemos ver na NATURA, quinta marca mais valiosa do Brasil, e primeira marca 

de um produto genuinamente brasileiro (as quatro mais valiosas designam serviços) e 

que em 2010, segundo a BrandAnalytics/Millward Brow, valia cerca de 4.612 milhões de 

doláres. Marca de produtos cosméticos, o primeiro registro (815082649) data de 1989 e, 
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até o último (828608296), de 2006, vários outros registros foram sendo feito, a medida 

que a marca se adaptava ao ambiente e às tendências da modernidade. 

Porém, nem só de um bom design brasileiro protegido legalmente nós vivemos. 

Existem casos, e não são poucos, onde a falta de proteção não desapareceu com o 

reconhecimento da autoria, mas na certa impediu que seus autores evitassem a cópia não 

autorizada. Exemplos como o da cadeira mole, de Sérgio Rodrigues (1957), o dinheiro 

simétrico, de Aloisio Magalhães (anos 80) e recentemente o pregador de roupas de Marcela 

Albuquerque e Taciana Silva (2000) mostram que a criatividade e capacidade dos 

brasileiros em produzir bom design corre na contramão do reconhecimento dos direitos de 

propriedade industrial como forma de proteger e agregar valro aos seus produtos. 

Proteger ou não proteger, eis a questão! 

6 Conclusão  

Há muito pouco tempo atrás, as empresas competiam em preço. Quem tivesse o melhor 

custo-benefício dominava o mercado e assim se estabelecia. Qualidade, funcionalidade e 

boa relação com o meio-ambiente não eram quesitos sequer imagináveis neste contexto.  

Com a diversidade dos mercados e a facilidade de acesso a produtos e informações, 

a qualidade surge como uma grande meta a ser alcançada por todos os produtos que 

almejassem fazer parte do cotidiano das pessoas. Qualidade na forma. Qualidade da 

função. Qualidade no uso. E o Brasil, antes acomodado e seguro na mesmice de sua 

produção industrial, passa para uma esfera maior, onde as qualidades são encontradas 

nos mais diversos produtos e setores. 

Investir em design requer reconhecimento de que este é fator crucial no 

desenvolvimento e gestão de bons produtos no mercado. Ficar alheio a isto, insistir na 

cópia ilegal ou simplesmente no não-uso de um sistema de propriedade industrial é juízo 

de cada um. Porém, negar que a parceria entre design e propriedade industrial pode 

gerar divisas individuais e para o país, é no mínima prova de inabilidade para estar no 

mercado atual. 
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Os limites críticos do campo do Design 

The critical boundaries of the Design field 

Alberto Cipiniuk, Fabiana Oliveira Heinrich 

O presente estudo visa determinar os limites críticos do campo do Design. Para tal, fundamenta-se 
nos escritos de Pierre Bourdieu em A Economia das Trocas Simbólicas, 2009, o qual analisa os 
sistemas de produção, circulação e consumo de bens simbólicos pelo viés sociológico; e de Adrian 
Forty em Objetos de Desejo – design e sociedade desde 1750, 2007, que apresenta reflexões 
conceituais e históricas acerca do Design enquanto prática social. Partindo-se da consideração de 
que o Design se constitui como prática ou exercício profissional e que opera na sociedade através 
da produção de bens simbólicos, torna-se necessária uma análise desta prática através de um 
olhar sociológico, pois entende-se que não se deve ignorar a posição econômica e política do 
designer, isto é, este enquanto agente legitimador que atua com e sobre o campo em questão.   

crítica, campo do design 

This paper aims to determine the critical boundaries of the Design Field. To do it so, it goes back to 
the writings of Pierre Bourdieu in A economia das trocas simbólicas, 2009, which analyses the 
production, circulation and consumption systems of symbolic goods from a sociological point of 
view; and of Adrian Forty in Objects of Desire – design and society since 1750, 2007, which 
presents conceptual and historical thoughts on Design as a social practice. Considering Design as a 
praxis that operates in society through the production of symbolic goods, it becomes necessary a 
sociological analysis of it, as one should not ignore the designer’s economical and political 
positions, that is, the designer as a legitimating agent that acts with and upon its field.  

criticism, design field 

1 Introdução  

O tema do 1º Colóquio Nacional de Design — Design, consumo e cidadania: um diálogo 

possível? — lança mão de relevantes temas tangentes ao campo do Design não somente 

em sua atualidade, mas também desde suas primeiras manifestações enquanto uma 

prática social, uma ação profissional que atua no âmbito da sociedade industrial em uma 

relação dialética: a partir dela e para ela. Deste modo, o estudo aqui apresentado revela-

se como uma contribuição relevante por tentar traçar, a partir de um olhar sociológico, os 

limites críticos do campo do Design, isto é, suas fronteiras de ação e existência no 

contexto em que está inserido. Ao se considerar consumo e cidadania como palavras-

chave para o Colóquio, consideram-se questões cruciais da sociedade em que estamos 

(nós e o campo do Design), presentes, e que não devem ser evitadas por serem estas 

algumas das questões que propiciam e fundamentam a prática social do campo do 

Design — ora, se o campo do Design produz na e para a sociedade, como, ou até mesmo 

por que, ignorar tais questões? 
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Por limites críticos, consideram-se aqui os pontos que delimitam lucidamente, 

concretamente, o campo do Design. Tomando por base o uso da razão, isto é, o uso das 

faculdades mentais que atuam a partir do que é existente, da configuração atual na qual 

o campo do Design opera e é construído; busca-se, com estes limites críticos, investigar 

este campo a partir do que ele realmente é, do que se delimita como tal, e não a partir 

de noções utópicas desta prática social, muitas vezes apresentadas por profissionais 

como norte para a sua legitimação.  

Deste modo, para orientarmos a apresentação deste estudo, primeiramente 

recorremos à breve apresentação da teoria de Pierre Bourdieu sobre bens simbólicos 

veiculada na publicação A Economia das Trocas Simbólicas, 2009. A partir da elucidação 

da estrutura de produção, circulação, consumo — e sua consequente legitimação —, dos 

bens simbólicos, busca-se lançar as bases para a fundamentação daquilo que 

denominamos limites críticos do campo do Design. 

Em um segundo momento, apresentamos as noções de campo do Design articuladas 

por Adrian Forty em Objetos de Desejo – design e sociedade desde 1750, 2007, as quais, 

por considerarem o Design como prática social, por tomarem como base a atuação e a 

existência do campo do Design no contexto da sociedade; vão a um encontro mais 

próximo daquilo que buscamos delimitar. 

Em seguida, relacionamos os enfoques supracitados de Bourdieu e Forty com vistas à 

apresentação daquilo que chamamos de limites críticos do campo do Design. Ao 

estabelecermos as relações necessárias para tal feito, consideramos as vias de 

legitimação do campo do Design, suas fronteiras de atuação e existência, como aquelas 

que, concretamente, o delimitam enquanto prática social. Consequentemente, a não-

consideração destes fatos, destas fronteiras concretas, constituiria uma negação, 

principalmente por parte dos profissionais do campo, daquilo que o campo realmente é; 

desconsiderando, por exemplo, questões econômicas e políticas, muitas vezes por origem 

já marginalizadas. 

Por fim, traçamos algumas considerações finais buscando dar um pequeno 

fechamento ao estudo aqui apresentado, porém sem finalizar suas investigações. A 

relevância e a proximidade ao tema do Colóquio é novamente retomada, como forma de 

uma breve conclusão contextual. 

2 Pierre Bourdieu e o Mercado de Bens Simbólicos 

Em A Economia das Trocas Simbólicas, mais precisamente em sua terceira parte, 

intitulada O Mercado de Bens Simbólicos (p.99 - p.181), Bourdieu (2009, p.99) discorre 

sobre como “a história intelectual e artística das sociedades européias está relacionada 

com a história das transformações da função do sistema de produção de bens simbólicos 

e da própria estrutura destes bens”. Por sistema de produção de bens simbólicos, 
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Bourdieu considera as relações de produção, circulação e consumo destes, os quais, 

através de uma autonomização progressiva, isto é, através de distintas formas de 

produção, circulação e consumo, influenciariam a sua própria configuração e o 

surgimento de distintos campos intelectuais e artísticos. Deste modo, se tomarmos os 

bens simbólicos por produtos de Design — o que é legítimo haja vista à natureza de 

ambos enquanto mercadorias — teríamos uma estrutura de produção, circulação e 

consumo deste produtos ditada pelo seu contexto (a sociedade — condições econômicas, 

políticas, sociais e tecnológicas), que influenciaria tanto a sua configuração quanto as 

instâncias que os produzem e os consomem. 

Ainda, Bourdieu identifica com clareza dois campos nos quais tais relações ocorrem e 

os quais ilustram com propriedade os agentes de produção, circulação e consumo do 

campo do Design: o campo de produção erudita e o campo de produção da indústria 

cultural. Por campo de produção erudita temos as instâncias que fogem um pouco às leis 

de mercado e visam produzir suas próprias regras e seus próprios produtos, muitas 

vezes desenvolvendo mercadorias ditas como “puras” ou “abstratas”, sem preocupações 

determinantes de ordem econômica e social. Estas, que potencialmente circulam apenas 

no seu próprio meio, não requerem aceitação por um público maior visto que sua 

finalidade é a de suprir as necessidades simbólicas deste campo “especial”, o campo 

erudito; e que este legitima a si próprio (e é aceito, desta forma, pelo campo da indústria 

cultural como um campo “superior”).  

Já por campo de produção da indústria cultural temos as instâncias que agem de 

acordo com as leis de mercado, pois visam produzir produtos para vender em grande 

escala, de larga aceitação. Neste campo, tanto os produtores quanto os consumidores 

agem de acordo com condições econômicas e sociais do contexto em que estão inseridos, 

não sendo possível (e, muitas vezes, nem aceitável), a produção de bens nas mesmas 

configurações e/ ou com as mesmas finalidades daqueles desenvolvidos no campo de 

produção erudita. Este campo é tido como “cultura média” e é nele que se pode localizar 

grande parte da produção contemporânea do campo de Design.  

Logo, retomando a estrutura de consagração e dando continuidade à transposição 

para o campo do Design, teríamos nas relações de produção a figura do designer 

enquanto profissional capacitado técnica e intelectualmente para a execução de seu 

ofício, porém agindo de acordo (mesmo que ingenuamente) com os limites impostos 

pelos supracitados campos intelectuais e artísticos nos quais ele está inserido, e 

carregado de todos os valores econômicos, sociais e políticos que esses campos 

apresentam. Potencialmente, ele encontra-se inserido no campo de produção da 

industrial cultural, salvo raríssimas exceções.  

Seguidamente, teríamos nas relações de circulação as instâncias de legitimação, ou 

seja, os órgãos que conferem validade, que consagram os produtos desenvolvidos e 
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postos no mercado. Alguns órgãos considerados legitimadores no campo do Design são 

as escolas (os cursos, principalmente de nível superior), eventos como bienais e 

exposições, premiações, museus e a crítica. Estes se encontram em ambos os campos, 

porém em níveis, intensidades distintas; pois a circulação dentro de cada um dos campos 

ocorre de forma autônoma, apesar de seguir uma finalidade semelhante, que é a de 

legitimar.  

Por fim, enquanto consumo teríamos o público, o consumidor propriamente dito que, 

inserido na mesma instância social do designer — erudita e/ ou da indústria cultural 

(mais provável que seja nesta última, dada  a sua hegemonia) —, consome os produtos 

fabricados a partir do discurso com os quais são postos à avaliação e à compra, sem 

necessariamente se questionar sua validação e necessidade dentro do contexto social no 

qual é produzido e consumido.  

Deste modo, observamos como o Design, compreendido como uma prática social, se 

encaixa de forma racional e concreta na teoria do Mercado de Bens Simbólicos proposta 

por Bourdieu. Tal fato colima a necessidade de sua constante contextualização 

econômica, política e social, temas que são abordados também por Adrian Forty em suas 

noções de campo do Design no item a seguir.  

3 Adrian Forty e os Objetos de Desejo  

Em toda a publicação Objetos de Desejo – design e sociedade desde 1750, Forty discorre 

sobre uma história social do Design. O autor começa o texto justificando sua posição ao 

afirmar que “o design nasceu em um determinado estágio da história do capitalismo e 

desempenhou papel vital na criação da riqueza industrial. Limitá-lo a uma atividade 

puramente artística fez com que parecesse fútil e relegou-o a condição de mero apêndice 

cultural” (FORTY, 2007, p. 11). Face a tal posicionamento, faz-se necessária uma 

investigação do campo do Design a partir, principalmente, de sua posição no espaço-

tempo e da sua relação com fatores econômicos e todos os desdobramentos que esses 

venham a causar. São muitas as considerações feitas por Forty acerca deste enfoque. 

Entretanto, aqui trabalharemos apenas com aquelas que se apresentam mais relevantes 

para o que nos propomos investigar. 

Logo, um primeiro ponto abordado por Forty (capítulo 4 — Diferenciação em Design, 

p. 89) é a noção de inovação no campo do Design. O autor aponta que se têm avanços 

de tecnologia material e de produção, porém pergunta-se: o que é dito como inovador 

configura-se, concretamente, como novo, como um produto singular, original, único, com 

o intuito de facilitar algum aspecto ainda não facilitado das relações humanas/ 

ambientais? Ou isto seria apenas uma diferenciação, isto é, a mudança de algumas 

configurações materiais que dão a este produto a noção equivocada de novidade? Forty 

explica que, na sociedade atual, há espaço apenas para a diferenciação, e não para a 
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inovação, pois o ritmo e o modo de trabalho impostos pelos sistemas econômicos 

vigentes apresentam regras que dificilmente propiciam o desenvolvimento de um produto 

novo. Para um produto ser novo, uma distinta conceituação faz-se necessária, e não 

apenas novos termos visuais, uma nova roupagem estética ou a simples proposta de 

uma pequena mudança de função em determinado objeto, característica recorrente em 

projetos contemporâneos que se dizem inovadores. Deste modo, estando o campo do 

Design inserido em um determinado contexto — neste caso, o contexto do ritmo de 

trabalho capitalista que visa o lucro, com grande volume de tarefas diárias —, faz-se 

necessária uma abordagem referente a estas questões para um amplo entendimento do 

problema, e não apenas a incongruente falácia de que grande parte dos produtos de 

Design são inovadores. 

Já um segundo ponto apontado pelo autor é o do status de obra de arte que muitos 

produtos de Design alcançaram (capítulo 11 — Design, designers e a literatura sobre 

Design, p. 321), fato que contribui para a errônea noção disseminada da atividade do 

designer enquanto prática individual e não social. Ao apontar produtos de Design postos 

em museus com o nome do designer, o nome do fabricante, a data do produto e o nome 

do dono atual, observa-se que o contexto social e econômico não é considerado, e que 

fica para registro histórico apenas o designer e sua suprema criatividade, e não o real 

custo, as reais necessidades e relevâncias do produto projetado. Neste caso, a 

divulgação da prática do campo do Design através da figura do profissional e do produto 

enquanto obra de arte contribui para uma equivocada visão do campo, a qual estaria 

mais preocupada com questões biográficas, de ordem abstrata que questões sociais, de 

ordem concreta.   

E um terceiro ponto apresentado pelo autor que aqui consideramos como último foi a 

noção de finalidade econômica dos produtos de Design (capítulo 3 — Design e 

Mecanização, pg. 61). O autor explica que em produtos de Design, por mais alto que seja 

o grau de experimentação artística observado, a finalidade destes será sempre a de 

serem mais lucrativos, de venderem mais, e não necessariamente por oferecerem espaço 

à criatividade e imaginação do designer. Nesta situação, reitera-se mais uma vez a 

posição do campo do Design enquanto prática social determinada por um contexto, e não 

uma atividade criativa suprema. Ainda, o autor discorre sobre a influência do maquinário 

utilizado na produção de produtos de Design. Com a mecanização das formas de 

trabalho, um ritmo de produção mais intenso e um maior lucro na relação trabalhador 

versus produto, por exemplo, foram propiciados. Porém, foi visível também uma perda 

de qualidade nos produtos. Entretanto, tal fato não chegou a modificar o pensamento dos 

investidores, que buscam sempre o lucro. Assim, observar o campo do Design a partir de 

sujeitos e de produtos isolados, como a supracitada visão do campo da arte, não 

considera a real posição destes no tempo-espaço em que se encontram. 
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4 Os limites críticos do Design a partir de Bourdieu e Forty 

Tendo em vista a teoria de Bourdieu e as noções de Forty trabalhadas, podemos 

identificar alguns pontos-chave que nos levam à definição dos limites críticos do Design. 

O primeiro deles seria da ordem da produção: ao se observar que o designer, em grande 

maioria, atua no campo de produção da indústria cultural, seria ingênuo considerá-lo 

como um profissional dotado de capacidades criativas especiais, afinal ele opera de 

acordo com imposições apresentadas pelo contexto no qual ele está inserido. Devemos 

atentar para a não-confusão entre, por exemplo, criatividade em termos visuais, 

funcionais, técnicos, de ordem da linguagem visual; e criatividade no processo de projeto 

enquanto um todo, isto é, recaindo na noção de inovação. Neste ponto, a distinção entre 

inovação e diferenciação proposta por Forty se encaixa perfeitamente, pois se as leis de 

mercado não dão espaço para a inovação em seu sentido completo — o que temos, de 

fato, é uma diferenciação, e que muitas vezes se dá principalmente através de meios 

visuais, funcionais, técnicos, e não através de novidades conceituais.  

Um segundo ponto-chave seria o da circulação dos produtos de Design, isto é, as 

instâncias de legitimação que, através de interações econômicas, políticas e sociais, consagram 

estes produtos de acordo com leis tanto impostas pelo mercado (no caso do campo de 

produção da industrial cultural), quanto impostas por elas mesmas (no caso do campo de 

produção erudita). Recaindo no campo do Design, temos, para o campo de produção erudita, o 

que Forty exemplificou com o status de obra de arte. Neste caso, o produto de Design recebeu 

uma “aura” antes inexistente, e passou a figurar como um objeto oriundo de uma prática única 

e individual, e não de uma prática inserida em termos econômicos, políticos e sociais, com 

limitações tanto (e, principalmente), de caráter conceitual quanto tecnológico.  Ao 

relacionarmos um produto de Design com o campo de produção industrial cultural, teríamos a 

grande parte da produção mercadológica atual, tanto aquela dotada de uma expertise 

aprendida através do ensino formal quanto àquela produzida pelos nomeados “micreiros”, 

afinal não existem termos ou critérios que os distingam de forma eficaz quanto a questões 

conceituais ou estéticas, a não ser julgamentos de valor.  

Um terceiro e último ponto-chave seria o da ordem do consumo: observa-se 

contemporaneamente a crescente busca pelos “conhecimentos” do campo do Design para 

melhorar produtos e processos, porém sempre com vistas para um aumento de 

consumo, de vendas. Até mesmo questões como a sustentabilidade — posta em voga 

com o discurso de uma preocupação com o futuro do meio-ambiente — recai nas leis do 

mercado: produzem-se produtos “sustentáveis” visando justamente o aumento de 

vendas destes, afinal eles são tidos como “corretos”. Deste modo, a falta (ou a baixa) 

percepção do grande público destas questões, que são de interesse do mercado que se 

mantenham obscuras, continuam a alimentar a produção, a circulação e o consumo de 

produtos do campo do Design. Ainda, observa-se o aumento do uso de diferentes 



Belo Horizonte/MG — 13 e 14 de setembro de 2011
nacional de design  

 228

tecnologias nos produtos de Design, tanto para a sua fabricação (otimização de tempo), 

quanto para sua venda (posse, por parte dos consumidores, das últimas tecnologias 

existentes); porém sem um visível aumento de qualidade funcional ou estética, em 

alguns casos. Deste modo, mais uma vez, pensa-se no lucro acima das reais 

necessidades do consumidor e do próprio designer.   

5 Considerações Finais 

Observa-se, a partir do estudo apresentado, que os limites críticos do Design configuram-

se como as fronteiras de sua atuação, ou seja, que eles correspondem àquilo que o 

constitui e o legitima perante seu contexto de existência, que é a sociedade industrial. 

Deste modo, faz-se necessária a percepção e a vivência destes limites por parte dos 

designers, dos profissionais que contribuem na formação desta prática social, juntamente 

com a sociedade e suas implicações. 

Ao apontarmos, com base nos autores utilizados, os limites de produção e inovação, 

circulação e status de obra de arte e consumo e finalidade econômica, buscamos 

delimitar alguns dos possíveis pontos que definem um pensamento crítico no campo do 

Design, isto é, um pensamento reflexivo sobre esta prática social a partir de fatos 

concretos e racionais.  

Logo, devemos sempre considerar preocupações como as do Colóquio que aqui toma 

espaço — consumo e cidadania —, visto que estas são realidades não externas, mas sim 

intrínsecas à produção, consumo e circulação de produtos de Design. A não-consideração 

destas preocupações recai em uma prática vazia, uma prática que não vai ao encontro 

das reais necessidades sociais, econômicas e políticas da sociedade contemporânea. Se o 

Design produz e é produzido pela e para a sociedade, como fazer vistas cegas a tais 

preocupações, as quais dão forma às dinâmicas sociais? 

Agradecimento 

Os autores agradecem ao curso de Pós Graduação em Design da Pontifícia  

Universidade Católica do Rio de Janeiro por sua infra-estrutura, corpo docente e 

facilidades, bem como a CAPES, pela concessão de bolsa PROSUP para a mestranda 

desenvolver sua pesquisa. 

Referências 

BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. Introdução, organização e seleção 
Sergio Miceli. São Paulo: Perspectiva, 2009. 

FORTY, Adrian. Objetos de Desejo – design e sociedade desde 1750. Tradução Pedro Maia 
Soares. São Paulo: Cosac Naify, 2007.  



Belo Horizonte/MG — 13 e 14 de setembro de 2011
nacional de design  

 229

Sobre os autores 

Alberto Cipiniuk, Doutor em Filosofia e Letras – Université Libre de Bruxelles 

Atualmente é Professor Assistente da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

Possui experiência na área de Desenho Industrial, com ênfase em Desenho de Produto e 

Comunicação Visual, atuando principalmente nos seguintes temas: campo do design, 

história social da arte, comunicação visual e representação social da imagem. 

cipiniuk@puc-rio.br 

 

Fabiana Oliveira Heinrich, Mestranda em Design na Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro (PUC-Rio) 

Atualmente, pesquisa Crítica do Design no Mestrado em Design da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Possui graduação em Design Gráfico pela 

Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), tendo atuado como professora substituta neste 

mesmo curso, na área de Fundamentos do Design. Possui experiência em projetos 

gráficos e digitais enquanto designer da empresa CONRAD CAINE GmbH.  

fabianaheinrich@gmail.com 



Belo Horizonte/MG — 13 e 14 de setembro de 2011
nacional de design  

 230

Os memes e o uso das imagens nas tirinhas digitais 

Memes and the use of images in digital comic strips 

Vitor Nicolau, Henrique Magalhães, Raquel Rebouças 

Com a expansão das mídias digitais e a web 2.0, a criação e a veiculação das tirinhas ficou mais fácil, 
transformando este gênero, consolidado dentro dos jornais e revistas, em uma produção comum nos 
blogs. Hoje, com os programas de edição de imagem e a simplificação do seu uso, os usuários podem 
copiar e editar as produções já existentes, brincando com o processo de bricolagem digital e criando suas 
próprias histórias a partir de outras já existentes. Este processo permitiu a criação de memes nas tirinhas, 
ou seja, fotografias, imagens extraídas da televisão ou do cinema, desenhos ou ilustrações, utilizadas por 
diferentes produtores gráficos, que compartilham personagens, cenários etc., sem nunca reivindicar os 
direitos de uso da imagem. Objetivando analisar o uso das imagens copiadas da internet e dos memes 
nas tirinhas, este trabalho aplicar conceitos da Cultura da Convergência, de Jenkins (2007) e da 
Semiótica, de Peirce (1977) ao processo de criação e de veiculação destas produções na internet. 

cultura da convergência, tirinhas, blogs, semiótica, memes 

With the expansion of digital media and Web 2.0, the creation and placement of comic strips 
easier, transforming the genre, consolidated within the newspapers and magazines, in a joint 
production blogs. Today, with the image editing programs and simplifying their use, users can copy 
and edit existing productions, playing with the process of tinkering and creating their own digital 
stories from existing ones. This process allowed the creation of memes on the comic strips, ie, 
photographs, images taken from television or movies, drawings or illustrations, charts used by 
different producers, which share characters, settings etc., without ever claiming the rights to use 
image . In order to analyze the use of images copied from the internet memes and comics, this 
work apply concepts of Convergence Culture, Jenkins (2007) and semiotics of Peirce (1977) the 
process of creating and serving these products on the Internet. 

convergence culture, cartoons, blogs, semiotics, memes 

Introdução 

Quando acordamos pela manhã cantarolando um trecho de uma música, ou repedindo a frase 

de um filme, estamos infectados por um meme. Por mais exaustiva que seja a nossa tentativa 

de relembrar o restante da música ou simplesmente esquecê-la, aquela unidade fica grudada 

em nossa mente e repetida sempre que lembrada, sem nenhum motivo aparente. Na verdade, 

os memes vão bem mais além de simples frases, eles são idéias e pensamentos difundidos em 

nossas culturas, através de imagens, sons, gestos, da moda ou no artesanato. 

Antes, os memes eram genuinamente criados e divulgados dentro dos grandes meios 

de comunicação, que ajudavam a conduzir o consumo de marcas e produtos. Quem não 

se lembra do slogan “não é, assim, uma Brastemp..”, um meme utilizado não só utilizado 

na publicidade, mas levado para o cotidiano como uma expressão que indicava uma 

situação não muito boa. Com o advento das novas mídias, vários gêneros midiáticos e os 
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seus públicos migraram para a internet, procurando formas de interação e participação 

no processo de produção de conteúdo e, conseqüentemente, também criando memes. 

Este processo que explora as possibilidades de confluência de dispositivos midiáticos e de 

produção de conteúdo, como uma transformação cultural, à medida que os consumidores 

são incentivados a procurar novas formas de se comunicar é chamado de Cultura da 

Convergência. 

Este presente estudo tem como objetivo analisar o uso das imagens copiadas e 

difundidas na internet e dos memes utilizados nas tirinhas, ao observar que diversos 

blogs de sucesso na web estão utilizando cada vez mais quadrinhos dentro do seu 

conteúdo diário e que estas produções apresentam imagens ou trechos copiados de 

outras tirinhas publicadas em diversos blogs. 

O uso dos memes modificou o processo de criação e de veiculação das tirinhas na 

internet, e deu aos usuários que não possuem habilidade em desenho, mas que 

apresentam boas idéias, a chance de ter as suas histórias divulgadas e adquirir um 

relativo sucesso na web. 

A convergência midiática e a produção de tirinhas na web 

Compreendendo o que é a Convergência Midiática 

Vivemos hoje na Era do Usuário. Graças à convergência midiática, velhas e novas mídias 

se entrelaçam, fazendo com que o consumidor e o produtor de mídia possam interagir no 

processo de produção de um conteúdo cada vez mais diversificado e imprevisível. Jenkins 

(2008) define esta nova era através da Cultura da Convergência, um fluxo contínuo de 

conteúdo entre múltiplos suportes, da cooperação entre os mercados midiáticos e do 

comportamento migratório do público em busca de novas experiências e formas de 

interagir.  

Mas Jenkins (2008) não se resume a analisar a convergência sobre uma ótica lógica. 

Ele nos mostra este fenômeno como uma transformação cultural, à medida que os 

consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer conexões entre os 

conteúdos midiáticos.  Neste novo paradigma da convergência, as novas e as antigas 

mídias estão interagindo de forma cada vez mais complexa, principalmente devido às 

novas tecnologias midiáticas, que permitem que o mesmo conteúdo transite por vários 

canais e com diferentes pontos de recepção. 

A convergência é na verdade um processo de mudança nos padrões dos meios de 

comunicação e impacta principalmente o modo como consumimos aquilo que é veiculado 

por estes meios. Ela não envolve apenas coisas materiais e serviços produzidos 

comercialmente, mas ocorre quando as pessoas começam a assumir o controle das 

mídias. 
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Qualquer ser humano no globo, segundo Santaella (2002), está interagindo em uma 

rede de transmissões de dados e acesso que vem sendo chamada de ciberespaço. Há uma 

convergência para a constituição de um novo meio de comunicação, de pensamento e de 

trabalho, uma nova antropologia própria do ciberespaço, que prevê a fusão das 

telecomunicações e uma indústria unificada da multimídia. Se a ocupação do espaço era 

impossível nos meios de comunicação de massa, o ciberespaço está cheio de brechas, onde 

há um maior espaço para o hibridismo e uma mistura de formas, gêneros e atividades. 

Levy (2000) explica melhor este conceito de Ciberespaço definindo-o como um lugar 

onde há uma virtualização do espaço, com as distâncias físicas relativas e a informação 

distribuída para todos. O conteúdo diversificado é a essência base do ciberespaço e os 

dados são a matéria-prima de um processo intelectual e social vivo. 

As novas tecnologias estão reduzindo cada vez mais os custos de produção e de 

distribuição, permitindo que qualquer um crie, arquive, edite e redistribua conteúdo, 

permitindo que o alternativo e o corporativo coexistam. 

Se os antigos consumidores eram tidos como passivos, os novos 
consumidores são ativos. Se os antigos consumidores eram previsíveis e 
ficavam onde mandavam que ficassem, os novos consumidores são 
migratórios, demonstrando uma declinante lealdade a redes ou a meios de 
comunicação. Se os antigos consumidores eram indivíduos isolados, os 
novos consumidores são mais conectados socialmente. Se o trabalho de 
consumidores de mídia já foi silencioso e invisível, os novos consumidores 
são agora barulhentos e públicos. (JENKINS, 2008, p. 45) 

A cultura da convergência representa uma mudança no modo como encaramos 

nossas relações com as mídias. O público que ganhou espaço com as novas tecnologias 

está exigindo o direito de participar intimamente da produção de conteúdo e da cultura. 

O uso dos meios de comunicação implica a criação de novas formas de ação e 

interação no mundo social, novos tipos de relações e novas maneiras de relacionamento 

do indivíduo com o outro e consigo mesmo, como afirma Thompson (2008). 

A era da convergência permite que modos de audiência comunitários existam, 

deixando de apresentar um maior vínculo com as antigas formas de comunicação. A nova 

cultura da convergência está menos arraigada a espaços geográficos e com laços 

estendidos entre os usuários, fazendo surgir novas formas de comunidade, onde o 

conhecimento não é mais só compartilhado, mas construído de maneira coletiva por 

todos os membros da comunidade. 

O desenvolvimento dos meios de comunicação criou novas formas de 
interação, novos tipos de visibilidade e novas redes de difusão de 
informação no mundo moderno, e que alteraram o caráter simbólico da 
vida social. (THOMPSON, 2008, p. 72) 
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A interatividade é uma das peças chave da convergência. Ela é compreendida por 

Jenkins (2008) como o modo que as novas tecnologias foram planejadas para responder 

as necessidades de se comunicar do consumidor. A participação por parte do usuário é 

ilimitada e cada vez menos controlada pelos produtores dos grandes meios de 

comunicação. 

O processo de criação é muito mais divertido e significativo se você puder 
compartilhar sua criação com os outros, e a web, desenvolvida para fins 
de cooperação dentro da comunidade científica, fornece uma infra-
estrutura para o compartilhamento das suas coisas que o americano 
médio1 vem criando em casa. (JENKINS, 2008, p. 186) 

A web está fornecendo um ponto de exibição para o produtor alternativo, além de 

servir de espaço para a experimentação e inovação, onde os amadores podem 

desenvolver novos métodos e temas, com o objetivo de atrair seguidores. E, algumas 

destas produções independentes ainda podem ser absorvidas pelas grandes mídias de 

maneira comercial. 

Web 2.0 e os blogs 

O termo “participação” emergiu como um conceito dominante na cultura da 

convergência. À medida que se expande o acesso aos meios de distribuição pela web, 

nossa compreensão do que significa ser autor começa a se modificar.  

As principais ferramentas de participação na web de hoje são os blog, fóruns e sites 

como o YouTube, Twitter, Flickr que permitem o compartilhamento de conteúdo entre os 

usuários, sem depender das grandes mídias. Alguns destes sistemas são tão simples e 

fáceis de utilizar que crianças e pessoas pouco habituadas com a internet conseguem 

usufruir de suas ferramentas para se comunicar com outros indivíduos. 

Para o processo de divulgação, as comunidades virtuais são o grande diferencial na 

web. Ela permite que os nichos sejam identificados e localizados em um espaço e o 

conhecimento compartilhado, abrindo espaço para discussões, sugestões e análises que, 

através de interesses mútuos, procuram construir uma nova forma de conhecimento e de 

entendimento da cultura. 

Jenkins (2008) considera que participar de uma dessas comunidades expande a 

maneira como cada um compreender o mundo a sua volta. Elas permitem compartilhar 

conhecimentos e consolidar normas sociais, conectando experiências e elevando a 

consciência em relação ao processo de venda e de consumo das mídias. 

O paradigma do emissor da informação ligado aos grandes meios de comunicação foi 

quebrado. A informação agora, como afirma Oliveira (2010) em seu livro Blog: Cultura 

                                                 
1 As atividades do americano médio na cultura da convergência é o objeto de estudo de Jenkins 
(2008). 
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Convergente e Participativa, não está mais ligada a grandes empresas. Na internet, 

qualquer pessoa ou coletivo pode criar novas soluções e conteúdos que possibilitem gerar 

audiências capazes de superar os grandes grupos. 

O conteúdo está cada vez mais passível de personalização e sem limites de 

veiculação, e o cartunista, quadrinista ou desenhista agora tem o espaço que deseja na 

web para veicular os seus trabalhos, de maneira gratuita, sem vínculo com os grandes 

grupos de distribuição e com público certo, disposto a interagir com ele e a divulgar o 

seu trabalho. 

A ideia de Web 2.0 nasce com o surgimento de novos aplicativos e 
ferramentas para a internet, proporcionando maior dinamismo no lado 
comercial da rede, além de novas formas de gerenciamento de conteúdo e 
participação do internauta. O termo se refere à ideia de segunda geração 
de uma internet que acabara de sofrer grande impacto com o estouro da 
bolha em 2001. (OLIVEIRA, 2010, p. 39) 

A internet, no contexto da web 2.0, adquire a característica de plataforma, 

principalmente com o desenvolvimento de aplicativos que aproveitem os efeitos da rede 

para se tornar cada vez melhor à medida que são utilizados pelos usuários. 

O desenvolvimento dos meios de comunicação, na ótica de Thompson (2008), criou 

novas formas de ação e de interação e novos tipos de relacionamento sociais, formas que 

são bastante diferentes das que tinham prevalecido na maior parte da história humana. 

Wolton (2004), apesar de considerar que o fim das distâncias físicas pode mostrar 

como são extensas as distâncias culturais, considera que a comunicação é uma 

necessidade fundamental, é uma característica essencial da modernidade. Cada vez mais 

os usuários estão procurando novas formas de se comunicar e encontrando na internet 

plataformas que permitam esta interação da maneira que eles imaginam que deva ser, 

seja através de um texto escrito, de fotografias, vídeos ou até de uma tirinha. 

As tirinhas nas mídias digitais 

Com o advento das mídias digitais, as histórias em quadrinhos e as tirinhas têm 

encontraram na web um novo espaço, utilizando-se, inclusive, dos elementos disponíveis 

nas mídias digitais interativas, como considera McCloud (2006). A agilidade e o 

imediatismo da tirinha, características estas também presentes nas mídias digitais, nos 

faz entender que elas são imprescindíveis para a construção do pensamento crítico, 

quando elas não se dobram à massificação e se permitem à liberdade inventiva. 

A tirinha, também conhecida como tira diária, pode ser definida como uma sequência 

narrativa em quadrinhos humorística e satírica que utiliza a linguagem verbal e não-

verbal transmitindo, em sua grande maioria, uma mensagem de caráter opinativo. 

Através da utilização de metáforas, que a aproxima da sua representação do cotidiano, 
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ela é capaz de burlar censuras e se afirmar dentro dos jornais impressos como um 

gênero jornalístico que apresenta as mesmas propriedades de uma crônica, artigo, 

editorial ou charge. 

Suas características básicas são definidas por Nicolau (2007) pelo fato de ser: 

(...) uma piada curta de um, dois, três ou até quatro quadrinhos, e 
geralmente envolve personagens fixos: um personagem principal em 
torno do qual gravitam outros. Mesmo que se trate de personagens de 
épocas remotas, países diferentes ou ainda animais, representam o que 
há de universal na condição humana. (NICOLAU, 2007, p.25) 

A tirinha é uma excelente forma de expressão no jornal e na revista. A mídia 

impressa precisou se diversificar e atender a diversos públicos, dando a possibilidade de 

o autor colocar suas vivências, experiências e problemas da vida cotidiana de forma 

divertida e provocativa, em uma realidade metaforizada, como no exemplo da tirinha 

abaixo, com os personagens Calvin e Haroldo, produzida por Bill Watterson: 

Figura 1: Calvin & Haroldo, de Bill Watterson, é um exemplo de tirinha. 
Fonte: WATTERSON, 2007, p. 26 

 
 

Magalhães (2006) afirma que, mesmo com a economia de espaço e tempo, o humor 

gráfico consegue captar a atenção do leitor, muitas vezes a partir da proposta mordaz, 

irônica e com pluralidade de sentidos. 

Apesar de muitos jornais diários brasileiros praticamente ignorarem as tirinhas ou as 

localizarem dentro das páginas de entretenimento, o seu conceito continua fiel a sua 

condição de crítica e reflexão sobre a condição humana, a vida do país e o nosso cotidiano. 

O jornalismo ilustrado foi uma estratégia para se alcançar um maior 
número de leitores e os quadrinhos serviram para consolidar a ampliação 
do público. Sua linguagem baseada na imagem e na síntese do texto foi, 
mormente, um fator  de sedução que contribuiu para o acesso aos jornais 
por um público que estava fora do círculo restrito de letrados. 
(MAGALHÃES, 2006, p. 9) 
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A agilidade e imediatismo da tirinha nos faz entender que elas são imprescindíveis 

para a construção do pensamento crítico, quando elas não se dobram à massificação e se 

permitem à liberdade inventiva. 

Segundo Patati e Braga (2006) na sua obra Almanaque dos Quadrinhos, as tirinhas, 

assim como as histórias em quadrinhos, gibis, quadrinhos undergrounds e todas as 

outras formas de arte sequencial estão perdendo espaço para os meios de expressão de 

impacto sensorial bem maior, como o cinema. Mas elas também servem de inspiração 

para estas mídias, que cada vez mais adotam o estilo narrativo dos quadrinhos em 

filmes, séries e jogos. 

As tirinhas estão passando por modificações e ajustes as novas mídias, utilizando o 

blog como principal suporte para sua divulgação. Agora a produção experimental é livre, 

ficando a critério do autor e não da formatação dos meios impressos, que tipo de estilo 

ele irá seguir na transmissão da sua mensagem. McCloud (2006) considera que o 

intercâmbio entre os quadrinhos e as novas tecnologias já é  uma realidade e a partir 

destes cruzamentos uma reconfiguração do gênero tirinhas e um novo produto cultural 

pode estar surgindo. 

Edgar Franco (2004) traz a arte sequencial dos quadrinhos e das tirinhas para o 

contexto da web, onde podemos encontrar os principais elementos agregados à 

linguagem dos quadrinhos clássicos, produzidos para serem veiculado em suporte de 

papel, nas mídias digitais, mas alguns deles apresentam inovações, como animações, 

diagramação dinâmica, efeitos sonoros, narrativas multilineares e interatividade, criando 

um gênero hibrido com a linguagem da hipermídia. 

Muitas das tirinhas digitais não são mais do que adaptações das impressas, levadas 

para o meio digital. Por mais de cem anos as tirinhas habitaram a imprensa e hoje a 

mídia digital está convergindo para um único suporte: o computador. A evolução da 

tirinha dependerá de sua capacidade de se adaptar a este novo ambiente, que inclui 

tanto as novas tecnologias como os desejos do público de consumi-la. 

Neste contexto, os blogs têm sido a principal plataforma de divulgação das tirinhas 

digitais. Eles proporcionaram que novos desenhistas expusessem seus trabalhos, sem 

depender, por exemplo, dos conhecidos Syndicates, que se encarregavam de espalhar 

tirinhas para jornais e revistas de todo o mundo, e selecionavam previamente as tirinhas 

que pareciam ser mais mercadológicas, assim como influenciavam o modelo de produção 

dos artistas. 

O blog, segundo Oliveira (2010), é uma das principais ferramentas do processo de 

convergência midiática e também um espaço para a discussão sobre as mudanças de 

pensamento em relação à Cibercultura. Inúmeros debates, palestras e discussões on-line 

são travados diariamente por blogueiros e seus públicos, graças às possibilidades 

geradas pela web 2.0 e a facilidade na conexão com a internet. 
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Em 2008, o Technorati2 – um mecanismo de busca especializado em blogs - divulgou 

que possui mais de 133 milhões de blogs cadastrados em seu sistema, desde 2002, com 

quase um milhão de informações cadastradas por dia. O blog tornou-se uma importante 

ferramenta como fonte de informação, entretenimento e opinião livre. 

Mesmo que a veiculação das tirinhas esteja cada vez mais simples, a produção ainda 

exige o domínio de programas de edição de imagens, como o Photoshop, o GIMP, entre 

outros. Esta necessidade ainda limita que alguns usuários publiquem suas ideias e faz da 

tirinha, mesmo que nas mídias digitais, um gênero com autores reduzidos. 

Contudo, alguns sites estão desenvolvendo softwares que permitem a todos aqueles 

que tenham boas ideias criar tirinhas de maneira simples e rápida. Bons exemplos são o 

StripGenerator3, o ToonLet4, o ToonDoo5, StripCreator6 e o Pixton7, último este com 

suporte em português. Alguns sites ainda possibilitam, além das tirinhas, a criação de 

algumas histórias com animações ou histórias animadas, como é o caso do Go!Animate8. 

                                                 
2 http://technorati.com/blogging/article/state-of-the-blogosphere-introduction/ 
3 http://stripgenerator.com/ 
4 http://toonlet.com/ 
5 http://www.toondoo.com/ 
6 http://www.stripcreator.com/ 
7 http://pixton.com/br/ 
8 http://goanimate.com/ 
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Figura 2: Exemplo de Tirinha extraído do StripGenerator, do usuário sulegnA. 
Fonte: http://stripgenerator.com/strip/532359/miss-tittletale-monster-tits/ 

 
 

Os programas de edição de tirinhas disponibilizados nestes sites são bastante simples 

e todos eles acompanham tutoriais que explicam a usuários leigos como criar suas 

próprias tirinhas. Eles disponibilizam a opção do usuário salvar a sua produção ou um 

link com um código para ser copiado e colado diretamente dentro do blog. Os próprios 

sites também abrem espaço para a veiculação das tirinhas produzidas a partir dos seus 

sistemas, com galerias divididas por temas, língua, data etc.  

No Brasil, destaca-se o site da Máquina de Quadrinhos9, criado por Maurício de Sousa 

durante a comemoração de 50 anos da Turma da Mônica em 2009. Na página você pode 

criar histórias da Turma da Mônica e as melhores são publicadas em revistas e gibis. 

Figura 3: Tirinha do site Máquina de Quadrinhos, do usuário Sol & Lua. 
Fonte: 
http://www.maquinadequadrinhos.com.br/HistoriaVisualizar.aspx?idHistoria=442948# 

 
 

 
                                                 
9 http://www.maquinadequadrinhos.com.br/ 
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As grandes empresas produtoras de quadrinhos também não ficaram de fora. A 

Marvel lançou o site The Superhero Squad Show10 onde qualquer um pode criar tirinhas 

utilizando os personagens da Marvel, como Homem de Ferro, Hulk, Wolverine, com 

feições infantilizadas. Já a DC Comics lançou uma divisão de quadrinhos on-line, a Zuda 

Comics. No site, os usuários podem votar em histórias feitas por artistas e fazer alguns 

comentários em relação a eles, estabelecendo um canal direto entre quem produz e 

quem consome. Neste caso, estamos falando da produção de quadrinhos em si e não 

especificamente da produção de tirinhas, mas o site é um embrião do que pode se tornar 

uma rede social de produtores de quadrinhos e uma boa janela para a exposição de 

produções amadoras, tanto de histórias em quadrinhos como de tirinhas. 

Figura 4: Bayou, de Jeremy Love, um dos quadrinhos publicados no site Zuda Comics e 
também um dos primeiros vencedores do concurso. 
Fonte: https://comics.comixology.com/#/view/2584/Bayou-1 

 
 

Com a produção de tirinhas cada vez mais simples e acessível, além da facilidade de sua 

divulgação, uma nova geração de produtores está surgindo, com novas ideias e cada vez 

mais interessados em explorar as potencialidades das novas tecnologias das mídias digitais. 

Os memes, as imagens e as tirinhas 

Como vimos anteriormente, as tirinhas são produzidas basicamente de imagens postas 

em sequência. Durante quase toda a sua história, estas produções eram feitas 

manualmente por autores que criavam com o objetivo de divulgá-las em jornais e 

revistas. Hoje, a produção não deixou de ser autoral, mas a seu processo de criação 

incorporou diversos aspectos das hipermídias, como sons, animação, hiperlinks e 

também teve seu conteúdo compartilhado na internet. 

                                                 
10 http://superherosquad.marvel.com/ 
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Os quadrinistas que produzem tirinhas na atualidade incluíram ao seu método de 

criação todas as possibilidades disponíveis nas novas mídias, como o processo de 

bricolagem digital, que consiste no copia de conteúdo de outras produções para utilização 

no seu próprio material. 

Contudo, alguns destes conteúdos copiados aparecem com mais freqüência nas 

produções. Estas imagens são conhecidas na internet como os Memes. O nome, uma 

expressão comum na biologia e na psicologia, foi adotado pelos blogueiros para definir 

um grupo de ilustrações comuns nas produções veiculadas por eles em seus blogs, 

principalmente quando o conteúdo é uma tirinha. 

(...) os memes são aquilo que os genes são para o nosso corpo: 
representações interiores de conhecimento que resultam em efeitos 
externos no mundo. Os genes são elementos informacionais ocultos e 
internos que, armazenados num embrião e influenciados pelo meio 
ambiente, resultam na carne e no sangue do organismo desenvolvidos. Os 
memes são representações ocultas e interiores de conhecimentos que 
resultam, de novo graças à influência ambiental, em determinado exterior 
e na produção de artefatos culturais. (BRODIE, 2010, p. 29-30) 

O meme nada mais é do que uma unidade de informação que influencia os 

acontecimentos de forma a gerar mais cópias de si mesmo por outras pessoas. Não se 

sabe ao certo como os memes começam, ou qual a sua receita de sucesso, eles apenas 

surgem e são difundidos, com mais velocidade hoje com a web 2.0. 

Para analisarmos estas imagens, precisamos compreender que estes memes são 

representações comuns em nossos dias, situações do nosso cotidiano, transformados em 

signos. A semiótica é a ciência geral das representações, que analisa os signos sob todas 

as formas e manifestações lingüísticas, ou não lingüísticas, estudando todos os 

fenômenos culturais como se fossem sistemas de significação ou representação. 

A forma de pensar e de conceituar do ser humano está ligada às suas funções de 

representação do mundo, sendo esta interpretação realizada através dos signos e da sua 

utilização. 

Um signo, ou representâmen, é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, 
representa algo para alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria, na mente 
dessa pessoa, um signo equivalente, ou talvez um signo mais 
desenvolvido. (PEIRCE, 1977, p. 46) 

O processo de cognição humano é determinado pela sua conceituação de mundo feita 

previamente, em que o pensamento vem da interpretação e representação das nossas 

percepções de algumas coisas em termos de outras. 
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O conceito de representação tem sido um conceito-chave da semiótica 
desde a escolástica medieval, na qual esta se referia, de maneira geral, a 
signos, símbolos, imagens e a várias formas de substituição. (...) Hoje o 
conceito se encontra no centro da ciência cognitiva, que trata de temas 
como representações analógica, digital, proposicional, cognitiva ou, de 
maneira geral, representação mental. (SANTAELLA & NÖTH, 1999, p. 15) 

Os pensamentos e ideias, segundo Peirce (1977), vão apresentar-se de forma 

triádica: um signo, o seu objeto e o seu interpretante, em conjunto com sua cooperação 

e interpretação, onde é estabelecido que: 

as idéias ou pensamentos implicam um objeto para a interpretação, 
implicam também um intérprete do objeto e, ainda, a interpretação 
propriamente dita. Quando ouvimos ou lemos à palavra boi, temos um 
signo do objeto em si, e este signo vai exigir que o interpretemos para 
chegar a uma compreensão dele, na forma de outros signos. (NICOLAU, 
2001, p. 80) 

Para que qualquer coisa torne-se um signo é necessário que ela seja interpretada 

como um signo de algo por algum intérprete. Uma pessoa, ao receber uma informação, 

cria um signo equivalente na mente ou um outro signo mais desenvolvido. Ao criar este 

segundo signo o receptor recebe a designação de interpretante dinâmico e a informação 

representada é conhecida como um objeto.   

O signo na semiótica é composto por três subdivisões, definidos por Peirce (1997) a partir 

da sua relação semântica entre o signo e seu objeto, dividindo-se em ícone, índice e símbolo. 

O ícone é um signo que tem alguma semelhança com o objeto da qual ele 

representa, referindo-se ao objeto que denota apenas em virtude de seus caracteres 

próprios. Qualquer coisa pode ser definida como ícone de uma outra coisa, na medida em 

que for semelhante e utilizado na forma de um signo para representá-lo. Para Coelho 

Netto (1999) são alguns exemplos de signo icônico: a escultura de uma mulher, uma 

fotografia de um carro, e mais genericamente, um diagrama, um esquema. 

O índice é um signo que se refere ao objeto por suas características serem 

diretamente afetadas por este objeto. O signo indicial irá apresentar qualidade que estão 

em comum acordo com o objeto denotado. São exemplos de índices: uma fumaça que é 

o signo indicial de fogo; um campo molhado, um índice de que choveu; e uma seta em 

um cruzamento, que significa o caminho a seguir. Nestes exemplos vimos que podem 

existir signos que são espontâneos, como o caso da fumaça, e signos artificiais, como a 

seta que indica a direção a ser seguida pelo viajante. 

O símbolo é um signo que se refere ao objeto denotado através de uma associação 

de ideias produzida por uma convenção. Seu caráter representativo consiste exatamente 

em ser uma regra que determinará seu interpretante. São exemplos de símbolo: a cor 

verde como sendo uma representação da esperança, uma pequena cruz que alguém traz 
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pendurada no peito é um símbolo representando o cristianismo, pois foram instituídos 

desta forma através de leis e regras humanas. 

Os memes são signos complexos que apresentam potencialmente as três divisões do 

signo. É ícone por ser uma representação do real, quando extraída de um filme; um 

índice por serem características que definem o tipo e o modelo de produção; e um 

símbolo por ter seu significado compartilhado por todos, através de uma convensão que 

surgiu na cibercultura. 

Figura 5: Tirinha publicada do site http://naointendo.com.br 

 
 

Na tirinha acima podemos observar o uso de imagens e desenhos extraídos de 

diferentes lugares, como a imagem da maquina de lavar e a da garota propaganda, os 

memes “FUUU” no segundo quadrinho, “Poker Face” no terceiro e no quarto um meme 

sem nome utilizado em momentos de raiva. 

As imagens utilizadas nesta tirinha foram retiradas provavelmente de um anúncio 

publicitário e as suas fontes não são citadas. Os memes desenhados também não 

apresentam nenhuma fonte, apenas do autor do blog inserir a sua marca nas produções. 

A produção de tirinha ganha um dicionário próprio de signos visuais próprio ao 

utilizar os memes. Este conjunto de símbolos são aplicados em diferentes situações, mas 

com significados comuns. 
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Figura 6: Tirinha publicada do site http://capinaremos.com 

 
 

Na tirinha acima podemos observar o meme “FUUU” repetido em uma tirinha 

publicada em outro blog. O tipo de ilustração, layout e linguagem é mantido mesmo que 

a produção envolva diferentes autores. Alguns dos memes apresentam ainda variações, 

como podemos observar a alteração feita o “Troll face” utilizado no quinto quadrinho.  

Cada uma destas representações é compartilhada pelos blogueiros, que aproveitam 

os personagens criados por outros autores e criam novas histórias de acordo com a sua 

capacidade inventiva. Abaixo podemos ver uma tirinha publicada e outro blog que utiliza 

as mesmas imagens e linguagem. 
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Figura 7: Tirinha publicada do site http://bobagento.com 

   

Considerações finais 

As tirinhas são um gênero jornalístico opinativo consolidado dentro das páginas de jornal 

e revistas, principalmente devido ao seu caráter crítico e metafórico. Com o surgimento 

das novas tecnologias, não só a tirinha, mas todos os outros gêneros tiveram que se 

adaptar para acompanhar a rápida evolução das mídias digitais, encontrando novas 

formas de produção e veiculação, nunca antes vistas e exploradas. 

A convergência está longe de um fim. Cada dia surgem novas formas de se 

comunicar na web, com novos níveis de interação e modelos de negócios, com os 

consumidores cada vez menos passivos e extremamente barulhentos, exigindo a sua 

participação nesta cultura da convergência. Como Jenkins (2008) define, chegamos à era 

dos usuários, com produtores culturais cada vez mais descentralizados em relação aos 

grandes meios de comunicação, interessados não apenas em assistir, mas em participar e 

compartilhar. Uma verdadeira mudança no modo como consumimos os meios de 

comunicação. 

As novas tecnologias estão reduzindo o custo de produção e de distribuição, 

possibilitando que novos produtores surjam, procurando uma melhor forma de expor 

suas ideias. E com a produção ao alcance de todos, quem é que não vai querer produzir 

também? 
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O que ocorre na atualidade é uma valorização das boas ideias, possibilitando que 

estruturas simples, mas bastante criativas, tenham sucesso dentro da internet.  As 

tirinhas e os seus produtores estão se aproveitando muito bem das possibilitas 

proporcionadas por estas novas tecnologias e se firmando como uma forma de expressão 

típica das mídias digitais. A sua produção não está mais privilegiada nas mãos de poucos. 

Os memes criados exclusivamente para as tirinhas são o melhor exemplo de 

produção participativa, em que os produtores não reivindicam mais o seu direito de uso 

de imagem e ainda utilizam outras retiradas da internet sem citar os créditos, agregando 

e compartilhando conteúdo de diversas mídias e permitindo uma Cultura da 

Convergência. 
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Os porquês de uma sociedade de consumo e o papel do 
design na construção dos significados 

The whys of a consumer society and the role of design in the 
construction of meanings 

Dinara Dal Pai 

O presente artigo objetiva refletir acerca dos fatores que motivaram e motivam a formação e a 
consolidação de uma sociedade de consumo, bem como o papel do design diante desse contexto. 
Para tanto, procura-se entender, através de três porquês, a relação entre cultura, consumo, 
significado e design. Nesse sentido, são observadas as diretrizes históricas e ideológicas que 
envolvem o consumo, assim como os aspectos que apoiam a sua transformação ao longo do 
tempo. Tendo isso em vista, conclui-se que a sociedade de consumo é o reflexo da necessidade 
social de fixação de significados, os quais apoiam-se em princípios e categorias culturais que geram 
uma estrutura social com base na diferenciação. Nesse contexto, o design pode utilizar o estudo e 
a compreensão desses fenômenos sociais para projetar produtos diferenciados pelos seus 
significados e desejados pelos consumidores. 

sociedade de consumo, bens de consumo, significado, design 

This paper aims to reflect about the factors that had motivated and motivate training and 
consolidation of a consumer society, as well as the role of design on this context. To this end, 
seeks to understand, through three whys, the relationship between culture, consumption, meaning 
and design. In this sense, are noted historical and ideological guidelines involving consumption, as 
well as the aspects which support their transformation over time. With this in view, it is concluded 
that the consumer society is the reflection of social need fixing meanings, which are based on 
principles and cultural categories that generate a social structure based on differentiation. In this 
context, the design can use the study and understanding of these social phenomena to design 
differentiated products by their meanings and desired by consumers. 

consumer society, consumer goods, meaning, design 

1 Introdução  

O consumo é um processo social que ganhou força e consolidou-se ao longo da história, 

sendo o responsável pela denominação sociedade de consumo. Barbosa e Campbell 

(2006) observam que o significado do consumo é ambíguo e definições positivas e 

negativas misturam-se para explicar os motivos de sua prática. Segundo os autores, uma 

das explicações para essa ambiguidade começa pela própria etimologia, à medida que 

“consumo deriva do latim consumere, que significa usar tudo, esgotar e destruir; e do 

termo inglês consummation, que significa somar e adicionar” (BARBOSA & CAMPBELL, 

2006, p.21).  

Da mesma forma, Baudrillard (2007) observa que a sociedade de consumo é 



Belo Horizonte/MG — 13 e 14 de setembro de 2011
nacional de design  

 248

consequência de uma ideologia paradoxal, que coloca de um lado, o compromisso com 

princípios democráticos igualitários, baseados no mito da abundância e do bem-estar 

social, e de outro, a diferenciação social pelos privilégios.  

Todavia, independente de tais contradições e do tradicional moralismo que envolve a 

palavra consumo, o fato é que sua prática faz parte do cotidiano e das relações sociais, 

sendo, historicamente, uma das principais motivações para o fazer do design. Assim, ao 

constatar a relevância social do consumo, McCracken (2003) defende a necessidade da 

compreensão dos significados que envolvem o consumo, pois para o autor, os bens 

possuem propriedade capazes de organizar a vida social, à medida que constituem a 

materialização de ideologias culturais. 

Nesse contexto, o design contemporâneo deve apoiar-se na compreensão profunda 

dessas ideologias culturais para, por meio disso, desenvolver projetos com maior 

potencial de inovação. Segundo Verganti (2009), é justamente essa investigação 

sociocultural ampliada que confere ao design a capacidade de transformar e criar novos 

significados para os produtos comercializados. 

Tendo isso em vista, o presente artigo objetiva refletir acerca dos fatores que geram 

e mantém a atual configuração sociocultural voltada para o consumo, bem como sobre a 

evolução e o papel do design nesse contexto. Para tanto, procurar-se-á entender, por 

meio de três porquês, as relações entre cultura, consumo, significados e design. 

2 Por que a sociedade consome? 

A sociedade de consumo caracteriza-se pela busca constante de produtos que, na 

percepção dos consumidores, venham a saciar diferentes necessidades. No entanto, para 

Baudrillard (2007), a verdadeira lógica social da prática do consumo está relacionada à 

criação e comunicação de significados que classificam e diferenciam os indivíduos. Nesse 

sentido, 

nunca se consome o objeto em si (no seu valor de uso) – os objetos (no 
sentido lato) manipulam-se sempre como signos que distiguem os 
indivíduos, quer filiando-o no próprio grupo tomado como referência ideal 
quer demarcando-o do respectivo grupo por referência a um grupo de 
estatuto superior (BAUDRILLARD, 2007, p.60). 

Assim, observa-se que os objetos são meios tangíveis de representação de 

significados intangíveis, capazes de demarcar e tornar visível as diferenças sociais. 

Todavia, é pertinente compreender de que forma o significado, atribuído ao bem de 

consumo, transfere-se ao consumidor e é compreendido pela sociedade. Segundo 

Douglas e Isherwood (2006) o significado é subjetivo e está em constante 

transformação, isto é, varia de pessoa para pessoa e também com o passar do tempo. 

Por esse motivo, surge a necessidade social de conter essa flutuação, fazendo com que 
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alguns significados adquiram uma certa estabilidade. É justamente nesse sentido que 

surgem os rituais, com o objetivo de estabelecer convenções capazes de firmar 

significados e torná-los visíveis. Nas palavras de McCracken (2003), 

a ação simbólica ou ritual, como é mais convencionalmente chamada, é 
um tipo de ação social dedicada à manipulação do significado cultural, 
para propósitos de comunicação e categorização coletiva e individual. O 
ritual é uma oportunidade para afirmar, evocar, assinalar ou revisar os 
símbolos e significados convencionais da ordem cultural (McCRACKEN, 
2003, p.114). 

Douglas e Isherwood (2006) exemplificam esse processo ao apresentar as seguintes 

relações: “antes da iniciação, havia um menino, depois dela, um homem; antes do rito 

do casamento, havia duas pessoas, depois dele, duas reunidas em uma”(p.112). Dessa 

forma, constata-se que os rituais são capazes de consolidar significados, incorporando-os 

ao indivíduo de maneira socialmente compreendida.   

Outra característica importante dos rituais é o uso de objetos para fixar e evidenciar 

significados (o anel do casamento é um exemplo claro dessa situação). É justamente 

nessa perspectiva que o consumo de bens pode ser visto como uma forma de ritual, a 

medida que se tem como objetivo tornar os significados visíveis, ou seja, “dar sentido ao 

fluxo incompleto dos acontecimentos” (DOUGLAS e ISHERWOOD, 2006, p.112). Ao que 

parece, é uma necessidade humana estabelecer significados e comunicá-los através dos 

bens materiais, o que, dentro do contexto atual, justificaria o consumo. 

Ao encontro desse pensamento, McCracken (2003) constata a carência de um estudo 

que aborde o movimento do significado que envolve os bens no mundo social, sendo essa 

uma reflexão importante para a compreensão dos processos relacionados ao consumo. 

Para isso, o autor apresenta sua teoria, defendendo que os significados relacionados aos 

bens de consumo estão constantemente fluindo em diversas localizações, conforme 

mostra a figura abaixo: 



Belo Horizonte/MG — 13 e 14 de setembro de 2011
nacional de design  

 250

Figura 1: Fluxo do significado (McCRACKEN, 2003, p.100) 

 
 

Assim, observa-se que o autor estabelece três níveis de localização para o 

significado: mundo culturalmente constituído, bens de consumo e consumidores 

individuais. Ao mesmo tempo, existem dois momentos de transferência do significado 

entre esses níveis: “mundo-para-bens e bem-para-indivíduo” (McCRACKEN, 2003, 

p.100). Dessa forma, a publicidade, o sistema moda e os rituais atuam como 

intermediadores dessa transferência.  

Por interesses que envolvem os objetivos desse artigo, limitar-se-á este estudo à 

análise do mundo culturalmente constituído. Segundo o autor, é desse nível que emanam 

as diretrizes culturais que originam o significado, sendo esse “o mundo da experiência 

cotidiana através do qual o mundo dos fenômenos se apresenta aos sentidos do 

indivíduo, totalmente moldado e constituído pelas crenças e pressupostos de sua cultura” 

(McCRACKEN, 2003, p.101). Assim, ao mesmo tempo em que a cultura constitui o 

mundo, ela também o supre de significados que podem ser percebidos através das 

categorias e dos princípios culturais. 

Como categoria cultural entende-se a forma pela qual o mundo é segmentado em 

parcelas inteligíveis que se organizam em um sistema amplo e coerente. É a partir disso 

que são estabelecidas as categorias que determinam as noções de tempo, espaço, 

natureza e sociedade. Já os princípios culturais são compreendidos como “as idéias 

através das quais essa segmentação é performatizada” (McCRACKEN, 2003, p.105). 

Nesse sentido, sendo os princípios culturais determinantes das categoria cultural, é 
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consequência de uma sociedade com princípios de diferenciação a construção de 

categorias de classe e status. Da mesma forma, é consequência dessa construção a 

busca de formas explícita de diferenciação.  

Tendo clara a relação entre categorias e princípios culturais, pode-se perceber que o 

consumo torna-se uma ferramenta que responde à uma necessidade social estabelecida 

pela cultura. 

3 Por que uma cultura para o consumo? 

O consumo moderno e suas características são resultado de um longo processo histórico 

de intensas transformações culturais, sociais e econômicas. Para Barbosa e Campbell 

(2006), mais do que resultado da revolução industrial, essas transformações são 

consequência de uma revolução do consumo, afinal, não há motivo para produzir se 

antes não houver demanda para consumir. 

Nesse sentido, McCracken (2003) defende a existência de três episódios decisivos na 

história do consumo e, tal como o autor coloca, cada um deles representa um boom 

consumista gerado pelas novas relações sociais estabelecidas pelos bens e pelos seus 

significados. O primeiro momento instaura a nova relação entre poder, status e consumo 

quando, nos últimos vinte e cinco anos do século XVII, Elizabeth I, por suas próprias 

razões políticas, aprendeu a utilizar o consumo como meio de firmar e ostentar o seu 

poder de monarca inglesa. Ao mesmo tempo, a nobreza, dependente de favores reais, se 

viu obrigada à destinar gastos cada vez maiores em nome da rainha, assim como a 

consumir bens para diferenciar-se dos outros nobres que disputavam a atenção da 

realeza. Dessa forma, o consumo volta-se para as necessidades individuais e imediatas 

da competição por status, “em detrimento das necessidades de status de longa-data da 

corporação familiar” (McCRACKEN, 2003, p.36).  

Já o segundo boom, na opinião do mesmo autor, ocorre na Inglaterra do século XVIII 

quando nasce definitivamente uma sociedade de consumo. Assim, diferente do consumo 

do período elizabetano, restrito aos nobres, o século XVIII deu oportunidade para que 

outros grupos sociais fizessem parte dessa dinâmica, inaugurando a produção e o 

consumo em massa consolidado pela revolução industrial. Nesse período, acentuou-se o 

uso de bens para expressar status e individualidade, mas outras transformações inéditas 

também foram deveras importantes, dentre elas, a reconfiguracão do espaço e do tempo 

à favor do consumo, tornando-o um elemento central das atividades sociais e dos 

interesses pessoais. Como explica McCracken (2003, p.41), foi “possível prosseguir nas 

atividades de consumo durante toda a semana e por toda a área urbana” (McCRACKEN, 

2003, p.41). Além disso, a multiplicação das escolhas, a participação dos grupos 

subordinados, os investimentos em publicidade, o aumento do controle da moda sobre os 

bens, as novas técnicas de marketing e a modificação na definição de desejo são outros 
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pontos marcantes no que se refere às inovações relacionadas ao consumo desse século.  

Enfim, a França do século XIX é indicada por McCracken (2003) como o terceiro 

episódio decisivo para a história do consumo. No entanto, diferente das outras épocas, 

não houve exatamente um boom de consumo, à medida que suas características já 

faziam parte da vida social e da própria cultura. Assim, as mudanças que marcam esse 

período estão relacionadas ao caráter do consumo em si, que adquiriu uma nova 

configuração através do surgimento de lojas de departamento que criaram contextos e 

cenários de incentivo às compras ou, em outras palavras, o consumo ganhou o palco que 

necessitava para sua exibição. Ao mesmo tempo, as classificações sociais foram 

traduzidas em “estilos de vida de consumo” e as técnicas de marketing como 

ferramentas para agregar valor ao produto. Segundo o autor,  

mais e mais significados sociais estavam sendo embutidos nos bens, 
através de novos e mais sofisticados mecanismos de transferência de 
sentido. Mudanças sociais geraram novas e prementes necessidades de 
comunicação, que a linguagem dos bens poderia reivindicar responder. O 
século XIX viu a introdução de elementos que ainda hoje caracterizam o 
consumo (McCRACKEN, 2003,p.43). 

Após essa breve contextualização histórica, pode-se dizer que o consumo ganhou 

força e consolidou-se como cultura principalmente pelo seu poder de comunicar 

significados que diferenciam e classificam pessoas. Sua adesão social transformou tanto 

a economia como também as relações interpessoais, impulsionando a produção 

constante e crescente de novos bens.  

4 Por que o design apoia-se na construção de significados para o 

consumo?  

A origem do design está diretamente relacionada ao desenvolvimento e à consolidação 

da sociedade de consumo, sendo o reflexo direto de um contexto estruturado pelas 

diferenças sociais e pela produção em função do lucro. Nesse sentido, retomando os 

estudos de McCracken (2003), observa-se que as características do consumo 

contemporâneo são o resultado de um longo período de intensas transformações 

culturais, sociais e econômicas que incluem, sobretudo, a revolução do próprio consumo. 

Para o autor, foi através dessa revolução que se estabeleceram as condições necessárias 

para a revolução industrial do século XIX, fato que, segundo Bürdek (2006), viabilizou o 

surgimento do design em seu sentido atual, conferindo-lhe a denominação design 

industrial. 

Nesse contexto, a aliança entre indústria e design foi, em um primeiro momento, o 

reflexo da necessidade de desenvolvimento e produção de produtos para o consumo em 

massa. Bürdek (2006) aponta esse modelo de produção industrial como o principal 
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motivador dos princípios de padronização e estética reduzida adotados pelo design da 

época. No entanto, é importante reforçar que, apesar da denominação design industrial, 

a verdadeira força motriz do design não foi a indústria, mas, sim, a sociedade de 

consumo. Dessa forma, 

é o consumismo, muito mais que o desenvolvimento da indústria pesada, que dá aos 

designers oportunidades criativas. A razão é simples: num ambiente industrial, a 

máquina tem apenas que desempenhar o seu papel; deve ser de utilização fácil e segura, 

mas não precisa de ter linhas que a tornem sedutora aos olhos do consumidor ou que 

levem o potencial comprador a adquiri-la (DORMER, 1995, p.31). 

Todavia, em meados dos anos 60, observou-se indícios de problemas sérios nesse 

rígido modelo industrial de produção. Como consequência, as corporações industriais 

viram-se obrigadas à reestruturar seu antigo modelo para o que Harvey (2009) 

denomina como acumulação flexível. Nesse sistema, também denominado como pós-

industrial, a flexibilidade dos processos ganha espaço, caracterizando-se pelo surgimento 

de novidades nos setores de produção, serviços, finanças e pela ampliação do mercado 

de consumo. No entanto, destaca-se que uma das grandes diferenças desse modelo está 

no alto investimento em inovações comerciais, tecnológicas e organizacionais, sendo esse 

o reflexo direto da acentuada recessão e aumento da competição. Para o mesmo autor,  

“esse sistema de produção flexível permitiu uma aceleração do ritmo da inovação do 

produto, ao lado da exploração de nichos de mercado altamente especializados e de 

pequena escala (HARVEY, 2009, p. 148).” 

Dessa forma, a ampliação da capacidade produtiva somada ao aumento da 

competitividade no mercado fazem com que antigos princípios de funcionalidade tenham 

cada vez menos relevância ao design. Assim, a nova condição pós-industrial sugere uma 

discussão sobre o escopo da atividade do design, ao passo que a necesssidade de 

alcançar um maior potencial de inovação dos produtos, torna-se a premissa básica das 

dinâmicas do mercado. 

Nesse contexto, apoiando-se no fato de que as pessoas não consomem os bens, mas, 

sim, os significados, Verganti (2009) destaca a possibilidade de o design desenvolver 

inovações radicais por meio da criação de produtos com novos significados. Segundo o 

autor, as empresas que orientam suas inovações pelo design não devem estudar apenas 

a relação do usuário com os produtos, mas também o cenário em que os consumidores 

estão inseridos, tanto em termos socioculturais como tecnológico. Nesse sentido, o 

design assume o papel de um intérprete que ouve  e traduz as questões contextuais 

para, a partir disso, detectar oportunidades para o desenvolvimento de produtos e 

serviços carregados de valor simbólico. 

Dessa maneira, destaca-se aqui a relevância da compreensão do mundo 

culturalmente constituído apresentado por McCracken (2003) para, assim, desenvolver, 
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por meio do design, um novo gancho que promova a transferência do significado do 

mundo cultural para os bens de consumo. 

5 Considerações finais  

Por fim, através dessa revisão teórica, pode-se dizer que os bens materiais 

desempenham papel fundamental na organização social, à medida que constituem 

formas visíveis de estabelecer significados culturais. Entretanto, é como reflexo de uma 

sociedade baseada em princípios e categorias culturais de classe e status, o surgimento 

de bens para o consumo, aos quais são agregados significados de diferenciação social.    

Nesse sentido, como consequência da necessidade de diferenciação, consolida-se ao 

longo da história uma sociedade de consumo (ou para o consumo), baseada na busca 

constante de bens capazes de conferir status por meio da classificação de pessoas. 

Dentro desse contexto, o design tem sua evolução alinhada à esse modelo 

sociocultural e, por esse motivo, deparara-se hoje com as transformações dessa 

sociedade e com o surgimento de novos desafios relacionados à constante necessidade 

de inovação imposta pela dinâmica do mercado. Diante disso, questiona-se antigos 

paradigmas de design e abre-se caminho para novas concepções de projeto. Dessa 

forma, apoiando-se no grande valor simbólico do consumo, a interpretação da evolução 

sociocultural adquire grande importância para o fazer do designer, à medida que viabiliza 

o desenvolvimento de inovações radicais apoiadas pela criação de novos significados 

sociais.  

Assim, o design passa a transferir significados aos produtos, encontrando, assim, um 

caminho promissor na busca por respostas à desejos sociais que ainda são desconhecidos 

pelos consumidores, mas que se encontram disponíveis para serem identificados por um 

bom intérprete que visa a inovação. 

6 Referências  

BARBOSA, Lívia & CAMPBELL, Colin (Org). Cultura, consumo e identidade. Rio de Janeiro: 
FGV, 2006. 

BAUDRILLARD, Jean. A Sociedade de Consumo. Lisboa: Edições 70, 2007. 

BÜRDEK, Bernhard E. História, teoria e prática do design de produto. São Paulo: Edgard 
Blücher, 2006.  

DORMER, Peter. Os Significados do Design Moderno: a caminho do século XXI. Porto: 
Centro Português de Design, 1995. 

DOUGLAS, Mary & ISHERWOOD, Baron. O mundo dos bens: para uma antropologia do 
consumo. Rio de Janeiro: UFRJ, 2006. 



Belo Horizonte/MG — 13 e 14 de setembro de 2011
nacional de design  

 255

HARVEY, David. Condição Pós-Moderna. 18º ed. São Paulo: Edições Loyola, 2009. 

McCRACKEN, Grant. Cultura e consumo: novas abordagens ao caráter simbólico dos bens 
e das atividades de consumo. Rio de Janeiro: Mauad: 2003. 

VERGANTI, Roberto. Design-driven innovation: changing the rules of competition by 
radically innovating what things mean. Boston: Harvard Business Press: 2009. 

Sobre a autora 

Dinara Dal Pai, Mestranda em Design da Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

(UNISINOS). 

Integrande do Grupo de Pesquisa Design Estratégico e Inovação de mercado, 

atualmente, desenvolve sua pesquisa de dissertação com foco na inovação da educação 

de ensino superior tendo em vista o uso das novas tecnologias digitais. 

dinadalpai@hotmail.com 



Belo Horizonte/MG — 13 e 14 de setembro de 2011
nacional de design  

 256

Pajé Filmes: a presença de um design indígena mineiro 
na mídia 

Pajé Filmes: the presence of an indigenous design in media 

Charles Bicalho e Isael Maxakali 

Este artigo traz observações acerca da presença da arte indígena, entendida também em sua 
nuance de design, em livros e na produção midiática do coletivo audiovisual Pajé Filmes, formado 
por representantes de etnias indígenas mineiras, como Maxakali, Krenak, Xacriabá, Pataxó, Caxixó 
e Xucuru-cariri, com foco na realização de vídeos documentários sobre aspectos de suas culturas 
tradicionais. 

índios, vídeo, mídia 

This article presents observations about the presence of indigenous art, seen also in its nuance of 
design in books and audiovisual media production of collective Pajé Filmes, formed by 
representatives of indigenous people as Maxakali, Krenak, Xacriabá, Pataxó, Caxixó and Xucuru-
Cariri, focusing on conducting video documentaries on aspects of their traditional cultures. 

indians, video, media 

1 Introdução: um Renascimento indígena no Brasil  

A Constituição Brasileira de 1988 mudou substancialmente a vida dos brasileiros. Em 

especial e positivamente, a vida dos chamados “índios” no Brasil. A Carta Magna garante, 

em seu artigo 210, parágrafo segundo, que “o ensino fundamental regular será 

ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a 

utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem”. E no artigo 

231: “são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e 

tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 

competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”. Com 

base nisso tiveram início em todo o Brasil cursos de educação diferenciada voltados aos 

índios. 

Em Minas Gerais foram criados o Programa de Implantação das Escolas Indígenas de 

Minas Gerais (PIEIMG), em 1995, que inclui o Curso Normal Indígena em Nível Médio, 

oferecido pela Secretaria de Estado da Educação para representantes das etnias 

indígenas interessados em se formar em nível de magistério. Mais tarde, em 2006, foi 

criado o curso de Formação Intercultural de Educadores Indígenas (FIEI) da UFMG, 

oferecendo formação em nível universitário também para representantes indígenas. Tais 

cursos, respaldados ainda pela Constituição Federal de 1988, preveem a produção de 
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material didático diferenciado, preferencialmente em língua indígena, quando o povo 

ainda é falante de sua língua ancestral, e que privilegie a expressão cultural tradicional 

dos povos. 

Sendo assim iniciou-se uma produção intensa de livros, cartilhas, filmes e outros, 

com vistas a dar espaço ao modo de ser diferenciado de cada tradição indígena ainda 

sobrevivente em território brasileiro. Nos cursos, portanto, visando a publicação midiática 

são oferecidas aulas e oficinas de editoração de livros, filmagem e edição de vídeo, 

pintura, literatura, entre outras formas artísticas. Essa produção já acumula atualmente 

um montante significativo e traz uma visão diferente daquela que se costumava ter sobre 

as populações indígenas, além de questões estéticas inovadoras, graças à força de sua 

expressão. 

É sintomático, portanto, que Viveiros de Castro, um dos antropólogos brasileiros mais 

respeitados, em carta à revista Veja, discutindo uma polêmica levantada pela revista 

quanto a uma questão referente aos índios na atualidade, tenha dito que, hoje em dia, os 

índios no Brasil passam por uma recuperação de seu prejuízo no contato com o homem 

“branco”, desde o início da colonização, pois que estão vivendo um momento de 

efervescência de sua cultura, e diz que, quando isso ocorreu na Europa, deram ao 

fenômeno o nome de “Renascimento”. E é por isso que se pode cogitar a existência atual 

de um “Renascimento” indígena no Brasil. 

Nós da Pajé Filmes, coletivo audiovisual criado em 2008, no contexto de oficinas de 

audiovisual oferecidas aos alunos do PIEIMG e do FIEI/UFMG, ainda não sabíamos da 

colocação de Viveiros de Castro quando criamos um cartão postal de divulgação do 

trabalho do grupo, trazendo no verso um portfólio das ações e criações da Pajé. 

Curiosamente, a imagem do postal traz a fusão da foto do rosto de uma das alunas 

indígenas de um dos cursos mencionados, Natália Pataxó, com a obra-prima de Leonardo 

Da Vincci, a Mona Lisa, símbolo do Renascimento artístico europeu. Não sabíamos da 

asserção de Viveiros de Castro, mas a peça não deixa de ser uma versão gráfica de sua 

fala. 
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Figura 01: postal-portfólio da Pajé Filmes (10X15cm). 

 

2 A literatura indígena e a edição de seus livros 

Um dos principais focos da produção de material didático indígena é a produção de livros, 

grande parte deles, de literatura. As narrativas, cantos, causos e depoimentos de toda 

sorte, antes exclusivamente oral, estão, assim, indo parar em páginas de livros. Naqueles 

casos em que o povo é falante de sua língua ancestral, como aqui em Minas Gerais os 

Maxakali, as publicações são bilíngues. 

Os livros indígenas costumam ser um mosaico de objetos semióticos: desenhos, 

textos, fotos, tudo está em pé de igualdade. Não costuma haver o privilégio de uma 

linguagem sobre a outra. Às vezes o texto alfabético está misturado ao desenho 

figurativo ou geométrico, de tal forma organicamente associado, que a leitura se faz ao 

mesmo tempo fonética e ideogrâmica. Verifica-se o “uso de formas de narração que 

extrapolam o domínio linguístico, indo também em direção a outros sistemas de 

escritura, como o ideograma e o pictograma”, como bem observa Nietta Lindenberg 

Monte em análise da produção dos Diários de Classe por professores Kaxinawá1. 

                                                 
1 MONTE, 1996, p. 126. 
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Figura 02: página 67 do Livro que conta histórias de antigamente (Maxakali, 1998). 

 
 

Tal entrelaçamento entre texto e imagem parece inerente ao modo expressivo e 

artístico indígena. Em âmbito internacional, Shaul (2002), por exemplo, chama a atenção 

para a importância do aspecto visual nas narrativas tradicionais hopis, reconhecendo que 

as seções (sections) que se encadeiam para compor a narrativa são icônicas (iconic). E 

ressalta que “não só o marcador dêitico é mecanicamente útil na história, mas o design 

que ele cria funciona retoricamente também”2. 

Muito frequentemente dotada de simetria e esbanjando geometrismos, a arte gráfica 

ameríndia no geral3 compartilha de um sentido de equilíbrio e distribuição dos elementos 

no espaço. Nos livros indígenas ela é aproveitada na editoração. No livro Memória Viva 

(2009), por exemplo, fez-se uso do grafismo característico de cada etnia para criar-se 

uma legenda com intuito de identificar a autoria, coletiva, de cada sessão da obra, visto 

ser ela uma miscelânea, tendo sido escrita por vários representantes de cinco povos 

indígenas mineiros. Na borda lateral superior de algumas páginas encontra-se o grafismo 

que, graças à legenda exposta à página 13, identifica a autoria dos textos e/ou desenhos 

no livro. 

                                                 
2 P. 21-22. Tradução nossa. 
3 VIDAL (1992). 
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Figura 03: legenda para idenfificação dos grafismos em Memória Viva (2009). 

 
 

A caligrafia de um aluno maxakali serviu também de traçado ao projeto do livro. Num 

manuscrito de Marcelinho Maxakali, aluno do PIEIMG à época, também para o livro 

Memória Viva, pode-se perceber, além da formatação do texto centralizado, e o senso de 

composição demonstrado no cuidadoso arranjo dos elementos na página, ao assinar o 

nome, Marcelinho o fez cruzando a versão em língua maxakali (Maxeniy) com sua 

tradução para o português, escritas em vermelho, entre quatro árvores de verdes copas 

desenhadas. 

Figura 04: manuscrito de Marcelinho Maxakali para o livro Memória Viva (2009). 

 
 

A formatação do manuscrito de Marcelinho Maxakali serviu de inspiração à artista 

gráfica responsável pelo projeto do livro, em que a arte do design de Marcelinho é 

aproveitada para compor a folha de rosto da obra: 

 



Belo Horizonte/MG — 13 e 14 de setembro de 2011
nacional de design  

 261

Figura 05: folha de rosto de Memória Viva (2009), p. 05. 

 
Estaria nesse capricho gráfico do manuscrito a força do hábito artesanal da mão 

indígena. A escrita, como qualquer desenho, pressupõe a organização de elementos 

sobre uma superfície. A distribuição ou disposição de objetos semióticos sobre o papel, 

no que compõe um grafismo, seguiria a mesma lógica da pintura sobre a pele, tradicional 

suporte para o traço indígena. Seguindo o caso maxakali, vemos que as linhas cruzadas 

são comuns, por exemplo, aos grafismos que aparecem no mîmãnãm, o “pau de religião” 

maxakali, uma espécie de totem usado nos rituais sagrados. O princípio de formatação 

do texto de Marcelinho parece provir de um princípio de design da estética ancestral de 

seu povo. As linhas cruzadas se repetem na geometria da pintura do mîmãnãm e do 

corpo, assim como nas palavras espalhadas pelo papel. 

Figura 06: detalhe de mîmãnãm desenhado por Isael Maxakali para o livro 
Hitupmã’ax/Curar (2009), p. 159. 
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O livro indígena, tendo no “projeto gráfico”4 um de seus diferenciais, foge do aspecto 

tradicional dos livros discursivos: um bloco de texto (mancha de impressão) e talvez uma 

imagem aqui ou ali separada do corpo do texto; e mesmo dos livros tradicionais de 

imagem: muitas fotos ou ilustrações acompanhadas de pequenos textos também 

separados do corpo da imagem. Nos livros indígenas tudo está misturado. Texto 

alfabético se sobrepõe a uma imagem (foto ou desenho). A própria letra é explorada em 

seu aspecto visual, concreto e significante, numa perspectiva para além do significado, 

ou da “idealidade do sentido”, como quer Derrida5. É pelo viés da visualidade que os 

índios se viram à vontade para tomar a escrita e fazer dela algo próprio. Ao contrário de 

outro aspecto igualmente relevante da escrita, que é a possibilidade de expressar o 

pensamento lógico – numa perspectiva fonocêntrica -, os índios veem a escrita como 

algo lúdico, artístico. É da escrita em seu aspecto de objeto artístico que os índios se 

aproximam com maior naturalidade. É no que a palavra tem de ícone, mais do que no 

que ela tem de símbolo, que os índios se apegam e brincam com ela. Ao invés da 

palavra-racionalidade, a palavra-arte. 

3 Pajé Filmes: um coletivo audiovisual fazendo arte indígena 

Em 2008 foi criada a Pajé Filmes no contexto do curso de formação de professores 

indígenas do Programa de Implantação das Escolas Indígenas de Minas Gerais (PIEIMG). 

Na ocasião foram oferecidas, dentro da disciplina de Múltiplas Linguagens do curso, 

oficinas englobando algumas fases da realização audiovisual. 

Foram então realizados quatro curtas metragens, roteirizados, produzidos, com 

atores e outras funções desempenhadas por representantes das etnias mineiras: 

Maxakali, Pataxó, Krenak, Xacriabá e Xukuru-kariri. 

O material gravado no Parque Estadual do Rio Doce, local de realização do curso, foi 

trazido a Belo Horizonte e editado, dando origem a quatro filmes de curta metragem: “O 

homem trabalhador”, “Taís e Pedro”, “Cacique guerreiro” e “O sonho do pajé”, que 

compuseram uma série reunida em DVD e batizada de “O sonho do pajé”.  

O coletivo foi então criado e, desde o início, teve o propósito de trazer as marcas 

artísticas dos índios mineiros. 

 

 

 

                                                 
4 ALMEIDA (2009). 
5 2004, p. 14. 
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Figura 07: logomarca da Pajé Filmes. 

 
 

Na logomarca da Pajé Filmes, simbolicamente, a letra “E” é representada por três 

listras, emulando as pinturas corporais indígenas, cada uma em cor diferente: vermelho, 

verde e azul, que também se refere ao RGB (red, green, blue), sistema de cores da 

linguagem do vídeo. 

4 Um design originalmente indígena transposto para o vídeo e a arte 

gráfica 

O realizador indígena mais profícuo do coletivo Pajé é Isael Maxakali. A maioria de seus 

filmes foca rituais, chamados yãmîyxop em língua maxakali. A realização de tais rituais já 

pressupõe toda uma direção de arte, com caracterização de “personagens”, com 

indumentária que inclui pintura corporal específica para cada tipo de yãmîy, os “espíritos” 

do panteão indígena. Essa direção de arte é invariavelmente transposta para a tela. As 

indumentárias, pinturas corporais e demais elementos de composição de “personagens”, 

figuram nas telas, gerando toda uma mise en scène fílmica. 

Verificamos a presença de camisetas amarradas na cabeça escondendo o rosto de 

quem encena nos rituais. Ou sendo vestidas como shorts. Ou garrafas pets sendo usadas 

como recipientes para o “líquido sagrado” (na realidade, suco de groselha ou 

refrigerante) dos yãmîys. Qualquer coisa pode se tornar objeto de contra-regragem para 

a encenação de um yãmîyxop. 

No filme “Xupapoynãg” (2011), de Isael, a indumentária dos yãmîys inclui uma 

camada de barro, branco ou vermelho, a cobrir todo o corpo, além de uma amarração da 

camiseta na cabeça dos participantes, associada a enchimento com barro no alto da 

cabeça, que dão aos yãmîys das lontras um aspecto de super-herói japonês dos anos 60 

ou 70, ou algo que o valha. 
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Figura 08: frame de “Xupapoynãg” (2011), filme de Isael Maxakali. 

 
 

Em “Kotkuphi” (2011), também de Isael, tem-se uma cerca ou espécie de barreira 

em frente à kuxex (ou “casa de religião”, local onde os “espíritos” se reúnem para a 

realização dos rituais), construída de palha e recoberta de cobertores coloridos que as 

mulheres maxakalis emprestam de seus enxovais para a ocasião especial que é a 

celebração de um yãmîyxop. 

Figura 09: fotografia still (de Sueli Maxakali) de “Kotkuphi” (2011), filme de Isael 
Maxakali. 

 
 

Em “Yãmîy” (2011), igualmente de Isael, a caracterização de mais de uma dezena de 

yãmîys, que são apresentados numa espécie de inventário, é complexa. Inclui pinturas 

corporais específicas para cada um dos animais-espírito. Inclui também a confecção de 

lanças de brinquedo (com a ponta afiada substituída por bolas macias) para serem 

jogadas nos yãmîys pelas crianças. Bem como cobertores enrolados ao corpo 

caracterizam por exemplo a coruja caburé, um dos yãmîys. 
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Figura 10: frames de “Yãmîy” (2011), filme de Isael Maxakali. 

      
 

Em filmagem do “Dia do índio na Aldeia Verde em 2011” (ainda inédito), de Isael, 

nota-se, por parte de toda a Aldeia Verde, uma preocupação em apresentar-se com 

esmero para o vídeo. Sabendo que iam gravar o evento, todos se prepararam e 

capricharam nas pinturas e vestimentas, tendo sido determinado que a cor vermelha 

predominaria. 

Outro filme, ainda inédito também, cujas filmagens se deram neste ano de 2011, é 

“Mîmãnãm”. Esta palavra dá nome ao “pau de religião”. Como já foi dito, trata-se de um 

instrumento sagrado, uma espécie de totem “plantado” no pátio ao centro da aldeia. 

Feito de um tronco de árvore, ele é todo pintado, segundo padrões determinados pelos 

yãmîys, os “espíritos”. O filme mostra a preparação do mîmãnãm, sua pintura, desenhos 

e o transporte dele até o local adequado, ou seja, em frente à kuxex, ou “casa de 

religião”, a cabana também sagrada, onde os “espíritos” se reúnem para a realização dos 

rituais. O foco do filme são dois mîmãnãms, o de Mõgmõka (o gavião) e o de Xûnîn (o 

morcego). Ambos são yãmîys (“espíritos”) e possuem padrões próprios para as pinturas 

de seus respectivos “paus de religião”. O de Mõgmõka, que é composto de um tronco 

mais curto e fino que o de Xûnîn, é apenas enfeitado com os grafismos característicos em 

vermelho: listras, losangos e retângulos. Eventualmente, algum desenho. Os mîmãnãms 

costumam trazer na parte de baixo uma sequência de desenhos figurativos 

representativos da séria de “espíritos” que compõem o elenco em que se transformará 

aquele yãmîy em específico. Uma metamorfose caracteriza os yãmîys. Assim, o Xûnîn, 

por exemplo, se transforma em borboleta, “homem branco”, anta e até em helicóptero. 

As imagens dessa série, pois, vêm inscritas na base de seu mîmãnãm. 

O mîmãnãm de Xûnîn, por sua vez, é o mais comprido e grosso de todos e é pintado 

de vermelho, tendo losangos vazados preenchidos com pontos pretos, que, segundo os 

índios, representam as sementes de banana, comida preferida do “espírito” do morcego. 

A preparação do mîmãnãm já é ritual. Divido em partes, cada uma delas é pintada por um 

“espírito”. Sua pintura pelos participantes do ritual, todos a caráter, trajando a indumentária 

típica do yãmîy em questão, é realizada ao som da cantoria dos próprios pintores, que são os 
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“espíritos”. Quando, por fim, o mîmãnãm está pronto, ele é levado à aldeia sobre o ombro dos 

“personagens”. A cantoria perdura ao longo do caminho, adentra a aldeia e persiste até o 

momento em que o “pau de religião” é plantado no pátio sagrado da aldeia. 

Figura 11: frames de “Mimãnãm” (inédito), filme de Isael Maxakali. No primeiro, homens 
preparam o mîmãnãm de Mõgmôka (gavião); no segundo, homens carregam o mîmãnãm 
de Xûnîn (morcego). 

     
 

 Já na aldeia, dois xûnîns (morcegos) surgem para dançar e receber oferendas de 

comida e bebida das mãos das mulheres da aldeia, devidamente caracterizados com a 

pintura negra a cobrir todo o corpo, exceto a barriga, ornada com um retângulo vermelho 

na vertical. Folhas de bananeira em volta da cintura, como a formar uma “mini saia”, e 

da cabeça, completam o “figurino”. 

Figura 12: frame de “Mîmãnãm” (inédito), filme de Isael Maxakali 

 

 

5 A edição de DVDs indígenas 

Vemos a presença de elementos da arte indígena no leiaute das capas de DVD. Os 

desenhos feitos por Isael, Sueli Maxakali, ou outros, são digitalizados e aproveitados na 

composição pelos artistas gráficos. 
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5.1 Fontes, cores, grafismos e composições 

Para títulos e outros termos de destaque, costuma-se usar fontes explicitamente 

desestruturadas, manuscritas, em cores, às vezes com alguma borda. Para legendas, 

créditos e outras informações, prioriza-se o uso de fontes sem serifa. 

Há uso de fotos ou frames dos filmes e aproveitamento de desenhos figurativos ou 

geométricos feitos por mãos indígenas. A composição desses desenhos ou grafismos 

muitas vezes serve de inspiração ou motivo para a diagramação das peças. 

É importante mencionar não só a composição de peças gráficas (capas e rótulos de 

DVD, cartazes, postais e outros), mas também a composição do quadro cinematográfico, 

que engloba o enquadramento, o ângulo de câmera, enfim, a decupagem. Tal 

decupagem, como é feita, é característica, e só poderia ser feita pelos próprios índios, 

conhecedores que são, como ninguém de todas as situações e nuances dos rituais. 

Figura 13: capas de DVDs (as três primeiras, de Giscard Rezende; as outras, de 
Alexandre Coelho) editados pela Pajé Filmes. 

       

       

6 A Mostra Pajé de Filmes Indígenas 

Criada como um canal de exibição pública para os filmes produzidos pelos alunos tanto 

do PIEI como do FIEI, bem como para exibir produções audiovisuais com temática 
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indígena de outros estados e países, a Mostra Pajé de Filmes Indígenas é um importante 

meio para divulgar a arte audiovisual indígena. Nos cartazes e demais peças gráficas de 

divulgação da Mostra Pajé, utilizam-se elementos da arte indígena, ou inspirados nela. 

No cartaz da primeira Mostra Pajé (de autoria de Giscard Rezende) a película 

cinematográfica faz as vezes de pena para a confecção de uma flecha. A mensagem é 

clara: os índios estão se apropriando, antropofagicamente, do aparato tecnológico 

exógeno para expressar sua própria cultura. É como se a flecha, moderna e tecnológica, 

tivesse sido lançada desde a aldeia, a esmo, para dizer, a quem a encontrasse: nós aqui 

na aldeia também estamos fazendo filmes: filmes indígenas. 

No cartaz da segunda edição da Mostra, o artista gráfico Alexandre Coelho utilizou-se 

de uma fotografia em que Glaysson Caxixó, formado pelo FIEI e diretor de “Casca do 

chão” (2008), filme produzido em oficinas do curso e exibido na Mostra, empunha sua 

câmera em típica paisagem onde vivem os Caxixó, no interior de Minas Gerais. Fontes 

desestruturadas e sem serifa completam a composição. 

Figura 14: cartazes da primeira edição e da segunda edição da Mostra Pajé de Filmes 
Indígenas. 

      

7 Conclusão 

A criação do coletivo audiovisual Pajé Filmes foi consequência natural da efervescência 

pela qual passa a cultura indígena no Brasil atualmente, com seus representantes 

recebendo uma formação educacional de qualidade e tendo acesso aos meios de 
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produção tecnológicos para a elaboração, em princípio, de material didático para as 

escolas diferenciadas das aldeias. Porém, tal produção já extrapolou o âmbito 

educacional e tomou ares de produção artística independente. 

A produção da Pajé Filmes prima por uma identidade indígena, ao preservar 

elementos da arte e da cultura tradicional dos povos mineiros. Verdadeiro ato 

antropofágico, a apropriação feita pelos indivíduos indígenas integrantes da Pajé, em 

parceria com seus membros não-indígenas, dos meios tecnológicos, como câmeras 

fotográficas e de vídeo, computador e outros, propicia a sobrevivência da cultura 

indígena nos meios de comunicação, fazendo com que as vozes, as imagens, mensagens 

e tradições indígenas sobrevivam no mundo midiático da atualidade. 
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Proposta de uma metodologia para design instrucional 

A instructional design methodology proposal 

Sidnei Renato Silveira, Clarissa Tarragô Candotti, Vinicius Gadis Ribeiro 

Este artigo apresenta uma metodologia para o design instrucional de materiais educacionais 
digitais para Educação a Distância (EaD). O design instrucional é uma área da pesquisa educacional 
que estuda formas que possam auxiliar no desenvolvimento da aprendizagem. Neste contexto, este 
artigo discute aspectos que devem ser levados em consideração para a produção de materiais 
didáticos digitais para EaD, destacando a importância do design instrucional neste processo. 

design instrucional, educação a distância, materiais didáticos digitais 

This paper presents a methodology for instructional design of educational materials to Distance 
Education Activities. The instructional design is an area of educational research which studies ways 
to improve learning. In this context, this paper presents aspects for the production of digital 
educational materials, highlighting the importance of instructional design 

instructional design, distance education, digital learning materials 

1 Introdução  

O Design Pedagógico, ou Design Instrucional, é uma área da pesquisa educacional que 

estuda formas para ajudar as pessoas a aprenderem melhor. Esta área envolve a 

metodologia para o planejamento de currículos, programas de capacitação e materiais 

didáticos em diferentes mídias e contextos de aprendizagem. A intenção desta área de 

pesquisa é realizar um planejamento sistemático baseado em princípios científicos de 

comunicação, aprendizagem e ensino, levando à melhoria dos materiais instrucionais 

elaborados. A condução do Design Instrucional é realizada por um profissional denominado 

Designer Instrucional (FILATRO; PICONEZ, 2004). 

O Designer Instrucional dedica-se a planejar, preparar, projetar, produzir e publicar 

textos, imagens, gráficos, sons e movimentos, simulações, atividades e tarefas ancorados 

em suportes virtuais. Este profissional, geralmente especialista em Educação a Distância, é 

responsável pelo desenho pedagógico dos materiais didáticos, integrando uma equipe 

multidisciplinar (MALLMAN; CATAPAN, 2007). 

O Design Instrucional deve permitir que os materiais didáticos sejam contextualizados, 

de acordo com diferentes aspectos, que envolvem (FILATRO; PICONEZ, 2004):  

 Personalização aos estilos e ritmos individuais de aprendizagem; 

 Adaptação às características institucionais e regionais; 

 Atualização a partir de feedback constante; 
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 Acesso a informações e experiências externas à organização de ensino; 

 Possibilidade de comunicação entre os agentes do processo (alunos, tutores, 

professores, coordenadores); 

 Monitoramento automático da construção individual e coletiva de conhecimento. 

Neste sentido, a proposta deste artigo envolve a elaboração de materiais didáticos 

digitais para atividades voltadas à Educação a Distância, seguindo preceitos do design 

instrucional. A evolução das tecnologias de informação e comunicação viabilizam novas 

abordagens para a Educação a Distância (EaD), especialmente pela possibilidade de 

interação entre alunos e professores, por meio de ambientes virtuais de aprendizagem, e 

pelo uso de materiais educacionais digitais que possibilitam que conteúdos sejam 

abordados na forma de imagens digitais, vídeos, hipertextos, animações, simulações, 

objetos de aprendizagem, páginas web, entre outros (TORREZZAN; BEHAR, 2009). Assim, 

além do material impresso, os cursos na modalidade de EaD dispõem também de materiais 

que usam diferentes mídias para se comunicar com os alunos.   

A construção de materiais educacionais digitais leva em consideração fatores técnicos, 

gráficos e pedagógicos. O indicado é que esses três elementos sejam concomitantemente 

construídos por uma equipe interdisciplinar. Dessa forma, para a criação dos materiais 

educacionais digitais para cursos a distância, vê-se necessário, além da aquisição de 

equipamentos e software apropriados para o seu desenvolvimento, o trabalho especializado 

de profissionais de diversas áreas, como informática, comunicação, design gráfico e design 

instrucional, pois o uso da tecnologia pela tecnologia não é suficiente para a contemplação 

de uma nova concepção educacional. O diferencial está no planejamento pedagógico em 

que esses recursos estão inseridos (TORREZZAN; BEHAR, 2009). 

Um material educacional não deve ser planejado de forma isolada dos processos de 

ensino e de aprendizagem, mas sim, ser projetado a partir de um objetivo de 

aprendizagem, que varia conforme o curso, a disciplina e o conteúdo abordado. O 

planejamento das atividades a distância, em conjunto com o planejamento dos materiais 

educacionais digitais, é fundamental para o alcance dos objetivos educacionais desejados.  

Neste contexto, o presente artigo aborda aspectos voltados ao design instrucional para 

atividades de EaD, apresentando uma metodologia para a elaboração de materiais 

didáticos digitais. 

2 Design instrucional para EaD 

Para que seja possível a construção de materiais educacionais digitais contextualizados, 

faz-se necessária uma equipe multidisciplinar. Esta equipe deve contar com profissionais 

da área de Educação, Comunicação, Psicologia e Design Instrucional, entre outras áreas. 

Quando estão atuando em EaD, os professores assumem papéis diferenciados, que 
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envolvem desde a gestão administrativa até o papel de um professor virtual. Os docentes 

podem atuar como produtores na elaboração de propostas de cursos ou como parceiros 

na construção de abordagens inovadoras de aprendizagem, junto a especialistas das 

áreas de Design Instrucional e de Informática. Alguns autores classificam estes papéis 

como os de conteudista, que é o responsável pela definição e construção dos materiais 

didáticos utilizados, além de ser especialista na área abordada na disciplina/curso a 

distância (CARVALHO, 2007). 

Neste contexto, a equipe precisa atuar na área de Design instrucional. O Design 

Instrucional é realizado de acordo com diferentes estágios ligados ao planejamento das 

atividades e dos materiais didáticos (FILATRO; PICONEZ, 2004; MALLMAN; CATAPAN, 2007): 

Análise: identificação das necessidades de aprendizagem e definição de 

objetivos instrucionais 

Esta fase consiste na análise do problema instrucional, condições de aprendizagem, 

público-alvo, pré-requisitos, necessidades de aprendizagem e a definição dos objetivos 

de aprendizagem. Nessa etapa, descrevem-se as características dos aprendizes, indica-se 

a habilidade que o aprendiz deve apresentar para fornecer evidência de sua 

aprendizagem e quais as condições necessárias para isso, e especificam-se os critérios de 

avaliação. Também se devem definir o objetivo geral e os objetivos específicos, 

classificando-os conforme a complexidade das competências requeridas para a 

aprendizagem (taxonomia de Bloom) ou conforme o tipo de aprendizagem que 

demandam, baseando-se na Teoria de Gagné (TRACTENBERG, 2009). 

Usando-se a Taxonomia de Bloom para a definição dos objetivos, considera-se que o 

domínio cognitivo trata da recuperação do conhecimento e do desenvolvimento de 

habilidades intelectuais, envolvendo diferentes níveis de competências que variam em 

graus de complexidade (FILATRO, 2008): 

 Conhecimento/Memorização – usa verbos como citar, definir, identificar, listar; 

 Compreensão – usa verbos como descrever, explicar, ilustrar, reescrever, resumir; 

 Aplicação – usa verbos como aplicar, construir, demonstrar, empregar, resolver; 

 Análise – usa verbos como analisar, apontar, comparar, categorizar, contrastar, 

diferenciar; 

 Síntese/Criação – usa verbos como criar, comparar, elaborar, formular, inventar, 

planejar, produzir; 

 Avaliação – usa verbos como avaliar, criticar, defender, julgar, justificar, recomendar. 

Os objetivos também podem ser classificados de acordo com os tipos de 

aprendizagem propostos, baseando-se na Teoria de Gagné (TRACTENBERG, 2009): 
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 Conhecimento declarativo ou fatual: São nomes, fatos, listas, definições, proposições 

e discurso organizado, como por exemplo, lista dos estados brasileiros, ditados 

populares, informações pontuais;  

 Discriminações: É a capacidade de identificar a semelhança ou diferença entre objetos, 

elementos ou situações; 

 Conhecimento conceitual: Um conceito é a representação através de um nome ou 

símbolo de um grupo de elementos ou eventos agrupados conforme características 

compartilhadas;  

 Princípios: Princípios são prescrições de relações entre dois ou mais conceitos. 

Geralmente são descritos em termos de causa – efeito. Para compreender um 

princípio, é necessário, antes, conhecer os conceitos envolvidos; 

 Procedimentos: São métodos pré-definidos para fazer algo ou lidar com uma situação. 

Pode ser necessário conhecer fatos e conceitos relacionados;  

 Conhecimento para solução de problemas: Resolução de problemas é a habilidade de 

combinar fatos, conceitos, princípios, procedimentos e estratégias cognitivas (seus 

pré-requisitos) de um modo único para atender a um problema ainda desconhecido 

em um determinado contexto; 

 Atitude: É o estado mental que predispõe um indivíduo a agir de uma determinada 

maneira. Possui aspectos cognitivos, afetivos e comportamentais; 

 Estratégias cognitivas: São procedimentos, técnicas e habilidades que podem ser 

utilizadas para melhorar o rendimento nos estudos (aprender a aprender) ou na 

organização pessoal, como por exemplo, diferentes métodos de leitura (rápida, 

analítica), sistemática para resolução de problemas; 

 Habilidades psicomotoras: São movimentos musculares coordenados e precisos, como 

andar, nadar, digitar, etc. Os métodos didáticos devem propiciar a prática física 

repetida, podendo ser auxiliada por estratégias cognitivas. 

Design e Desenvolvimento: planejamento da instrução e elaboração dos 

materiais didáticos 

A fase de Design ou de planejamento consiste na definição de estratégias de 

aprendizagem adequadas, seleção de mídias, métodos de ensino e estratégias 

motivacionais. Sugere-se que sejam descritas as atividades que o aluno realizará, 

definidas conforme o domínio de aprendizagem requerido. Essas atividades deverão 

relacionar as ferramentas de comunicação e colaboração que serão usadas e a forma de 

apresentação dos conteúdos, incluindo vídeo, áudio, animação, objetos de aprendizagem 

e hipertexto. Essa escolha estará baseada nos benefícios de cada recurso para o objetivo 
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de aprendizagem e os recursos disponíveis. As atividades deverão seguir um fluxo de 

informação, com as seguintes fases: introdução, processo, conclusão e avaliação. 

Nessa etapa, para garantir uma comunicação efetiva com a equipe que irá 

desenvolver os materiais, a equipe de planejamento necessita usar documentos que 

auxiliem na especificação dos conteúdos, da estrutura e fluxo de informação e da 

interface. No caso de materiais multimídia, faz-se necessário o uso de um roteiro escrito 

ou storyboard para especificar o conteúdo exato a ser produzido (FALKEMBACH, 2005). 

Para planejar um material educacional multimídia é necessário:  

 Usar criatividade. 

 Seguir os princípios para elaborar material multimídia, como os sugeridos por Filatro 

(2008): o material deve combinar textos escritos ou falados com imagens, eliminando 

informações visuais irrelevantes; omitir música de fundo e som ambiente que não 

estão relacionados ao conteúdo e apresentar textos objetivos; as orientações 

instrucionais devem ser expressas em estilo conversacional, evitando a linguagem 

formal. Deve proporcionar atividades e exercícios práticos que permitam recuperar 

informações em contextos autênticos;  

 Verificar a disponibilidade dos recursos envolvidos e a viabilidade econômica; 

 Fazer um storyboard especificando o conteúdo do material para a equipe de 

desenvolvimento. 

Ao se planejar um curso ou material educacional, é fundamental propor atividades 

organizadas de forma que favoreçam a aprendizagem do aluno. Baseado na teoria de 

Gagné, Filatro (2008) apresenta uma organização do fluxo de atividades de 

aprendizagem baseadas em eventos instrucionais: 

 Introdução: Ativar a atenção do aluno, informar os objetivos de aprendizagem, 

aumentar o interesse e a motivação, apresentar uma visão geral da unidade de 

aprendizagem; 

 Processo: Recuperar conhecimentos prévios, apresentar informações e exemplos de 

forma expositiva ou na forma de investigação, focar a atenção usando estratégias de 

aprendizagem, proporcionar a prática e orientá-la, fornecer feedback;  

 Conclusão: revisar e sintetizar, aplicar conceitos e habilidades aprendidas em situações 

da vida cotidiana, remotivar e encerrar; 

 Avaliação: avaliar a aprendizagem e fornecer feedback e complementação da 

aprendizagem. 

Os seguintes recursos podem ser usados para elaboração de atividades de 

aprendizagem: 
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 Utilização de ferramentas para atividades colaborativas, disponíveis em Ambientes Virtuais 

de Aprendizagem, tais como o Moodle: Wiki, Blog, Fórum, e-mail¸calendário de eventos; 

 Utilização de materiais educacionais para exposição de conteúdos: vídeo aulas – 

gravação do professor; vídeo com gravação de painéis ou depoimentos com 

profissionais especializados em uma determinada área; Vídeo aulas – apresentações 

animadas com áudio; áudio associado a uma imagem; desenho animado; tutoriais 

com gravação de tela e áudio; utilização de texto impresso. 

A etapa de desenvolvimento consiste na produção do material, envolvendo o trabalho 

de uma equipe técnica com profissionais da área de comunicação, informática e design, 

com o acompanhamento do professor conteudista. 

Implementação: capacitação e ambientação de docentes e alunos à proposta de 

design instrucional 

A implementação consiste em aplicar o material desenvolvido em uma situação real de 

curso a distância, através da realização de um pré-teste com uma amostra de usuários.  

Avaliação: acompanhamento, revisão e manutenção dos materiais. 

A construção dos materiais educacionais digitais também deve ser avaliada por um 

designer instrucional, passar por uma revisão ortográfica e gramatical e por um parecerista 

externo, especialista no conteúdo (KUNTZ et. al, 2008; ROMISZOWSKI, 2010). 

3 Metodologia proposta para elaboração de materiais educacionais 

digitais 

A metodologia elaborada baseia-se na utilização dos recursos de EaD em nossa 

Instituição – o UniRitter, seguindo-se algumas recomendações: 

 Uso do ambiente virtual Moodle para as disciplinas semipresenciais (cursos de 

graduação) e cursos de extensão a distância; 

 Uso de um guia de estudo, com linguagem conversacional, próxima ao aluno, 

orientando o aluno nas unidades de aprendizagem e atividades. Esse material pode 

conter links para atividades, vídeos, imagens, etc; 

 Uso de um estúdio com os equipamentos e ferramentas necessárias para a produção 

de materiais digitais, tais como vídeo-aulas. A criação desses materiais deve passar 

pelo planejamento das unidades de aprendizagem, que por sua vez baseiam-se nos 

objetivos de aprendizagem. Esse planejamento necessita ser feito por um professor 

especialista no conteúdo do curso ou disciplina, apoiado por um design instrucional.  

A partir disso, com base nas teorias anteriormente apresentadas e na metodologia 

para elaboração de materiais para educação a distância (Candotti et. al., 2006), um guia 
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foi desenvolvido para orientar a elaboração de materiais educacionais digitais para a EaD 

na Instituição: 

1 Realizar a análise do problema instrucional, das condições de aprendizagem, do 

público-alvo, e definir os objetivos de aprendizagem, usando a taxonomia de Bloom 

e/ou Gagné. Sugere-se a elaboração de um mapa conceitual para analisar os 

objetivos de aprendizagem e seus pré-requisitos; 

2 Definir as unidades de aprendizagem associando-as aos objetivos de aprendizagem; 

3 Para cada unidade de aprendizagem, criar um texto, usando linguagem conversacional, 

que poderá conter links para outros textos, imagens, vídeos, atividades de 

aprendizagem, etc. A escolha do tipo de recurso a ser usado deve basear-se no 

benefício que cada mídia oferece em relação ao objetivo que se pretende alcançar junto 

ao aluno. O texto pode seguir o fluxo de atividades sugerido abaixo: 

 Introdução – breve contextualização do conteúdo no âmbito do curso, visando 

aumentar a motivação do aluno. Para a introdução, podem ser usadas imagens, 

vídeos, animações, fábulas, etc.; 

 Apresentação dos objetivos a serem alcançados; 

 Revisão de conhecimentos prévios (opcional); 

 Apresentação dos conteúdos e exemplos de forma expositiva ou em forma de 

investigação. Podem ser usados diferentes recursos (como apresenta o Quadro 1); 

 Atividades Práticas, usando exercícios on-line ou ferramentas colaborativas do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem, conforme o objetivo e a estratégia de 

aprendizagem desejada. É muito importante o feedback ao aluno sobre a sua prática. 

Podem ser usados: questionários; desafios (questões instigadoras da curiosidade pela 

busca de mais informações); questões para discussão no fórum ou e-mail; questões 

para pesquisa usando os links indicados e sites de busca;  

 Fechamento do tema - conclusão, resumindo o que foi estudado e fazendo ligações 

com outros conteúdos que estão por vir.  

4 Para a especificação dos materiais que deverão ser desenvolvidos pela equipe de produção 

do UniRitter devem ser usados roteiros escritos ou storyboard (Falkembach, 2005); 

5 A equipe de produção do material poderá utilizar as ferramentas para elaboração dos 

materiais multimídia apresentadas no Quadro 1; 

6 O material deve ser acompanhado pelo professor durante a sua elaboração e 

realizado um pré-teste antes da sua aplicação;  

7 O material desenvolvido deve ser aplicado em uma disciplina a distância. Essa etapa 
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é realizada pelo professor da respectiva disciplina. A verificação da efetividade do 

material dar-se-á por meio da observação do uso pelos alunos e aplicação de 

questionários semiestruturados. 

O Quadro 1 apresenta um resumo dos tipos de materiais que podem ser criados para 

apresentação de conteúdos, indicações de aplicação e necessidade de recursos físicos e humanos. 

Quadro 1: Tipos de Materiais Educacionais Digitais 

Tipo de 
material 

Algumas 
indicações de 
aplicação 

Pessoas 
envolvidas Recursos 

Gravação de 
áudio 

Motivação inicial 
Explicação de partes 
de um texto ou uma 
imagem 
Análise de um artigo 
Apresentação de 
opiniões de 
especialistas 

Professor 
conteudista/roteirista
Equipe do estúdio de 
comunicação 
Equipe do NEaD 
(Núcleo de Educação 
a Distância) 

Equipamentos do 
estúdio de 
comunicação 
Audacity 

Gravação de 
vídeo com 
apresentação 
animada e 
áudio do 
professor 
(imagem 
opcional do 
professor) 

Demonstração de um 
determinado tópico 
do conteúdo 
(semelhante ao uso 
do quadro branco) 
 

Professor 
conteudista/ 
roteirista 
Equipe do estúdio de 
comunicação 
Equipe do NEaD 

Equipamentos do 
estúdio de 
comunicação 
Power Point 
Camtasia 

Gravação de 
vídeo com 
imagem do 
professor ou 
debates 

Explicação dos 
objetivos da 
disciplina ou curso 
Explicação de uma 
atividade mais 
complexa 
Breve explicação de 
um determinado 
tópico do conteúdo  
Apresentação de 
opiniões de 
especialistas 

Professor 
conteudista/ 
roteirista 
Equipe do estúdio de 
comunicação 
Equipe do NEaD 

Equipamentos do 
estúdio de 
comunicação 
Camtasia Studio 

Gravação de 
tela de 
computador 
com áudio  

Criação de tutoriais 
sobre uso de 
softwares. 

Professor 
conteudista/ 
roteirista 
Equipe do NEaD 

Equipamentos do 
estúdio de 
comunicação 
Camtasia Studio 

Criação de 
desenho 
animado  

Motivação inicial 
Apresentação de uma 
ideia para reflexão e 
discussão 
Apresentação de 
procedimentos ou 
aptidões 
interpessoais 

Professor 
conteudista 
(roteirista) 
Desenvolvedor em 
Flash 
Desenhista gráfico 

Adobe Flash 
Adobe Illustrator 

Continua 
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conclusão    

Tipo de 
material 

Algumas 
indicações de 
aplicação 

Pessoas 
envolvidas Recursos 

Criação de um 
aplicativo 

Apresentação de 
conteúdo de forma 
lúdica 
Exercícios interativos 
online 

Professor 
conteudista 
(roteirista) 
Desenvolvedor em 
Flash 
Desenhista gráfico 

Adobe Flash 
Adobe Illustrator 
 

Criação de 
imagem 
gráfica 

Motivação inicial 
Apresentação de uma 
ideia para discussão 

Profissional com 
conhecimentos em 
edição de imagem 
Desenhista 
Professor 
conteudista  

Adobe Flash 
Adobe Illustrator 

Criação de 
exercícios 
interativos 
online 

Exercícios interativos 
online, como Quiz e 
Palavras Cruzadas 

Professor 
conteudista 
Equipe do NEaD 

Hot Potatoes 

Criação de 
guia de 
estudos 
usando 
hipermídia 

Apresentação da 
estrutura das 
unidades do curso ou 
disciplina 
Roteiro de atividades 
e orientações aos 
alunos em relação àa 
duração, prazos e 
localização de 
materiais 
Apresentação dos 
conteúdos de forma 
organizada, com links 
para outros 
materiais. 

Professor 
conteudista 
Equipe do NEaD 

Editor HTML 
Moodle 
Adobe Flash 

4 Considerações finais 

A metodologia apresentada neste artigo está em fase de implantação na Instituição, 

através de um estudo de caso, realizado em disciplinas ministradas na modalidade 

semipresencial (BERTAGNOLLI et. al, 2007), além de disciplinas que utilizam o AVA 

Moodle como apoio. 

Para a aplicação da metodologia, uma equipe multidisciplinar, formada por 

professores conteudistas (especialistas na área abordada), profissionais de Comunicação, 

Design e Informática foi estruturada, com o apoio da Assessoria de Comunicação 

Integrada da Instituição, bem como do NEaD – Núcleo de Educação a Distância. 

Primeiramente, foram selecionadas as disciplinas que iriam empregar a metodologia para 

construir uma unidade de aprendizagem a distância. A partir de um objetivo 

estabelecido, juntamente com o professor da disciplina, cada atividade e recurso de 

aprendizagem foi detalhadamente planejado, aplicando a metodologia desenvolvida. A 

partir desse planejamento, a equipe multidisciplinar iniciou a produção dos materiais 
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educacionais digitais, que incluíram vídeo-aulas e a organização das atividades e arquivos 

no Moodle.  

O desafio consiste em produzir materiais que apoiem as propostas de ensino que 

acabam com as fórmulas prontas e criem desafios cognitivos para os estudantes, que 

despertem a atenção e respondam ao maior número possível de questionamentos que os 

alunos poderiam fazer presencialmente pois, o ato de ensinar só se reveste de sentido 

quando o aluno aprende. Acredita-se que, a partir do design instrucional e da formação 

de equipes multidisciplinares, seja possível vencer este desafio. 
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Ressignificação, uma possível estratégia para a 
sustentabilidade 

Reframing, a possible strategy for sustainability 

Camilo Belchior, Rita Aparecida C. Ribeiro 

O presente trabalho faz parte da estrutura de dissertação para o mestrado em design da UEMG. 
Com a crescente preocupação com a sustentabilidade mundial, muito se tem discutido acerca da 
questão da reciclagem de produtos e materiais, como uma das possíveis soluções para esta 
questão, objetivando a re-utilização do artefato, na maioria das vezes, com outras 
funções/utilidades que não a sua original. Porém, observamos o predomínio de um sistema ainda 
muito artesanal e pontual, ocorrendo isoladamente em comunidades com muito pouca infra-
estrutura conceitual, operacional, e fabril. A ressignificação não é algo inédito, na verdade ela já 
ocorre há muito tempo em nossa sociedade, mas sem que paremos para percebê-la como tal. O 
artigo coloca em discussão a possibilidade de, a partir da alteração acerca da percepção que as 
pessoas têm sobre estes objetos/produtos reciclados, novos significados podem lhes ser atribuídos, 
dando a estes objetos um valor de interesse bem acima do que teriam sem a intervenção do 
design. A partir de exemplos concretos podemos perceber um possível caminho para o grande 
problema existente com a quantidade de produtos colocados no mercado a cada dia. Ressignificar 
poderá possibilitar, portanto, às pessoas ter novos olhares sobre objetos que hoje são 
simplesmente descartados. 

ressignificação, significados, reciclagem 

This work is part of the structure of dissertation for the MA in design UEMG. With increasing 
concerns about global sustainability, much has been discussed about the issue of recycling 
products and materials, as a possible solution to this issue, aiming to re-use of the device, most 
often with other functions / utilities than its original. However, we found the prevalence of a 
system still very crafty and timely, occurring in isolated communities with little infrastructure, 
conceptual, operational, and manufacturing. The redefinition is not unprecedented, in fact it has 
been long in our society, but without stop to perceive it as such. The article calls into question the 
possibility, from the change regarding the perception that people have about these objects / 
recycled products, new meanings can be attributed to them, giving these objects of interest a value 
well above what they would have without the intervention design. From concrete examples we can 
see a possible path to the big problem with the amount of existing products on the market every 
day. Reframe will allow, so people have new looks for objects that are now simply discarded. 

reframing, meanings, recycling 

1 Como anda o consumo 

Sabemos que as mudanças que ocorreram e ainda estão ocorrendo no comportamento 

do consumidor desde a metade do século XX e seus reflexos na sociedade de um modo 

geral, em grande parte se devem à quantidade de informações a que somos expostos 

diariamente, em qualquer situação que estejamos. Vivemos num mundo conectado vinte 

e quatro horas por dia, seja dentro de nossas casas, no trabalho ou andando nas ruas e 
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no trânsito. O crescimento tecnológico impulsionou uma série de modificações em nosso 

cotidiano alterando hábitos e comportamentos. 

Hoje, devido às mudanças no processo produtivo e na concorrência entre produtos, 

os consumidores estão mais conscientes e bem informados com relação aos seus 

direitos. Esta situação tem provocado alterações significativas na relação entre 

consumidores e marcas (fabricantes), colocando o consumidor numa posição mais ativa e 

de certa forma obrigando as marcas a deixarem uma zona de conforto que até então 

viviam e passarem a se posicionar com mais respeito ao meio ambiente, aos direitos 

humanos e trabalhistas e principalmente a exercerem a gestão de suas empresas com 

mais transparência e responsabilidade.  

A sociedade de consumo atual é caracterizada por um número muito alto de 

variedade de ofertas, pelo grande poder exercido pelos meios de comunicação de massa 

e pelo desenvolvimento econômico que está completamente acelerado pelo avanço do 

capitalismo. De acordo com Baudrillard:  

[...] chegamos ao ponto em que o consumo invade toda a vida, em que 
todas as atividades se encadeiam do mesmo modo combinatório, em que 
o canal das satisfações se encontra previamente traçado, hora a hora, em 
que o envolvimento é total, inteiramente climatizado, organizado, 
culturalizado. (BAUDRILLARD, 2005, p. 19). 

Numa sociedade recheada por discursos publicitários, que prometem a completa 

satisfação de todos os desejos dos consumidores, surge a possibilidade da decepção 

como um sintoma mais aparente desta nova sociedade, colocando em questionamento o 

destino da escalada consumista. Lipovetsky (2007) constata que o principal sentimento 

que permeia a nossa sociedade atual é a decepção, que compreende desde as 

frustrações pessoais e sexuais até os possíveis desapontamentos profissionais, comum 

em todos os níveis sócio-econômicos. Segundo o autor: 

[...] o hiperconsumismo desenvolve-se como um substituto da vida que 
almejamos, funciona como um paliativo para os desejos não-realizados de 
cada pessoa. Quanto mais se avolumam os dissabores, os percalços e as 
frustrações da vida privada, mais a febre consumista irrompe a título de 
lenitivo, de satisfação compensatória, como um expediente para reerguer 
o moral. Em razão disso, pressagia-se um longo porvir para a febre 
consumista. (LIPOVETSKY, 2007, p. 30).  

Podemos então entender que o processo consumista esta arraigado numa série de 

outros preceitos como num formato de rede, onde o movimento de um afeta e provoca 

consequências no outro. 

Nesta mesma linha de pensamento, Bauman (2007, p. 111) nos fala de alguns 

termos que tentam resumidamente explicar o que vive esta nova sociedade de consumo, 
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como “vida líquida, modernidade líquida e sociedade liquido-moderna”, para caracterizar 

a cultura do descartável e um sentimento de volubilidade que caracterizam esta 

sociedade consumista contemporânea. De acordo com o autor, “não é nada além de uma 

sociedade do excesso e da fartura e, portanto da redundância e do lixo farto” (BAUMAN, 

2007, p. 111). 

Para Sudjic (2010), vivemos atualmente num mundo afogado em objetos, como nos 

relata: 

Nunca possuímos tantas coisas como hoje, mesmo que as utilizemos cada 
vez menos. As casas em que passamos tão pouco tempo são repletas de 
objetos. Temos uma tela de plasma em cada aposento, substituindo 
televisores de raios catódicos que há apenas cinco anos eram de última 
geração. Temos armários cheios de lençóis; acabamos de descobrir um 
interesse obsessivo pelo ‘número de fios’. Temos guarda-roupas com 
pilhas de sapatos. Temos prateleiras de CDs e salas cheias de jogos 
eletrônicos e computadores. [...] São os nossos brinquedos: consolos às 
pressões incessantes por conseguir o dinheiro para comprá-los, e que, em 
nossa busca deles nos infantilizam. (SUDJIC, 2010, p. 5). 

Na sociedade de tantos excessos, a durabilidade dos bens é encurtada, favorecendo o 

desperdício e o descarte prematuro dos objetos. Bauman (2007, p. 118) nos lembra que 

o lixo é o produto final de toda ação de consumo. O autor comenta que a percepção da 

ordem das coisas na atual sociedade de consumo é diretamente oposta à que era 

característica da agora já ultrapassada sociedade de produtores. Na visão do autor hoje é 

a vez das partes úteis das coisas terem vida curta, volátil e efêmera, para abrir caminho 

para a próxima geração de produtos úteis. Então só o lixo tende a ser, infelizmente, 

sólido e durável. Solidez agora é sinônimo de lixo.  

2 A responsabilidade do design 

É fato que o design ao longo do tempo vem garantindo um papel fundamental no 

processo de criação de produtos. A velocidade e a dinâmica impostas pelo mercado, que 

pode vir de clientes, concorrentes, empresas, indústrias e outros, exige do design uma 

flexibilidade e enfatiza a necessidade de dominar as várias formas de buscar e atingir o 

sucesso de um produto em um espaço de tempo cada vez mais curto.  

A responsabilidade do design durante todo o processo de criação, execução e 

disponibilidade do produto no mercado é tema de muitas discussões atuais, pois também 

é fato que o mercado além de ter muitos produtos bons, pensados de forma inteligente 

em que seu processo de vida é pensado desde o surgimento até a sua reciclagem no final 

da vida útil, temos também uma série de outros produtos que são colocados no mercado 

sem esta visão sistêmica e sustentável.  

Ainda que o processo produtivo possa parecer fora de controle, como afirma 
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Thackara (2008), de certa forma, como ele enfatiza, o seu controle ainda está ao nosso 

alcance. O autor nos fala que muitas das preocupantes situações atuais são resultadas de 

decisões de design. O autor continua dizendo que a perigosa situação do planeta, nosso 

único lar, é um bom exemplo disto e que oitenta por cento do impacto ambiental dos 

produtos, serviços e infra-estruturas ao nosso redor são determinadas pelo designer, 

além disto: 

As decisões de design moldam os processos por trás dos produtos que 
utilizamos, os materiais e energia necessária para produzi-los, o modo 
como o operamos no dia-a-dia e o que acontece com eles quando perdem 
a utilidade. Podemos não ter previsto tudo isso e podemos lastimar pelo 
que aconteceu, mas as situações que enfrentamos hoje foram de uma 
forma ou de outra planejadas por nós no passado. (THACKARA, 2008, p. 
24). 

A ideia do autor é bem simples: “se pudemos planejar como entrar em uma 

dificuldade, podemos planejar como sair dela” (THACKARA, 2008, p. 26). Para ele os 

designers estão tendo de evoluir de autores individuais de objetos, ou construções, a 

facilitadores de mudança entre grandes grupos de pessoas e para que isto aconteça na 

visão do autor à saída é: “Para mudar a forma como fazemos as coisas, precisamos 

mudar a forma como as percebemos” (THACKARA, 2008, p. 18). 

A partir da sociedade industrial do século XX até a sociedade do conhecimento, 

período em que vivemos atualmente, houve uma significativa mudança nos rumos da 

cultura material e, em consequência, no papel do design de forma geral. Estamos 

acompanhando o surgimento de novos métodos de design, que deixaram de se basear 

exclusivamente no trabalho individual para enfatizar trabalhos em equipe, valorizando o 

espírito de cooperação flexível entre diversos campos de conhecimento e a integração 

com outras áreas, como as ciências, a tecnologia, o gerenciamento, a cultura, as artes, 

entre outros. 

O design indica o trânsito da ideia para a forma e esse percurso entre os dois é 

complexo e integram vários aspectos, tecnológicos, sociais, culturais, econômicos 

surgindo, assim, a necessidade de desenvolvermos uma compreensão integradora e 

interdisciplinar acerca do design. Porém, ao mesmo tempo em que o design conquistou 

essa extraordinária evidência, está em curso também um processo de incompreensão e 

banalização da palavra design. 

Mas o que é essa banalização? Maldonado (2000) adverte que esse processo de 

banalização não é apenas uma questão do léxico. Segundo ele, trata-se de uma 

indeterminação, que parece ser o principal obstáculo para a definição do design como 

disciplina. Essa banalização e indeterminação implicam na identificação do design 

exclusivamente com os apelos formais dos produtos, da moda. Para o autor, esse 
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processo provoca efeitos devastadores, pois “quando há falta de definição, nenhuma 

ação coerente é possível” (MALDONADO, 2000, p. 56). 

Torna-se importante, portanto, entendermos que no atual momento, num contexto 

de pós-industrialização e hiper-consumo, onde todos os produtos parecem já terem sido 

criados e produzidos, onde coexiste uma realidade que possivelmente seja insuperável 

que é a disparidade entre a pobreza absoluta e a riqueza, outro cenário emerge e coloca 

um impasse enfrentado pelo design: a questão do descarte pós-uso do produto 

industrial, ou a atualmente chamada obsolescência programada. 

Criar estratégias para o descarte, para a re-materialização e para a reciclagem 

constitui-se num desafio significativo para a atuação do design como agente de 

transformação, promoção de novos estilos de vida, novas formas de perceber o mundo e 

as coisas a sua volta, principalmente diante da aguda crise ambiental que vivemos hoje. 

3 Novos caminhos 

Já no início do século XXI a reciclagem se tornou elemento importante na maioria dos 

países industrializados porque a quantidade de produtos usados e descartados no 

ambiente tem aumentado dramaticamente (LIMA, 2003).  

Além do aspecto ambiental, amplamente discutido pela sociedade, o aspecto 

econômico tem feito a reciclagem tomar uma importância estratégica, não só para os 

materiais poliméricos, mas também para as demais classes de materiais. Porém, 

podemos perceber que a questão da reciclagem ainda enfrenta uma série de situações 

que acabam por dificultar o desenvolvimento e ampliação de seus processos. Conforme 

Hamerton, Zapagic e Emsley (2003) nos fala, existem três principais obstáculos para que 

o processo de reutilização seja aplicado com eficiência. 

a. O primeiro diz respeito à coleta do produto, que é dificultada pela falta de uma 

estratégia de recolhimento eficiente e também na falta de interesse por parte de 

grande parte das indústrias em aplicar essa prática; 

b. O segundo obstáculo diz respeito ao Design do Produto, que em grande parte dos 

casos é projetado sem a preocupação pelo processo de desmontagem; 

c. E como terceiro obstáculo é levantada a questão da baixa aceitação pelo usuário final 

de produtos reciclados, que pode estar associada a várias questões, entre elas o 

baixo desempenho do produto gerado em relação ao original. 

O que podemos então pensar destas colocações: Dois, dos três obstáculos 

apresentados são situações que podem ter a intervenção inteligente do design, além 

disto, que possivelmente o objeto reciclado carrega consigo informações subjetivas de 

sua existência anterior, ou seja, mesmo que reciclado, seus sentidos, significados que 

foram dados a eles por nós mesmos ainda são muito presentes e marcantes, porém, de 
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forma conturbada, pois aquele novo objeto que se mostra não condiz mais com as 

funções e atribuições que lhes eram peculiares anteriormente. Então sua rejeição e 

possível aceitação não estariam no campo dos significados? 

Durante muito tempo no design, o significado de um bom produto era sinônimo 

apenas de sua função, e foi a partir deste pensamento que nasceu uma ideologia de 

projeto que teve seu nome chamado por funcionalismo. Mas hoje, sabemos que os 

produtos/artefatos possuem bem mais que um único propósito. Na verdade os artefatos 

são junções de um processo que está, em grande, parte invisível aos nossos olhos. Eles 

têm função? Com certeza sim, mas também possuem inúmeros significados para nós. De 

certa forma podemos pensar que a função acaba sendo um dos significados do produto. 

Os artefatos carregam consigo boa parte da historicidade de nossas vidas e é a partir 

deste contexto que criamos significados para eles.  

Baudrillard (2006) nos esclarece a diferença entre produtos materiais e objetos de 

consumo. Para o autor os objetos e produtos materiais são apenas objetos da 

necessidade e da satisfação humana. O autor nos relata que em todos os tempos 

comprou-se, possuiu-se, usufruiu-se, gastou-se e, contudo não se “consumiu”, pois nas 

festas primitivas, a prodigalidade do senhor feudal, e o luxo dos burgueses do século XIX 

não pertencem à esfera do consumo, como a entendemos atualmente. Então, se nos 

sentimos justificados a usar este termo na sociedade contemporânea, segundo o autor, 

não é porque passamos a comer mais e melhor, porque absorvemos mais imagens e 

mensagens, porque dispomos de mais aparelhos e de gadgets. Para o autor:  

O consumo não é nem uma prática material, nem uma fenomenologia da 
‘abundância’, não se define nem pelo alimento que se digere, nem pelo 
vestuário que se veste, nem pelo carro que se usa, nem pela substância 
oral e visual das imagens e mensagens, mas pela organização de tudo isto 
em substância significante; é ele a totalidade virtual de todos os objetos e 
mensagens constituídos de agora então em um discurso cada vez mais 
coerente. O consumo, pelo fato de possuir um sentido, é a atividade de 
manipulação sistemática de signos. (BAUDRILLARD, 2006, p. 206). 

Ainda segundo o autor, o objeto-símbolo tradicional, que pode ser traduzido pelos 

artefatos do nosso cotidiano, constitui-se como mediador de uma relação real ou de uma 

situação vivida, trazendo claramente impresso na sua substância e na sua forma a 

dinâmica consciente ou inconsciente desta relação, portanto não-arbitrária, este objeto 

ligado, impregnado, pesado de conotação, mas sempre vivo por sua relação de 

interioridade, de transitividade em direção ao ato ou gestos humanos (coletivos ou 

individuais), este objeto não é consumido. Para tornar-se objeto de consumo é preciso 

que o objeto se torne signo, quer dizer, exterior de alguma forma a uma relação da qual 

apenas significa, portanto, ele será arbitrário e não coerente com esta relação concreta, 

mas adquirindo coerência e consequentemente sentido em uma relação abstrata e 
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sistemática com todos os outros objetos-signos. Para o autor, só neste momento o objeto 

se “personaliza”, que se torna em série e aí será consumido, porém jamais na sua 

materialidade, mas na sua diferença (BAUDRILLARD, 2006, p. 206-207). 

4 Ressignificar para sustentar 

Assim como para Eco o signo é uma entidade em permanente transformação, a 

significação experimenta o permanente (re)tecer. Novas informações e experiências (de 

qualquer naturezas) permitem ao sujeito reconhecer nos mesmos signos novas porções 

de significação e conferir a signos diferentes a mesma significação, ampliando ou 

restringindo, organizando ou desorganizando e construindo ou desconstruindo a 

significação atribuída (ECO, 1991, p. 39-40).  

Podemos então compreender que é mediante a construção de sentidos que 

conhecemos o mundo. O ser humano então está em constante recriação das coisas. “[...] 

por meio do sentido, transformando-as de elementos insignificantes em objetos 

carregados de significação cultural. O mundo do ser humano é sempre um sentido de 

mundo” (RUIZ, 2003, p. 59). 

Porém, devemos entender que dizer que o ser humano constrói o mundo pautado por 

suas impressões, não significa afirmar que o sentido seja da qualidade do individual, de 

domínio de um único sujeito. Conforme Ruiz (2003, p. 67) nos fala: “[...] o sentido é 

sempre social. Ele se organiza em teias e estruturas de significados, a fim de estabelecer 

suturas simbólicas que dêem coerência à ação humana”. 

Os significados estão sujeitos à reconstituição contínua por meio da expansão do 

domínio da suplementação. Esta afirmação é de Grandesso (2000), que ainda nos fala:  

Os significados são inerentemente inconclusos. O significado mantém-se 
como uma realização temporária, sujeito a acréscimos e alterações por 
meio de significações suplementares. O que é fixado e estabelecido em 
um momento pode tornar-se ambíguo e ser desfeito no próximo. Podem 
ocorrer negações e alterações dos intercâmbios como formas de atividade 
significativa. Essas mudanças estão sujeitas a ocorrerem continuamente 
por meio da interação com e entre os outros (tais como amigos, parentes, 
terapeutas e mídia). (GRANDESSO, 2000, p. 168).  

Podemos então concluir que o “significar” é um atributo de todo ser humano, que 

pode conferir às coisas, os mais variados significados. Estes significados são na verdade 

o resultado do que percebemos em relação do que esta ao nosso redor, ou seja, 

combinação da somatória de variáveis que resultam numa determinada percepção, 

levando em consideração também o nosso repertório, e é aí que se instala a significação. 

Seria então possível, que ao manipular estas variáveis de forma premeditada, o 

design poderia alterar a forma como perceberíamos o objeto? 
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Ou seja, o designer poderia gerar através da mudança nas variáveis da percepção 

uma alteração de significação de um determinado produto/objeto que tenha sido 

descartado ou que tenha sido reciclado, mas que foi repelido? 

Será que o descarte de grande parte de produtos que são jogados fora, em bom 

estado de uso ainda, não seria evitado se estes tivessem para nós outros significados? 

Talvez seja possível que ao provocarmos uma transformação nas características 

perceptíveis dos produtos, aliando a concepção de design, poderemos ter o resultado de 

um produto que terá um novo sentido para determinadas pessoas, modificando a forma 

de como percebemos, gerando um possível desejo de posse que já não existia. 

Podemos então entender que não basta apenas existir a reciclagem pela reciclagem. 

Este processo para que seja finalizado em seu real objetivo, deve ter associado em seu 

processo, os mecanismos disponíveis no design, que possibilitaram as alterações 

necessárias no objeto/produto para que a percepção acerca dele tenha sido alterada 

também, gerando assim um novo sentido, um novo significado para quem o observa 

como veremos nos exemplos que se seguem. 

5 Estudo de casos 

Em 1912 Marcel Duchamp dava a denominação de ready-made, para os objetos de 

consumo, que eram produzidos industrialmente, mas que o artista os retirava de seu 

contexto original para serem vistos de uma forma puramente estética, sem alterar sua 

forma original. Foi Duchamp, principalmente por suas declarações, quem abriu os 

caminhos para pensar o objeto funcional como portador de um discurso que pode ser 

ironizado e relativizado, como meio para questionar o objeto como arte. 

Mas e se pensarmos este mesmo processo, com o objetivo de dar um novo 

significado ao objeto que não apenas um elemento de arte para ser apreciado, mas um 

novo sentido de uso, de aplicação, de utilidade ou simplesmente estético? 

Na figura 1 abaixo, podemos perceber que estamos diante de um objeto que em sua 

primeira vida útil com certeza não tinha uma função decorativa, mas que ao final de sua 

vida pôde ter um novo sentido para nós, algo puramente estético, hastes de batedeiras 

que viram adereços para o relógio de parede. Então temos aqui um objeto que teve seu 

sentido funcional alterado para um sentido estético. 
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Figura 1: Relógio de parede (usado com a permissão de Sassy Crafter) 

 
 

Em outro exemplo, figura 2, encontramos uma velha gaveta de armário ou 

escrivaninha que deixa sua função básica, muito provavelmente após seu descarte e 

passa a ser reutilizada como um porta chaves ou porta objetos para paredes, que pode 

ficar esteticamente interessante em determinados ambientes.  

Figura 2: Porta Chaves (usado com a permissão de Sassy Crafter) 

 
 

Este exemplo a seguir, figura 3, demonstra claramente que a reutilização/reciclagem 

quando é feita dentro de um processo de design, pode dar excelentes resultados. Uma 

banheira metálica esmaltada, que provavelmente estava descartada em algum local, 

passa a assumir uma posição de destaque na sala de alguma residência, com uma 
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função/sígnica completamente diferente a sua original. 

Figura 3. Banheira/Sofá (usado com a permissão de Sassy Crafter) 

 
 

Esta questão da ressignificação não fica limitada apenas aos produtos, mas também 

a materiais que antes teriam uma utilidade marginalizada, como é o caso do 

compensado, que apesar de ser um produto com valores sustentáveis importantes, na 

sociedade atual, está relegado a um segundo plano, em fundos de armários ou mesmo 

muito utilizado na construção civil. 

Porém, quando temos a intervenção do design, alterando as variáveis que compõem 

a sua percepção, neste caso em especial, a estética e a evidenciação das características 

visuais da colagem das lâminas que o compõem, podemos ter um resultado como o da 

figura 4, abaixo. Um banco desenvolvido completamente com o compensado torneado a 

vista. 
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Figura 4. Banco produzido por lâminas de compensado torneadas (foto do arquivo 
pessoal do autor do artigo) 

 
 

Ao analisarmos os dois primeiros exemplos, poderemos perceber que a reutilização 

do objeto aconteceu, porém sem uma intervenção planejada do design. Notem que o 

relógio de parede tem um apelo puramente estético, ficando muito mais próximo de uma 

intervenção de artes plásticas. Já o segundo exemplo, da gaveta que se tornou porta 

chaves, houve um deslocamento de uso apenas. 

Agora, nos outros dois exemplos, tanto na banheira que se tornou um sofá quanto no 

banco totalmente produzido por chapas de compensado, fica evidente a intervenção 

planejada do design, que se preocupou com questões de processo, materiais, usabilidade 

entre outros. 

O designer, ao pensar em soluções de uso para os objetos, recria o sentido das 

peças. A velha banheira vira peça de destaque e o compensado enobrece o banco. Com 

esse movimento, a percepção do consumidor se altera e ele passa a enxergar os 

produtos reciclados a partir de uma nova perspectiva, muito mais positiva. Muda o 

sentido, altera-se, portanto, a percepção.  

6 Considerações finais 

Podemos pensar que nesta sociedade, onde o que é “novo” devora o que é “velho” e o 

descarta vertiginosamente, o design poderá propor novos paradigmas, não apenas com 

referência à recepção e à apreciação estética do reciclável e dos materiais transmutados. 

Essa possível mudança paradigmática ressalta a afirmação do professor Fry (1994, p. 

112): “O design vem antes daquilo que se faz e prossegue depois que termina. A 

implicação é que a atuação do design envolve não apenas quem desenha, mas também 

quem é desenhado”. 

Com este artigo pretendemos provocar uma reflexão sobre o papel do design nesse 
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momento crítico de nossa sociedade, discutindo as possibilidades de sua atuação mais 

forte na ressignificação de objetos/produtos/materiais que já estão aí, produzidos e 

ocupando espaços desnecessariamente, dando-lhes a possibilidade de representar para 

as pessoas novos significados. Com certeza, esta poderia ser uma solução simples, 

prática e rápida para a crescente poluição de objetos descartados a cada dia em nossa 

sociedade, uma possível contribuição para as questões de sustentabilidade.  
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Tribos de consumo: um estudo junto a tribos no espaço 
urbano de Porto Alegre 

Tribes of consumption: a study in the next to urban tribes of 
Porto Alegre 

Angela de Araujo Severo, Filipe Campelo Xavier da Costa  

O presente artigo foi baseado no livro do sociólogo Francês Michel Maffesoli (2000), o mesmo se 
destaca pela importância dada em sua análise da sociedade contemporânea ao estudo das tribos 
urbanas. No seu livro "O Tempo das Tribos" (2000), o autor analisa a mudança de enfoque da 
sociedade pós-moderna e o surgimento de novos grupos sociais. Neste contexto a sociedade atual 
transporta em si uma série de significados, que para compreendê-los deve-se atentar para as 
transformações sutis nas estruturas culturais, sociais e de consumo. Para melhor alcançar os 
objetivos deste estudo, além da fundamentação teórica, buscou-se investigar duas tribos urbanas, 
a tribo dos ‘skatistas’ e a tribo dos surfistas, através de uma pesquisa exploratória qualitativa, 
caracterizando, seus hábitos de consumo e seus costumes no espaço da cidade de Porto Alegre.  

tribos, consumo, sociedade 

This article was based on the book by French sociologist Michel Maffesoli (2000), it stands out for 
emphasis in his analysis of contemporary society to the study of urban tribes. In his book "The 
Time of the Tribes" (2000), the author examines the shift from post-modern society and the 
emergence of new social groups. In this context the present society carries within it a number of 
meanings, which to understand them one must pay attention to subtle changes in cultural, social 
and consumer products. To better achieve the objectives of this study, beyond the theoretical 
basis, we sought to investigate two urban tribes, the tribe of 'skaters' and the tribe of surfers 
through an exploratory qualitative research, characterizing their spending habits and customs in 
space the city of Porto Alegre. 

tribes, consumer society 

1 Introdução 

Os consumidores são indivíduos complexos, estão sujeitos a uma variedade de 

obrigações sociais bem diferenciadas de suas necessidades de sobrevivência. Nesta 

perspectiva a expressão "tribo urbana”, utilizada por Maffesoli (2000) fundamenta o 

fenômeno das tribos e a forma de como ele se constitui nas diversas redes, grupos de 

afinidades, interesse e laços de vizinhança que estruturam nossas megalópoles. Essas 

agregações apresentam uma conformidade de pensamentos, hábitos e maneiras de se 

vestir. 

As tribos urbanas são constituídas de micro grupos que têm como objetivo principal 

estabelecer redes de amigos com base em interesses comuns. Maffesoli (2000) propõe 

que o "tribalismo" ou "neo – tribalismo", a preocupação com o presente vivido 
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coletivamente. Para Magnani (1986), tribos urbanas têm um significado de um pacto que 

aciona lealdades para além dos particularismos de grupos domésticos e locais. Maffesoli 

(2000) destaca algo paradoxal nas tribos urbanas. Elas são instáveis e "abertas", 

podendo uma pessoa que participa delas "evoluir de uma tribo para a outra". Dentro 

deste cenário, tanto Lipovetsky (2004) como Maffesoli (1987), compartilham da mesma 

posição quanto ao sentido da perda da “representação” da família, ambos concordam que 

o peso dos valores familiares se perdem no grupo, enquanto nas tribos estes valores 

ganham espaço.  

Neste sentido, este artigo tem como objetivo investigar duas tribos urbanas, a tribo 

dos ‘skatistas’ e a tribo dos surfistas, através de uma pesquisa exploratória qualitativa, 

caracterizando, seus hábitos de consumo e seus costumes no espaço da cidade de Porto 

Alegre. 

2 Tribos urbanas e seus aspectos no tempo e no espaço  

Maffesoli (2000) define tribos urbanas como agrupamentos semi-estruturados, 

constituídos predominantemente de pessoas que se aproximam pela identificação comum 

a rituais e elementos da cultura que expressam valores e estilos de vida, moda, música e 

lazer, típicos de um espaço-tempo. Na conjuntura das tribos, observa-se uma relação 

espaço-tempo particular.  

Segundo Magnani (1986) nas tribos urbanas, o que não se aplica às indígenas, são 

grupos cujos integrantes vivem simultânea ou alternadamente muitas realidades e 

papéis, assumindo sua tribo apenas em determinados períodos ou lugares, por exemplo, 

o bancário que só depois do expediente é clubber, o universitário que só à noite é dark, 

rapper que oito horas por dia é office-boy   

O tempo não é vivido como processo histórico, mas como uma sucessão de fatos 

presentes. Algumas tribos marcam sua especificidade pela ocupação e domínio de um 

certo recorte do espaço urbano – praças, escadas, pistas de skate - no qual inscrevem 

sua marca pelo graffitti e pichação. Para Canclini (1997), as tribos compensam a 

atomização e a desagregação das grandes cidades, negligenciadas pelas macropolíticas, 

oferecendo a participação em grupos. Ainda nessa perspectiva, as tribos funcionam como 

referências simbólicas, suplências aos aparatos políticos e culturais que se tornaram 

arcaicos. Portanto, as tribos não se manifestam isoladamente em guetos nos centros 

urbanos, as mesmas auxiliam na constituição da diversidade social, cultural e ideológica 

que compõe o espaço híbrido da cidade como um todo. Basta um breve passeio pela 

região central de Porto Alegre para constatar a imensa variedade de pessoas com estilo.  

Neste contexto é possível observar também o comércio de roupas, calçados, 

acessórios onde existe muita diversidade para atender às demandas por produtos 

voltados especificamente para aspirantes e membros de determinados grupamentos 
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urbanos. Também existem microrregiões de Porto Alegre onde se concentram 

manifestações locais de várias tribos, inclusive com dia e hora marcada para se reunirem 

em maiores concentrações de integrantes no intuito de estar junto à toa. 

Essa “cultura do sentimento” tem como única preocupação, viver o presente 

coletivamente. As reflexões de Maffesoli (2000) estão voltadas para o individual e a 

ambiência comunitária produzindo multiplicidade como um paradigma estético.  Assim, 

permite vivenciar e sentir, em comum, através do corpo e se manifesta através da idéia de 

persona, de máscara, que pode ser mutável e que se integra numa variedade de cenas e 

de situações, que só valem porque são representadas em conjunto. O autor argumenta 

que o efeito "estar junto á toa", pode servir como novo pano de fundo, de elemento 

revelador para novos modos de vida que renascem sobre os nossos olhos, em uma nova 

concepção ao tempo livre e a solidariedade dos reagrupamentos, mesmo que com isto os 

integrantes das tribos sociais paguem o preço da perda da sua própria personalidade. 

3 Tribos: uma sociedade eletiva 

No caso das tribos, as buscas de outros indivíduos com os mesmos traços sejam de 

pensamentos, modo de vestir ou gosto musical e como estes traços são exteriorizados na 

sociedade, se formam como verdadeiras sociedades tribais. Segundo Amaral (2002) cria-

se, então, tentativas de respostas ao sentimento de massificação como: a procura de 

novas formas de subjetivação, a difusão de estilos de vida diferenciados, a 

experimentação que tenta criar novas unidades sociais mais “afetivas”, a multiplicação de 

possibilidades de engajamento, entre outras.  Conforme o autor existe neste contexto um 

caminho de pesquisa que pode ser repleto de ensinamentos, hipóteses, mesmo se (e 

porque) raramente é seguido.  O mesmo se propõe a chamar de hipótese de centralidade 

subterrânea definindo como hipótese da sociabilidade. Suas expressões podem ser, na 

verdade, muito diferenciadas, mas a sua lógica é constante: o fato de compartilhar um 

hábito, uma ideologia, um ideal, que venha a determinar o estar junto, permitindo assim 

uma proteção contra a imposição, venha ela do lado que vier. (Amaral, 2002) 

Trata-se de um novo modo de vida quotidiana, e esta temática não pode mais ser 

silenciada, segundo o autor é o surgimento atual de uma mudança de paradigma. Assim, 

uma das maneiras de compreender os fenômenos no contexto urbano, é proceder ao 

estudo dos estilos de vida de cada grupo, a partir da investigação cuidadosa de seu 

cotidiano, no trabalho, no lazer, na escola, família, suas preferências, participação 

política, participação em outros grupos etc., como observou Magnani (1986).  

Desta maneira modos de vidas alheios uns aos outros podem gerar em reticências, 

uma forma de viver em comum, é a fertilidade dos grandes movimentos sociais e 

culturais, em que o ser humano tem a necessidade de se coligar como uma forma de 

proteção e amparo.  
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4 Tribos e a sociedade do consumo 

A relação das tribos com a sociedade de consumo é bastante complexa. Baudrillard (1995) 

afirma que na cultura do consumo os bens materiais não são apenas utilidades, mas tem 

um valor simbólico. Bauman (2001) afirma que os indivíduos da sociedade contemporânea, 

principalmente os adolescentes, necessitam pertencer a grupos para ter uma identidade, 

mesmo que esta se encontre norteada pelo compartilhamento de signos de consumo. 

Já na concepção de Cova, Kozinets e Shankar (2007), os mesmos enfatizam que 

tribos de consumidores ativam e avivam um processo social de significados e a 

comunicação desempenha um papel crucial, ou seja, tribos estão prestes a se tornarem 

atores coletivos no mercado. 

Nessa, perspectiva, as identidades, as aparências, os significados e o consumo 

caminham juntos, Maffesoli (2000) cita que a importância da aparência é um vetor de 

agregação, a estética é um meio de experimentar, de sentir em comum e é também um 

meio de reconhecer-se. Os matizes das vestimentas, os cabelos multicoloridos e outras 

manifestações servem de cimento. A teatralidade instaura e reafirma a comunidade. O 

culto ao corpo, os jogos da aparência, só valem porque se inscrevem numa cena ampla. 

Onde cada um é, ao mesmo tempo, ator e expectador.  

Neste contexto destacaram-se duas tribos em especial para investigação, a tribo dos 

surfistas e a tribo dos skatistas, sendo observadas pelas suas semelhanças no estilo de 

vida e na forma de consumo. 

4.1 Cultura da tribo dos skatistas e dos surfistas 

As tribos pesquisadas se enquadram no estilo, enquanto que as tribos, usando como 

exemplo, os emos, punks e os góticos, estão inseridos no contexto de movimentos 

sociais e políticos. 

Sempre criando seus próprios estilos e valorizando o esporte, como a locomotiva que 

os une, a tribo dos surfistas tem a origem no imaginário, criado por filmes e seriados de 

Hollywood, cuja aparência são roupas de verão bastante floridas e coloridas que deixam 

o corpo à mostra. Suas manifestações são o romantismo, a natureza como fonte de 

inspiração equilíbrio mental e a conquista da boa forma física. No caso dos skatistas a 

origem veio  dos simpatizantes do surf, com dificuldades  de  acesso ao mar, surgiram 

principalmente nos subúrbios das cidades. Sua aparência está aproximada com os 

rappers e simpatizantes do hip hop. 

Dentro  desse enfoque, para melhor representar esta temática, este  estudo 

contempla resultados de uma pesquisa de abordagem qualitativa de duas  tribos 

específicas, a "tribo do surf" e a "tribo dos skatistas" em que se buscou analisar o papel 

dos grupos de referência no comportamento de compra de sujeitos integrantes de ambas 

as tribos em Porto Alegre, no contexto econômico e social da comunidade local. 
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5 Resultados do estudo 

Anexo a este estudo constam as questões investigadas junto às tribos dos surfistas e 

skatistas de Porto Alegre, cujo resultado foi descrito neste subitem. A pesquisa tem sua 

abordagem metodológica de natureza qualitativa, a partir da realização de quinze 

entrevistas pessoais e pela internet.  

A faixa etária entre dos participantes ficou entre 14 a 23 anos, os mesmos possuem 

nível educacional médio e superior incompleto, e se identificaram como grupos de atletas 

do surf e do skate, residem em Porto Alegre, possuem nível sócio econômico médio.  

As entrevistas duraram em média quinze minutos e os resultados foram os 

seguintes: a grande maioria dos surfistas respondeu que o motivo que os une é a paixão 

pelo mar, pela adrenalina das ondas e pelo estilo de vida que possuem, apesar de 

viverem longe da praia. Já os skatistas informaram que os motivos são puramente a 

paixão pelo esporte, pela adrenalina e pela liberdade, apesar de todo este culto e amor 

ao esporte, um dos entrevistados afirmou "O skate não é só um esporte. Têm os amigos, 

o estilo de se vestir, a música", os skatistas citaram que como o esporte é de "rua" ainda 

existem muitos preconceitos na sociedade, informaram que apesar de muitos fatos terem 

mudado, ainda uma parte da sociedade os considera "grupo dos desocupados". 

Os entrevistados informaram também que freqüentam campeonatos estaduais onde, 

além da prática do surf e do skate, nestas tribos, existem muitos amantes da natureza 

que praticam camping, montanhismo, que é o caso dos surfistas que quando distantes do 

mar praticam skatismo.  

Ambos participantes das tribos são freqüentadores de academias na capital, 

ocasionalmente os surfistas juntamente com os skatistas se unem em um mesmo grupo, 

onde os mesmos garantem que, é pelo esporte que a união destas duas tribos se justifica. 

Dentre os entrevistados, 12 possuem cartão de crédito, 10 possuem conta bancária, 

09 possuem veículo próprio, 13 possuem remuneração salarial e 09 viajam de 2 a 3 

vezes por mês para o litoral gaúcho e pelo menos uma vez por ano para o exterior. 

Informaram ainda que os encontros das tribos em Porto Alegre possuem locais e 

horários definidos, no caso dos surfistas são chamados de "Surf Club" onde as noites de 

quarta-feira na capital gaúcha são reservadas para o que eles chamam de os "amantes 

do surf". Trata-se de um ponto de encontro não só para os atletas, mas também para os 

simpatizantes do esporte. 

O objetivo do Surf Club é promover o lado de entretenimento do esporte em um 

ambiente diferenciado, simulando o ambiente litorâneo, onde desfrutam de shows de 

"surf music" e desfiles de marcas famosas.  Outro local muito freqüentado pela tribo dos 

surfistas é uma revistaria "underground", onde os mesmos encontram livros, revistas e 

jornais do surf nacionais e internacionais. Já os skatistas freqüentam parques e praças 

em Porto Alegre, citaram a Praça Plínio Brasil Milano e o Parque Marinha do Brasil. 
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Quanto aos estilos musicais os surfistas citaram a preferência por reggae, rock e rap. Já os 

skatistas citaram que seus gostos musicais reúnem influências de vários gêneros, no entanto a 

vertente mais forte está entre os acordes pesados do hardcore é o ritmo apressado e bruto do 

punk, portanto o punk rock acabou sendo a forma de expressão musical mais importante para 

essa tribo. Para os surfistas a prancha preferida é Bushman nas vestimentas a marca preferida 

é a Quiksilver, camiseta Oakley ou O'Neill e roupas de borracha é da Rip Curl ou O'Neill e no 

caso da tribo dos skatistas seus skates preferidos são da marca Flip, Element, Blind, Darkstar e 

suas marcas preferidas para se vestir são da Converse Skateboard, DC e Element. 

Os surfistas Informaram que praticam o esporte no litoral norte Rio Grande do Sul, 

mas muitos sonham em viajar para a Indonésia e um dos seus maiores ídolos é Kelly 

Slate, americano, campeão mundial de surf, enquanto os skatistas se satisfazem 

invadindo parques e praças na cidade para a sua prática. 

Quanto à alimentação, ambas as tribos foram citaram como "naturais" com 

tendências ao vegetarianismo, onde as preferências são por restaurantes da moda que 

servem pratos e sucos naturais. 

Nesta perspectiva as tribos abordadas, são consideradas um dos símbolos de tribo de 

consumo, os skatistas iniciantes, não despendem de muitos custos, já um profissional a 

despesa é de mais ou menos R$ 1.500 por mês, sem contar os gastos com tênis, que 

custa em torno de, R$ 300 o par e dura de uma a duas semanas. 

 Já os surfistas os valores gastos são maiores, os mesmos para praticar o esporte 

precisam viajar até a praia mais próxima, e seus simpatizantes adquirem vestimentas e 

acessórios para serem bem recebidos nesta tribo.  Ambas as tribos preferem roupas, 

pranchas e skates de grifes internacionais adoram viajar para o exterior, fazem refeições 

em locais bem freqüentados da cidade, ou seja, freqüentam lugares badalados da cidade. 

Os skatistas informaram ainda que os novos integrantes (iniciantes na tribo) tentam 

se identificar com a mesma através de vestimentas (moda) e acessórios. Os integrantes 

da tribo dos skatistas que não possuem condições financeiras para esta identificação, 

recorrem aos integrantes "competidores" amadores e profissionais, pois estes recebem 

artigos de seus patrocinadores e revendem a preços simbólicos, ou seja, artigos novos e 

usados são revendidos nos locais de encontro, formando assim um mercado de artigos 

paralelo, cujo único objetivo é estar dentro da "onda" da tribo.    

Neste sentido, o tribalismo está impregnando cada vez mais em modos de vida. 

Segundo Maffesoli (2000) modos de vida estranhos uns aos outros podem engendrar, em 

uma forma de viver em comum. 

Nesta perspectiva procurou-se através desta abordagem qualitativa primeiramente 

conhecer melhor seus hábitos de consumo, porém foi muito enriquecedor conhecer este 

grupo como alguns de seus anseios, suas necessidades e seus sonhos, abrindo novas 

oportunidades de futuras investigações científicas. 
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6 Considerações finais 

Relacionando este estudo com a teoria de Maffesoli (2000), é possível afirmar que estes 

fenômenos tribais podem ser estruturados quanto à forma de como as tribos se 

constituem nas diversas redes, de grupos de afinidades, interesse e laços de vizinhança, 

onde estas associações apresentam uma consonância de pensamentos, hábitos e 

maneiras de se vestir. 

Nessa, perspectiva, as identidades, as aparências, os significados e o consumo 

caminham juntos, Maffesoli (2000) cita que a importância da aparência é um vetor de 

agregação, a estética é um meio de experimentar, de sentir em comum e é também um 

meio de reconhecer-se.  Portanto nota-se que o fenômeno tribal é um forte elemento de 

construção de identidade através da pratica de consumo. Os participantes deste estudo 

acreditam que usando roupas “comuns” não serão reconhecidos, pois o importante é 

comprar roupas das marcas que a tribo esta usando. 

A aparição de novos grupos sociais e culturais são determinados como atributo dessa 

"nova” sociedade, por tratar a cultura não como uma decorrência da sociedade, mas um 

de seus aspectos mais importantes, pois é por meio dela que as pessoas se distribuem 

na sociedade contemporânea. 

Nessa perspectiva, as tribos urbanas pós-modernas, como os surfistas e skatistas 

possuem um estilo de vida com valores, gostos, formas de subjetivação, sensibilidades 

que definem um estilo próprio. 

Nestas estruturas de sociedade, o neo-tribalismo apontado por Maffesoli (2000) 

contém em suas entranhas as comunidades emocionais. Sentimentos, efervescências, 

identidades diluídas, “ajuntamentos” onde os indivíduos têm fartura de objetivos e tempo 

livre para o desfrute do lazer a ser consumido dentro dos centros urbanos. 

Dessa forma, as tribos abordadas, neste artigo, são exemplos de grupos que se 

caracterizam pela pulsão de estar junto, que se reúnem de acordo com suas afinidades e 

interesses. 

Pode-se concluir este estudo, a idéia de que tribos urbanas são estruturas que fazem 

parte da nossa sociedade, oportunizando o desenvolvimento de novos projetos na área 

de criação, através de métodos de projeto de design, utilizando ferramentas como, 

pesquisas etnográficas e antropológicas, visando entender melhor este novo conceito de 

sociedade que vem crescendo a cada dia nas grandes cidades. 
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Anexo 

Roteiro das entrevistas 

 

Idade: 

Nível de instrução 

Cartão de crédito ou conta bancária: () sim () não 

Veículo próprio: () sim () não 

Atividade profissional: 

Gosto musical: 

Lojas e Marcas preferidas: 

Locais que freqüentam: 

Hábitos e costumes: 

Sonhos e ambições: 

Motivos que os une ao grupo de identificação: 
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