Meio de Comunicação: linguagem, tecnologia e recepção

INGUAGEM E RECEPÇÃO

Segundo Marshal McLuhan e a Media Ecology, um
meio de comunicação ou media é composto por:
• Linguagem ou sistema simbólico (códigos e
repertórios);
• Tecnologia (veículo, canal e suporte material);
• Modos de recepção (condições de fruição).
Sendo que qualquer mudança em um dos três
elementos é suficiente para diferenciar um meio de
comunicação de outro, em razão das diferenças
identificadas no impacto no meio social.

Meio de Comunicação: linguagem, tecnologia e recepção

Por esta perspectiva:
1. qualquer OBJETO pode vir a constituir ou representar um meio de comunicação;
2. o AMBIENTE onde se dão as relações humanas deve ser observado como o espaço de um CONCERTO
DE MÍDIAS;
3. a mídia será estudada, desta maneira, pelo IMPACTO que alguns de seus elementos constituintes gera.
(Coelho, 2004)1
COELHO, Luiz Antonio Luzio. Os aspectos afetivos do objeto e mídia livro. Palestra apresentada no I Seminário Brasileiro sobre o
Livro e a História Editorial da Fundação Casa de Rui Barbosa/MinC e Universidade Federal Fluminense, Fundação Casa de Rui
Barbosa/MinC, Rio de Janeiro, nov. 2004.

1

Citando Marshall McLuhan e a Media ecology.
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A linguagem ou o sistema simbólico constitui-se de um sistema que combina elementos (repertório) e regras para
utilizá-los (código). Ou seja a linguagem configura ou dá forma a uma matéria inicialmente amorfa. Os meios de
comunicação visual, por exemplo, se utilizam daquilo que chamamos comumente de Imagem:
Elemento de linguagem capaz de evocar, para um sujeito histórico, social e psicológico, uma série de associações
e referências combinadas com base em código e repertório em que se insere tal sujeito. A imagem, então,
representa: faz a mediação entre aquilo a que se refere (o referente, ou objeto) e a percepção/interpretação de um
sujeito (interpretante ou referência). É um signo, segundo Peirce e Ogden & Richards, pois suscita reconhecimento
neste sujeito; em suma, significa.
A imagem, como qualquer outro elemento de linguagem (a palavra, o acorde etc.) pode ser pessoal, ou seja,
reconhecível apenas por um indivíduo; ou coletiva, reconhecível e partilhada por um grupo de indivíduos. Tal
separação, entretanto, é artificial, pois tais elementos de linguagem residem na interface entre pessoal e coletivo, no
imaginário, o tempo todo modificando e sendo modificadas pelos sujeitos.
Se desejar saber mais sobre linguagem visual veja: http://www.historias.interativas.nom.br/lilith/aula/apostilas/linguagemvisual.pdf
BETTOCCHI, Eliane. Imagem. In: COELHO, Luiz Antonio Luzio (org). Conceitos-chave em Design.Teresopolis: Novas Ideias, 2008.
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Assim como a matéria necessita de forma, a Linguagem necessita de uma Tecnologia que a materialize: um
suporte material, um veículo de emissão e um canal sensível de recepção.
Entende-se suporte através de sua relação com a recepção ou fruição, não com sua execução (isto seria a
técnica).
Por exemplo, um suporte impresso (livro, revista, jornal, etc) pode ser executado digitalmente, através de um
computador, mas o contato do receptor com a obra se dará bidimensionalmente sobre material impresso.
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Da mesma maneira, um suporte digital (site, CD, e-book, DVD vídeo, etc) pode ter uma instância plástica prévia,
digitalizada para ser tratada por programas de computador e finalmente visualizada (ou seja, fruída) através de um
monitor.
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E um suporte plástico (objeto tridimensional, instalação, etc) pode conter colagem de material gráfico ou de
material tratado digitalmente, mas sua fruição se dará sobre material do qual não se pode excluir o aspecto tátil e
tridimensional.

Meio de Comunicação: linguagem, tecnologia e recepção

Os meios e recursos de reprodução da obra estão diretamente relacionados ao suporte e ao modo como o
receptor entrará em contato com ela. Um suporte impresso costuma ser produzido/reproduzido via processos
gráficos industriais, reprografia ou gráfica digital; um suporte digital pode ser produzido em programas de
diagramação para ser projetado, revelado, disponibilizado na internet, veiculado em telas, etc. E um suporte plástico,
em geral, necessita de estruturas físicas que ocupam um espaço tridimensional.
É claro que livros e revistas podem ser veiculados digitalmente, assim como páginas de um website podem ser
impressas em papel e displays podem ser fotografados, digitalizados e impressos. Entretanto, na hora de escolher, é
preciso ter em mente que certos suportes privilegiam determinadas técnicas de execução.
As técnicas são os meios de execução da obra. Podem ser mecânicas ou digitais (fotografia, vídeo, computação
gráfica, programação HTML, animações, etc), ou seja, mediadas por instrumento mecânico, eletrônico ou digital; ou
podem ser digamos, "fisicas", como as diversas técnicas de pintura, desenho, gravura, escultura, colagem, etc, em
que se produz um objeto "matriz", a partir do qual serão feitas as reproduções. Obviamente todas as técnicas podem
se misturar entre si.
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Linguagem e Tecnologia são configuradas e materializadas para que sejam fruídas. Deste modo, é muito importante
destacar que o modo de recepção pertence muito mais ao sujeito do que ao objeto.
Isto quer dizer que determinados meios buscarão acionar um determinado modo de recepção, mas não
necessariamente serão "obedecidos" pelo sujeito.
Julio Plaza (2003) sintetiza os modos de recepção na contemporaneidade ao atualizar e ampliar o conceito de
abertura da obra de Umberto Eco (2001), que propunha que toda obra de arte carrega um grau mínimo de abertura
na medida em que pressupõe um espectador que irá recebê-la e interpretá-la subjetivamente. Tal posição foi
criticada por permitir a pressuposição que todas as interpretações seriam válidas, perdendo-se, portanto os limites
definidores (ou legitimadores) de "obra de arte".
Plaza, no entanto, não se preocupa com legitimação, mas sim trabalha o conceito focalizando a maneira pela qual o
receptor se relaciona com a obra, maneira esta que é, até certo ponto, "direcionada" pela maneira como a obra foi
concebida em termos de linguagem e tecnologia. Para compreender esse conceito veremos exemplos sob o ponto
de vista da arte e da narratividade.
ECO, Umberto. Obra Aberta. São Paulo: Perspectiva, 2001, 8a. ed.
PLAZA, Julio. Arte e Interatividade: Autor-Obra-Recepção. In: Concinnitas, no. 4. Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de
Janeiro e Editora 7Letras, 2003, pp. 7-34.
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Abertura de primeiro grau: consiste na
participação do receptor na obra como
interpretação mental.
Tal abertura foi destacada, entre outros
movimentos, pelo concretismo e, nas artes
visuais, seria associada aos intervalos, aos
espaços vazios, semantizados na
representação figurativa, privilegiados na
representação abstrata.

Pó do cosmos
Augusto de Campos
http://www2.uol.com.br/augustodecampos/07_02.htm
Capturado em 19/01/08
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Do ponto de vista da narratividade, este nível de abertura se caracteriza pela pluralidade de interpretações, ou seja,
não há uma única interpretação possível para uma obra. Se apenas uma interpretação fosse aceitável, o nível de
abertura seria zero.
Este nível de abertura está relacionado com a Estética da Recepção da escola de Konstanz e a teoria do efeito
estético de Wolfgang Iser. Podemos citar como exemplo a obra Dom Casmurro, com a já clássica pergunta: Capitu
traiu ou não Bentinho?
Obras publicadas na web onde é possível entrar e sair do texto por diferentes caminhos, mas não é possível alterá-lo
e só há uma ordem de leitura adequada para o texto principal, são outros exemplos deste tipo de narrativa:
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Abertura de segundo grau: pressupõe uma manipulação da obra
pelo receptor.
Esta abertura foi objetivada sobretudo na arte de participação,
onde o espectador se via convidado a explorar a obra e/ou penetrar
no espaço. Como diria Ligia Clark: "No meu trabalho, se o
espectador não se propõe a fazer a experiência, a obra não existe"
(Apud: Plaza, 2003:9).

Bicho
Lygia Clark, 1960.
http://www.chron.com/content/news/photos/04/06/20/mfa/photo9.html
Capturado em 17/06/04
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No ambiente narrativo em que no segundo nível de abertura da arte participativa temos as histórias que possuem
diferentes caminhos, diferentes percursos que podem ser explorados pelos leitores. Da mesma forma que os
espectadores não podiam modificar a estrutura das esculturas de Lygia Clark, nessas narrativas os leitores não
podem criar novos percursos. Pode-se dizer que há um nível de escolha, mas não de criação. Da mesma forma em
que um videogame o jogador pode escolher dentre opções pré-progamadas para sua personagem, pode explorar os
ambientes de jogo em diferentes ordens, mas não pode criar ambientes novos.
Um exemplo narrativo desse tipo de abertura são as chamadas aventuras-solo ou livros-jogos que possuem
passagens numeradas. Veja um exemplo:
22
Você está fugindo dos bandidos quando chega a uma pinguela que não lhe parece muito confiável. Dezenas de
metros abaixo há um rio caudaloso. O penhasco é rochoso, ao redor há um mato alto. Você ouve os bandidos se
aproximando.
Se quiser tentar atravessar a pinguela, vá para 15.
Se quiser tentar enfrentar os bandidos, vá para 59
Nesse esquema narrativo o leitor pode escolher dentre alternativas pré-determinadas, mas não pode criar opções
como, no exemplo, tentar descer o penhasco se agarrando nas pedras ou tentar se esconder no mato alto. A
estrutura narrativa costuma ser parecida com o exemplo a seguir:
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Abertura de terceiro grau: o leitor/espectador pode fazer alterações estruturais na
obra, criar opções. Abre-se espaço para a co-autoria com a possibilidade de o
usuário apresentar ações não previstas pelos autores do objeto.
Na arte, os situacionistas radicalizaram a questão da participação, com a criação de
obras anônimas e comunitárias, baseados no homo ludens, uma produção coletiva,
anônima e sem mercadorias artísticas.
A arte situacionista, assim como a atual arte coletiva que acontece na internet,
demandam efetivamente uma recriação da obra por parte do espectador: dá-se o
modelo (o sistema, o programa) para que o espectador produza a obra a partir dele.

Voce gostaria de participar de uma experiência artística?
Projeto de Ricardo Basbaum, iniciado em 1994, cuja proposta é fazer circular o objeto NBP (foto ao lado)
entre várias pessoas e grupos que podem registrar suas apropriações no site http://www.nbp.pro.br/

Imagem:http://www.nbp.pro.br/pop.php?imagem=./ex
periencias/img/hi/janela_tentativa_1170519270.jpg.
Capturado em 19/01/08

Na foto ao lado, um registro da participação de Cristina Ribas:
[...]Porto Alegre, Brasil - July 1st, 2002 -> July 31st, 2002
NBP - SÍTIO ESPECÍFICO >>> APARTAMENTO 308
February 2nd, 2007
Recebi o NBP do Jorge Menna Barreto.
A primeira vez que vi o objeto foi quando o Jorge e o caseiro do Sítio Específico desenterravam ele do solo onde tinha
ficado por uma lunação, bem perto da horta.
No outro dia, seguimos os gestos corporais da Fabiana Rossarola. Ela fez com que todos os Laranjas entrassem no
NBP, onde coubemos dois a dois de corpo inteiro, corpo moldado pelo objetão. A Patrícia Francisco também estava.
Levei o NBP prá casa logo em seguida. Era domingo. Começou uma nova semana, e tínhamos que voltar pra casa.
Eu e o NBP vivemos juntos por cerca de 4 meses.
Antes de mudar de Porto Alegre para Belo Horizonte, entreguei o NBP para o Cristiano Lenhardt. (o quinto Laranja)
Em: http://www.nbp.pro.br/blog.php?experiencia=33
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Na narratividade este nível é representado pelas histórias que são
criadas coletivamente de forma cooperativa. Todos os participantes se
tornam então co-autores da narrativa criada. Isso permite que o
desenvolvimento de enredos imprevistos no momento de planejamento
inicial da obra.
Como exemplos, podemos citar os RPG (Role Playing Game) em suas
variações de RPG de mesa, com as pessoas sentadas ao redor de uma
mesa interpretando personagens e criando histórias, e LARP (LiveAction RPG) em que há uma representação mais teatral das
personagens.
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MAS ATENÇÃO: INTERATIVIDADE NÃO É TECNOLOGIA!!!
A abertura de terceiro grau remete imediatamente à interatividade, sobretudo se pensarmos em termos como
autonomia, criatividade e imprevisibilidade (Machado, 1997). Marco Silva apresenta os três principais argumentos
contra a interatividade: 1) modismo semântico para designar diálogo e comunicação; 2) estratégia de marketing para
legitimar o "novo poderio tecno-industrial baseado na informática"; 3) tecnologia que se vale de uma interface
amigável para iludir e dominar o humano, regredindo-o à condição de máquina (Silva, 2002:9).
O autor alerta que, de fato, interatividade pode, e muitas vezes, tem sido reduzida a isso, mas que esta redução
pode ser uma miopia resultante de se pensar interatividade como tecnologia em vez de como modo de
recepção. Isto é bastante fácil de ocorrer visto que tal modo de recepção pareceu ficar mais evidente com o
desenvolvimento e popularização dos meios tecnológicos nomeados interativos (computadores e hipermídias em
geral) em oposição ao meios ditos massivos (rádio, cinema, imprensa, televisão).
Ou seja, o NBP não é interativo porque se publica algo no website, mas sim porque se cria algo a partir dele.
MACHADO, Arlindo. Formas Expressivas da Contemporaneidade. In: Pré-cinemas & Pós-cinemas. Campinas: Papirus, 1997.
SILVA, Marcos. Sala de aula interativa. Rio de Janeiro: Quartet, 2002, 3a. ed.
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Marco Silva (2002) trata o lema punk "faça você mesmo" ("do-it-yourself") como "uma orientação à livre significação,
quando estão em ruínas as significações pré-determinadas". Esta frase nos convida a entrar nas discussões acerca
da Pós-modernidade, mas isto seria uma digressão muito grande. Portanto, vamos ficar com a noção que o próprio
Marco Silva utiliza: "[...] uma linha de pensamento que questiona as noções clássicas de verdade, razão, identidade
e objetividade, a idéia de progresso ou emancipação universal, os sistemas únicos, as grandes narrativas ou os
fundamentos definitivos de explicação."
Fazer suas próprias significações está de acordo com o modo interativo de recepção. Entretanto, como alerta
Marco Silva (2002:13), parece arriscado atribuir às novas tecnologias a responsabilidade causal sobre as mudanças
na recepção. Antes, parecem estar-se operando modificações na própria linguagem, onde a diluição dos grandes
discursos abre espaço para a liberdade combinatória de significações. As novas tecnologias, sobretudo as baseadas
em hipertexto, potencializam a liberdade de combinação, permitindo, nas palavras do autor, "[...] a participação, a
intervenção, a bidirecionalidade e a multiplicidade de conexões. [...] Cada um experimentando não mais a disjunção
da emissão/recepção, mas a co-autoria." (Silva, 2002:13-14).

SILVA, Marcos. Sala de aula interativa. Rio de Janeiro: Quartet, 2002, 3a. ed.
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Sugere-se que a hipermídia ou mídia hipertextual seria uma evolução do hipertexto (Crenzel, 2002:31), onde
"Hiper" (Hyper), quer dizer, segundo Theodor Nelson (In: Wandelli, 2003:39), "além de", "que se expande".
Ted Nelson (1992), considerado o inventor do termo "hipertexto", conceitua o mesmo como conjunto de escritas associadas, nãoseqüenciais com conexões possíveis de seguir e oportunidades de leitura em diferentes direções. A hipermídia é, pois, uma forma
combinatória e interativa de multimídia [...] (Plaza, 2003:25).

Isto quer dizer que, num hipertexto, as informações não são absorvidas de forma linear, umas após as outras, mas
de forma simultânea e fragmentada, de modo similar ao funcionamento do cérebro humano e à oralidade, como já
sugeriu Vannevar Bush (In: Wandelli, 2003:39).
O signo de pontuação mais característico do hipertexto é o link (elo, em português), o ponto de intersecção entre os
"nós" textuais, a janela de acesso entre as diferentes camadas textuais e visuais. O link transforma a imagem fixa
em seqüencial e cria um espaço informativo tridimensional (Crenzel, 2002:37-38). São focos provisórios e
momentâneos que se hierarquizam pontualmente e multilinearmente.
Entretanto, é interessante notarmos que, apesar desta nomenclatura remeter diretamente à informática, colocando
os meios eletrônicos em posição privilegiada na lógica comunicacional interativa, se olharmos para trás, na História,
vamos verificar que este tipo de hiper-estrutura interativa existe desde que existe linguagem (figura I.1.1.2). Portanto,
parece lícito propor que o que as novas tecnologias nos permitiram foi, de fato, tomar consciência deste processo e
utilizá-lo de forma mais direta e simplificada.
CRENZEL, Silvina Ruth. Semiótica e Design: como as imagens representam as coisas na internet. Dissertação de Mestrado em Design,
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2002.
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Assim, os meios de comunicação ditos hipertextuais seriam aqueles que veiculam um modo de recepção que se
aproxima da própria maneira de funcionamento do pensamento e da imaginação humanas, "(...) como um processo
vivo que se modifica sem cessar, que se adapta em relação ao contexto, que, enfim, joga com os dados disponíveis"
(Machado, 1997:253).
Raquel Wandelli (2003:36) sugere, deste modo, que hipertexto é um modo de recepção, não um tipo de suporte,
evitando-se um determinismo tecnológico. Assim, pode-se fruir qualquer suporte de modo hipertextual, como mostra
o exemplo, onde uma página de livro medieval é comparável a uma página de website por sua multilinearidade e
multi-linguagem (verbais e não-verbais).

Em dois exemplos de texto expandido, à
esquerda, página de livro medieval com
glosas, anotações e iluminuras e acima,
página de site com links e fotografias.
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Raquel Wandelli (2003:35) propõe que "o formato hipertextual possibilita a concretização do que parecia ficar mais
no plano da metáfora ou da sugestão", no que concerne ao conceito de abertura da obra. Podemos observar esta
concretização em algumas obras contemporâneas, que vão além deste grau primeiro ao se construírem sobre a
intenção de participação transformadora do espectador. A obra, neste caso, é todo o processo, não apenas o
resultado ou produto - produto, aliás, mutante, flexível.
Ou seja, um hipertexto não é interativo porque se abre um link, mas sim porque ao escolher quais links abrir,
o receptor constrói seu próprio percurso de fruição. Uma vez que se tem consciência deste percurso
próprio, está-se diante de um modo de recepção interativo, seja qual for a linguagem e a tecnologia.
WANDELLI, Raquel. Leituras do hipertexto: viagem ao Dicionário Kazar. Florianópolis: Editora da UFSC; São Paulo: Imprensa Oficial, 2003.
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COMO SE PROJETA UM MEIO DE COMUNICAÇÃO?
Quando se pergunta COMO fazer alguma coisa ou resolver um problema, em geral estamos nos referindo a
maneira, modo, procedimento, ou MÉTODO.
Método. [do gr. metodos, 'caminho para chegar a um fim'.] S. m. 1. Caminho pelo qual se atinge um objetivo.
2. Programa que regula previamente uma série de operações que se devem realizar, apontando erros evitáveis
em vista de um resultado determinado (esperado). 4. Modo de proceder; maneira de agir; meio.
Metodologia. [do gr. metodos, 'metodo', + -log (o) + ia.] S. f.. 1. A arte de dirigir o espírito na investigação da
verdade. 2. Filos. Estudo dos métodos e especialmente dos métodos da ciência.
No sentido literal, metodologia é a ciência integrada dos métodos. O método é um caminho racional para propor
uma verdade, levantar um questionamento ou resolver um problema; ou seja, um procedimento para atingir um
objetivo. Assim, a metodologia conduz toda a elaboração do método que será empregado para uma dada
finalidade.
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Vejamos três exemplos de Método e suas etapas para atingir objetivos diferentes:
Pesquisa = tem por finalidade a produção de conhecimento (teorias) gerado a partir da investigação científica.
Projetual = tem por finalidade a produção de objetos com diferentes aplicações na cultura e na natureza.
Didático = tem por finalidade a facilitação da aquisição de conhecimento e desenvolvimento de competências.
Etapas gerais
Conceituação
(O que? Para
que?)
Justificativa
(Por que?)

no Método de Pesquisa
Delimitação do problema, suas
hipóteses e objetivos gerais e
específicos
Contribuições epistemológicas
e para as áreas de
conhecimento
Levantamento Revisão de literatura e
(Como?)
técnicas de coleta de dados
Concepção
(Como?)
Justificativa
(Por que?)

no Método Projetual
Enunciação do problema e
elaboração de possíveis
soluções

Coleta e análise de dados,
pesquisa de similares e revisão
de conceito
Técnicas de análise e/ou
Processo de ideação, geração de
verificação dos dados
alternativas, escolha de técnicas
coletados e avaliação de
e materiais, verificações e
resultados
execução de protótipos
Conclusões e desdobramentos Avaliação, crítica, revisões

no Método Didático
Proposição de um problema ou
desafio

Pesquisa sobre o contexto e
conhecimentos necessários
para solucionar o problema
Seleção e aplicação dos
conhecimentos a uma
proposta pessoal de solução
do problema
Argumentação e defesa das
escolhas
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O QUE É PROJETO?
Do latim proiectus (lançado), particípio passado de projicere (lançar para diante).
pro.je.to
sm (lat projectu) 1 Plano para a realização de um ato; desígnio, intenção. 2 Cometimento, empreendimento,
empresa. [...]
Projeto e método são quase sinônimos. Método projetual é praticamente uma redundância, pois seria um
procedimento de planejamento! Deste modo, quando nos referimos a Método Projetual no contexto específico das
Artes Visuais e do Design, estamos falando de procedimentos para se planejar um objeto ou uma imagem.

Projeto e Design
Design (to design), do latim “designare” (de+signum): projetar, desenvolver, conceber (Gustavo Bomfim, 2005).
de.sign
(dizáin) sm (ingl) 1 Concepção de um projeto ou modelo; planejamento. 2 O produto deste planejamento.
BOMFIM, Gustavo Amarante. Algumas palavras. Texto avulso, Rio de Janeiro, 2005, 13fl.
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Novamente, observe que Design é, na sua origem etimológica, o termo inglês para Projeto. Nos países de língua
inglesa, o verbo to design significa o mesmo que para nós significa o verbo projetar.
No Brasil, criou-se o hábito de se utilizar o termo em inglês quando queremos nos referir a "projeto" especificamente
de objetos e imagens. E daí, o termo passou a designar toda uma área de conhecimento relativa à produção de
objetos e imagens.
Nesse contexto, existem atualmente duas correntes de definição de Design: uma de viés tecnológico e uma de viés
humanístico.
Design segundo o ponto de vista tecnológico é uma atividade de projetação de soluções estéticas e funcionais
para problemas diversos. Os métodos projetuais norteados por esta visão enfatizam as etapas de problematização
e as necessidades de um cliente.
Design segundo o ponto de vista humanístico é uma atividade de projetação de expressões estéticas e funcionais
para finalidades diversas. Os métodos projetuais norteados por esta visão enfatizam as etapas de conceituação e
as relações de significação da linguagem visual.
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Projeto e Poética
Poética s. f. de poético. Arte que formula e ensina as regras da poesia.
poético adj.
1. Relativo à poesia.
2. Fig. Inspirador.
3. Que nos induz a fazer versos.
4. Inspirado, sublime.
poesia
po.e.si.a
sf (gr poíesis+ia1) [...] 6 Caráter do que desperta o sentimento do belo; inspiração. 7 Elevação nas idéias, no
estilo. 8 Atrativo, graça, encanto. [...] P. muda: a pintura.
Realizar diz-se em grego: poiein. De poiein se originaram as palavras poeta, poema e poiesis. Posteriormente,
como reflexão em torno do que eclode em todo poiein, se fundou a Poética. [...]. Há, portanto, duas Poéticas: a
que nos advém na palavra do filósofo e a que nos advém na palavra do poeta, ou seja, nas obras como
manifestação da poiesis. Leia o texto Poética e Poiesis: a Questão da Interpretação
[http://www.historias.interativas.nom.br/lilith/aula/leitura/poetica.pdf].
Atualmente, a poiesis, não é só um "fazer"; é, antes, uma "intenção", daí seu uso para as formas de expressão
artísticas contemporâneas: o dito "fazer poético".
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E como se procede nesse fazer poético? Segundo uns, Arte não tem função. Segundo outros, a Arte tem função sim,
que é a de questionar e criticar. Se ficarmos com a segunda opção, podemos dizer que o fazer poético é uma
atividade projetual definida segundo o ponto de vista humanístico, porém com uma finalidade específica.
Ou seja, a definição de Design depende de para que se vai projetar algo: qual o objetivo ou finalidade do
projeto.
Compare as peças ao lado e tente
imaginar com base em qual corrente de
definição de Design cada uma delas foi
concebida:

Uma capa de quadrinhos

Um cartaz promocional
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DESIGN E VALOR
ENADE 2006 QUESTÃO 34
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Por que o Design “agrega valor” aos produtos?
Segundo André Villas-Boas, o objeto físico é desprovido de valor. Ele torna-se mercadoria por causa de sua
apresentação pública, sendo investido de valor de culto similar ao objeto que se torna imagem religiosa porque
assim se arbitra. Dá-se uma reprodução e consolidação do fetiche: o produto do trabalho é valorado segundo seu
material promocional, que lhe atribui hierarquias em relação a outras mercadorias.

À primeira vista, uma mercadoria parece algo trivial e que se entende por si
mesma. [...] No entanto, trata-se de algo muito complexo, preenchido de
sutilezas metafísicas e de argúcias teológicas. [...] O caráter místico da
mercadoria [...] nada tem a ver com sua natureza física. Trata-se de uma
relação social [...] fantástica [...] de coisas entre si [...] área nebulosa do mundo
religioso. Ali, os produtos do cérebro do homem [sic] assumem o aspecto de
seres independentes, que se comunicam com os seres humanos e entre si [...].
Karl Marx, O Capital
Villas-Boas, André. O que é e o que nunca foi design gráfico. Rio de Janeiro: 2AB, 2003, 5a. ed.

Design e Método Projetual

Quais são as consequencias do uso irresponsável da fetichização dos objetos de consumo?
Para Gustavo Bomfim,
Na atualidade, o homem percebe que seu processo de destruição criativa não demoliu apenas
realizações e antecipações de uma utopia ideológica de igualdade, quando do desmoronamento
da sociedade socialista e marxista, mas incumbe-se também de liquefazer a materialidade
capitalista. [...]
[...] Não há propriamente mais dialética alguma, nem retórica, espiral ascendente ou
descendente; apenas um andar e correr em círculos sem maiores considerações. [...] Tudo é
consumo, descarte e desperdício. [...]
BOMFIM, Gustavo Amarante. Coordenadas cronológicas e cosmológicas como espaço de transformações formais. In: COUTO, Rita Maria de Souza
& Jefferson, Alfredo O. (org). Formas do Design – por uma metodologia interdisciplinar. Rio de Janeiro: 2AB & PUC-Rio, 1999.
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A afirmação coaduna-se com um conceito de Design forjado no contexto da revolução industrial, levantado e
questionado por Alain Findelli:
⇒ o determinismo da razão instrumental e o papel do fator econômico como critério de valor quase exclusivo;
⇒ uma noção de filosofia antropológica muito estreita que leva a se considerar o usuário como mero consumidor
ou "tipo" ergonômico ou psicológico;
⇒ uma epistemologia antiquada herdada do século XIX;
⇒ uma ênfase no produto material;
⇒ uma noção de estética baseada quase exclusivamente em qualidades formais e materiais;
⇒ um código ético originado da cultura dos contratos de negócios;
⇒ uma cosmologia restrita ao "mercado";
⇒ um senso histórico condicionado pelo conceito de progresso material;
⇒ e uma noção de tempo limitada a ciclos ditados pela moda e inovações tecnológicas e suas obsolescências.
FINDELLI, Alain. Rethinking Design Education for the 21th. century: theoretical, methodological and ethical discussion. In: Design Issues n. 23,
2002, pp.345-361.
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Esta idéia específica de Design está em pleno acordo com o paradigma contemporâneo que Findelli resume em três
principais características:
⇒ uma metafísica que se esconde por baixo do materialismo;
⇒ os métodos positivistas de investigação;
⇒ e a visão de mundo agnóstica e dualista.
Entretanto, muitos concordam que é hora de se repensar este conceito predominante de modo a acompanhar a
mudança de paradigma que vem se anunciando e que vem levando consigo também os conceitos (e fronteiras) de
arte, tecnologia e ciência.
Segundo Gustavo Bomfim, o Design como atividade de configuração de objetos e de sistemas de informação
materializa também os ideais e incoerências da sociedade tanto quanto anuncia novas possibilidades; e como
práxis, participa da criação cultural, confirmando ou questionando a cultura: "[...] O Design tem assim natureza
essencialmente especular, quer como anúncio, quer como denúncia".
BOMFIM, Gustavo Amarante. Coordenadas cronológicas e cosmológicas como espaço de transformações formais. In: COUTO, Rita Maria de Souza
& Jefferson, Alfredo O. (org). Formas do Design – por uma metodologia interdisciplinar. Rio de Janeiro: 2AB & PUC-Rio, 1999.
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COUTO, Rita Maria de Souza & Jefferson, Alfredo O. (org). Formas do Design – por uma metodologia interdisciplinar. Rio de Janeiro: 2AB &
PUC-Rio, 1999.
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DEFINIÇÃO DE DESIGN ICSID
Icsid is the International Council of Societies of Industrial Design - a Partner of the International Design Alliance
http://www.icsid.org/ Acesso ao site em 17-09-2003

Missão
Design é uma atividade criativa cuja finalidade é estabelecer as qualidades multifacetadas de objetos, processos,
serviços e seus sistemas, compreendendo todo seu ciclo de vida. Portanto, design é o fator central da humanização
inovadora de tecnologias e o fator crucial para o intercâmbio econômico e cultural.
Tarefas
O design procura identificar e avaliar relações estruturais, organizacionais, funcionais, expressivas e econômicas,
visando:
⇒ ampliar a sustentabilidade global e a proteção ambiental (ética global);
⇒ oferecer benefícios e liberdade para a comunidade humana como um todo, usuários finais individuais e
⇒ coletivos, protagonistas da indústria e comércio (ética social);
⇒ apoiar a diversidade cultural, apesar da globalização do mundo (ética cultural);
⇒ dar aos produtos, serviços e sistemas, formas que expressem (semiologia) e sejam coerentes com (estética)
sua própria complexidade.
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O design diz respeito a produtos, serviços e sistemas concebidos a partir de ferramentas, organizações e lógica
introduzidos pela industrialização - não apenas quando produzidos por meio de processos seriados. O adjetivo
"industrial" associado ao design deve relacionar-se ao termo indústria, ou no seu sentido de setor produtivo, ou em
seu sentido mais antigo de "atividade engenhosa, habilidosa".
Assim, o design é uma atividade projetual que envolve um amplo espectro de profissões nas quais produtos,
serviços, gráfica, interiores e arquitetura, todos participam. Juntas, essas atividades deveriam ampliar ainda mais de forma integrada com outras profissões relacionadas - o valor da vida.
Dessa forma o termo designer se refere a um indivíduo que pratica uma profissão intelectual, e não simplesmente
oferece um negócio ou presta um serviço para as empresas.
Tradução: Cyntia Malaguti
Professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo
Depto. de Engenharia de Produção
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QUAIS SÃO AS ETAPAS PROJETUAIS?
Em geral, podemos dizer que os diferentes métodos
projetuais abrangem 4 etapas gerais:
1. Conceituação: sobre o quê será e para quê/quem servirá
meu projeto?
Escolha e delimitação do tema e do objeto (assunto,
finalidade, receptores).
2. Levantamento: quais serão as referências do meu
projeto?
Pesquisa de referências pertinentes ao tema, às
linguagens e aos suportes do objeto.
3. Concepção: como irei realizar meu trabalho?
Escolha de elementos temáticos, estéticos e físicos.
4. Justificativa: por quê farei deste modo?
Arte final e/ou Protótipo e/ou Relatório defendendo
porque a escolha de tal tema, forma e materiais,
incluindo verificações.
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Alguns exemplos:
Etapas gerais
Conceituação

Jonas Riddestrale & Kjell Nordström
Problema
Definição do problema
Definição e reconhecimento de
subproblemas

Jorge Frascara
Encomenda: primeira definição
do problema

Guillermo Gonzalez Ruiz

Levantamento

Recompilação de dados
Análise de dados

Coleta de informações
Análise: segunda definição do
problema
Determinação de objetivos
Determinação do canal
Estudo do alcance, contexto e
mensagem
Análise de prioridades e
hierarquias

Fase analítica
Recompilação de dados
Ordenação
Avaliação
Definição dos condicionantes
Estruturação e hierarquização

Concepção

Criatividade
Materiais e Tecnologia
Experimentação
Modelos
Verificação
Desenhos construtivos

Especificações para
visualização: terceira definição
do problema
Desenvolvimento do anteprojeto
Organização da produção
Implementação

Fase criativa
Implicações
Formulação de idéias diretoras
Escolha
Formalização
Verificação
Fase executiva
Valorização critica
Ajuste
Desenvolvimento
Processo iterativo
Materialização

Justificativa

Solução

Verificação
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Bruno Munari

Verônica Napoles, EUA, anos 80, específico para identidade corporativa.
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Don Koberg & Jim Bagnall, EUA, anos 90
Método generalista do tipo Problem Solving

Norberto Chaves, América Central, anos 90
Identidade
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Maria Luisa Péon
método para design gráfico e identidade

Chico Homem de Melo
método generalista para design gráfico
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1. CONCEITUAÇÃO: O QUÊ SERÁ PROJETADO?
1. Sobre o que: qual o tema, o assunto, quais os conteúdos relativos e quais aspectos serão focalizados, qual será a delimitação do
problema ou questão?
2. Para que: qual a finalidade do que será projetado (objeto, imagem, serviço etc)?
3. Para quem: quem serão os agentes - aqueles que executam - e usuários - aqueles que usufruem - do que será projetado?
4. Onde e Quando: em qual contexto espaço-temporal se dará o uso, ou fruição, do que será projetado?
5. Como: em qual suporte final (impresso, digital, plástico bidimensional ou tridimensional, estático, dinâmico etc) o projeto será
materializado?
2. LEVANTAMENTO: QUAIS SERÃO AS REFERÊNCIAS DO PROJETO?
Pesquisa Interdisciplinar: conhecimentos necessários para a execução do projeto; codificações culturais
⇒ Como outros utilizam conceitos similares no mesmo contexto cultural
⇒ Como outros utilizam conceitos similares em contextos culturais diversos
⇒ Origens e histórico do tema, de projetos similares, da materialidade, das técnicas de produção, do contexto
⇒ Inclusão social do usuário: trabalhar com linguagens comuns ao público-alvo
⇒ Direitos autorais
Pesquisa Transversal: áreas de conhecimento que o tema do projeto atravessa, aborda ou evoca; implicações ético-morais
O desenvolvimento da curiosidade como ferramenta profissional leva a ampliar infinitamente a capacidade de
relacionar e recombinar idéias.
(Rodolfo Fuentes, 2006:44)
Ou seja: falta de cultura gera mediocridade.
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3. CONCEPÇÃO: COMO REALIZAR O PROJETO?
A. Organizar o que foi coletado nas etapas anteriores:
Afetividade: interesses pessoais e desejos do projetista
\/
Escolhas de elementos das linguagens que melhor expressem o conceito
\/
Idéia geral da configuração do objeto, imagem etc
\/
B. Disparar o processo criativo:
Intuição: síntese dos conhecimentos e necessidades do projeto e solução de problemas, ou seja,
cruzamento dos dados levantados com o conceito
\/
Quais linguagens comporão o objeto: verbais, visuais, corporais, auriculares etc
\/
Que suportes irão materializar o objeto, e quais técnicas e materiais serão utilizadas para isto
\/
De que forma os usuários utilizarão o objeto: interativa, linear, coletiva, individual, manual, mediada
por equipamento, presencial, a distância etc
\/
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C. Ordenar os elementos de modo coerente com o Conceito:
Esboço
⇒ Esboçar as possibilidades de ordenação
⇒ Discutir as possibilidades com a equipe e/ou com os usuários
Layout
⇒ Selecionar as possibilidades
⇒ Refinar as representações mostrando explicitamento a composição, as linguagens, os
suportes materiais e os modos de uso
⇒ Discutir a seleção com a equipe e/ou com os usuários
⇒ Erros aceitáveis versus erros inaceitáveis (negligência, incoerência com o Conceito,
cópia)
⇒ Refazer os esboços ou refinar os esboços selecionados
⇒ Reapresentar, exaustivamente, até a escolha final de uma das opções
Arte-final ou Protótipo
⇒ Ajuste de detalhes técnicos de acordo com o suporte em que será veiculado
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4. JUSTIFICATIVA: POR QUÊ FAZER DESTE MODO?
⇒ Motivações
⇒ Argumentos
⇒ Contribuições
O resultado do trabalho:
⇒ Tem sentido? Ou seja, orienta, ou qualifica a ação em um contexto de design?
⇒ Não é ou se transformou involuntariamente em uma expressão exclusivamente artística ou auto-referencial?
⇒ É claro, completo, simples, direto, necessário, aceitável?
Qual é sua postura como profissional:
⇒ Criar para atender às demandas fetichizadoras do capitalismo?
⇒ Criar para seduzir ao consumo irresponsável?
⇒ Criar soluções apenas econômicas ou também soluções culturais e para a natureza?
o Principais problemas da atividade de design irresponsável: perpetuar preconceitos e idéias ultrapassadas
e perniciosas para nossa sociedade (a guerra do imaginário); estimular, em progressão geométrica, o
consumo descartável e produtor de lixo.
o A atividade de design só serve para vender e produzir lixo ou também pode (e deve) ser usada para
melhorar a qualidade de vida e, principalmente, para "seduzir" o ser humano a adquirir conhecimento e
capacidade crítica?
o Assistam aos documentários 11th Hour (design e meio ambiente), Supersize-me (design e qualidade de
vida), Bowling for Columbine (design e identidade cultural).
Nosce te ipsum: conhece-te a ti mesmo.

