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IDENTIDADE
Francisco Paiva
Catarina Moura
Faculdade de Artes e Letras, LabCom.IFP
Universidade da Beira Interior. Portugal

Identidade reporta ao caráter das coisas, ao conjunto de caraterísticas e atributos
que as tornam simultaneamente reconhecíveis e singulares. No campo do design, o
conceito de identidade é frequentemente usado no contexto da diferenciação visual
ou material de marcas, bens ou serviços, assumindo frequentemente conotações
mais extensas no plano cultural. É nesse plano que se situam as exposições ou
mostras de produtos representativos das capacidades criativas ou industriais
de determinado sector, comunidade ou país. As políticas públicas do design
estabelecem-se frequentemente e quase exclusivamente neste plano da expressão
da identidade cultural nacional, no modo como as suas variáveis permanecem
e transparecem na criação artística. Mas a identidade está intimamente ligada à
cultura e à memória. Ou seja, no campo antropológico da cultura, a identidade
aproxima-se da capacidade de representar, deslocando-se do fixo reconhecimento
da tradição para a necessária fenomenologia da experiência. O Design é, pois, parte
da identidade e tem a suas próprias caraterísticas identitárias, que respondem à
inquietude das pessoas e lhes permitem reconhecer-se no mundo contemporâneo.
Este Design serve as identidades, ou seja, denota a capacidade de interpretar
e exteriorizar o caráter dos seus utilizadores ou destinatários. A questão da
identidade intui-se bastante complexa. Os artistas em geral percebem que toda
a identidade é uma construção e geralmente fogem da evidência da identidade
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pelo que ela comporta de estereótipo, com consciência do desempenho da
criação para a formalização de determinadas identidades e sua comunicação. Em
paralelo ao escopo da perpetuação, a Arte tem ajudado a desvelar identidades
ocultas, muitas vezes celebrando-as e coadjuvando na assunção de centralidades
outrora esquecidas. Tal acontece, por exemplo, com o desempenho simbólico dos
sistemas de representação visual, com a recuperação ou adequação das matrizes
tipográficas em uso noutras épocas ou com as bases da produtos industriais ou
partidos tipológicos do edificado, quando aplicados a funções contemporâneas ou
em diálogo com a criação dos nossos dias. A identidade enquanto cosmogonia,
modo de ver e de fazer as coisas encerra muitas contradições. A identificação das
comunidades com os modos de entretenimento e de alienação massificados é
determinante na formulação das identidades. O consumo de bens e serviços e a
interação com os media, os videojogos e outros meios massificados de excitação
visual aprofundam os fenómenos de empatia e de popularidade que convocam as
comunidades a identificarem-se com determinadas narrativas e a desenvolverem
modos de reação padronizados. A cultura do consumo e do espetáculo é
determinante para a construção da identidade contemporânea. Uma identidade
híbrida e tendencialmente global que coexiste, com inúmeras variações de grau,
com outras identidades locais. As identidades têm sido ao longo da história motivo
de grandes conflitos. No atual momento de grandes incertezas é um objeto de
investigação prioritário, pela conjugação que opera entre, por um lado os mitos e as
suas representações e, por outro os riscos da vanguarda, cujas sombras ideológicas
encerram potenciais paradoxos, polémicas e discussões no que concerne à
produção cultural. A reflexão sobre a essência está condicionada pelas propriedades
e depende do contexto, da linguagem e da simbólica, convoca conceitos, estruturas
e dinâmicas que importa compreender. A pergunta pela identidade será, pois, o
pretexto da discussão e encontro que propomos fazer nesta 5ª edição da DESIGNA.
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IDENTITY
Francisco Paiva
Catarina Moura
Faculty of Arts and Letters, LabCom.IFP
University of Beira Interior. Portugal

Identity reports to the character of things, to the set of characteristics and
attributes that make them both recognizable and singular. In the field of design,
the concept of identity is frequently used in connection with visual or material
differentiation of brands, goods and services, regularly assuming broader
connotations in the cultural sphere. This is the one that encompasses exhibitions or
shows of products conceived to represent the creative and industrial capacities of
certain sector, community or country. Design’s public policies are often and almost
exclusively established within this field of expression of national cultural identity in
the way its variables remain and become visible in the artistic creation.
But identity is intimately connected to culture and memory, which means that,
in culture’s anthropological field, identity approaches the ability to represent,
dislocating from the motionless recognition of tradition to the necessary
phenomenology of experience. Design is, therefore, part of identity and has its
own unique characteristics that respond to people’s restlessness and allow them
to recognize themselves in the contemporary world. This Design serves identities,
i.e., it translates the ability to interpret and depict the character of their users and
addressees.

DESIGNA2015 - PROCEEDINGS - IDENTITY

17

The issue of identity is quite complex. In general, artists understand that all identity
is an assembly and usually escape from the evidence of its stereotypical facet, aware
nonetheless of the performance of creation to accomplish certain identities and
their communication. Parallel to the scope of perpetuation, Art has helped to unveil
hidden identities, often celebrating and assisting them in the assumption of once
forgotten centralities. That happens, for instance, with the symbolic performance
of visual representation systems, with the recovering and adjustment of ancient
typographic matrixes or with the basis of industrial products or building typological
sections, when applied to contemporary functions or in dialogue with nowadays
creation process.
As a cosmogony, a way of seeing and doing things, identity holds many
contradictions. The identification of communities with mass entertainment and
alienation is paramount to the formulation of identities. The consumption of
goods and services and the interaction with media, videogames and other visual
excitement mass media deepen the empathy and popularity phenomena that
call communities to identify with certain narratives and develop pattern reactions.
The culture of consumption and entertainment is determining to the definition of
contemporary identity. A hybrid identity and tendencially global that coexists, with a
number of variations, with other local identities.
Throughout history, identities have been a source of major conflicts. In the
present moment of great uncertainties it becomes a priority object of research,
by the congregation that operates between, on the one hand, myths and their
representations and, on the other hand, the risks of vanguard, whose ideological
shadows encompass potential paradoxes, polemics and discussions concerning
cultural production. The reflection on the essence is conditioned by proprieties and
depends on context, language and symbolic, convenes concepts, structures and
dynamics that one must understand. Hence, the search for identity is the pretext for
discussion and gathering aimed by DESIGNA’s fifth edition.

18
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Identities and Futures:
Interrogating Design Through
Critical Pedagogy
Aidan Rowe
Associate Professor of Design Studies
(Interactive New Media) at the University of Alberta, Canada

Abstract
The space of design is in flux. Over the last two decades we have seen substantial change
to the field of design. Where once design was based on an apprenticeship system with
a focus on materials, outputs and artefacts design often now positions itself at the
forefront of fields that can address key societal issues. Additionally we have seen the field
of design both fragment through a variety of specialisms—from User Experience Design
to Service Design to Speculative Design—and expand to a general practice where any
conscious plan of change is labeled design and anyone can be a designer. These shifts
and evolutions call for radical rethinking on how we define design and who is a designer.
The active—rather than passive reliance on the past—establishment of an identity for
design is a crucial activity. There is a need for an interrogation of not only what design is
but also what it needs to be; importantly this interrogation needs to be led by designers.
Relatedly these questions also call for a radical re-evaluation of the educational modes,
frameworks and practices built over the last century in design education. This paper
examines the possibility and role for design futures and considers how educators
need to be at the forefront of this process. Design educators need to articulate how
they can enable the next generation of designers with the skills, abilities, ethics and
vision needed to embrace these opportunities and lead the field of design. This paper
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explores needed curriculum qualities to further develop more robust and authentic
design education practices and environments. In these environments students learn to
become designers that can act critically through human-centred design practices while
articulating possibilities for design. Curriculum projects and experiments are presented
that have been designed to integrate these qualities into practice. Research and feedback
is presented to help better understand the benefits and challenges of these curriculum
developments and they are contextualized in a broader theoretical framework. As Jones
notes in discussing design “It’s clear to me that no big change is possible till we change
ourselves and our ideas” (1979, 33). It is critical that design educators and students are at
the heart of this change and articulation, defining design’s futures and identities.
Keywords
Critical Pedagogy, Design Education, Futures, Identity

BIOGRAPHY
Associate Professor of Design Studies (Interactive New Media) at the University of Alberta, Canada. He
holds degrees from the University of Alberta, University of Westminster and Goldsmiths College, University
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Design de Moda:
A importância do Conceito
Alexandra Cruchinho
Escola Superior de Arte e Design do Instituto Politécnico
de Castelo-Branco, Portugal

Abstract
Understand the importance of the concept for Fashion Design and how this is expressed
in the development of collections or fashion products is the main goal of this research.
Authors like Sue Jenkyn Jones and Simon Seivewright have explored methodologies
for Fashion Design and concept definition, emerges as one of the stages of this work
methodology. The importance of this stage - Defining the concept is explored and
investigated by literature but also by collecting examples that reveal the consistency of a
final product by the coherence of the whole creative process around the concept.
Also will be presented examples that demonstrate how the exploration of a concept
results in a product coherent, consistent and varied in nature, through work of designers
and young fashion designers.
The theme has to be relevant in that it aims to identify and explore the creative process
resulting Fashion Design a good definition of the concept reflected also in the work of
reference national fashion designers.
Through a methodology of content analysis were selected some examples that will
be analyzed leaving registration of different ideas and approaches to the concepts
exploitation in the work of the fashion designer.
It presents itself as a matter of research the need to identify the different interpretations
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and concepts of approaches by fashion designers in the creation of its products.
The results should represent a small sample of the development of creative projects based
on a concept and how this was explored in the creative process of fashion design.
Keywords
Concept, Fashion Design, Methodology

Introdução
O desafio que se lançou na presente pesquisa remete-nos para a compreensão da
importância do Conceito para o desenvolvimento de produtos em Design de Moda,
podendo estes tratar-se de coleções de vestuário, acessórios e calçado ou outros
produtos relacionados com a produção e promoção de coleções.
O tema, revela-se de grande importância, tendo em conta que, quer em contexto
profissional, quer em contexto académico, a aplicação de uma metodologia de
projeto adequada à concretização de um produto final, prevê a definição de um
tema ou conceito para o desenvolvimento de coleções após a realização de uma
pesquisa inicial.
Perceber como é que a definição do Tema ou Conceito é determinante da qualidade
e coerência do produto final apresentado; compreender quais os fatores que
influenciam diretamente na definição de um bom conceito; analisar as diversas
componentes de um trabalho que revelam a coerência com o conceito definido
inicialmente; identificar exemplos de trabalhos realizados por profissionais da área
são os objetivos propostos a alcançar com a presente pesquisa.
A metodologia de investigação tem como base uma análise de conteúdo e estudo
de caso e incide na recolha de informação para a demonstração da importância da
definição de um bom Conceito para a concretização de um projeto em Design de
Moda.
Numa primeira fase a pesquisa incide na recolha de informação pela revisão
bibliográfica que permite a identificação das etapas de trabalho que influenciam a
definição de um Conceito.
Depois do enquadramento teórico da pesquisa, procurou-se identificar casos de
criadores nacionais, representados nas semanas de moda, onde se identificou um
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criador que, na última coleção (Verão 2016), apresenta um Conceito muito forte e
coerente em todas as componentes de desenvolvimento criativo e de apresentação
da coleção.
De facto, a investigação para o desenvolvimento de coleções é a razão da
identificação de temas que influenciam a definição de um “bom” conceito para a
concretização de um projeto consistente.
Tal como refere Galliano, citado por Seivewright (2008, p. 7) “A investigação criativa é
o segredo e o truque que realça todo o design original.”
O Conceito como etapa fundamental para o Design de Moda
O designer tem um papel fundamental no estímulo e experimentação de conceitos
que possam desencadear novas ideias ou novos temas no design. Neste sentido, o
designer, não se limita a criar modelos mas a aplicar a sua investigação em tecidos,
cores, silhuetas e proporções que irão antever o futuro (Matharu, 2011).
A inspiração do designer surge então, a partir de diversas fontes, nomeadamente
livros, revistas, cinema, música, teatro, história, viagens, arquitetura, mundo natural,
culturas, museus, Arte e é a partir destas fontes de inspiração que o designer vai
escolher e definir um tema ou conceito.
Para o desenvolvimento de uma coleção o designer segue uma metodologia de
trabalho que lhe permite, passo a passo concretizar uma coleção consistente e
coerente com um conceito que surge de uma pesquisa exaustiva e constante na
busca de elementos vários que possam influenciar o seu trabalho.
De acordo com Seivewright (2008) a concretização de uma coleção tem início
numa primeira fase da metodologia designada de investigação onde o designer
recolhe informação. A pesquisa procura inspiração ao nível das formas, estruturas,
pormenores, cores, texturas, estampados e adornos e o designer pode sofrer
influências de vários campos nomeadamente históricos, culturais, sociais, artísticos e
de tendências.
Para Fernández e Roig (2007) o processo de criação de uma coleção expressa a fonte de inspiração, o tema e todos os elementos que aglutinam o projeto. O autor refere ainda que, antes de iniciar o desenho da coleção é preciso encontrar o tema ou o
conceito que irá determinar todas as escolhas a fazer pelo criador daí em diante.
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A definição de um “bom Conceito” é a essência de uma coleção consistente que
se revelará exclusiva e personalizada para o criador podendo este ser um conceito
abstrato, conceptual ou narrativo. Com a definição de um bom conceito o designer
poderá então levar à prática toda a investigação realizada que se revela nas silhuetas,
proporção e linhas, nos pormenores e cores (Seivewright, 2008).
Seivewright (2008, p. 94) sobre a pesquisa inicial, refere ainda que “a análise das etapas
de pesquisa apresentará elementos-chave que você deve considerar ao criar uma
coleção, como forma, cor, tecidos, detalhes, estampas e ornamentos.”
O processo criativo consiste então na mistura de vários elementos conhecidos de uma
nova forma que estimulam o desenvolvimento de produtos diferenciados. A estes
elementos junta-se o conhecimento dos princípios do design como a repetição, ritmo,
gradação, radiação, contraste, harmonia, equilíbrio e proporção, que o designer irá
utilizar na aglutinação de todas as suas pesquisas. (Jones, 2005).
Segundo Matharu (2011, p.6) “Os designers trabalham muito para se conectar ao
consumidor nos níveis estético e emocional. Temas como sexualidade, identidade,
gênero e forma conceitual são frequentemente abordados no meio das roupas, desfiles
e imprensa de moda. Os designers também buscam inspiração na história e nos trajes
de época, em diferentes culturas, na política, na economia e na tecnologia. Além das
coleções de moda bianuais, os designers junto aos stylists apresentam (...) o objetivo é
seduzir o consumidor a adquirir produtos e se tornar parte integrante do ideal da moda”
O desenvolvimento e organização das diversas etapas do processo criativo distinguese de acordo com a metodologia de cada designer. Alguns designers procuram
“desmontar” toda a pesquisa e colocam o tecido como o primeiro aspecto que ajuda a
definir o tema e, muitas vezes, é a base da coleção. Outros, porém, identificam logo o
tema ou conceito a partir da descodificação de toda a pesquisa e só depois interpretam
todos os elementos para a sua narrativa visual como os tecidos, as cores, formas,
silhuetas, etc. (Matharu, 2011)
Só após a interpretação de todos os elementos da pesquisa é que o designer reúne
condições para iniciar o desenho da coleção, porém, todo o processo começa com o
desenvolvimento de várias ideias possíveis para se poder chegar a uma ideia final que
será a base de todo o trabalho. “Para criar uma coleção é necessário desenvolver uma
ampla gama de ideias relacionadas para produzir peças que funcionem não apenas
como modelos individuais, mas que se integrem num tema”. (Fernández e Roig, 2007,
p. 99).
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Ao longo de todo o processo criativo, é o conceito o elemento unificador de cada
etapa e o responsável pela identidade própria da coleção. Em cada coleção são
duas as visões possíveis a adotar pelo designer. Uma primeira visão é aquela que,
em termos globais, revela a coerência com o conceito definido, a outra visão é mais
individual e procura diferenciar cada peça como única a comunicar o seu próprio
universo (Fernández e Roig, 2007).
Uma das formas que o designer pode ter para apresentar o produto final do seu
processo criativo é através da apresentação em desfile. Quando se trata de um
desfile da coleção do criador, também o conceito é respeitado e reforçado no
sentido de conduzir o público ao universo emocional e criativo do Designer de
Moda.
“Atualmente, o desfile de moda é um espetáculo que constitui parte integrante da
indústria de moda. Ele proporciona à grife uma oportunidade autêntica de expressar
sua identidade, seu design e sua visão para a próxima estação” (Matharu, 2011, p. 40).
A importância do Conceito nas criações nacionais da
atualidade – O caso Alexandra Moura
Após uma pesquisa através das páginas onde constam as informações, visuais e
escritas, sobre as últimas coleções apresentadas por criadores nacionais em semanas
de moda em Portugal, identificou-se a Designer de Moda Alexandra Moura que
apresentou a sua coleção na edição da ModaLisboa – SS16, e que representa a
definição de um conceito ou tema forte da sua coleção coerente em todos os
elementos que a caraterizam.
Alexandra Moura apresenta uma coleção cujo tema de inspiração e Conceito é “O
Milagre das Rosas”
A Designer de Moda refere, na descrição do seu conceito que, se trata de “uma
narrativa que atravessou séculos e que nos traz um milagre dos tempos antigos, até
aos dias de hoje.
A lenda une-se à Colecção SS 16 e no mesmo “regaço” vive, transforma-se e é
transportada de um mundo cruel, dominado pela inveja e ganância, para um novo
mundo - o futuro – reinado pela paz e bondade.” (Moura, 2015)
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Figura 1: MoodBoard da Coleção de Alexandra Moura –
Foto da Criadora

A Designer de Moda refere, na descrição do seu conceito que, se trata de “uma
narrativa que atravessou séculos e que nos traz um milagre dos tempos antigos, até
aos dias de hoje.
A lenda une-se à Colecção SS 16 e no mesmo “regaço” vive, transforma-se e é
transportada de um mundo cruel, dominado pela inveja e ganância, para um novo
mundo - o futuro – reinado pela paz e bondade.” (Moura, 2015)
De acordo com a Designer de Moda, esta coleção realça o trabalho feito em torno
da silhueta e com grande relevância para os pormenores que, na sua fusão, ajudam
a reconstituir a história do Milagre pela própria manipulação dos materiais e pela
transformação das silhuetas e criação de volumes.
Os detalhes vão destacar o aspeto espiritual, a Santidade enunciada pelo Conceito
baseado nesta antiga narrativa, através de uma nova linguagem estética baseada
em metamorfoses.
Os tecidos pesados unificam-se com os mais etéreos e surgem aqui também com
o reforço de texturas e superfícies que consolidam o conceito. As cores, vermelho,
azul, rosas, preto, carregam uma carga simbólica muito forte e coerente com o
Conceito da coleção. “Revelam amor e força” (Moura, 2015).
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Da análise das figuras 2, 3 e 4 podemos verificar a aplicação de diversos elementos
que ajudam a construção da narrativa proposta pela criadora. O trabalhado na
construção da “cabeça da colecção” inicia-se (fase crucial na metodologia de
trabalho da Designer - o início de tudo depois de definido o conceito). A construção
dos cabelos, o detalhe da fita de tule que “os agarra”, a make-up, com ligeira olheira
mas doce e serena reporta-nos a uma sensação de uma obra de arte sacra. Estes
elementos são fulcrais para criar o primeiro impacto da coleção. Os tecidos pesados
com texturas, os detalhes, os laços, reforçam a espiritualidade e a combinação de
cores envergam toda a carga simbólica que carateriza a coleção.

Figura 2,3 e 4: Coordenados da coleção apresentada em passerele – Fotos de Rui Vasco/ Arquivo ModaLisboa

O Desfile de apresentação da coleção da criadora também foi estruturado numa
simbiose clara de todos os elementos que podem caraterizar a narrativa proposta.
Esta simbiose é feita no cruzamento de toda a imagem que se pretende, desde
make-up, cabelos até à música e luz do desfile.
Estes dois últimos pontos são de extrema importância para a ambiência que se quer
transmitir, a forma como se passa o conceito ao público. As sensações que a música
provoca, a banda sonora que ecoa na nossa cabeça enquanto o filme acontece. A
iluminação também é pensada de forma a criar pontos de luz e de sombra, para que
a intimidade seja um estado presente em cada um.
O roulement foi pensado de forma a reforçar toda a carga simbólica da história.
Os coordenados seguem-se uns aos outros reforçando a libertação dos aspetos
terrenos, associados ao pecado à maldade e a ganância daquela época e,
gradualmente, as peças foram mostrando uma maior simplicidade como que a
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passarem a um estado de pureza e santidade, desprovida dessa carga. O último
coordenado (Fig. 5) representa, precisamente o corpo “despido”, a simplicidade,
a santidade, o regaço com rosas e as luvas, com elementos visuais e texturas a
vermelho, reforçam as pétalas das rosas nas mãos.
Para que o público pudesse ficar mais próximo do conceito e da sensibilidade da
criadora, também o “cenário” foi pensado em consonância com o conceito.
A passerele foi estreitada de forma a aproximar mais as pessoas sentadas dos
manequins que ilustram esta narrativa.

Figura 5: Último coordenado apresentado no desfile –
Foto de Rui Vasco/ Arquivo ModaLisboa

O reconhecimento e o respeito à Rainha Santa está reforçado pela posição do
público (sentado) em relação aos manequins que a evocam (de pé). Porém, a
proximidade da Rainha com o povo é sentida através da proximidade entre as
primeiras filas, destacando-se o manequim de entre o público evocando a Rainha
junto da “multidão”, o povo.
Num contexto geral, a sala do desfile foi pensada com o intuito de tornar o
ambiente mais intimista.
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Conclusões
Para o desenvolvimento de uma coleção em Design de Moda é muito importante o
desenvolvimento de uma, ideia, uma sensação, de uma visão, de um tema etc, daqui
parte-se para uma pesquisa inicial da qual se retiram influências e inspirações para a
definição do Conceito ou Tema da coleção.
Elementos fundamentais resultantes da pesquisa como a cor, formas, silhuetas,
texturas, pormenores e detalhes, vão determinar as escolhas e influenciar toda a
estética e narrativa a desenvolver.
O designer, procura a sua inspiração através da pesquisa realizada e revela a sua
própria sensibilidade e estética visual no desenvolvimento de peças únicas que no
seu todo unificam o conceito inicial.
Todas as componentes que contribuem para o reforço da coerência com o conceito
são pensadas de forma a manter uma linguagem estética e narrativa visual que
evidenciem a identidade, a visão e a autenticidade do trabalho do criador.
A definição de um bom conceito e a coerência em todos os elementos que
constituem a coleção e a sua apresentação são elementos de acréscimo de valor ao
produto de design apresentado pelo designer de moda.
Sem nunca perder de vista o seu público-alvo, a moda de autor trabalha com a
intuição e os sentimentos de forma a chegar a esse público da maneira mais genuína
e inovadora.
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CALIGRAFAR A IDENTIDADE DE UM
PAÍS ALICERÇADA NA SUA LÍNGUA
DE ESPLENDOR FONÉTICO SONORO
Jorge dos Reis
Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, Portugal

Abstract
In 1722 Andrade de Figueiredo published his calligraphic manual, The New School for
Learning to Read, Write and Count. Far beyond its calligraphic originality and decorative
design, it is a connecting piece between his predecessors and later authors. On the one
hand, Andrade de Figueiredo absorbs the heritage of Italian calligraphic renaissance,
as well as the testimony left by the Spanish calligrapher Morante, even being called
the Portuguese Morante; On the other hand, the connecting expression becomes more
evident when we look at the work of his successors: Jacinto de Araújo and Ventura da
Silva, who respectively sixty and eighty years later, produced their calligraphic manual.
The reasons for the choice of the calligraphic work by Andrade de Figueiredo lies in the
artistic originality and innovative nature of the work presented, taking into account that
he paid a special attention to the creation of a truly Portuguese calligraphy, developing
a method, a detailed explanation on the creation of this specific handwriting style,
which puts this work also on a pedagogical level. The first of the calligraphic styles of
Andrade de Figueiredo, called Cursive Liberal, corresponds to an intentionally Portuguese
calligraphy. The French and English calligraphy, which were also used in Portugal, do
not carry the sound dimension of our speech as with the Cursive Liberal, where generous
white interiors, reveal the clear tone, and open wide expression of the Portuguese
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phonetics. Thus, it is a practical and affordable calligraphy such as the consistently
direct phonics, without ambiguity, that characterizes the Portuguese language, itself an
identity of Portugal and mainstay of a nation. Andrade de Figueiredo designates this
calligraphic style as the queen of letters taking into account the ease and its free hand
movement.
Keywords
Calligraphy, Portugal, Identity, Portuguese language, phonetics

Em 1722 Andrade de Figueiredo edita o seu manual caligráfico, Nova Escola para
Aprender a Ler, Escrever e Contar, Offerecida à Augusta Magestade do Senhor D. João
V, Rey de Portugal. Prymeira parte. Por Manoel de Andrade de Figueyredo, Mestre desta
Arte nas cidades de Lisboa, Ocidental & Oriental. Mais de cem anos depois do trabalho
de Manuel Barata surge uma peça caligráfica que continua a ser referenciada
e divulgada em compilações e obras sobre tipografia e caligrafia, como seja a
enciclopédia Typo na qual é situada na época barroca (Friedl, 1998, 65).
O século XVIII é por excelência o século da caligrafia. Em Portugal esta actividade
artística e instrumental constitui uma forma de exibir a grandiosidade do reinado de
D. João V (1707-1750) face aos outros reinos europeus, somando a isto o facto de a
corte portuguesa ter meios para o fazer graças ao ouro que vinha do Brasil.
De toda a Europa chegavam luxuriantes exemplares caligráficos: a caligrafia
flamenga de Jan van den Velde, os vários calígrafos espanhóis entre eles Pedro Dias
Morante ou as esplendorosas obras dos mestres da caligrafia francesa e inglesa.
Ainda durante este século, antecedendo Andrade de Figueiredo, convém referir a
presença de um calígrafo espanhol na corte D. João V: Marcos de las Roelas Y Paz,
que foi mestre de caligrafia de D. Miguel e D. José, irmão de D. João V, realizando
para este último, em 1718, o manuscrito Práctica de el Nobre y primoroso Arte de
Escrivir varios caracteres y distintas Formas de Letras (Roelas Y Paz, 1718), exemplar que
pode ser observado na Biblioteca Nacional de Portugal. O sucesso que o calígrafo
espanhol obtém na corte portuguesa deve-se ao facto do Rei ter ficado maravilhado
com algumas estampas que teriam chegado às suas mãos, apresentando
“espectaculares cenas religiosas nas quais mistura desenho e traço caligráfico,
combinando cores e completando o quadro com textos escritos em diferentes
letras, desenhos de um extremado barroquismo e perfeição técnica” (Martinez
Pereira, 2003, 360).
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Martínez Pereira refere que “num certo sentido esta obra [de Roelas Y Paz] pode
considerar-se um livro para a educação do príncipe ou, sem chegar a tanto neste
caso, um manual de bons costumes” incidindo sobre as virtudes que devem
caracterizar um bom governante (Martinez Pereira, 2003, 361).
Portugal produziu durante o século XVIII dois manuais de caligrafia fundamentais
e outras duas obras de carácter mais instrumental e didáctico onde a caligrafia
também está incluída. No primeiro conjunto inserem-se a obra de Andrade de
Figueiredo e a Nova Arte de Escrever de António Jacinto de Araújo, de 1793. No
segundo, não especificamente sobre caligrafia, estão a Nova Escola de Meninos de
Manuel Dias de Sousa e a Escola Popular das Primeiras Letras de Jerónimo Soares
Barbosa.
Andrade de Figueiredo afirma sobre os calígrafos estrangeiros que teve
oportunidade de observar que, por muito que algumas caligrafias desses autores
estejam conforme a arte de caligrafia, muitas delas “são de pouco proveito à
percepção dos meninos” (Andrade de Figueiredo, 1722, 39). Com isto o calígrafo
revela uma preocupação de cariz didáctico e crítico, tendo em conta que muitas
dessas letras surgem aos seus olhos diminutas ou confusas.
Andrade mostra um conhecimento abrangente do desenvolvimento da caligrafia na
Europa, referindo autores como Yciar, Francisco Lucas, Saraiva, Morante, Casanova,
Irmão Lourenço Ortiz da Companhia de Jesu, Juan Claudio (todos espanhóis);
Velde (calígrafo Flamengo); Senault e Seddon (respectivamente francês e inglês);
Fanti, o cónego Amphiareo da Ordem dos menores, Curione, Ruinettos, Melanese
(todos italianos); indicando ainda os genoveses Fanciscus Pisanus e Joseph Segaro
(Andrade de Figueiredo, 1722, 38).
É o próprio Andrade de Figueiredo que refere a influência que a obra de Senault terá
tido sobre o seu trabalho caligráfico. Uma das edições deste calígrafo francês que o
autor conheceria – Les rares escritures financières et italiennes bastardes nouvellemnt à
la mode – data de 1650 e sobre ela escreve que “toda a letra pequena é de imitação
de mestre Senault, mas não as duas letras capitais” (Andrade de Figueiredo, 1722,
51). Contudo, as referências principais no seu trabalho são as do calígrafo holandês
Van den Velde e do espanhol Morante.
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Figura 1: Andrade de Figueiredo ~ Nova Escola para Aprender a Ler, Escrever e Contar - Capa e frontispício

A Nova Escola para Aprender a Ler, Escrever e Contar, de que podemos observar a capa
e o frontispício, está dividida em quatro manuais. O primeiro dedicado à leitura; o
segundo à caligrafia; o terceiro à ortografia e o último à aritmética. Interessa-nos
particularmente o segundo destes quatro manuais.
O método caligráfico de Andrade de Figueiredo caracteriza-se pela mudança de
escala. Assim, as primeiras estampas apresentam letras de grande formato para
a mão se habituar a um movimento largo, só depois sendo possível passar aos
formatos caligráficos mais pequenos. É com este primeiro postulado que se passa à
feitura das tintas.
A caligrafia Cursiva Liberal
O primeiro dos estilos caligráficos de Andrade de Figueiredo, denominado Cursiva
Liberal, corresponde a uma caligrafia intencionalmente portuguesa. A caligrafia
Francesa e Inglesa, que também se usaram em Portugal, não transportam a
dimensão sonora da nossa fala como acontece com a Cursiva Liberal, onde os
brancos interiores, generosos, revelam a tonalidade clara, aberta e ampla da fonética
portuguesa. Assim, trata-se de uma caligrafia prática e acessível tal como a fonética
directa, consistente e sem ambiguidade que caracteriza a língua portuguesa. O
autor chega a designá-la rainha das letras tendo em conta a “desenvoltura com que
se obra nos talhos, e rasgos da mão que a fabrica” (Andrade de Figueiredo, 1722, 37).
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Na dissemelhança entre as várias letras da Cursiva Liberal reside precisamente uma
das características da legibilidade que assenta na necessidade das letras não se
confundirem entre si. Ao tornar prioritária a singularidade das letras, Andrade de
Figueiredo evidencia preocupações sobre o que hoje designamos por certeza de
decifração. Neste sentido, nos exemplares caligráficos que o autor nos mostra há
uma diferença no traçar da pena e particularmente nas patilhas que permitem uma
diferenciação gráfica entre as letras do alfabeto caligráfico.
A este propósito, Ruari Mc Lean refere que as letras com patilha são mais legíveis
pois as que não têm “são mais parecidas umas com as outras e assim a certeza de
decifração é diminuída” (Mc Lean, 1992, 44). Deste modo se obtém, como refere
Walter Tracy, a “velocidade com que um caracter é reconhecido”; se o leitor “hesita
no seu reconhecimento significa que o caracter está mal desenhado” (Tracy, 1986,
31). Neste primeiro estilo caligráfico de Andrade de Figueiredo, a Cursiva Liberal, há
uma pesquisa no sentido de diferenciar as letras através de algum barroquismo subtil
e de um jogo de inclinações; contudo, sendo esta caligrafia itálica, não podemos
deixar de referir que o itálico é sempre menos legível do que a sua contrapartida
romana, como se constata na comparação entre a letra ‘a’ e a letra ‘o’ em itálico e as
mesmas letras ‘a’ e ‘o’ em romano.

Figura 2: Andrade de Figueiredo ~ Nova Escola para Aprender a Ler, Escrever e Contar, Estampas 4 e 5
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Na estampa 4 da caligrafia Cursiva Liberal podemos observar uma figura com as linhas
directrizes principais e uma amostragem completa de ‘a’ a ‘z’ do alfabeto em causa.
Partir de um conceito didáctico de concentração de energias em dois elementos
formais constantes (linha e curva) que funcionam como esqueleto da caligrafia
surge hoje como uma questão de grande actualidade, principalmente no campo da
pedagogia tipográfica. Em autores tão diversos como Jan Tschichold em The New
Typography e Asymmetric Typography, ou Emil Ruder na obra Typography, encontramos
um desejo de racionalidade e simplicidade que vai ao encontro de uma comunicação
mais directa, uma intencionalidade análoga à de Andrade de Figueiredo, onde a
racionalidade, numa primeira instância, permite a criação de condições para a inserção
de elementos diferenciadores entre as letras.
O desejo de Andrade de Figueiredo no contexto da caligrafia Cursiva Liberal é criar
uma relação mais directa e imediata com o seu interlocutor, aquele que usa o seu
manual. Esta ideia fica bem patente no facto do calígrafo antecipar a amostragem do
alfabeto e dos seus elementos de construção principal, observáveis na estampa 4. Só
depois oferece ao aluno uma estrutura de carácter sequencial onde se realiza a prática
repetitiva dos elementos constituintes da caligrafia: rectas, hastes e curvas, que se
podem observar na estampa 5.
Há intencionalmente uma fundamentação teórico-prática na relação entre as duas
estampas da caligrafia Cursiva Liberal onde, desde o início, o aprendiz apreende a
relação existente entre a prática de um conjunto de regras que pretendem treinar a
mão e a finalidade objectiva e gráfica desse labor que vai ao encontro de um conjunto
de competências a adquirir, para serem aplicadas num determinado estilo caligráfico.
Tendo em conta que as letras minúsculas se usam mais que as letras maiúsculas,
Andrade de Figueiredo refere apenas que as maiúsculas se formam através da soma de
traços vindos das letras minúsculas, referência excessivamente sintética e incapaz de
ajudar qualquer aprendiz, que pode ser explicada por motivos de espaço editorial no
seu manual.
A Nova Escola para Aprender a Ler, Escrever e Contar de Andrade de Figueiredo
alterou a caligrafia em Portugal quando instaurou um estilo caligráfico português
denominado Cursivo Liberal e lançou nos escaparates um manual de referência para
todos aqueles que no seu tempo desejavam melhorar a caligrafia. O seu trabalho
é inovador do ponto de vista gráfico e didáctico, permitindo uma aprendizagem
consciente e rigorosa de quatro estilos diferentes, oferecendo ao escrevente uma
panóplia alargada de estilos caligráficos incontornáveis para os calígrafos posteriores.

38

DESIGNA2015 - IDENTITY - INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESIGN RESEARCH - UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Referências Bibliográficas
Andrade de Figueiredo, Manoel de (1722) Nova Escola para Aprender a Ler, Escrever e Contar, Offerecida
á Augusta Magestade do Senhor D. João V, Rey de Portugal. Prymeira parte. Por Manoel de Andrade de
Figueyredo, Mestre desta Arte nas cidades de Lisboa, Ocidental & Oriental; Lisboa Occidental; Na Officina de
Bernardo da Costa de Carvalho, Impressor do Serenissimo Senhor Infante.
Friedl, Friedrich (1998) Typography, when, who, how; Colónia, Könemann.
Martínez Pereira, Ana (2003) ‘Un calígrafo español en la corte de D. João V: Marcos de las Roelas y Paz’; in:
Península, Revista de Estudos Ibéricos; nº0; Porto; 2003; p. 355-369.
McLean, Ruari (1992) The Thames and Hudson, Manual of Typography; London; Thames and Hudson.
Roelas Y Paz, Marcos de las (1718) Práctica de el Nobre y primoroso Arte de Escrivir varios caracteres y
distintas Formas de Letras que humildemente dedica a la magestad del Rey nuestro Señor Don Juan quinto
de Portugal Don Marcos de las Roelas y Paz; Lisboa.
Ruder, Emil (1966) Typography A Manual of Design; Basileia; Verlag Niggli.
Tracy, Walter (1986) Letters of Credit, A View of Type Design; Boston; David R. Godine.
Tschichold, Jan (1967) Assimetric Typography; London; Faber and Faber.
Tschichold, Jan (1995) The New Typography; Berkley; University of California Press

DESIGNA2015 - PROCEEDINGS - CALIGRAFAR A IDENTIDADE DE UM PAÍS ALICERÇADA NA SUA LÍNGUA DE ESPLENDOR FONÉTICO SONORO

39

40

DESIGNA2015 - IDENTITY - INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESIGN RESEARCH - UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

COMUNICAÇÃO
\ COMMUNICATION

Tipofilia Digital
ID 260
Caroline F. Torres
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, Portugal

Abstract
Given the amount of technological innovations that have resulted in new platforms
of work and display, the type designers have been shown almost apathetic face of this
digital revolution, since they barely explores the innovation possibilities that technology
has offered. The typography, besides being a means for reading, is a reading itself, a
written image, the letters of the alphabet of a people are transcriptions of part of the
culture, the shape of the characters has its own expression and tells the story of the
society of his time.
The technology is with us to make easier doing tasks, but also brings challenges and calls
for news all the time. In addition to new horizons, technology has brought in his luggage
two opposite feelings that challenges the designers: the nostalgic spirit of excessive
appreciation of the past, and the total contempt for it. It would be ideal if we achieve the
balance between future, present and past, keeping the future in touch with the past and
not allowing us to become slaves to technology. After all, it is here to serve us, not the
other way around.
This study aims to show the still limited development of new typographies and new
typographic uses exploring to the deep of the digital platforms and suggesting new
creation, composition and layout techniques. Based on the observation of some
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typographic work in new media, it is intended to encourage further studies, projects and
experiments makinge the type designers and other professionals get out of their comfort
zone and go to the unknown in order to achieve, above all, originality.
The article begins by addressing a brief chronology of the typography evolution. After
that, it explores the typography changes in digital media, with possible restrictions
and extensions. And finally, for illustrative purposes and to encourage studious and
professionals, are presented several examples where technology is associated with
typography.
Briefly, with this article is intended to wake the designers and researchers of the area
the interest to search for news and knowledges that enables the contemporary spirit
be visually transcribed as it is happening, filled with speed, volatile effervescences and
contradictions.
Keywords
Communication; Typography; Digital Media; Technology; Innovation.

Introdução
Filia vem do grego philia e significa gosto, apreço, amor ou paixão (Dicionário
Priberam da Língua Portuguesa). Tipofilia é, então, a afeição, o grande interesse,
pela forma das letras e por tudo que engloba o universo tipográfico. Sendo assim,
a tipofilia digital pode ser entendida como o gosto pela tipografia digital e pela
tipografia inserida em meios digitais. Um gosto que, nessa época paradoxal de
idolatria concomitante ao futuro e ao passado, muitas vezes está sendo colocado
de lado pelos amantes da tipografia, que parecem ainda estar com um pé preso ao
passado, e insistem em manter o espírito saudosista e as técnicas da tipografia prédigital sem que haja uma junção relevante com as tecnologias contemporâneas.
A tipografia, como arte de compor e imprimir com tipos móveis, foi inicialmente
criada como uma alternativa mais rápida e barata para a reprodução de livros,
documentos, folhetos, dentre outros. Ela é considerada digital desde a década de
1980 com a disseminação do computador pessoal, que trouxe fontes bitmap para a
realidade dos designers mas, apesar disso, o progresso na área anda a passos lentos.
De acordo com Bringhurst (2011, p.213), a melhor e a pior tipografia são tão boas ou
tão más quanto sempre foram, a velocidade de alguns processos de composição e
design certamente aumentou e algumas técnicas e truques utilizados antigamente
ficaram mais fáceis e outros novos foram incorporados, mas que, em oposição a isso,
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a qualidade da tipografia e da impressão, sua fidelidade a si mesma, sua graça e a
dignidade da página não são maiores do que eram em 1465.
O que ele quer dizer é que as mudanças que ocorreram no período medieval ou
renascentista foram muito mais significativas em termos de inovações nos métodos
de criação do que as que ocorreram com o advento da tipografia digital, que, a
grosso modo, se limitou a uma mudança na superfície utilizada. Como prova disso
temos o fato de que algumas ferramentas que eram utilizadas antigamente ainda
são consideradas essenciais pela grande maioria dos tipógrafos, como é o caso da
régua de paicas, do caderno de esboços, da mesa de desenho e de uma biblioteca
de obras de referência para inspiração.
A inovação através da originalidade tem sido cada vez mais difícil de ser alcançada,
pois o que acontece em termos gerais, é que “simpatizamos” mais com tipos e
estruturas de diagramação que estamos mais acostumados, que vemos mais e que
não causam muito impacto visual, essa é uma explicação de porque designs que
fazem referência ao passado, através de cores, tipografia, ilustração e diagramação,
fazem sucesso até hoje.
“Lemos melhor aquilo que lemos mais, mesmo se estiver mal composto, mal projetado e mal
impresso. (...) Designers gráfico, compositores, editores, impressores e outros profissionais da
comunicação estão bem instruídos a ficarem atentos a essas expectativas. Por vezes, seguir
as regras é uma boa opção; outras vezes, as regras precisam ser quebradas para se atingir
um nível adiante. Bons designers aprendem todas as regras antes de começar a quebrá-las.”
(SPIEKERMANN, 2011, p.39).

Ao acompanhar a evolução formal e a interpretação da tipografia no decorrer dos
anos, observa-se que as primeiras mudanças ocorreram quase que naturalmente,
elas seguiram o fluxo dos acontecimentos e suas características eram definidas
tanto pela superfície em que era escrita quanto pelo instrumento com o qual era
escrita. Somente a partir do século XIX, com o advento dos movimentos artísticos
foi que ela passou a ganhar características formais e ornamentais próprias de seu
tempo. Hoje, a tipografia digital mostra uma junção desses dois aspectos, ou seja,
muitas vezes é definida por restrições do meio, como simplificar formas para não
sobrecarregar o arquivo, e muitas outras por características formais que expressam a
realidade atual.
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No meio digital
“Os tipos estão em toda parte”, é o título do primeiro capítulo do livro “A linguagem
invisível da tipografia”, de Erik Spiekermann. Os tipos efetivamente estão por
todos os lados, convivemos com eles diariamente desde quando acordamos até
quando nos deitamos. São embalagens, revistas, jornais, legendas, placas, cartazes,
correspondências, os tipos estão em praticamente tudo o que vemos durante o dia.
Após a presença da tipografia nas pedras, no mármore, no pergaminho e no papel,
ela se fez presente nas telas. E não apenas em telas de computador, mas em diversas
telas, de formatos e tecnologias distintas, que estão espalhadas em todos os lugares:
são outdoors e cemusas eletrônicos, mostradores digitais de relógios, microondas,
painéis de senhas, computadores, telefones celulares, smartphones, tablets, ebooks,
projeções, hologramas, etc.
Esse fato é confirmado por Spiekermann (2011, p.57) quando diz que “(...) a tela do
computador não é o único lugar onde vemos nossas tipografias – celulares, PDAs,
mesmo os forno-microondas têm mostradores digitais.” e acrescenta que “a maioria
dessas telas é pequena e simples, o que significa preto sobre um cinza esverdeado”,
restringindo ainda mais as formas e legibilidade dessas novas fontes. Ele ainda
(2011, p.19) acrescenta que “a tipografia usada em comunicações comerciais
tem sido projetada para uma tecnologia em particular – reconhecimendo
óptico de caracteres, impressoras por agulhas, máquinas de escrever com tipos
monoespaçados e outros equipamentos.”
A mudança do texto impresso para o eletrônico trouxe alterações significativas
no modo como acessamos e lidamos com a informação. O número de leitores foi
ampliado, assim como a velocidade com que lemos e a quantidade de informação a
que somos expostos diariamente, a forma não linear de leitura que desenvolvemos
por meio dos hiperlinks, os diferentes meios nos quais podemos buscar informação,
a forma como as selecionamos e até mesmo os locais nos quais as absorvemos, que
hoje são praticamente todos.
No entanto, foi com a disseminação do computador pessoal que o processo de
desenhar fontes se tornou mais democrático e menos rigoroso. Profissionais,
amadores e curiosos passaram a ter a chance de se aventurar nessa área com
muito mais domínio, puderam experimentar novas maneiras de desenhar fontes
através de vários softwares específicos para isso, ou não necessariamente, que
possibilitavam a manipulação das formas e novos recursos gráficos. Infelizmente,
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essa ampliação do nicho tipográfico não significa qualidade em todos os trabalhos,
que frequentemente apresentam fontes mal vetorizadas, com kerning mal projetado,
com falta de glifos, acentuação ou símbolos.
“Esta mudança para uma tecnologia eletrônica levou necessariamente a uma
mudança na técnica do design tipográfico, o qual passou a constituir uma nova
disciplina no design de comunicação visual da era moderna e contemporânea.”
(FERNÁNDEZ MARTINEZ, 2005, p.66). E, curiosamente, a facilidade de lidar com o
desenho de letras resultou em pessoas que buscam uma formação por meio de
métodos tradicionais, mas também pessoas que abandonaram completamente essa
formação e trabalham com base na experimentação, o que reflete o paradoxo visual
e interpretativo da nossa época.
Em todos os meios, digitais ou não, é tarefa do designer estabelecer uma hierarquia
visual entre os elementos para atrair e facilitar o primeiro contato do leitor. “De
uma perspectiva do design, uma mensagem tipográfica é mais composta do
que escrita. A tipografia mal escrita força o leitor a examinar um pedaço de texto
repetidamente.” (HILLNER, 2009, p.57, tradução livre). E, em geral, as regras básicas de
uso e composição, como legibilidade, alinhamento e tamanho, da tipografia digital,
em telas ou em páginas, e da tipografia convencional, em páginas, continuam as
mesmas, embora tipos em telas e impressos em papel sejam diferentes em vários
pontos.
As técnicas de comunicação para atrair o espectador também continuam
praticamente as mesmas do século passado, as propostas futuristas, dadaístas,
construtivistas, surrealistas, o estilo das poesias visuais, o psicodelismo, dentre
outras, estão sendo retomadas e adaptadas ao design gráfico e tipográfico
contemporâneo que, por sua vez, está preocupado com a interação com as mídias
digitais. As vanguardas do século passado estavam focadas em criar novas formas
de representações, a vanguarda das novas mídias está focada em novas formas de
acessar e manipular a informação.
Apesar de possuir vários aspectos que se assemelham bastante à tipografia
convencional, a tipografia em meios digitais também revelou novas abordagens que
podem ser feitas a fim de explorar esse novo universo digital, e outras tantas que
passaram a ser exploradas novamente, como é o caso da tipografia dimensional ou
virtual.

DESIGNA2015 - PROCEEDINGS - Tipofilia Digital

47

Segundo Hillner (2009, p.60), a tipografia dimensional ou virtual pode ser conhecida
também como tipografia de transição, pois se altera no tempo e no espaço, ela
permite que palavras e letras emirjam e se dissolvam em sinais aleatórios, ou não,
para que os espectadores sejam continuamente desafiados a prever o tipo de
informação que está surgindo. Essa abordagem tipográfica existia antes mesmo
da disseminação dos meios digitais, um exemplo disso são os Open Titles de filmes.
Mas foi somente com os meios digitais que elas puderam se expandir em novos
horizontes, com mais qualidade e controle das ações.
A tipografia virtual impõe um estado de confusão mental ao leitor, enquanto a
continuidade com a qual ela vai se transformando faz o espectador tentar prever
o futuro no qual existe uma outra informação emergindo por meio da forma que
essa imagem possui, isso requer grande esforço mental por parte do leitor, que
deve se concentrar no que vê no presente, no que aparecerá no futuro e se isso que
aparecerá tem alguma referência ou semelhança com o que ele já viu no passado.
Esse desafio que a tipografia virtual oferece é valorizado por reter a atenção do
leitor, criando expectativa para o que vai aparecer como mensagem.
Como exemplo de tipografia virtual e não digital, tem-se parte do experimento
Kallos Graphein Bacterium de A. Marta Ferreira que sonda a subjetividade da letra
como símbolo. Kallos Graphein Bacterium é um projeto exploratório em caligrafia
no qual formas de letras são criadas com bactérias. Nele, o desenvolvimento das
culturas bacterianas foi observada e registrada ao longo dos dias, fazendo com que
o espectador tente prever o desenho que surgirá e causando certa confusão mental
por serem formas compostas de colônias de diferentes tamanhos e cores.
O jogo Type:Rider, lançado em 2013, também pode ser considerado um exemplo
de tipografia virtual, uma vez que a fonte de cada nível se altera de acordo com
o período histórico abordado. À medida que se avança dentro de cada nível, os
pontos (tipográficos) recolhem elementos (também tipográficos) que permitem que
as páginas da história da fonte em questão sejam liberadas. Apresentando assim,
uma tipografia que ao mesmo tempo que desafia o usuário no reconhecimento da
mensagem é transitória e interativa.
As possibilidades da tipografia em meios digitais estão apenas começando a ser
exploradas. Novas abordagens como a interatividade e a tridimensionalidade ainda
não fazem parte da realidade diária dos designers e tipógrafos, e as possibilidades já
existentes, bidimensionais, devem passar a ser tratadas de forma diferenciada.
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O jogo Type:Rider, lançado em 2013, também pode ser considerado um exemplo
de tipografia virtual, uma vez que a fonte de cada nível se altera de acordo com
o período histórico abordado. À medida que se avança dentro de cada nível, os
pontos (tipográficos) recolhem elementos (também tipográficos) que permitem que
as páginas da história da fonte em questão sejam liberadas. Apresentando assim,
uma tipografia que ao mesmo tempo que desafia o usuário no reconhecimento da
mensagem é transitória e interativa.
As possibilidades da tipografia em meios digitais estão apenas começando a ser
exploradas. Novas abordagens como a interatividade e a tridimensionalidade ainda
não fazem parte da realidade diária dos designers e tipógrafos, e as possibilidades já
existentes, bidimensionais, devem passar a ser tratadas de forma diferenciada.
“Se as tendências são passageiras, o aspecto da tipografia está destinado a mudar por volta
do ano 2020 mais do que em todos os anos desde o séc. XV. A próxima geração de leitores
pode achar aceitáveis e, com certeza, altamente legíveis coisas que hoje consideraríamos
ridículas.” (SPIEKERMANN, 2011, p.35).

E, quanto a isso, deve ser admitido justamente o que Priscila Farias (2000, p.90)
afirma ser o fascínio pelas novas tipografias da era digital: a capacidade de
subverter nossas expectativas. Isso quer dizer que, na era digital, para toda e
qualquer expectativa que possamos criar sobre o futuro tipográfico, temos que
estar preparados para o resultado contrário, pois estamos vivenciando um tempo
no qual tudo se funde, nada mais é proibido ou errado, pode- se encontrar a
estética Construtivista junto com a do Art Nouveau, regras podem ser cumpridas
ou quebradas, a tipografia pode ser legível ou ilegível. É uma coreografia e uma
improvisação encenada em vários ritmos e que ainda não possui um compasso
completo.
Na prática
A estrutura da letra foi explorada até chegar ao ponto de ser totalmente composta
em linguagem de programação, com regras matemáticas definindo cada curva,
espessura e espaçamento que possa existir. O próprio hinting é um exemplo
disso, pois, segundo Peter Bil’ak (https://www.typotheque.com/articles/hinting),
funciona mediante instruções definidas com a intenção de melhorar a rasterização
de uma fonte. O hinting é um processo pelo qual os contornos da letra são
matematicamente mapeados em pixels para controlar as alturas e larguras de
letras maiúsculas e minúsculas de uma fonte, a largura das suas linhas individuais, a
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quantidade de espaço em branco em torno de letras, a maneira como o ângulo de
caracteres em itálico muda para melhor atender a grade de pixels, e muitos outros
detalhes extremamente técnicos, tudo em uma base de pixel por pixel.
Dentre os novos recursos que a tecnologia possibilitou estão as novas plataformas
de comunicação, informação e entretenimento, e um dos maiores diferenciadores
dessa revolução tipográfica foi que os designers dos novos media agora poderiam
gerar e vender cópias de suas próprias fontes com a ajuda de softwares, muitos
dos quais são gratuitos e relativamente simples de serem utilizados. Esse é o caso
do Metaflop (http://www.metaflop.com/modulator), site que permite ao usuário
criar uma fonte inteira a partir de características-mãe atribuídas a uma ou mais
letras, dessa forma, essas características são replicadas nas letras restantes a fim de
construir uma fonte coerente visualmente. “Em poucas décadas, a quantidade criada
é maior do que em toda a história da tipografia, com a ajuda e estímulo de softwares
que permitem ao interessado criar seus próprios tipos de letras.” (DESIGN MUSEUM,
2011, p.61).
Também os leigos e curiosos da área podem agora fazer suas experimentações e
visualizar o resultado no momento em que as alterações são feitas, sem maiores
custos. Tudo isso foi trabalho do programador que, segundo Flavio Vinicius (1998,
p.99), anteriormente vivia subordinado à sintaxe da máquina, mas que agora
trabalha também como usuário, assim como as outras pessoas, e deve buscar
soluções cada vez mais inovadoras, originais e fáceis de serem utilizadas, sempre
tentando explorar ao máximo os complexos recursos que o computador oferece.
O brasileiro Gustavo Ferreira pode ser citado como referência de uso inovador da
tipografia em meios digitais com seus vários projetos de programação relacionados
com a tipografia. O primeiro deles foi o Sistema Elementar, um sistema paramétrico
flexível de fontes para telas digitais que teve como inspiração o sistema da Univers
de Adrian Frutiger. “As ideias e os princípios envolvidos no projeto do Sistema
Elementar deram origem a outras famílias de tipos que mais tarde foram agrupadas
na categoria fontes-grid.” (Informação verbal)1. As Fontes-grid são um conjunto
de fontes criadas para uso em tela que possuem tamanhos e espacejamentos
específicos que condizem com o grid no qual estão inseridas.
Após as fontes-grid, surgem as superfontes, um grupo de fontes tipográficas
distintas as quais tiveram suas famílias personalizadas de forma padronizada. Já
as fontes-código fogem do formato padrão de fontes com uma biblioteca prédefinida e se apresentam como um programa que desenha glifos e compõe texto
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em tempo real de acordo com o que foi determinado. Gustavo Ferreira ainda afirma
que entre ferramentas programáveis, dinâmicas e interativas está um formato de
fontes estático, nomeadamente o Opentype, que limita a comunicação. (Informação
verbal)2.
Além de softwares e aplicativos de criação e/ou manipulação de fontes (ex.:
Metafont, Metaflop, Prototyp-0, FF Beowolf, LetterSpirit, Kalliculator), de composição
tipográfica (ex.: Type Drawing, Typography/ www.typographykickass.com, The
Generative Gatsby: Jazzed Up Typography), de busca por fontes (ex.: WhatTheFont),
de conteúdo (ex.: The Typography Manual) e de instalações interativas, projeções
ou performances (ex.:Laika, Choreographed Typography), os meios digitais também
trouxeram, em um campo mais lúdico, jogos tipográficos, como é o caso do Fargo,
do Font Quiz, do Helvetica vs. Arial, do Typography Star, do Kern, dentre outros, que
colocam em teste o seu nível de conhecimento sobre fontes.
Um ótimo exemplo de uso inovador da tipografia aconteceu em Portugal, onde
a DSType Foundry quebrou a regra que define a expressão família tipográfica e
lançou em 2013 a fonte Diversa. Essa fonte é composta por 9 estilos completamente
distintos, que podem ser utilizados individualmente, e pela variação Regular, que é a
junção desses 9 estilos em um único.
A tipografia evoluiu como um todo, no entanto, sua lenta adaptação de formas e
em plataformas no contemporâneo não impediu sua popularização. “Séculos após
a invenção de Gutenberg, a tipografia é um produto cultural de massa com milhões
de usuários.” (DESIGN MUSEUM, 2011, p.61). Com isso, os designers, tipógrafos
e demais interessados no assunto puderam extrapolar limites, criar e quebrar
regras, unidades de medida próprias, desenvolver teorias e aplicar conhecimentos
empíricos a essa tão antiga e, principalmente, nova área de estudo que (res)surgiu.
Considerações finais
O mundo contemporâneo é marcado pelas inúmeras e, por vezes desconhecidas,
pos- sibilidades tecnológicas e, junto delas, também muitas dúvidas. Estamos
vivendo a era da incerteza e também das contradições. Por exemplo, enquanto
encontramos trabalhos tipográficos que defendem a legibilidade como objetivo
final do desenho de letras, também encontramos tipos intencionalmente ilegíveis.
Enquanto alguns tentam retornar às regras e convenções do passado, outros
querem quebrá-las todas.
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As próprias características da contemporaneidade não são muito bem definidas
visto que são uma junção de características ou de releituras do passado com
características do presente e futuro. Nota-se, a partir disso, que são poucos os
designers que apostam em experimentações da própria estética e capacidade do
meio digital.
A exploração da tipografia na interatividade, tridimensionalidade, holografia, e
outras tecnologias mais recentes, poderia estar bem próxima, mas ainda exige que
sejam dados passos largos em sua direção, uma vez que não parece que exista
grande interesse e disposição por parte da maioria dos designers de tipos em
estudar a fundo as novas ferramentas, materiais e suportes oferecidos pelas novas
tecnologias para que inovações possam ser desenvolvidas em um maior ritmo.
É fato que a tipografia, assim como as artes e o design, em geral, tende a
acompanhar e absorver características do seu tempo, mas o que se pode observar é
que apenas agora estão surgindo tipógrafos desse nosso novo tempo, que utilizam
os recursos que estão à sua disposição e em cujos trabalhos pode-se encontrar
um reflexo da dinamicidade, fluidez e superficialidade tão características da
contemporaneidade.
Sendo assim, pode-se concluir, por observação de alguns trabalhos produzidos
nos últimos anos, que a tipografia não está sendo integralmente explorada nos
novos media. Sem dúvidas, no decorrer da última década, novas experimentações
e projetos da estética e da capacidade do meio digital ocorreram. No entanto,
supõe-se que a quantidade não foram suficientes para que o movimento ganhasse
notoriedade e/ou não foram divulgados o bastante para se tornar conhecidos e
atrativos para criadores e consumidores do design em larga escala.
Ainda há muito o que compreender sobre os novos meios digitais e sobre as
possibilidades que ele oferece e oferecerá para inovações, tanto técnicas quanto
estéticas. Essa fase pós-moderna de contradições na qual estamos reintroduz a
subjetividade, que passa a ser refletida no trabalho do designer, características como
intuição, imperfeição e revalorização da emotividade tendem a ser novamente
exploradas, o que ocorre simultaneamente ao seu oposto, a objetividade, que
valoriza cálculos e regras na composição dos trabalhos, baseados em estudos
quantitativos e probabilidades para melhor aproveitamento de todos os aspectos,
como melhor legibilidade e aproveitamento de espaço.

52

DESIGNA2015 - IDENTITY - INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESIGN RESEARCH - UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

A era digital e, particularmente da tipografia em meios digitais, poderia ser
comparada a um espaço no qual o bem e o mal estão juntos, sem definições
maniqueístas de certo e errado, ou seja, uma mistura de estilos, ideologias e
opiniões, que podem se misturar em uma única composição ou simplesmente
coexistirem em um mesmo meio. Enquanto algumas pessoas vangloriam o
passado, outras adoram o presente/futuro, e isso se reflete nas técnicas utilizadas
e, claramente, na estética contemporânea, que se apresentam cada vez mais
circunstanciais, imprevisíveis, híbridas e provisórias, até mesmo voláteis. A regra é
que não há regras.

Notas
1. Transcrito de paletra realizada por Gustavo Ferreira no DiaTipo SP no dia 12 de Dezembro de 2014.
Consultado em 24 de Setembro, 2015, https://www.youtube.com/watch?v=AgpH_6yPmy4.
2. Transcrito de paletra realizada por Gustavo Ferreira no DiaTipo SP no dia 12 de Dezembro de 2014.
Consultado em 24 de Setembro, 2015, https://www.youtube.com/watch?v=AgpH_6yPmy4.
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Branding territorial:
O design na construção
da identidade “glocal”
ID 265
Ivone Ferreira
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Portugal

Abstract
O marketing encontrou mais um lugar de ação nos municípios, sendo convocado
para desenvolver planos de gestão e promoção dos territórios, com o auxílio do
storytelling e do design. Nesta perspetiva, importa explorar a relação entre atratividade
e competitividade dos territórios e reflectir sobre como podem as cidades, enquanto
espaços, ser vistas –e comunicadas - como um produto “vendável”. Dado que o
marketing trabalha as necessidades dos clientes tendo em vista a satisfação dos
mesmos, será relevante conhecer as ferramentas de marketing utilizadas para construir a
comunicação de uma cidade que pense e aja glocalmente. O marketing para o território
corresponde a uma perspetiva para pensar e planear o desenvolvimento dos lugares,
a partir da análise da situação atual das cidades, das necessidades e expetativas dos
moradores, de turistas, trabalhadores, organizações e investidores, para atrair mais
investimento, criatividade, talento e melhorar a qualidade de vida, estimulando práticas
de promoção territoriais destinadas a reforçar a visibilidade e notoriedade do espaçoproduto, a cidade. Para Lancaster & Brito (2014), o marketing territorial passa, em grande
medida, por conceber estratégias que influenciem uma ampla gama de stakeholders
pois os territórios precisam de um processo de gestão para mobilizar os agentes locais,
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mostrar o potencial dos lugares, promover e projetar uma imagem atraente dos mesmos,
para atender às necessidades e expetativas dos públicos, bem como para melhorar a
qualidade de vida dos locais.
Palavras-chave
Branding, marketing territorial, design, cidades, identidade
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Social networking sites
affordances and identity
management: A study about
how Facebook and LinkedIn lead
people behaviour in everyday life
ID 269
Thais de Oliveira Sardá
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil

Abstract
This paper aims to understand how social networking sites affordances lead the identity
management on Facebook and LinkedIn simultaneously. In a context in which the
personal and professional interactions also occur online, there are motivations and strategies for social presentation in these spaces. So, this work presents a theoretical review
of concepts such as social networking sites, affordances, social presentation and identity
management. In addition, it also reveals affordances from Facebook and LinkedIn to
stimulate performance of users. In the case study, it was used research techniques such as
non-participant observation, content analysis and in-depth interviews in order to identify
strategies of self-presentation and how the affordances of the sites encourage these
behaviours. Besides, this research analyse posts and profiles of 10 Information Technology (IT) professional on Facebook and LinkedIn, for a period of two typical months. From
this data collection, identity management on social networking sites is recognizable in
at least 15 conscious strategies, guided by sites affordances: creating profiles on social
networking sites; seeking a self-presentation strategy for each site; choosing a picture for
each site; maintaining a different position in each site; forming distinct networks; estab-

DESIGNA2015 - PROCEEDINGS - Social networking sites affordances and identity management: A study about how (...)

57

lish self-censorship about posted contents; mincing words before publishing a post; assuming what the audience will think about the posts; exposing about personal life or not;
understanding sites as exhibition spaces; keeping an expectation about the interactions
in the posts; tracking time on social networks; updating or not the profiles; consciously
dealing with the identity multiplicities; and justifying their stance by the aims of the sites.
Keywords
Social presentation, identity management, affordances, Facebook, LinkedIn

Introduction
The social networking sites are largely overspread nowadays. Most popular of these
sites, Facebook counted 968 million daily active users in June 2015. Meanwhile,
LinkedIn had 380 million members in September 2015. In a sociological function,
these sites play a critical role in our lives, connecting resources and providing
information (Watts, 2011).
Facebook and LinkedIn can be distinguished by purpose. Facebook’s slogan is
“connect with friends and the world around you on Facebook”. For LinkedIn, the call
is “join the world’s largest professional network”. Thus, both are complementary:
they promote socialization by a self-presentation and encourage the sharing of
events in different networks.
Therefore, this study aims to understand how Facebook and LinkedIn affordances
encourage identity management. With this purpose, it offers firstly a theoretical
review. For the methodology, it is used non-participant observation, content analysis
and interviews to identify strategies of self-presentation and how the affordances
sustain these behaviours.
Social networking sites, affordances and identity
management
Social presentation is a chosen part of reality that someone gives to others looking
for certain impression (Goffman, 1974). Therefore, our lives are structured to
repeated behaviour patterns (Carlson, 2009). In this way, identity is an autonomous
construction of a personal story that makes sense (Gaulejac, 2004) and fills the space
between personal and public worlds, aligning self-projection and culture, subject
and social structure (Hall, 2006).
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Nowadays, social networking sites stimulate the culture of connectivity on
contemporary society (Van Dijck, 2013). In these spaces, social presentation is a
game of information exchange, with great control over deliveries and omissions
(Papacharissi, 2002). A profile gives the option to emphasize or minimize
characteristics, even appearance — so it is a personage, and the cyberspace is a
stage (Bullingham & Vasconcelos, 2013).
This online self-presentation depends of interface and affordances. Interface is a
channel to reach a point beyond and takes meaning and effect in the appropriation
— it is always an effect —, suggesting interaction (Galloway, 2012). On the other
hand, affordance is the available information about the use of something (Gibson,
1979). So, it is what an object has to offer to a person and what clues of this use are
able to give (Norman, 2002). For sure, any person makes an appropriation according
to skills and experience (Hsieh, 2012).
The cognitive role of affordances suggests that systems are developed in order to
inform users how they should be used, in case of human-computer interaction
(Fragoso et al, 2012). There is a mutual influence between affordances and practices
of users in a system, so affordances are linked to an expressive control in a selfpresentation (Fragoso et al, 2012).
The ability to drive action among users is noteworthy in social networking sites.
Facebook’s interface encourages users to share information, composing a profile and
updating (Van Dijck, 2013). Because of the question “What’s on your mind?”, this site
inspires an imperative of sharing (Van Dijck, 2013). At the same time, LinkedIn is a
semiformal space that incentives the best behaviour (Russell, 2014).
Indeed, the inducement to interaction is regular. Facebook, e.g., sends notifications
about posts, encourages users to share thoughts and suggests friends. The same
on LinkedIn: it warns when someone looks a profile; asks data through the button
“upgrade your profile”; and suggests groups. So, both sites encourage identity
management (Van Dijck, 2013).
At the same time, the user presents to others an idealized self-version, in a profile
with limitation of truth and reality (Young, 2013). The reason for that is the struggle
to make sense and fit in different social contexts (Boyd, 2014). However, the
interactions are now less spontaneous, as if emotional expressions are always under
control (Zarghooni, 2007). This work shows how this occurs in practice.
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Methodology
According to LinkedIn, 19 of the 25 most desirable professional skills refer to
technology. So, this work decided to study information technology professionals,
with one prerequisite: updated profiles on LinkedIn and Facebook. It was used the
snowball technique (Patton, 1990) to create a group, with a chain of indications. The
final group has 10 subjects (from Subject A to Subject J), with image and identity
preserved.
Thus, this work applies three methods. Firstly, non-participant observation (Marconi,
2012) of profiles and posts made on Facebook and LinkedIn for 61 days (August and
September 2014). Secondly, content analysis (Bardin, 1977) of the collected data,
with procedures for understands the message. And thirdly, in-depth interviews
(Marconi, 2012). After that, the researcher shows patterns of identity management in
social networking sites.
Social networking sites affordances and identity
management: analysis
The subjects have a common vision about the two social networks. For Subject A,
e.g.: “I have Facebook to interact socially and expose information of my life and the
way I think for a limited number of people. However, I use LinkedIn to stay alert to
opportunities related to my field and also to acquire knowledge”. His motivation is
the same for publish content just on Facebook: “I do it based on the basic premises
of each one”.
According to Subject D, the profile depends of the network: “I have Facebook to
make contact with family, friends and former classmates. So, I use LinkedIn for
professional contact with work colleagues, former colleagues, suppliers, business
partners and to follow the market”. Understanding these objectives, he made a
standard: “I created a rule to add people on Facebook since a episode of a supplier
commented on posts to appear intimacy. So, I don’t add suppliers in this social
network anymore, just on LinkedIn”, he says. Subject H has one main motivation to
be on LinkedIn: “An online curriculum vitae”.
Therefore, all subjects understand that Facebook is a space for share ideas and to
interact with family and friends. So, the users want to be on Facebook. But, LinkedIn
is a network in which subjects observe the market and present themselves as
professionals. Thus, for this group, LinkedIn is a network where they need to be.
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Another point analysed was the amount of posts. During two months, it was counted
514 posts on Facebook and none on LinkedIn. The group agree that LinkedIn is a space
to listen more than talk. For the Subject J: “People apply certain filters, because they
are concerned with what others will think. So, they think before to post, but only on
LinkedIn”.
About Facebook’s interactions (likes, comments and shares) in the period, there were
8,290 interactions (average of 16 by post). Responsible for 77.22% of total interactions,
Subject F talks about a vicious circle: more interactions he receives, more he wants. The
same for the Subject A: “In all spheres of life, acceptance is something we please”.
Besides, only Subject F uses the exactly same photo on Facebook and LinkedIn: “I am
the same, professionally and personally. I just use the appropriate social network for
each contact I wish to make”. Subject A chose different cuts for the same image: on
Facebook, the wife appears at his side; on LinkedIn, just him. The Subject A says: “On
LinkedIn, the first interest is my professional skills, so I put information only about me”.
Supporter of cosplay, Subject I omits this on LinkedIn: “I usually choose funny profile
photos on Facebook, which unfortunately some Human Resources departments
will not find so fun as I do”. For the Subject J: “We are in an market that uses the
appearance as selection criteria”. So, this group select a serious image on LinkedIn,
while the picture on Facebook can be informal. They can use a formal photo on
Facebook, but never the opposite.
Discussion
Identity management on social networking sites is a set of conscious and intentional
strategies that a person considers to create and maintain personal profiles and to position him in a certain way in networks to cause a specific effect (Sardá, 2015). Therefore,
this work demonstrates how this occurs in practice on Facebook and LinkedIn, encouraged by site’s affordances. So, there are a some points to expand this discussion.
Firstly, there is a dissociation between both networks. The group can easily split
contacts, strategies and goals of LinkedIn and Facebook, understanding the identity
multiplicity (Santaella, 2013). These subjects assume different uses for both sites
and present themselves in accordance with the objectives of each one, because the
structure tells how to deal (Fragoso et al, 2012). Moreover, the sites affordances leads
subjects in their appropriations, so site and subject are moulded in their functions
(Hsieh, 2012).
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Another point to discuss is the appropriations of these sites, such as the label
code of LinkedIn, with special care about image (Russell, 2014). The subjects use
distinct photos in the same way they take different fronts depending on the group
(Goffman, 2012; 2013). And these choices are crucial to social networking sites
(Turkle, 2011), with a social pressure for performance, which exists in any conscious
human activity (Carlson, 2009). This is appellant on LinkedIn: everyone is so afraid of
wrong self-expose that chooses not to expose at all.
In addition, these sites play a crucial influence in the group over the possibilities of
the interface (Norman, 2002). The Facebook states: “you are in charge. We are here
to help you have the experience you want”. In turn, LinkedIn has a user’s guide with
golden rules: build real relationships; send congratulations; reject invitations that do
not add value to your network; selectiveness when sharing information.
Furthermore, it is possible to list 15 strategies of identity management on social
networking sites: 1) create profiles; 2) seek a self-presentation for each site; 3) choose
a picture for each site; 4) maintain a different position in each site; 5) form distinct
networks; 6) self-censorship about posted contents; 7) mince words before to
publish; 8) assume what the audience will think; 9) expose personal life or not; 10)
understand sites as exhibition spaces; 11) keep an expectation about interactions;
12) track time on social networks; 13) update or not the profiles; 14) deal with the
identity multiplicities consciously; 15) justify their stance by the aims of the sites.
Conclusion
Finally, social presentation (Goffman, 2013; 2012) is largely observed on this group.
To start, keeping a profile on these sites is a way to fit into a social dynamic. The
profile with personal information is a front. Each front search an impression: from
the subject to the network. In addition, the person strives a coherence on both sites.
And the understanding of each site, through its affordances, maintains the social
order in cyberspace.
This work claims that subjects manage their identities on social networking sites
through conscious decisions. They decide to build a profile, which information to
provide, how to behave, what to post or not, which network to create. And they
do this consciously, taking into account the site’s affordances, with behaviour
expectations. So, identity management depends of site’s affordances in cyberspace.
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O Design como veículo
de Comunicação
para o desenvolvimento
de uma marca de Cerveja
Artesanal
ID 270
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Abstract
The text aims to develop a new approach to the craft beer industry, narrating the product
beer with new communication values a nd meaning (ECO 1973). The craft beer presents
itself as a creative and complex product that reflects either of its ingredients, whether the
current environment that characterizes our reality (Bauman, 1995).
Although the market of craft beer in Portugal is well developed, it is expected that its use
becomes a habit, given the growing demand from lovers of this drink that require unique
beers, able to qualify their everyday lives.
The creation and development of a communication strategy for the beer industry, in
particular for the craft beer raises questions in terms of communication and meaning
(ECO 1973). This sector demonstrates difficulty in communicating to the consumer the
sense of “craft” and media companies and marketing turn out to be ineffective in their
campaigns, associating the concept of the craft terms as something that is ‘made-tohand’. Apart from this communication problem, craft beer is also described by consumers
as an experience of pleasure, happiness, authenticity, archetype for what seems
fundamental qualify the product with these values.
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On the one hand, the text interprets the complexity and contradiction that qualify the
current reality, full of complex and contradictory individuals. On the other hand, it is
considered the concept of dialectical image of Walter Benjamin (1936) to propose an
experimental design of a product-oriented system for creating an advertising campaign
carrier design.
The need to design products that transmit experiences (Brown, 2009) requires the
communication of a product is conceived, based on a new rationality, able to define the
identity of artisanal beer. In this sense, in terms of implementation, this research benefits
from a partnership with a craft brewery.
Expected to prove that the communication design should relate technology with the
values and feelings, to create a new culture of promoting feelings of artifacts, knowledge
and sense of the individual.
Keywords
Artesanal, Arquétipo, Identidade, Comunicação, Experiência

Para esta investigação torna-se vital que seja efetuada uma análise ao mercado
existente, apontando essencialmente para os fulcrais e mais influentes contextos,
sendo eles o mercado americano, por ser o mais desenvolvido, o mercado espanhol,
por ser o país vizinho, e por fim o mercado nacional. Uma vez que a comunicação
deste tipo de produto emerge, essencialmente, do conceito “artesanal”, é essencial
que ele seja entendido pelas pessoas, justificando o seu custo e a sua diferença no
mercado. A chave de leitura final tem que ser lida, de modo igual, por todos para
que todo o processo comunicacional se torne válido, provocando curiosidade e
vontade de experimentar. Como refere BROWN o “design thinking depende da
nossa capacidade de ser intuitivo, de reconhecer padrões, de construir ideias que
têm significados emocionais, bem como a funcionalidade, de nos expressar nos
mídea de outra forma para além de palavras ou símbolos.” (BROWN, 2009: 4). A
definição do exterior do produto deverá atrair o consumidor, levando à vontade de
experimentar. Esta ação poderá posicionar a nova marca no mercado.
A necessidade de criar a imagem corporativa de uma marca está associada a
diferentes momentos da História do Design como, por exemplo, com Peter Berhens,
considerado o precursor deste conceito no contexto social (DE FUSCO, 1985). Na
AEG, “ele garantiu a utilização de uma fonte e layout consistentes para todos os
materiais da empresa impressos, e uma abordagem mais unificada para o design
do produto, envolvendo considerações de configuração, forma, proporção e
acabamento que sugeriu, por trás do mero nome, uma “personalidade” de design,
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que são, características da aparência que identificaram praticidade e uma restrita
decoração com honestidade, responsabilidade e confiabilidade.” (RAIZMAN, 2003:
131) – é através desta imagem/campanha que futuramente o individuo associará o
nome ao produto.
Nesta investigação, o design relaciona-se com a história de empresas
empreendedoras que, de modo inteligente, inovador e criativo, potenciaram
ligações com diferentes áreas e com diferentes intervenientes. No contexto da
Europa Ocidental, é importante verificar que, desde o final do século XIX, diversas
instituições incluíram o design como parte essencial da sua atividade. Por um
lado, como estudo e experimentação projetual e de produção, com experiências
de protótipos de unidades fabris. Por outro lado, como ação estratégica e de
comunicação veiculando um “bom design”1 para o mercado.
Atualmente, cada marca tem a sua imagem e padrão estabelecidos no mundo
do mercado. “No mundo de hoje, estamos rodeados de marcas fortes, facilmente
reconhecíveis. Nem sempre foi assim.”2 Esta linguagem teve um início.
Historicamente, é possível relacionar o Design como veículo de comunicação
e catalisador de criatividade à criação e à expansão de grandes marcas como
acontece, por exemplo, com a marca alemã AEG. Recuando ao início do século
XX, “podemos considerar a AEG como uma empresa que escreveu uma página
importante no mundo da cultura” (DE FUSCO,1985). É com a visão desta empresa
que, pela primeira vez, se conota a importância de projetar com a visão de um
Designer, aliando a funcionalidade à forma e à estética. Em termos estratégicos
pretendia-se promover conexões entre as diferentes áreas, sendo aqui consagrado
o considerado o primeiro Designer Industrial da história do Design: “Peter Behrens
não foi apenas o pai do design industrial alemão - ele foi também o fundador da
identidade corporativa. Trabalhando para a AEG, Behrens foi a primeira pessoa a
criar logótipos, publicidade e publicações da empresa com um design unificado e
consistente.”3
Com a ação de Peter Behrens o design é utilizado com veículo de comunicação e
catalisador de criatividade, associando-se o produto à marca, através da imagem
da empresa, evidenciando-o no mercado. Um claro exemplo desta ação é a
transmissão da mensagem utilizando, por exemplo, cartazes publicitários. Peter
Behrens aplica, de modo claro, o processo de significação (ECO, 1990) colocando o
significante (a imagem do novo produto) e o significado (o logótipo e a silhueta da
fábrica iluminada pela foça do produto). É de destacar que no séc. XX, a iluminação
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elétrica era uma novidade, por isso havia necessidade de mostrar as pessoas de
forma direta quão útil seria este produto da AEG e porque valeria a pena compra-lo.
Peter Behrens e a AEG perceberam, ainda, que necessitavam de um sistema
completo do produto capaz de espelhar e responder à complexidade da sociedade
daquele tempo. Desenvolveram-se o produto, o logótipo, mas também o packaging,
os catálogos, os cartazes publicitários e as montras transparentes que mostravam
para o exterior o produto AEG. Isto constitui que as diferentes áreas se devem
relacionar para alcançarem a sustentabilidade da empresa e, eventualmente a sua
competitividade. Nesta instância o Design torna-se, igualmente, um promotor de
ligações entre empresas, no sentido que a criatividade promove a conexão entre
partes. Sendo que, segundo LAU (2011) a estratégia empresarial passa por ser um
processo multidisciplinar, em que “(...) a maneira de fazê-lo é conectar as nossas
ideias com outras ideias.”4 Cada parte é um pedaço de um puzzle complexo e
completo ao serviço da empresa.
O primeiro contato estabelecido entre o consumidor e o produto, é o seu exterior.
Muitas vezes, principalmente quando não se conhece o conteúdo, a atração pelo
design do rótulo é (ou pretende-se que seja) meio caminho andado para a vontade
de experimentar, assim afirma o designer de Other Half Brewing, “Um bom rótulo
deve fazê-lo querer experimentar. E se for um colecionador – ou um colecionador
de design efémero – deve fazer com que queira adquiri-lo.”5 (MARIANEK, 2015: 14).
Desta forma, cada vez mais as cervejarias procuram pessoas especializadas para
criarem o design da embalagem, de forma a que a sua cerveja se destaque na
prateleira da loja, que seja uma atração para os olhos, como explica o designer da
Ommegang, “É uma espécie de dado adquirido para estas cervejas: tem que se
gastar algum tempo, dinheiro e esforço no packaging, e as pessoas fazem isso.”6
(BENNET, 2015: 2). Pretende-se que o rótulo, para além desta característica, seja
também o veículo de comunicação entre a cervejaria e o consumidor, de forma
a q seja perceptível a razão pela qual o valor indicado para compra do produto
seja inegavelmente mais alto do que o de uma cerveja vulgar. Que tal acontece
devido a todo o seu processo de fabrico artesanal, ao facto de ser uma cerveja
pensada e criada para ser lentamente apreciada junto de um convívio de café,
ou de um jantar. À parte disso, cada cerveja tem o seu intuito, e a sua mensagem
individual a transmitir, citando o designer da Stillwater Artisanal, “Nós não estamos
necessariamente a fazer rótulos simplesmente para vender um produto. É do género
nós estamos a fazer rótulos para passar uma mensagem e depois a usar a cerveja
como veículo para enviar a mensagem dali.”7 (STRUMKE, 2015: 14).
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No entanto, o rótulo, embora seja o principal veículo de comunicação da cerveja,
não é o único. Dependendo da cerveja em questão, pode ir-se desde o design da
garrafa em si, como do copo. Esta opção depende muito do custo final do produto
no mercado, e do seu público-alvo, devido a que desenhar formas do zero pode ter
um custo muito elevado. Existem várias opções em catálogos q podem ser tomadas
em consideração, sem implicar grandes investimentos. À parte deste tópico,
existem também as campanhas publicitárias de inserção no mercado, que devem
demonstrar o carácter da cerveja que se está a comunicar.

Notas
1. Gute Form – 10 princípios do “Bom Design” segundo Dieter Rams
2. Tradução livre de autor: “In today’s world, we are surrounded by strong, easily-recognisable brands. It was
not always like this.” Citado em www.aeg.com, acedido a 20 de Abril de 2015
3. Tradução livre de autor: “Peter Behrens was not only the father of German industrial design - he was also
the founder of corporate identity. Working for AEG, Behrens was the first person to create logos, advertising
material, and company publications with a consistent, unified design.” Citado em www.aeg.com, acedido a
20 de Maio de 2015
4. Tradução livre de autor: “The way to do it is to connect our ideas to other ideas.” LAU, Joe, 2011: 13
5. Tradução livre de autor: “A good label should make you excited to try it. And if you’re a hoarder — or a
collector of design ephemera — it should make you want to keep it.” MARIANEK, Joe, 2015: 15
6. Tradução livre de autor: “It is a sort of a given for these beers: you have to spend some time, money and
effort on the packaging, and people do that.” BENNET, Larry, 2015: 2
7. Tradução livre de autor: “We’re not necessarily making labels to just sell a product. It’s like we’re making
labels to convey a message and then using the beer as a vehicle to kind of get the message out there.”
STRUMKE, Brian, 2015: 14

REFERENCES
BENJAMIN, Walter (1936) A Obra de Arte na Era de sua Reprodutibilidade Técnica
BAUMAN, Zygmund (1995) A Vida Fragmentada; Relógio d’água
BROWN, Tim (2009) Change by Design; Harper Collins Publishers
DE FUSCO, Renato (1985) Storia del Design. Bari-Roma: Laterza
ECO, Umberto (1973) O signo. Lisboa; Presença
LAU, Joe Y. F. (2011), An Introduction to Critical Thinking and Creativity – Think more, think better. Wiley
RAIZMAN, Davida (2003) History of Modern Design: Graphics and Products since the Industrial Revolution
WRIGHT, Chris (2015) The Oral History of Craft Beer Label Design; Judging beer by its cover; Gear Patrol

DESIGNA2015 - PROCEEDINGS - O Design como veículo de Comunicação para o desenvolvimento de uma marca (...)

69

70

DESIGNA2015 - IDENTITY - INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESIGN RESEARCH - UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Identidades visuais
metamórficas e evolutivas:
dois casos de estudo
ID 278
Daniel Brandão,
Instituto Politécnico do Cávado e Ave, Escola Superior Artística do PortoID+
Nuno Duarte Martins
Instituto Politécnico do Cávado e Ave, ID+
Cláudio Rodrigues
Universidade do Porto
Portugal

Abstract
In this paper we present the analysis of two visual identity projects that have embraced
evolutive and adaptive presentation stages. First, the development of the visual identity
for the Associação de Amigos do Paço dos Duques de Bragança e Castelo de Guimarães
will be presented, which took the adoption of a new name and whose applications
should be completed by the target audience, transforming the identity itself. Afterwards,
the flexible graphical strategy used in the construction of multiple applications of the
visual identity of Rádio Manobras, a community radio station in Porto, will be exposed.
In both cases, the financial resources for the production were practically nonexistent. In
the first one an identity that carries a set of symbols and concepts into a single brand
that could be transposed to the level of participation, was developed. In the second case,
the main idea is a successive reinterpretation of the main radio logo on each time there
is the need for a new application. The result is a visual identity that becomes alive and
constantly changing. Paradoxically, in this second case it is the multiple personality that
consolidates the coherence of the identity, that is, what defines it is the very fact that the
brand always appears in a new way. Both cases end up feeding the questioning on the
traditional principles of designing unique shapes that cannot be altered within a visual
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identity. On the contrary, their limits are explored, responding simultaneously to the
briefing of each project.
We will therefore present a reflection on this alternative way of building visual identities.
We will begin with an introductory analysis of several examples of a similar nature, then
we will present the two case studies above mentioned, with particular focus on their
processes. Finally, we present a set of conclusions on the issue.
Palavras-chave
Identidade visual, Identidade evolutiva, Marcas mutantes, Casos de estudo.

Introdução
A identidade visual viva, evolutiva ou que se adapta a contextos específicos de
aplicação através de um processo de metamorfose da própria marca ou logótipo, é
uma área da identidade visual na qual encontramos vários exemplos, especialmente
em instituições culturais, cidades e regiões. Neste artigo argumentamos que as
actuais tendências participativas e afectivas do design de comunicação têm vindo a
estimular o aparecimento de cada vez mais propostas desta natureza.
De seguida, apresentamos uma série de exemplos, procurando identificar conjuntos
de semelhanças. Desta pesquisa foram excluídos todos os casos em que se trata
de uma aplicação de marca ocasional, como é o caso do desenvolvimento de
comunicações gráficas para momentos comemorativos ou temáticos. Nestes casos
foi considerado que não se tratava propriamente de uma filosofia duradoura e
consistente de marca, mas antes de uma adaptação efémera a um contexto.
O logótipo do canal de televisão dedicado à música pop, MTV, criado em 1981 pelo
estúdio Manhattan Design, foi, provavelmente, a primeira identidade visual viva ou
evolutiva alguma vez criada. À letra “M”, desenhada numa tipografia extra bold, sem
serifa e com uma ligeira tridimensionalidade, foi adicionada a sigla TV num desenho
semelhante a um graffiti, numa clara alusão à cultura popular urbana. A proposta
previa ainda que a letra “M” deveria ser constantemente alterada, adoptando
inscrições, texturas, padrões, excertos de imagens e outras inúmeras representações
gráficas, desenvolvidas por artistas, designers, agências de publicidade, entre outros
(Palacio & Vit, 2011, p. 352).
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O logótipo criado em 1993 por Bruce Mau para a Netherlands Architecture Institute
(Ramakers, 2002) é outro exemplo no qual identificamos características mutantes.
A proposta de Mau consistia na utilização de fotografias de projecções das iniciais
do instituto em superfícies com modelações e texturas distintas. O logótipo
apresentava-se então com deformações e desfoques sempre distintos.
As identidades visuais mutantes viriam a tornar-se ainda mais sofisticadas quando
em 2007 Stefan Sagmeister propõe à Casa da Música o desenvolvimento de um
software gerador de versões do seu logótipo, a partir de determinadas variáveis,
tais como a imagem ou cor de fundo que acompanha cada peça de comunicação.
Um sistema generativo de identidade visual que garante uma grande variedade
de possibilidades a usar em contextos distintos. Um exemplo semelhante a este é
o da identidade visual criada em 2010 pelo estúdio de design Neue para a região
Nordkyn, a região mais a norte da Noruega, mas neste caso, as variáveis são os
dados meteorológicos referentes à região.
A dinâmica cultural de uma cidade tem sido também preocupação no
desenvolvimento de várias identidades visuais para programas culturais e turísticos
de municípios. A identidade visual da cidade de Melbourne, na Austrália, criada em
2009 pela agência Landor, é um exemplo disso. Desenhada através de uma grelha
isométrica, a letra “M”, principal símbolo utilizado, apresenta-se preenchida de uma
forma sempre diferente, simbolizando a diversidade urbana. Outro exemplo é o
da identidade visual criada por João Campos, em 2012, para a Guimarães Capital
Europeia da Cultura. O símbolo em forma de coração apresenta-se de inúmeras
maneiras, havendo ainda a possibilidade de cada pessoa personalizar o seu próprio
logo através do website oficial, criando uma maior aproximação afectiva ao cidadão.
Também o contexto actual do design de websites tem fomentado a criação de
novas soluções gráficas que se adaptam de forma elástica e responsiva à orgânica
da página. A identidade visual do museu de Whitney, criada em 2013 pelo estúdio
Experimental Jetset é, provavelmente, um dos melhores exemplos disso. Tanto
na página da internet do museu como nas restantes peças de comunicação,
é apresentado o desenho com uma linha fina da inicial “W” que se adapta,
progressivamente, à grelha de composição de cada suporte. No website esta
situação é ainda mais evidente aquando da sua navegação.
Identificámos ainda um grupo de identidades visuais cuja semelhança entre elas
assenta na utilização de fundos com cores, texturas ou desenhos diferentes em cada
nova utilização do logótipo. Contudo, este último mantém-se igual em todas as
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versões, recortado a branco sobre o fundo. São exemplos o redesenho da marca da
companhia de telecomunicações americana AOL pela agência Wolff Olins, em 2010,
o logótipo e suas aplicações em publicidade da marca de roupa espanhola Desigual,
desenhado por Frederick Thomas, e a identidade visual do programa de promoção
turística “Your Singapore”, desenvolvido pela agência BBH Asia Pacific, em 2010.
Como tivemos oportunidade de ver, o contexto volátil da comunicação visual
contemporânea tem estimulado a criação de identidades gráficas ágeis, evolutivas
e generativas. De seguida, serão apresentados dois casos práticos que permitiram
compreender melhor o processo de criação de uma identidade deste tipo.
O caso Latito
Perante a necessidade de uma maior autonomia na criação e gestão de um
programa de actividades, surge, em Maio de 2014, a Associação de Amigos do Paço
dos Duques de Bragança e Castelo de Guimarães. A sua nova marca deveria então
distinguir-se das já existentes dos dois monumentos históricos, funcionando como
uma marca menos institucional e mais emotiva, afectiva e lúdica. Contudo, esta
marca deveria, também garantir uma referência clara aos dois monumentos.
A grande extensão do nome da associação, bem como o carácter encriptado e de
difícil fonética da própria sigla (AAPDBCG), conduziu à adopção do nome “Latito”,
referente ao monte onde se situa o conjunto monumental a que se dedica esta
associação. Este nome apresentava como vantagens, a sua singularidade, pois não
existia mais nenhuma marca com o mesmo nome e a sua fácil memorização, pelas
três simples sílabas.
Foi então proposta uma identidade visual composta por uma logo-marca principal
que se desdobra em duas versões, uma institucional e a outra comercial. Em todas
as versões está presente um símbolo resultante da sintetização da planta do castelo
de Guimarães. No centro da planta, a torre de menagem serve de “O” à tipografia da
palavra “Latito”, cujo desenho pretende realçar o carácter lúdico da marca, que tinha
como um dos principais alvos o público infantil e juvenil.
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Figura 1

Figura 2

O caso das vinhetas da Rádio Manobras
A Rádio Manobras (RM) é uma rádio independente, comunitária e sem fins
lucrativos, criada no contexto do programa cultural Manobras no Porto que, com a
ajuda de fundos comunitários, procurou agitar culturalmente a cidade durante 2011
e 2012. A identidade visual da RM está assente numa logo-marca composta por uma
silhueta de um jovem em tronco nu, numa alusão ao estereótipo de arruaceiro, com
uma mão a agarrar a trela esticada de um cão de grande porte e outra a segurar
uma antena de rádio.
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Em 2014, a RM viria a ser revitalizada, com a aposta numa nova lista de programas
com maior enfoque na diversidade da cidade e dos seus cidadãos. A necessidade de
desenvolvimento de vinhetas identificadoras de cada programa exigiu a definição
de uma estratégia de comunicação gráfica coerente que salvaguardasse a variedade
temática da programação.
A proposta consistiu na submissão, por parte do autor de cada programa,
de um conjunto de informação textual elementar (título, data e horário do
programa) juntamente com uma imagem que servisse de base para a criação
da respectiva vinheta. Numa referência ao carácter rudimentar da produção
gráfica amadora, optou-se por compor as vinhetas apenas em preto e branco. A
imagem enviada seria então submetida a um processo de manipulação digital,
procurando estabelecer relações formais, simbólicas ou subjectivas com elementos
constituintes da própria marca da RM. A figura do rapaz pode aparecer a segurar
uma bandeira ou outro objecto, ou então com um capacete lunar no lugar da
cabeça, enquanto que o cão aparece por vezes sozinho na vinheta a farejar ou a
morder um determinado elemento da composição. Por exemplo, na vinheta para o
programa “Vagamundos”, os elementos da marca da RM são representados como se
estivéssemos a olhar a partir do subsolo.

Figura 3
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Conclusões
A pesquisa apresentada neste artigo permitiu concluir que ainda não existem
estudos aprofundados sobre a área de criação de identidade visual evolutiva,
verificando-se, acima de tudo, a falta de uma taxonomia que permita distinguir
diferentes tipologias no que diz respeito a aspectos conceptuais, formais, semióticos,
técnicos e metodológicos, entre outros. Esta área da identidade visual tem vindo
a ser cada vez mais explorada, indicando a necessidade de uma revisão de vários
modelos e parâmetros tradicionais a ter em conta nos processos de design de
identidades visuais.
O desenvolvimento dos dois casos de estudo aqui apresentados permitiu uma
percepção de algumas das problemáticas subjacentes ao processo de criação de
identidades visuais desta natureza. Enquanto que no primeiro caso o objectivo é
explorar a aplicação do símbolo gráfico principal da identidade visual em contextos
que requeiram a intervenção do público-alvo, no segundo, verifica-se o paradoxo
de a coerência gráfica emergir das múltiplas reinterpretações da marca.
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Nuno Duarte Martins, Daniel Brandão
Instituto Politécnico do Cávado e Ave,
Escola Superior Artística do Porto, ID+, Portugal

Abstract
During roughly six months a thorough work of renovation of the visual identity of the
Federação Portuguesa de Futebol (FPF) was developed. More than two-dozen brands
(and their respective variants) of all national teams and competitions organized by the
FPF (within the modalities of football, futsal and beach football) were designed.
This work did not reside in the renewal of each brand of the FPF universe, but in creating
a consistent and versatile visual identity system that would enable its future growth, in
particular, the need at designing new brands.
In this corporate identity the main objectives were: to draw a coherent set of marks where
each symbol should be easily recognized as belonging to the FPF family; and make
each brand a graphic and chromatic composition of high potential for deployment and
application in various type of media and contexts.
This article presents the different phases of this project: the initial analysis of the prior
global visual identity and communication of FPF; the discussion and definition of the
main concept; the study and construction of the entire symbology; the application of the
identity in different situations; and the growth of the identity with the recent design of
new brands.
Palavras-chave
Identidade Visual, Branding, Design de Comunicação, Desporto.
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No ano de 2012, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) iniciou um processo de
reformulação nas áreas da comunicação, imagem e marketing. O principal objetivo
foi o de desenvolver um sólido e eficaz trabalho de promoção do futebol português,
da marca FPF e de todo o seu universo de modalidades, competições e seleções.
Deste amplo e complexo processo de reformulação, concentrar-nos-emos, neste
artigo, no trabalho de design de renovação da identidade visual, iniciado no ano de
2013. A primeira fase do trabalho foi a de avaliar o sistema de identidade existente e
averiguar os objetivos da FPF.
1. A ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL
Um dos principais objetivos do rebranding foi que cada marca se tornasse facilmente
identificável como pertencente à família FPF. Como é possível constatar na
figura 1, as marcas das competições existentes na altura, não apresentavam uma
coerência e uma unidade transversal. A diversidade de símbolos e logótipos de
cada competição dificultava a identificação de pertença à FPF. Esta unidade gráfica
exigiria a criação de um conjunto de regras que orientasse não só o trabalho de
reformulação das marcas existentes, mas também garantisse a referida coerência
sempre que houvesse a necessidade ampliação do universo de marcas FPF — e que
estava previsto acontecer a curto e médio prazo (criação de novos eventos, seleções,
organizações, academias, etc.).

Figura 1
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Em termos estruturais, o sistema de identidade da FPF estava organizado da
seguinte forma:
a) marca FPF – o popular símbolo da cruz de cristo com as quinas ao centro,
representava a instituição FPF, bem como todas as suas seleções, nas diferentes
modalidades e escalões;
b) e as marcas das competições – cada competição tinha o seu símbolo e logótipo.
No entanto, a FPF pretendia reorganizar este sistema para melhor promover cada
uma das suas áreas de ação. Por essa razão, a estrutura de comunicação passou a ser
a seguinte:
a) marca FPF institucional
b) marca FPF para cada seleção
c) marcas das competições
d) outras marcas da família FPF (eventos, organizações, academias, etc.)
Diagnosticados os principais problemas do sistema de identidade e definida a sua
nova organização estrutural, iniciou-se o processo de definição dos conceitos, o
desenho dos primeiros esboços. Mas antes de nos centrarmos na solução, importa
referir, sinteticamente, algumas das principais referências estudadas na construção
da identidade da FPF.
2. REFERÊNCIAS
A Federação Internacional de Futebol (FIFA) e a União Europeia de Associações
de Futebol (UEFA) são as instituições responsáveis pela organização dos mais
importantes eventos futebolísticos mundiais e europeus, respectivamente.
Numa análise à imagem das competições destas duas instituições é visível uma
preocupação com a afirmação de uma identidade própria e a existência de uma
coerência gráfica entre todas as marcas.
No caso da FIFA, durante vários anos, as suas marcas assentavam numa estrutura
quadrangular, onde no canto inferior direito, sob um fundo azul, aparecia a sigla
FIFA. Apesar de ser facilmente identificável como um produto desta organização,
a estrutura era demasiado rígida, o que limitava significativamente a hipótese de
soluções mais arrojadas. Nos últimos anos, a FIFA iniciou um processo de renovação
das suas marcas, criando uma estrutura mais aberta: os novos símbolos respeitam
uma grelha desenhada a partir do formato do troféu da respetiva competição; e o
lettring deixa estar encaixado de forma rígida no símbolo.
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Relativamente à UEFA, é igualmente visível uma identidade própria e coerente. O
elemento de ligação mais forte — e por vezes único — entre todas as marcas, é a
presença do logótipo UEFA, em pequena escala, entre o símbolo da competição
e o seu lettring. Este logótipo, em forma da arco, garante a unidade entre todas as
marcas de competições da UEFA e — pela sua sobriedade — uma compatibilidade
com a hipótese de exploração de diferentes soluções gráficas.
Para além das referências dentro do mundo futebolístico e desportivo, muitos outros
foram analisados fora deste universo. Saliente-se, por exemplo, a identidade da
Rádio Televisão Portuguesa (RTP), desenhado pela Brandia Central. Esta identidade,
com quase dez anos de existência, é um excelente exemplo de uma solução
sustentável, com elevado potencial de desdobramento e versatilidade. A partir da
marca da RTP, novas marcas e sub-marcas foram sendo criadas ao longo dos anos,
mantendo uma unidade e uma capacidade de renovação, que são merecedoras de
registo.
3. AS MARCAS DAS COMPETIÇÕES
Nuno Duarte Martins, designer responsável pela a reformulação da identidade
gráfica, identificou o problema da falta de coerência entre as diferentes marcas
e o da fraca portugalidade como o ponto de partida na definição da grelha
estrutural, orientadora do desenho das novas marcas. O conceito-base que
permitiu ultrapassar as fragilidades do ponto de vista da coerência foi a aplicação
generalizada do círculo, com a consequente remissão para a ideia de bola. Este
círculo é sempre bordejado por um outline em tons de cinza que ajudam na
consistência de cada peça e na sustentação das composições inseridas em cada
símbolo (FPF360, 2014).
De forma a reforçar esta coerência e identificação com a família FPF, em baixo do
símbolo de todas as marcas está sempre presente, com a mesma tipografia e escala,
a designação FPF.
Relativamente à simbologia, os símbolos das competições resultam da relação
dinâmica de formas abstratas (com tendência para a utilização de cores luminosas)
com formas e símbolos associáveis a uma competição (nomeadamente, o desenho
do respetivo troféu) ou com simbologia que remeta de forma direta para a
identidade nacional, a tal portugalidade: as cinco quinas (associado às competições
campeonato e liga) ou a cruz de Cristo (associado às competições supertaça e taça).
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A renovação da imagem (figura 2) tem também acontecido no desenho dos troféus
de algumas das competições da FPF, como são exemplo as supertaças de futebol
de onze e futsal (masculino e feminino). Neste caso como no da taça de Portugal,
que são competições onde os troféus têm uma forte simbologia e relevo, os troféus
foram adotados no desenho dos respetivos símbolos.

Figura 2

4. A MARCA INSTITUCIONAL E AS MARCAS DAS SELEÇÕES
A marca da FPF é dividia em duas versões: a institucional e a das seleções (figura 3).
Na versão institucional, a única alteração foi o tipo de letra. A “Neo Sans” foi a família
tipográfica adotada para a marca institucional da FPF, como também para todas as
marcas do universo FPF. Esta letra, desenhada em 2004 por Sebastian Lester — que
a caracterizou de “ultramoderna” —, é desenhada por formas suaves e curvas fortes,
e é convergente com os objetivos de imagem moderna e desportiva pretendida
para esta nova identidade. No que respeita ao símbolo da FPF, mantém-se o
desenho original da cruz cristo e as duas versões possíveis de assinatura: a completa
(“Federação Portuguesa de Futebol”) e a de somente com a sigla “FPF”.
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No caso das seleções, a Seleção Nacional A masculina de futebol de onze, mantémse também o símbolo da cruz de cristo, mas passa a aparecer associado à sigla “FPF”
e à palavra “Portugal”. Este símbolo serve também de referência para as restantes
seleções nacionais, estas já enformadas em círculo. Diferentes cores assinalam
diferentes tipologias (figura 4): verde para as seleções masculinas de onze; magenta
para as de futebol feminino de onze; vermelho para as equipas de futsal; e laranja
para o futebol de praia (FPF360, 2014). Desta forma, todas as seleções passaram a
ter uma imagem própria que ajuda na organização, promoção e identificação das
mesmas, nos diferentes suportes e meios de comunicação e promoção da FPF.
Contudo, importa referir que esta distinção entre as seleções só acontece nestes
meios de divulgação. No equipamento desportivo, nomeadamente, as camisolas
de jogo, todas as modalidades e escalões, usam, tal como a Seleção Nacional A, o
símbolo da FPF (sem o círculo e sem a distinção cromática).

Figura 3

Figura 4
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5. CONCLUSÃO
Depois de concluído o processo de renovação da identidade visual da FPF, um dos
principais desafios foi o de saber se a estrutura e lógica criados iriam conseguir
responder às necessidades futuras de desenho de novas marcas. Nestes dois últimos
anos, um conjunto de novas marcas foram entretanto criados, onde se destacam
os seguintes exemplos (figura 5): Academia de Arbitragem, Gala dos Prémios das
Quinas de Ouro, Supertaça de Futebol Feminino, Campeonato Nacional de Juniores,
Projeto 1 (Escola de Guarda-redes), e Football Talks (Conferências internacionais
sobre futebol).
No caso das competições, o lettring, o círculo, e os símbolos nacionais (ou troféus)
em composição com as formas abstratas, são diretrizes que têm permitido chegar
com relativa facilidade a novas soluções, e com a desejada identidade e coerência
entre as marcas do universo FPF.
Relativamente às marcas fora deste âmbito das competições e que necessitam
de uma identidade mais exclusiva — sem violar a incontornável requisito de
identificação à família FPF —, o desenvolvimento é mais complexo. Nestes casos, a
associação ao universo da Federação Portuguesa de Futebol é a feito pela sigla FPF
colocado em pequena escala no topo do lettring (recorde-se, elemento obrigatório
em todas as marcas pertencentes à família FPF) e pela própria família tipográfica
usada (a Neo Sans, igualmente obrigatória).
Dois anos depois do início do desenvolvimento da nova identidade e com um
universo de mais de duas dezenas marcas desenhadas (ao que se soma, em algumas
delas, várias variantes) os objetivos inicialmente propostos têm sido cumpridos.
Este nova identidade tem permitido uma resposta eficaz às necessidades
de comunicação mais comuns, como o desenvolvimento de templates para
necessidades de comunicação mais quotidianas, como igualmente em casos de
soluções mais arrojadas, singulares e com necessidades de maior renovação.

Figura 4
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FalarSobreCancro.org:
A investigação e a primeira fase
do trabalho com o IPO do Porto
ID 283
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Abstract
In this article we will present the first version of FalarSobreCancro.org platform, a
website, public and free, which aims at functioning as a privileged means of access
to knowledge and exchange of experiences between all the oncology community in
particular patients, family members, friends, health professionals, researchers and
volunteers.
Through this platform, each user has the ability to freely build their own network
of information and contacts, according to their own needs and interests. With this
solution, we intend to contribute to the construction of a social fabric of greater
solidarity and citizenship, particularly those related to the theme of cancer.
The FalarSobreCancro.org was developed with the Instituto Português de Oncologia
do Porto1 (IPO-Porto) for two years, where the whole concept, identity, structure and
platform operation were deeply discussed.
The main challenge of this project is to bring citizens, health professionals and
institutions closer through this type of digital, interactive and more informal
communication. In this way, we intend to contribute in turning the society and
oncology community better informed and help fight misinformation — fertile and
often popular — in this online universe.
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The IPO-Porto as a high standing mark in the fight against this disease has a decisive role
in the promotion of a more responsible and safe culture of digital information.
In this article we will present the origin of the project (which results from approximately
10 years of research work and cooperation with the IPO-Porto); the design of the identity;
the construction and presentation of the platform; and future strategies.
Palavras-chave
Media Participativos, Web 2.0, Oncologia, Solidariedade, Cidadania.

O principal objetivo do FalarSobreCancro.org é a solidariedade e a partilha livre
de conhecimento entre toda a comunidade oncológica. A oncologia é uma área
sensível e está ainda bastante associada a sentimentos de fatalidade. Este projeto
pretende construir uma comunidade plural (nomeadamente doentes, familiares,
cuidadores, amigos, profissionais de saúde, investigadores e voluntários) e ajudar —
sobretudo com o contributo dessa mesma comunidade — a combater esta doença.
1. O projeto de investigação
Esta plataforma surgiu na sequência de um trabalho de doutoramento, onde se
estudou a comunicação (design, imagem e interação) de cidadãos e instituições na
luta contra o cancro através dos media participativos online. O FalarSobreCancro.org
é uma nova fase do trabalho, centrada no estudo de uma solução prática que ajude
a comunidade oncológica (Martins, 2013).
Mas importa recuar até finais de 2005 e apresentar, de forma sucinta, a génese de
todo este trabalho de investigação. O estudo começou no âmbito de um trabalho
de mestrado e a primeira missão foi demonstrar o contributo que o Design
Multimédia poderia dar na luta contra o Cancro. Diversos problemas constatados
nesse estudo permanecem até à atualidade. Referimo-nos, por exemplo, à fraca
oferta em português de conteúdos clínicos seguros; e a informação encontrável
em sites institucionais oficiais ou em portais de informação certificados é bastante
genérica e pouco relevante — sobretudo para os indivíduos afetados direta ou
indiretamente pela doença.
Este primeiro estudo centrou-se exclusivamente no universo pediátrico. Não surgiu
de uma solicitação de organismo ou instituição: surgiu sim por iniciativa própria
após a percepção de uma necessidade. No contexto português, a informação que se
encontrava na Internet relacionada com a oncologia, em particular a pediátrica, em
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sites que dessem as garantias aos cidadãos quanto a aspectos como a credibilidade
e segurança, era, nessa altura, dispersa e insuficiente (Martins, 2007).
O estudo passou por propor um sítio na Internet dirigido aos cidadãos, que
permitisse publicar bastante informação, mais especializada e atualizada, sobre o
universo da oncologia pediátrica. Em Março de 2007, foi então lançado o site www.
oncologiapediatrica.org.
Tratando-se de uma temática sensível e complexa, onde se pretendia dar garantias
de segurança e credibilidade de conteúdos aos cibernautas, acreditava-se que um
sistema de controlo centralizado seria o mais consequente. O consenso sobre esta
opção foi total, por parte de todas as entidades e indivíduos entrevistados. Contudo,
importa referir que em 2006, quer as plataformas 2.0 quer as redes sociais, baseadas
numa lógica mais horizontal, já existindo, não tinham ainda em Portugal o protagonismo e a popularidade que começaram a revelar entre os anos de 2008 e 2009.
No entanto, foi-se sempre verificando grande dificuldade em reunir conteúdos
clínicos para o site, devido, sobretudo, à pouca disponibilidade dos profissionais
de saúde desta área. Este cenário conduziu a uma intuição relativamente
pessimista para o futuro do projeto, dado que se previa uma fraca contribuição dos
profissionais de saúde e das instituições. Porém, verificou-se o contrário.
Apesar da contribuição dos clínicos e das instituições se ter confirmado fraca,
o site registou um assinalável sucesso. Este resultado deveu-se sobretudo aos
diversos fóruns espalhados pelo site. Embora estes fóruns fossem controlados
— os conteúdos só eram publicados após aprovação prévia — eram espaços
abertos que os visitantes usavam para escrever mensagens: testemunhos,
dúvidas ou inquietações. Esses conteúdos, escritos pelos mais diversos cidadãos,
desencadearam dinâmicas inesperadas no site (Martins, 2013).
Estes resultados, bem como a crescente popularidade e poder das plataformas Web
2.0, levaram-nos a centrar o estudo neste novo tipo de solução de comunicação
participativa.
O objetivo foi então estudar esta nova realidade e propor uma solução Web 2.0,
mais concretamente uma plataforma de apoio à comunidade oncológica. Nesta
nova fase, e após a discussão com a equipa de trabalho do projeto, foi tomada a
decisão de alargar o estudo a todo o universo da oncologia e não limitar apenas ao
pediátrico (Martins, 2013).
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2. A plataforma e o trabalho desenvolvido com o IPO-Porto
O ponto de partida no desenvolvimento da plataforma foi o desenho de um
primeiro esboço do site, que serviu de apresentação do projeto ao IPO-Porto.
Seguiu-se um longo período de discussão entre a equipa de desenvolvimento
e os profissionais deste hospital, onde houve um constante trabalho de
reequacionamento e melhoria do desenho da plataforma. Sinteticamente, as
principais preocupações e desafios do projeto foram:
a) o desenho de uma solução gráfica objetiva e fácil de usar, de modo a poder ser
utilizada pelo maior número de pessoas (mesmo as pessoas com menor literacia
informática);
b) a segurança – Desenvolver estratégias de supervisão e de prevenção de modo a
atenuar os riscos de expansão de conteúdos inapropriados ou de pouco rigor clínico
científico;
c) a dinamização do site – o desenho de soluções que potenciassem a participação
e a interação dos utilizadores;
d) a definição do modo de comunicação entre os profissionais de saúde e os
utilizadores – no que respeita às questões clínicas, o desenvolvimento de um meio
seguro e eficaz de comunicação e interação dos profissionais de saúde com os
utilizadores do site.
Após vários testes e reuniões com diferentes profissionais de saúde e doentes, no
início de agosto de 2015, disponibilizou-se (em www.falarsobrecancro.org) uma
primeira versão da plataforma. Ao mesmo tempo, com o apoio do IPO-Porto,
desenvolveu-se uma campanha de divulgação, sobretudo junto dos utentes deste
hospital.
O site, disponível há aproximadamente um mês, está em constante
desenvolvimento e prevê-se, ao longo dos próximos meses, a inserção de um
conjunto de novas funcionalidades.
Apesar de ter decorrido pouco tempo para uma avaliação profunda dos resultados,
refira-se que no primeiro mês registaram-se mais de 120 utilizadores e a dinâmica
do site tem sido crescente.
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Viagem de descoberta
do ‘Eu’. Exploração visual
da identidade pessoal
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Abstract
This project reflects three basic concepts: identity; body and portraits. The philosophical
concepts, related with the questioning of the origin and the place we occupy in the
world, are present throughout the project, not only on the theorical level but also on
a practical level. Philosophy is present in the concepts of identity through the issues of
origin; in the body related with space; in the portrait through aesthetic questions and the
relations between the visual object and the observant. Our intention was to understand
if through a portrait we could represent the self in a whole. Therefore this project is a
visual exploration, an attempt to discover oneself, the true identity, witch implies the selfportraits and portraits of other subjects. We conclude that the polysemy inherent in the
visual approaches does not allow pragmatic results but has a suggestive power likely to
situate the observer and emotions towards the individual portrayed.
Palavras-chave
Identidade; corpo; retrato; fotografia; arte plástica.
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Introdução
O objetivo desta comunicação consiste em apurar se é possível através do retrato
representar a totalidade da pessoa. A melhor forma de representar o “eu” foi desde
cedo o retrato. Porém, ao criarmos o retrato, estamos simplesmente a representar o
que vemos no exterior, o corpo.
O retrato não precisa só de um corpo, deve captar o carácter, a personalidade e a
alma refletidos no olhar, nas feições, no gesto e na figura. Mas o que nos garante
que, ao olharmos o retrato da pessoa, esta é retratada de acordo com a realidade?
Quem é de facto o sujeito? Será somente um corpo ou, pelo contrário, há algo
mais profundo que a identifica? Chamemos-lhe alma. E, sendo assim, como é que
conseguimos captar a alma num retrato?
Revisão da literatura
A procura do “eu” existe há muito e está na origem da própria filosofia. Os
racionalistas acreditavam que o conhecimento residia na razão; já os empiristas
defendiam que tinha origem na experiência sensível (Gaarder, 1995, p.288). Ambas
as perspetivas são formas distintas de entender o mundo. Uns acreditavam que
o mundo é como a razão o representa. Outros propunham o mundo exatamente
como o percepcionamos.
Na filosofia do “eu”, emergirá uma corrente a que se dará o nome de Idealismo em
que se defende a separação do corpo e da alma.
A dualidade foi relevante para o conhecimento do “eu” e foi explorada por vários
filósofos como Platão, Descartes, Kant. Defendiam que o Homem era constituído
pela alma, a dimensão pensante, e pelo corpo, a dimensão que ocupava lugar no
espaço.
Alma provém do grego anemos, que significa ar. Para os filósofos o conceito de
alma significa fonte vital do pensamento. Platão, em Diálogos, na parte de Fédon,
defendeu a separação da alma e do corpo e o dualismo de ambos.
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Figura 1: Dualidade– Inês Caramelo

Será através da alma que atingimos o conhecimento. Na Idade Média, no contexto
do debate da união da alma com o corpo, sobretudo com Santo Agostinho, o corpo
é uma substância e posteriormente a alma une-se a esta, quase acidentalmente.
Quando se fala do “eu” e/ou do objeto artístico deve-se entender o que constitui um
indivíduo e de como este se relaciona com a sociedade, bem como as características
que envolvem a sua construção da subjetividade. Tornamo-nos indivíduos através
da nossa capacidade de nos adaptarmos e aprendermos com os outros e com o
meio.
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Figura 2: Autorretrato, personalidade – Inês Caramelo

Comunicamos utilizando a escrita, a imagem ou a nossa expressão corporal. O
sujeito constrói a sua identidade através de experiências.
A identidade pessoal depende da capacidade de o indivíduo contrair significados e
de construir de forma integrada um sentido para si próprio.
Quando Oscar Wilde afirma que “Man is least himself when he talks in his own
person. Give him a mask and he will tell you the truth.” (Wilde,1891, p.179) referese ao ato de uma pessoa esconder quem realmente é por detrás de uma máscara
que usa no dia a dia. O termo persona deriva das máscaras usadas pelos atores na
Grécia antiga. Estas escondem, criando identidades novas. A ideia que o indivíduo
tem de si mesmo é representada, a persona corresponde a um comportamento que
é imposto pela sociedade e ditado pelos seus desejos. Logo, não somos idênticos
àquilo que parecemos ser.
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Figura 3: O que me vai na alma – Inês Caramelo
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Este conceito pode ser visto na arte. Pablo Picasso investigou os pontos de vista,
seguindo as teorias de Jung, que defendem que a personalidade total do Homem
tem diversas faces contrastantes, que se encontram em conflito umas com as outras.
O corpo na arte representa muito mais que a carne, um objeto sem vida. É uma
metáfora, expressa-se através de signos. Pode ser entendido como traço artístico
do “eu”. Não é como os idealistas referiam uma prisão para a alma, mas sim um
meio no qual vivemos, sentimos e nos expressamos. Logo, podemos afirmar que
este representa o sujeito e a sua história. É através do corpo que experienciamos
o mundo exterior e é através dos nossos sentidos que percepcionamos o que nos
rodeia, é uma forma de entendermos o nosso lugar no mundo. (Mora, 1978, pp.8587). Os limites do nosso corpo correspondem à procura de identidade.

Figura 4: Espaço do corpo – Inês Caramelo
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A representação visual do corpo pode tornar-se o epítome do rasgar da pele com
o intuito de renascer, o voltar ao nosso “eu” primitivo. Estar nu significa retirarmos a
máscara que usamos, mostrar quem realmente somos.

Figura 5
Corpo e Alma
rompidos –
Inês Caramelo

Hermes Trimegisto refere que para habitarmos algo é necessário haver um espaço,
um tempo e um indivíduo, que implica uma identidade.
O primeiro lugar habitado é o corpo. O habitar exterior é o nosso envolvimento
social. Merleau-Ponty afirma que existimos porque o outro nos vê (citado por Gil,
2001, p.61).

Figura 6
Novo Lugar –
Inês Caramelo
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Quando se representa o Homem através da imagem, existe a limitação de o
representar através do seu aspeto, mas o artista revela nela a sua visão do mundo.
Só experienciando o que nos é exterior é que podemos interpretar o real em
imagens. O filósofo via as imagens como sinais e não como cópias da realidade,
distinguindo entre o objeto, que é real, e a imagem que é a representação do real.
O artista é um filósofo que vê o invisível no visível. Lacan (Cederbaum, 2009) afirma
que é na pintura que se encontra a história do seu “eu”.

Figura 7: Imagem distorcida – Inês Caramelo

A arte é uma linguagem objetiva. O exercício artístico característico da
representação do “eu” é o retrato e o autorretrato, onde o “eu” se confronta consigo
mesmo.
É através da perceção que nos relacionamos com o mundo e conseguimos
interpretar uma imagem através da nossa relação com ele.
O auto-retrato é uma maneira de contar a história segundo a versão da pessoa. Não
sabemos se o que é retratado é a verdade, mas relacionamo-nos com a narrativa
que é contada. Quem é a pessoa que se encontra no espelho? Eu ou outro?
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Um pintor é como um espelho, observa o que existe, analisa e capta, revelando-se.
Basil, o pintor de Dorian Gray, reflete sobre esta problemática afirmando que “…
it is rather the painter who, (…) reveals himself. (Wilde, 2010, p.5). O artista toca o
universal e olhando o mundo observa-se a si mesmo. Basil aprofunda esta ideia: “I
have put too much of myself into it.” (Wilde, 2010, p. 2).

Figura 8: Eu sou a minha arte – Inês Caramelo
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Eu torno-me uma imagem perante o olhar. O olhar é exterior, estou a ser observado,
logo sou uma imagem. (Mirzoeff, 2002, pp. 126-132).
Em suma, podemos dizer como Bayer que “todas as manifestações do espírito se
reduzem a sensações.” (Bayer, 1979, p.152)
Projeto
Todas as explorações realizadas serviram como uma descoberta do eu, sendo
desenvolvidas no sentido de conhecer uma identidade pessoal e artística. Assim,
todas as imagens finais carregam as experiências e a relação com o mundo.
Trata-se de um projeto de exploração visual e uma viagem de auto-descoberta, uma
viagem onde o eu se expõe perante os outros e se desvela em cada imagem criada.
Apesar do carácter pessoal, os conceitos inerentes às representações visuais são
universais, permitindo aos observadores relacionarem-se e interpretarem de acordo
com as suas próprias experiências.
Procurou-se privilegiar uma abordagem emocional das imagens. Somos incapazes
de olhar uma imagem sem nos relacionarmos com ela.
É importante, no processo de criação, existir uma ligação entre o criador e a
imagem.
Optou-se por usar certos métodos e materiais que ajudaram na aproximação da
sensação visual que se queria transmitir. A fotografia auxiliou na descoberta física
do corpo. O uso das tintas, dos tecidos e técnicas, permitiram a aproximação dos
conceitos mais abstratos e tornaram as histórias e os conceitos mais realistas.
conclusões
Conclui-se que as abordagens visuais poderiam ser executadas de inúmeras
formas, tendo em conta a visão pessoal de cada autor, não permitindo resultados
pragmáticos. Porém, possui qualidades expressivas e sugestivas que captam a
atenção do observador e provocam emoções perante o individuo retratado.
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PICTURES PAINT A THOUSAND WORDS.
VISUALISING IDIOMS ON POSTCARDS
ID 290
Iryna Sheshurak, Armando Vilas-Boas
IADE-U, Portugal

Abstract
On a regular day almost every person will use an idiom during conversation. It’s a well
know part of the language that never changes. We perceive an idiom along with the
other included information, emotions, and feelings we have at the moment when we
hear it or say it. But how do idioms really look like inside our mind once the production
of meaning is carried out? Are they the same? How do we really see them? This paper
is an attempt to understand the nature of idioms, showing their abilities and features,
in an effort to understand the power of association and interpretation that grant a
specific mental identity to each one of them. It’s also an attempt to analyse underlying
information that may be laid out in idioms, and the way it is transposed visually. The
analysis is based on visual pieces that were produced as postcards in order to restore the
value of the real postcard and bring attention to the actual reality among nowadays
identity culture.
Keywords
idioms; identity; visual communication; collage; postcards.
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Introdução
«People use idioms to make their language richer and more colourful and to convey
subtle shades of meaning or intention» (Brenner, 2003, p.11). An idiom (Summers,
2003, p. 976) is a group of words or a phrase that has a particular meaning and is
completely different from the meanings of all or some of its individual words. For
example, Cut From the Same Cloth doesn’t mean exactly cutting from the cloth
but sharing a lot of similarities (The Free Dictionary, 2014). Idioms can characterise
different physical, intellectual and psychological abilities, behaviour, condition,
performance, quality, and quantity. Normally they are used in a fixed and consistent
way. «Usually, an idiom is a pair of words that has a certain meaning which will be
lost when we try to understand it by parts of the phrase. For example Shoot the
breeze cannot be understood by separate words shoot, the, and breeze» (Cacciari &
Tabossi, 1988, p. 668).

The power of idioms
Being able to use any idiom requires several unconscious stages that actually
take milliseconds to process in the brain. The primary one comes with the native
language. Being born in a particular culture gives one an innate capacity for
vocabulary of particular idioms and an instinctive understanding of their usage.
An average person uses idioms every day without realising it. It all comes to
us with the society we live in and actually from our metaphorical mentality.
Metaphorical mentality was very much discussed by Lakoff and Johnson in their
book Metaphor We Live By (2003, p. 4): «…metaphor is pervasive in everyday life,
not just in language but in thought and action. Our ordinary conceptual system,
in terms of which we both think and act, is fundamentally metaphorical in nature.
The concepts that govern our thoughts are not just matters of the intellect. They
also govern our everyday functioning, down to the most mundane details. Our
concepts structure what we perceive, how we get around in the world, and how
we relate to other people. If we are right in suggesting that our conceptual system
is largely metaphorical, then the way we think, what we experience, and what
we do every day is very much a matter of metaphor». And if this process comes
out unconsciously it means our thinking and mentality is metaphorical. Lakoff &
Johnson (2003, p. 50) prove that using one simple example:
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«LOVE IS A PATIENT:
a. This is a sick relationship.
b. They have a strong, healthy marriage.
c. The marriage is dead—it can’t be revived.
d. Their marriage is on the mend. We’re getting back on our feet.
However, being able to understand an idiom and produce it later on depends
on a huge essential process called perception. «According to Aristotle, ‘the soul
never thinks without an image’…image making and our perceptions of it serve as
a way for us to make sense of the world… Through art, people are able to create
conceptualisations of their understanding about the specific ways they see the
world» (Simmons & Shauna, 2013, p. 1).
Before a person can visualise something, he/she has to perceive information.
Perception is the organisation, identification, and interpretation of sensory
information in order to represent and understand the environment. Perception is
not a single passive process but a complex one which involves learning, memory,
expectation and attention. In this research it is reasonable to mention the
fragmental nature of perception, which is caused by the fragmental environment we
live in. In the city, for instance, all the different coloured advertising and signboards
are rising from nowhere and changing one after another like separate fragments
of the whole city picture, creating some kind of fragmental environment. Many
researchers use the word montage, instead of fragmental, which is usually employed
in the field of filmmaking. Having been discovered as a part of filmmaking, montage,
with the help of its promoter in cinema Sergei Eisenstein, went much farther
than filmmaking and transformed itself into a concept called “montage thinking”.
The theory of montage thinking is explained like this: two objects placed next to
each other will definitely have an impact on each other and in result will create
something new, with a new definition. The idea came to Eisenstein from analytically
dividing an object on individual important elements and then verifying that their
new synthesis produced a new sense (which is similar to the Gestalt theory).
Association follows perception. «Association is the process of forming mental
connections or bonds between sensations, ideas, or memories» (Merriam–Webster’s
Online Dictionary, 2014). In general, association is the meaning that is created in the
mind when a person thinks of—or looks at—something that is visually different but
the person makes a subconscious connection between them according to their life
experience. Aristotle created three main laws of association: similarity, contrast and
contiguity. The fourth law of frequency and other appendages were added by his
followers. Using the principle of association a person can successfully and accurately
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represent the information by replacing a large number of verbal information with
associative images.
Having different associations will lead to completely different interpretations.
According to the Merriam-Webster dictionary interpretation is explained as the act
or result of explaining or interpreting something: the way something is explained
or understood (Merriam-Webster’s Online Dictionary, 2014). «To interpret images is
to examine the assumptions that we and others bring to them, and to decode the
visual language that they “speak”» (Sturken & Cartwright, 2009, p. 41).
A person goes through perception, association and interpretation simply and
fast in their native environment and common comfortable social circle. But that
statement will be false, for instance, in another country. That is why it’s so important
to remember that understanding the meaning of idioms varies from location
to location. Every language has its own idiomatic expressions, different from
others, which can not be literally translated, because they won’t convey the same
meaning in different languages. It means that the relationship between word and
its understanding is formed by a language code and society rules. «It was central
to Saussure’s theory that meanings change according to context and to the rules
of language» (Sturken & Cartwright, 2009, p. 28). We learn these rules along with
the culture we live in. For example, let’s have a look at the same idiom in various
languages. Listed idioms are analogous to ‘kick the bucket’ which in English means
‘have died’ (Wikipedia Dictionary, 2014):
— French: manger des pissenlits par la racine (‘to eat dandelions by the root’);
— German: ins Gras beißen (‘to bite the grass’);
— Italian: tirare le cuoia (‘to pull the skins’);
— Portuguese: esticar o pernil (‘to stretch the leg’);
— Russian: дать дуба (‘’to give the oak’);
— Spanish: estirar la pata (‘to stretch one’s leg’);
— Ukrainian: врізати дуба (‘to cut the oak—as in building a coffin’).
As we can see they are completely different and trying to understand and translate
them literally will bring no success. That happens because usually every idiom
has figurative meaning separate from its literal one. What does that mean? Literal
meaning means exactly what the phrase or sentence is about. And figurative refers
to when the sentence describes something different from its context. It represents
the idea behind the words.
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Idioms as the visual piece
After the nature of idioms was analysed it’s time to investigate the process of the
visual idioms’s transformation. «Visualization means thinking in pictures or, more
precisely, in individual shots or brief sequences» (Zettl, 2009, p. 203). Every time one
thinks about anything they visualise it in the mind using known images. But where
do these images come from?
Visual communication happens subjectively, we get the image in our brain after we
looked at the object. «The brain processes three types of visual messages: mental—
those that you experience from inside your mind such as thoughts, dreams, and
fantasies; direct—those that you see without media intervention; and mediated—
those that you see through some type of print (paper) or screen (movie, television,
or web) medium. What you experience and what you remember are products
of a mind that actively thinks, with images and words, the mental, direct, and/or
mediated visual messages you imagine or experience in your life.» (Lester, 2013, p. 8).
In visualising idioms, collage was chosen as a technique of representation. The
reason for this is its physiological, philosophical, social, historical and cultural
characteristics. «Collage is the primary formula of the aesthetics of mystification
developed in our time. It is the visual vocabulary of what Walter Benjamin called
“the age of mechanical reproduction”; it reflects the absurdity of representing things
and images in a universe of forces and energies… With collage, art no longer copies
nature or seeks equivalents to it; an expression of the advanced industrial age, it
appropriates the external world on the basis that it is already partly changed into
art» (Rosenberg, 1983, pp. 174–178). Taking into account that collage itself consists
of different fragments, the fragmental environment we talked about earlier acquires
collage characteristics. That is why collage appeared to be the best technique
or, better said, the best tool in representing idioms. With its dualism, conflict and
hidden abilities, collage can interpret and present the difficult and deep meaning of
an idiom. It transforms into a reflection of contemporary culture and global world
events. It is a method against pattern perception, which helps increase the range of
contrast and harmony in the environment and artistic creativity.
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Postcards
Postcards were produced as visual pieces during the visual idioms transformation.
Postcards have evolved to much more than just pieces of the postal service and
became individual pieces of art and communication. This little printed piece of
paper can explain and show tastes, attitudes and ways of life through the picture
represented in it. In fact, despite its small size, it has huge visual power. Every
postcard is an independent and unique piece, and the message represented in it
is self-contained and complete. That’s the main reason why we chose postcards as
the way to convey idioms. Each idiom has a different story and each postcard is a
different “book”.
The goals of the idiomatic theme were to find a suitable visual representation
for each idiom, one that would combine harmoniously the strong philosophical
meaning of the idiom with clear, transparent, understandable and well designed
illustration. By themselves, idioms are very different. They may express an act (make
a mountain out of a molehill—to exaggerate the importance of something; carry
coals to newcastle—do something unnecessary), a fact (holy cow—expressing
amazement, surprise and astonishment), a term (big fish—an important or powerful
person in a group or organization), or a situation (one hand washes the other—
between two equally hazardous alternatives). And this differentiation has to be
saved and united during the creation of an illustration. Taking into account special
abilities and differences in each idiom, the major methods of representation were
collage, photography and computer manipulation.
Examples
1. The Big Fish
2. Make a Mountain Out of a Molehill
3. Holy Cow
4. Carry Coals to Newcastle
5. One Hand Washes the Other
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Figure 1: The Big Fish.

Figure 2: Make a Mountain Out

Figure 3: Holy Cow.

of a Molehill.

Figure 4: Carry Coals to Newcastle.

Figure 5: One Hand Washes the Other.

conclusion
This was a mean of studying and exploring idioms. We hope it will help breathe
new life into postcard popularity, creation and production. This paper is actually
nothing more than just a drop in the ocean, but surely drop by drop we can make an
ocean.
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Picturing music:
relações identitárias entre
a cultura visual e a música
ID 293
Mariana Leal Rato, Armando Vilas-Boas
IADE-U, Portugal

Abstract
The connection between different areas of knowledge has occupied an important place
in deepening and enriching the field of visual culture, and its multidisciplinary nature
plays a key role in this process. In a society where there is a permanent information
exchange and globalization, it is crucial that different areas — from scientific fields to
sociocultural ones — communicate, in order to enrich and develop in innovative ways,
creating new knowledge. The intertextuality between the fields of visual culture and
music, specifically in Visual Music, the sharing of references as rhythm, pitch and intensity,
connect these two fields despite the approaching of quite different senses: sight and
hearing. Currently, the media are multimodal and work in several dimensions at once
— picture and sound mutually contribute to the transmission of messages. The bridge
between sound and image is not an alien reality and its exploitation has the potential to
create very interesting and innovative results.
Keywords
Visual Music, Design, Visual Culture
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Relação entre Cultura Visual e Música
Para um artista visual, a composição é a «organização dos elementos e
características dentro de um espaço definido (...) um agrupar de componentes
relacionados que faz sentido estarem juntos (...) equilibrados por uma aparência de
continuidade.» BOWERS 1999 (cit. por EVANS 2005). Uma boa composição alcança
a harmonia e consonância visual — que podemos apelidar de assertividade visual.
Esta ideia é um axioma a partir do qual podemos construir uma gramática da
Música Visual. Se partirmos desta premissa, e de acordo com Evans (EVANS 2005: 13),
o processo de compor Música Visual é simples, uma vez que se esta assertividade
pode ser codificada e percebida, será fácil perceber o que não é certo. Progredir
do visualmente “errado” para o visualmente “certo” transporta-nos da dissonância
para a consonância, ou da tensão para a libertação dessa tensão, da mesma forma
que na música uma harmonia dominante determina a tónica da mesma. Tal como
na música, muito do interesse e energia reside nesses momentos de tensão —
usando a construção baseada na tensão/libertação podemos “mover-nos” de forma
dinâmica, podemos dizer até musicalmente, em materiais visuais, ao longo do
tempo.
Movimento e Ritmo
Conseguimos estabelecer pontos de cadência com os quais nos é possível articular
unidades de tempo e assim desenvolver unidades temporais maiores como motivos,
períodos e frases (idem ibidem). De acordo com Beyst (BEYST 2001), as artes visuais
começam a associar-se com a música, uma vez que linhas e traços — características
visuais — podem ser homólogos dos tons produzidos por um instrumento musicail.
Ambos contêm elementos de estrutura, medida e ritmo. As diferenças de peso dos
elementos gráficos, que na música é demonstrado pelo volume, pode ser evocada
através de variações na amplitude das curvas e na espessura do traço. As dinâmicas
de traços visuais são uma forma primitiva de música — uma forma de música na
qual o som apenas evoca o movimento que lhe deu origem. O autor defende que,
de facto, existem dois tipos de Música Visual: com e sem movimento. No entanto,
é da opinião de que a Música Visual nunca se irá desenvolver em pleno num ramo
autónomo de arte —
 a Música Visual sem movimento apoia naturalmente a sua
representação no âmbito do Design enquanto que a música visual com movimento
está “condenada” a permanecer um complemento para o campo da música, ou até
uma mera extensão desta (idem ibidem).
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Dewitt (DEWITT 1987: 119), no que se refere à discussão de como a percepção
psicológica pode implicar uma estética visual semelhante à da música, começou
por estudar as características físicas do olho, progredindo depois para o efeito
estéreo do nervo óptico, nas ligações nervosas entre olho e cérebro. Peter Mark
Roget, no início do séc. XIX, observou que uma sequência de imagens, quando
apresentada numa velocidade ou ritmo acima das 12 imagens por segundo, parece
estar “ligada” — este fenómeno psicológico é a base das técnicas aplicadas nas
imagens em movimento. A persistência da visão “encaixa” com a nossa percepção
aural. Ou seja, eventos sonoros distintos transformam-se em tons contínuos a partir
de 20 ciclos por segundo. O ritmo pode ser sentido visualmente devido a mudanças
espaciais discretas no campo de visão, sendo que a nossa percepção visual está
relacionada com objectos em movimento. Segundo o autor, estes objectos atraem
a nossa atenção mesmo no contexto de outra forma de imagens estáticas —
esta sensibilidade é outra característica da psicologia visual que foi importante
no desenvolvimento de uma estética da música visual. O que não significa que
a nossa mente se foque sempre em objectos em movimento. Se o fundo mudar
rapidamente, enquanto um plano mais próximo permanece estático, a nossa mente
parece “agarrar-se” a esse objecto estático. Estas sensações são essenciais no que se
refere às sensações musicais — têm um significado não verbal (idem ibidem).
Relação forma/fundo e cor
O nosso cérebro é capaz de reconhecer imagens que são parcialmente bloqueadas
ou ocultas da visão por outros elementos opacos. Podemos contrastar este facto
com a audição — o ouvido pode ser exposto à soma de muitos sons simultâneos
mas o nosso cérebro extrai coerentemente a informação das partes do ambiente
sonoro total. Este é um processo de subtração dos elementos indesejados da nossa
percepção imediata de uma forma de áudio complexa. No entanto, quando os
nossos olhos registam um objecto “oculto”, o cérebro “preenche” os elementos
que faltam, completando o processo de reconhecimento da forma pela adição das
partes (DEWITT 1987: 119-121). Para Collopy (COLLOPY 2009: 7), a cor é um aspecto
essencial na maneira como vemos o mundo e é uma questão que não pode ser
ultrapassada, no que quer que os artistas visuais se proponham a fazer — até a sua
ausência constitui uma escolha e tem significado. Sir Isaac Newton intrigou-se com
a questão da natureza da luz e a sua relação com o som — percebeu, como muitos
artistas e inventores desde aí, que ambos eram fenómenos que operavam dentro de
uma gama de frequências e associou cada uma das sete cores que observava na luz
prismática com as sete notas da escala harmónica. Podemos transpor as conotações
associadas às cores no que se refere ao campo do Design e da Cultura Visual, mas
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ainda não se chegou a uma teoria que determinasse em absoluto essa relação luz/
som, sendo ainda um capítulo em aberto (mas de grande importância) na estética
da Música Visual.
Visual Counterpoint
Para Evans (EVANS 2005: 21), um trabalho artístico pode ser definido como uma
relação complexa de elementos — é multidimensional. Múltiplos elementos
gráficos podem trabalhar independentemente de forma a suportar uma figura
maior: é o que Eisenstein define como Visual Counterpoint. Refere que montagem
é conflito e lista os vários conflitos que podem ocorrer, de direcções gráficas que
envolvem linhas estáticas ou dinâmicas, conflito de escalas, conflito de volumes,
conflito de massas que envolvem volumes preenchidos com várias intensidades
luminosas e conflitos de profundidade. Evans (EVANS 2005: 12) defende que um
trabalho musical procura no seu ouvinte uma resposta estética à percepção de um
padrão sonoro — a apreciação da forma com significado. Quando os artistas visuais
discutem a composição referem-se aos elementos estáticos e à distribuição formal
dos objectos numa imagem plana ou no espaço tridimensional. (idem ibidem).
Música Visual
Evans (EVANS 2005) afirma que a Música Visual pode ser definida como um
conjunto de imagens baseado no tempo que estabelece uma arquitectura
temporal de uma maneira semelhante à música em si. É tipicamente não narrativa
e não representacional, embora não tenha de ser assim. Pode ser acompanhada
de som mas também pode ser silenciosa. Já no séc. XX, ao mesmo tempo que
o estilo de narrativa de Hollywood dominava o cinema, os cineastas estavam a
tentar desenvolver uma linguagem não narrativa com luz. Já em 1987 Dewitt
(DEWITT 1987: 122) afirma que a Música Visual está a emergir como nova forma
de arte, sendo que a sua estética pode ser deduzida parcialmente pela análise
de características-chave da percepção visual humana — a estrutura do olho, as
ligações nervosas que ligam o olho ao córtex visual e as características funcionais
do cérebro. A música “tradicional” e a arte visual são os percursores da Música visual
e as suas estéticas são muito importantes quando estudamos e aprofundamos
esta nova forma de arte, e segundo o autor, a Música Visual pode vir a tornar-se
no maior veículo para a expressão artística (idem, ibidem). Segundo Evans (2005),
a animação abstracta, a que se chama muitas vezes de Música Visual, pode ter
uma base semelhante à da música absoluta — a música que depende apenas dos
instrumentos musicais sem ter associado nenhum texto ou letra.
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De acordo com McDonnel (MCDONNEL 2007) , os elementos visuais, sejam quais
forem, são compostos e apresentados com estratégias estéticas e procedimentos
semelhantes aos que são empregues na composição ou performance da música.
A tecnologia providencia a oportunidade de criar e moldar parâmetros de imagem
e som, tanto de maneiras que nos são familiares como totalmente inesperadas.
Existem parâmetros amplos como a tradição musical, estilo, tempo, estrutura,
forma, espaço, ritmo, duração, relação, harmonia e Gestalt. Depois existem alguns
mais específicos como a orquestração, faseamento, alinhamento, cor, contraste,
forma, padrão, repetição, consonância, dissonância, tom e dinâmica. Para além disto
temos o estilo artístico e intuições do compositor, onde há uma consideração pela
expressão de conceitos, ideias e emoções. O resultado da consideração por todos
estes aspectos, de acordo com o autor, é um trabalho artístico temporal que existe
no tempo e cujos elementos constituintes evoluem ao longo do tempo à medida
que os elementos musicais evoluem e existem.
Intertextualidade entre o universo visual e o musical
O que temos em comum entre a música e um trabalho de música visual é a
consideração pela composição — «the craft of creation », como McDonnel refere —
que apresenta semelhanças com a composição musical. O que tem mais impacto
nos trabalhos de Música Visual é que de maneira a dar forma a material visual,
o enfoque foi posto no uso de conceitos da música, focando-se nas estruturas
e linguagens, mas reinterpretando esses conceitos para uma produção visual. A
intertextualidade que se verifica entre os campos da cultura visual e da música,
o estímulo criativo que representa uma peça musical (pelo poder de evocar na
nossa mente memórias, emoções e imagens que podemos traduzir visualmente)
e a diversidade incalculável de estilos, sonoridades e intensidades, permite
uma exploração visual muito vasta e diversificada. A música e a cultura visual
são dois campos muito ricos e a sua interligação contribuirá, decerto, para um
enriquecimento da nossa cultura e pensamento, enquanto cidadãos de um mundo
repleto de estímulos que desafiam a nossa criatividade.
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QUIET IS THE NEW LOUD:
PHOTOGRAPHY AS IDENTITY
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Abstract
Research on contemporary photography served as the basis for this paper, which
revolves around self portraits, as a starting point, and documentary photography
that provides context to them.
Raising personal questions like solitude, detachment, and daily routine, the series of
photographs analyzed are then the ground for telling not just one story, but rather
for triggering different meanings and thoughts in people who explore them while
looking at them as universal questions rather than isolated personal documentation.
This classification of photographs being both a mirror and a window to the
world ties this paper tightly to the contemporary art photography discourse. The
selection of images was made sometimes paying homage to some of the important
personas of the contemporary photographic practice or following some of the most
distinguishable “subgenres”.
The overall feel, as well as the style of all the individual photographs, is calm and not
intrusive, as opposed to most of the things we are presented with in our life, where
being loud is considered the only way to get heard.
Keywords
photography; self-portrait; documentary; identity
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1. INTRODUCTION
This research was made alongside a photography project in which I made both
self-portraits and documentary images, all to explore the associative power of
things subtle, seemingly ordinary, calm or unsaid. In the words of photographer
Gregory Crewdson (1962), “this idea of looking in on the ordinary or domestic, on
everyday life, and trying to find secrets or mystery, and I think that’s what I do now...
I was interested in the idea of storytelling in photography, but unlike narrative forms
like film or literature, in photography there is no beginning and there is no end,
there is only this frozen moment in time” (Shapiro, 2012). Looking at Crewdson’s
photographs helped me understand that what I was seeking to show were states of
mind and states of spirit that are disturbing us under the apparently calm and quiet
surface. The doubts, the anxiety, restlessness, feelings of alienation or unbalance are
only some of the ones I wanted to represent.

Figure 1: Project photobook - photo example 1

The project Quiet is the New Loud comes from a feeling, a state of mind and an
attitude towards creating and conveying a message. Another meaning this “quiet”
has is the logical one of the pensive world we all like to sink into sometimes. It is
where our person lives, authentic, naked before a mirror, in the place where we
listen to our needs, clear our doubts and plan our future. To the rest of the world
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these moments may appear quiet and calm, but we could be going through the
most fierce tempest inside. This quietness slowly molded the themes I was going
after, but also the style of the set up photographs. In the words of Badger (2010),
“The “quiet’’ photograph is a difficult notion to define with exactitude, partly a
question of style, more a question of voice. To begin with, it means essentially what
it suggests, that the photographer’s voice is not of the hectoring kind, that his or her
artistic persona from first to last is modest, self-effacing. ... The ‘’quiet’’ photographer
focuses upon modest rather than determinedly grand subjects, eschews quirky
tricks of technique or vision, and (perhaps crucially) presents the work in an
understated way.” (Badger, 2010, p. 210).
2. MIRROR-WINDOW
Another important topic that defines this project is the one of a photograph being
either a mirror or a window to the world, and in this case it has manifested itself as a
synergy rather than an exclusion of one or the other. The fiction is brought through
the thinking up and setting up of the scenes, and the documentary component of
it lies in the fact that the setting or the feeling and sensitivity are drawn from life
and real experience. In the case of photographs taken on the streets, we can easily
classify them as the context, the mirror of the contemporaneity in which the whole
project is taking place, nevertheless, because they are an integral part of a bigger
body of work, they likewise become a window, and it is this interaction of meanings
that is paramount to this work. It is confirmed, in the words of Badger (2010), that
“the successful photograph by the serious quiet photographer is most likely to
be a complicated amalgam of mirror and window, an ineffable struggle between
subjectivity and objectivity.” (p. 216) … “The quiet photograph is neither document
nor aesthetic object nor simulacrum nor fictional tale, but a combination of all four,
a different combination in the hands of every individual photographer.” (p. 219).
This, by all means, implies that the involvement of the viewer is fundamental, and
is another reason behind the premeditated modesty of style. For the viewer to get
engaged with the photographs before him we don’t want to use flashy tricks to get
his or her attention. If the interest and proactivity from their side is not there, the
work will stay as cold and indifferent as they are. However, it will provide them with
all the subtleties it has when approached with curiosity and the intent to dedicate it
some moments of unshared attention.
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Figure 2: Project photobook - photo example 2

3. ELLIPTICAL NARRATIVE
Photographers have always liked to play with the idea of a narrative in their
photography, be it referencing the known fairy tales, fables and modern myths
or “offering much more oblique and open ended description of something that
we know is significant because of the way it is set up in the photograph, but
whose meaning is reliant on our investigating the image with our own trains of
narrative and psychological thought.” (Charlotte Cotton, 2009, p.49) The best
asset photography has when it wants to exist in order to bring narratives to life is a
photobook. According to Badger (2010), what attracts photographers to photobooks
the most is the meaning, for the form of the book brings additional value as well as
additional implications and significance. When photographs stand alone, it is very
easy – and it happens most often - that the deeper and more subtle meanings are
overlooked, even though they might be the main ones. As Hemingway believed
that the true meaning of a story is something that never should be written (we now
call it the Iceberg Theory), we can indeed have the substance of the photograph
slip away from us, if we are looking at it without caution and concentration. A
book, with its physicality and deep cultural roots, brings out in us a whole different
approach. With a book in our hands we can flip through it, starting at any page, and
still we will try to find a connection between the different photos we are seeing,
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inevitably we will go a bit deeper in search for understanding. When we opt for
linear narratives, we are choosing a path that is more comprehensible for the viewer,
more predictable, for it consists of a beginning, a middle and an end. On the other
hand, nonlinear narrative is formally and politically more radical and organic.

Figure 3: Project photobook spread - example 1

Narrative doesn’t always mean a story in its most basic meaning, but can be
something less concrete and more allusive, a feeling, an experience that mixes
with our own memory to make out an individual meaning. It is not only that the
elliptical narrative evokes and constructs political tones, it does not just confuse
us trying to bring the viewer a certain feeling, but it, which I find most significant,
makes us think. Even more so than the nonlinear movies, because we have no
control over how somebody will approach the photobook. Will it be flipped from
back to front, or will the viewer be jumping back and front through the pages? This
uncertainty only supports the main concept of the elliptical narrative. “Narration in
the photobook is one of the most effective ways of securing some kind of meaning
for the photograph. Elliptical narrative might seem to undercut that ambition, but
historically, avant-garde artists have employed the tactic to throw us off balance,
puzzling us or making us uncomfortable in order to make us think.” (Badger, 2010,
pp. 232-233)
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4. DENOTATION AND CONNOTATION – visual semiotics
A sign can be a word, a sound, or a visual image. Signs can mean anything we
agree that they mean, and they can mean different things to different people.
Nonverbal signs can produce many complex symbols and hold multiple meanings.
Each viewer can read the image differently based on the universe of context that
viewer is familiar with. “The reader is playing a part in this process by applying their
knowledge of the systematic coding of the image. In doing this, the meaning is
affected by the background of the viewer.” (Barthes quoted by Crow, 2010, p. 55).
This brings a personal touch to viewing someone else’s work. It inserts the viewer
in the work. “Like Peirce’s model, this humanizes the entire process. Connotation
is arbitrary in that the meanings brought to the image are based on rules or
conventions that the reader has learned.” (Crow, 2010, p. 55). It is on the connotative
level that we can play forever, bringing to life images that were never seen before
exactly because we give them our signature. We make them in a way no one else
would because our set of skills, our background and our ideas are different from
anybody else’s. How do we read the images that have no captions or titles, and
the surroundings of which are only other photographs collected in a book? When
there is no tool to help us put what we see into context, all we can rely upon is our
own imagination, previous knowledge and state of mind to interpret and read the
images. That is exactly the allure of this type of photography.

Figure 4: Project photobook spread - example 2
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5. CONCLUSION
Even though there are common signs in every image, the reading of the whole
photograph will still vary from person to person. That is also the reason why we will
feel a stronger connection and understanding with one photograph than another.
In our mind some particular image may trigger sensations and connections strong
enough for us to physically and/or emotionally respond by making us happy or even
making us cry. “For Barthes and for our discussion, language functions as a medium
with relatively explicit, determinate meanings to which the “meanings” of images
may on the whole be contrasted. ... Images, like texts, have a rhetoric of arrangements
which signify, but there is no syntax that articulates their parts and binds them into a
whole.” (Dillon, 1999). That “syntax’’ is the magic that photography can provide us. It is
completely a product of our imagination, train of thoughts, our own perception, and it
is much different from the syntax and reading of that same image by somebody else.
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A influência da Web 2.0 no
ciberjornalismo português
ID 297
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Abstract
With the present investigation we intend to address the effects that Web 2.0 has had
in cyber-journalism. Its interest stems from the fact that the Web 2.0 has contributed
to the evolution of journalism as well as to the entire communication process by
offering experimentation and interaction environments hence promoting the
democratization of information. More specifically, we question to what extent have
Portuguese online newspapers taken full advantage of the potential and features of
the Web 2.0.
The investigation will be divided into two structural parts: analysis of the origin and
potential of the Web 2.0 and analysis of the Portuguese online newspapers.
Insofar as the methodology is concerned, we have opted for a descriptive approach
with a review of the literature on the Web 2.0 contribution towards the evolution of
the communication process followed up by the analysis of its main features applied
to specific newspapers. The sample comprises five Portuguese daily generalist
paid newspapers with online version which also offer a paper version with national
distribution. We then proceed to an empirical comparative observation of some of
the tools made available by Web 2.0.
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Subsequently, we raise the question to whether – given the present state of affairs
– does it make sense to take a step forward into the Web 3.0 concept as a new
communicative practice.
Keywords
Ciberjornalismo, Web 2.0, Comunicação, Tecnologia, Internet.

1. O ciberjornalismo como novo modelo de comunicação
O percurso do presente estudo irá perpassar a ideia de Serrano e Cabezuelo
(2009), quando afirmam que os jornais na era da Web 1.0 se caracterizavam por
usar os mesmos conteúdos no jornal impresso e na web; já os jornais da Web 2.0
distinguem-se pela criação de conteúdos específicos para a rede; ao passo que
os jornais da Web 3.0 se caracterizam pela socialização dos conteúdos, em que os
meios de comunicação apresentam uma forte interacção com as redes sociais.
Em termos terminológicos adopta-se a opção de Bastos (2005) e Zamith (2008)
quanto à utilização do termo ciberjonalismo. Segundo Bastos (2005), ciberjornalismo
é o “jornalismo produzido para publicações na web por profissionais destacados
para trabalhar, em exclusivo, nessas mesmas publicações”. O ciberjornal é
identificado como “uma publicação no ciberespaço onde se difundem conteúdos
jornalísticos” (Zamith 2008: 26).
A Internet veio revolucionar o modo como se acede às notícias e à informação,
alterando a própria forma de se fazer jornalismo. Esta nova dinâmica social
foi sedimentando a informação à distância num curto espaço de tempo.
Nesta atmosfera de constantes mudanças Fidler apelida o fenómeno como
“mediamophose” (Fidler 1997: 29), para acentuar o processo de transformação dos
meios de comunicação e a constante adaptação aos novos suportes. A crescente
utilização dos jornais online deve-se, em larga medida, à capacidade de actualização
permanente, distribuição massificada e baixo custo.
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2. Utilização da Web 2.0 no ciberjornalismo
A Web 2.0 ou Web social introduziu alterações significativas na comunicação
online. Ao nível dos jornais foram potenciadas as características da colaboração
e participação com a incorporação de fóruns, chats, questionários, que assumem
protagonismo no espaço de intercâmbio e diálogo (Tejedor Calvo 2010). Foram
introduzidos novos espaços de interacção onde o utilizador assume o papel de
criador de conteúdos.
A Web 2.0 permitiu a consolidação de um papel mais activo do utilizador do
ciberespaço. Este novo paradigma subjacente à ideia de que o utilizador também
é produtor de informação trouxe consigo alterações incontornáveis ao modo de
encarar o ciberjornalismo. As potencialidades da web 2.0 tornaram o processo de
comunicação mais dinâmico mas, ao mesmo tempo, diluíram-se fronteiras como
a distinção entre o que é informação e o que é opinião. Isto porque este exercício
quase democrático de produção de conteúdos deu lugar a uma zona “cinzenta”,
quase laboratorial, que integra características inovadoras.
Nesta linha de ideias Guallar destaca a criação de um espaço de interacção entre o
meio de comunicação, os conteúdos e o utilizador, já que existe a preocupação de
fazer dos visitantes algo mais do que simples leitores porque são convidados não só
a opinar mas a participar na elaboração de conteúdos (Guallar 2007).
Também Larrondo indica as principais características da Web 2.0 com forte
impacto e influência no ciberjornalismo: hipertextualidade, multimedialidade
e interactividade (Larrondo 2008). Da mesma forma Canavilhas refere que esta
linguagem engloba três características que permitem o desenvolvimento de novos
conteúdos: a hipertextualidade, a multimedialidade e a interactividade (Canavilhas
2007).
Ao nível das potencialidades da Web 2.0 no ciberjornalismo existe um forte
consenso entre os autores quanto às características referidas. Apesar disso, alguns
autores indicam outras características distintivas como a instantaneidade (López
2008: 77) ou a criatividade (Zamith 2008).
O estudo analítico da presente investigação centra-se na ideia de que a nova
linguagem, que permite o desenvolvimento de conteúdos inovadores, engloba
três características: a hipertextualidade, a multimedialidade e a interactividade
(Canavilhas 2007).
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2.1. Hipertextualidade
O hipertexto, enquanto elemento fundamental da organização da informação na
Internet, apresenta-se como uma conexão de conteúdos não linear e personalizável.
Através das várias ligações proporcionadas pelo hipertexto, o utilizador tem acesso a
informações paralelas e/ou complementares que se podem apresentar em diversos
formatos. O hipertexto permite uma nova forma de “ler” a informação disponível. A
hipertextualidade possibilitou que as notícias fossem integradas num novo sistema
designado por pirâmide invertida (Canavilhas 2007).
2.2. Multimedialidade
Segundo Palácios o conceito de multimedialidade “refere-se à convergência dos
formatos dos média tradicionais (imagem, texto e som) na narração do facto
jornalístico” (Palácios 2002). A produção de conteúdos tem ao seu dispor um
conjunto mais vasto de suportes que permitem ir de encontro às necessidades do
consumidor. Cada leitor faz as suas próprias escolhas de navegação. Neste modelo
multimédia os jornais online procuram retirar o máximo partido das características
da Web 2.0 ao nível das ferramentas disponíveis, designadamente o som, vídeo e
fotografia, ilustrações e gráficos (Canavilhas 2007).
2.3. Interactividade
A interactividade que permite que o utilizador deixe de ter um papel passivo e
passe também a ser actor no processo de construção da mensagem. De facto, a
interactividade proporcionou grandes mudanças no modelo comunicacional e,
por esse facto, “a possibilidade de interacção directa com o produtor de notícias ou
opinião é um trunfo forte a explorar pelo webjornalismo” (Canavilhas 2001). Este
novo modelo só é possível através de ferramentas como os chats, fóruns, caixas de
comentários, inquéritos, botões de acesso directo a redes sociais como o Twitter e o
Facebook.
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3. Análise dos jornais diários portugueses
3.1. Objectivo e metodologia da investigação
O objectivo central desta análise consiste em dar resposta à seguinte pergunta:
Estarão os jornais online portugueses a aproveitar todas as potencialidades e
características da Web 2.0?
A amostra analisada e estudada é constituída pela edição online de cada um
dos cinco jornais diários portugueses generalistas pagos, que também dispõem
de versão em papel com distribuição nacional. A análise foi efectuada durante o
período temporal compreendido entre os dias 6 e 10 de Abril de 2015. Os jornais
analisados estão identificados e listados na seguinte tabela por ordem alfabética
(Tabela 1).

Tabela 1: Jornais online analisados.

3.2. Tabela de medição
No sentido de validar a observação efectuada à amostra identificada dividimos a
nossa análise em cinco categorias, aplicando a cada unidade de observação um
questionário com vinte indicadores diferentes com valores de (1) para “Sim” e (0)
para “Não”.
A estruturação da tabela de medição baseia-se na tabela apresentada por Tejedor
Calvo (Tejedor Calvo 2010), com pontuais alterações e adaptações à amostra
estudada e aos objectivos do estudo (Tabela 2).
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Tabela 2: Tabela de medição das categorias e indicadores.

3.3. Resultados globais
Após a aplicação da tabela de medição à amostra selecionada obtiveram-se os
resultados percentuais indicados na Figura 1.
De um modo geral, as ferramentas de diálogo (fóruns, comentários e inquéritos)
encontram uma presença satisfatória em todos os diários analisados (67%), excepto
o caso do Correio da Manhã (33%).
Ao nível da criação e gestão de conteúdos 2.0 em que foi analisado um vasto
conjunto de indicadores (blogues, fotografias, áudio, vídeo, infografia, wikis)
encontram-se resultados praticamente uniformes (67%), já que apenas o Jornal i
apresenta resultados pouco positivos (17%).
Após a indagação sobre os conteúdos 2.0, nomeadamente leitores de RSS, podcasts,
serviços de contacto móvel, etiquetas e marcadores sociais, observa-se que estes
ainda não foram verdadeiramente impulsionados, já que o Jornal i apresenta um
resultado de 40% e os restantes de 60%.
Quanto à participação directa dos utilizadores, em que foi observada a criação do
“meu” jornal, a personalização da página inicial, as ferramentas para votação e o
jornalismo do cidadão, os resultados globais demonstram que esta se trata de uma
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categoria pouco valorizada pelos jornais online portugueses. Apesar dos resultados
desfavoráveis nesta categoria, o Jornal de Notícias apresenta uma presença de 50%,
ao passo que o Correio da Manhã e o Diário de Notícias têm uma representatividade
de 25% nesta categoria, e não se verifica qualquer elemento de participação directa
do utilizador no Jornal i e Público.
Relativamente a outros serviços das redes sociais em que foi observada a presença
de redes sociais e de pesquisadores 2.0, verificam-se resultados muito positivos.
Perante o conjunto de categorias expostas e inegavelmente imprescindíveis nos
jornais da era Web 2.0, observa-se que as ferramentas de diálogo são o meio
mais utilizado pelos jornais para interagir com os utilizadores mas nota-se que
não retiram o verdadeiro partido de todas as suas potencialidades. Por outro
lado, parece-nos evidente que a ligação às redes sociais é um dos instrumentos
característicos da Web 2.0 que apresenta maior protagonismo.
É ainda interessante analisar o investimento que os jornais realizam em ferramentas
de diálogo em comparação com a quase inexistência de mecanismos de
participação directa dos utilizadores. Poderá daqui resultar como conclusão que, na
prática ocupem o mesmo espaço na relação entre a informação e o utilizador e que,
eventualmente, poderão sobrepor-se por servirem a mesma finalidade.

Figura 1: Gráfico dos resultados parcelares por categoria.
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Em termos globais poderá dizer-se que a amostra apresenta resultados positivos
quanto ao aproveitamento das potencialidades da Web 2.0 (Figura 2). Todavia,
parece evidente que ainda existe um caminho a percorrer no sentido de
potencializar todas as ferramentas disponíveis.

Figura 2: Gráfico dos resultado globais por jornal.

4. Conclusões e novas perspectivas
Em termos globais poderá dizer-se que os jornais online diários generalistas
portugueses embora atentos às potencialidades da Web 2.0, ainda não aproveitam
plenamente todos os elementos ao seu dispor. Esta afirmação é suportada pelos
resultados expostos na sequência da aplicação da tabela de medição supra
apresentada. No entanto, apesar do carácter parcelar do estudo agora realizado
parece que se verificou uma evolução relativamente aos resultados apresentados no
estudo exaustivo efectuado por Zamith.
Parece-nos importante a consolidação das principais características da Web 2.0
aplicadas ao ciberjornalismo numa altura em que tudo se prepara para que seja
dado um passo adiante: a aposta na Web 3.0.
Tal como aconteceu aquando do surgimento da Web 2.0 não existe um consenso
generalizado sobre o conceito de Web 3.0. Na Web 3.0 ou Web Semântica o
ciberespaço, para além de incluir informação, proporciona conhecimento. Ou seja, a
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informação apresentada num lugar virtual, nomeadamente num jornal online, não
surge de modo descritivo, existe o intuito de fornecer explicações e esclarecimentos
dos conteúdos “por forma a transformá-los em saber, que sobretudo possa ser
partilhado globalmente, de um modo mais eficaz” (Andrade 2013: 187).
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Abstract
Los pictogramas y la tipografía conviven y se complementan en los sistemas de
señalética corporativa. En el momento actual encontramos una serie de proyectos que
subrayan el creciente interés por diseñar pictogramas cuyo origen es tipográfico, como
en la señalética para el MoMA de QNS (BaseNYC), con una familia de pictogramas que
nace de la tipografía Office. Así mismo, podemos observar que en otros trabajos, se
componen los dos grupos de signos de manera coordinada y simbiótica, partiendo de
unidades formales mínimas y estructuras de construcción esenciales. Ejemplo de este
enfoque es la identidad corporativa del aeropuerto de Colonia-Bonn (Intégral Ruedi
Baur). En estos proyectos, tanto la tipografía como los pictogramas son elementos
esenciales de identidad y refuerzan la personalidad corporativa de las instituciones a las
que representan. Además, podemos enumerar una serie de fuentes tipográficas recientes
que incorporan pictogramas en su mapa de caracteres, como Wayfinding Sans (R.
Herrmann), Netto (D. Utz) o Bariol (Atipo), entre otras. También existen varios proyectos
en torno al diseño de tipografías que armonizan dos o más idiomas: en la señalética del
metro de Dubai (Dalton Maag y TDC), podemos apreciar la convivencia de los alfabetos
latino y árabe, con un sistema de pictogramas.
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Estos trabajos evidencian que los pictogramas y la tipografía pueden diseñarse como
un conjunto y ejercer una acción sinérgica para favorecer la coherencia en valores
morfológicos y connotativos de una identidad corporativa o de un programa señalético.
Por consiguiente, el objetivo principal de este estudio ha sido localizar y clasificar
proyectos que articulen signos lingüísticos e iconográficos, y analizarlos mediante la
metodología de estudios de caso. Con este fin, se ha confeccionado una ficha global
con parámetros y criterios comunes para valorar aspectos sintácticos, semánticos y
funcionales. En base a las conclusiones de este análisis, se ha sintetizado el estado de
la cuestión con un repertorio de procedimientos metodológicos aplicables a futuros
proyectos de señalética corporativa.
Keywords
Identidad visual, señalética corporativa, pictogramas, tipografía, familias tipopictográficas

0. INTRODUCCIÓN
Los pictogramas y la tipografía conviven y se complementan en los sistemas de
señalética, donde son elementos esenciales de identidad y refuerzan la personalidad
corporativa de las instituciones a las que representan. En el momento actual
encontramos una serie de proyectos que evidencian el creciente interés por
diseñar pictogramas y tipografía como un conjunto armónico. En estos sistemas se
componen los dos grupos de signos de manera simbiótica, coordinados en valores
morfológicos y connotativos.
El objetivo principal de esta comunicación ha sido localizar y clasificar proyectos que
articulen signos lingüísticos e iconográficos, y analizarlos mediante la metodología
de estudios de caso. Con este fin, se ha confeccionado una ficha global con
parámetros y criterios comunes para valorar aspectos sintácticos, semánticos y
funcionales. En base a las conclusiones de este análisis, se ha sintetizado el estado
de la cuestión con un repertorio de procedimientos metodológicos aplicables a
futuros proyectos de señalética corporativa.
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1. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE CASOS
Para la elaboración de la ficha de análisis común a todos los proyectos, se han
contemplado aspectos como la clasificación tipográfica de Vox, los marcadores de
identidad de la fuente (ADN), la estructura o retícula tipo-pictográfica, así como
los procedimientos metodológicos aplicados para coordinar todo el sistema. Estos
criterios se organizan en tres columnas donde se han registrado, tanto valores
tipográficos como pictográficos así como la relación morfológica entre ambos
sistemas. El análisis se completa examinando la retícula de composición de los dos
tipos de signos, al ser contextualizados en los mensajes de los paneles señaléticos.
En estas hojas de análisis, el dibujo ha sido un instrumento esencial para deducir los
vínculos formales que caracterizan este tipo de sistemas de comunicación (Fig. 1).

Figura 1: Modelo de ficha para el análisis de casos.
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2. TIPOLOGÍA
Esta etapa de análisis nos ha permitido establecer una tipología de casos,
organizados en tres grupos. El primero abarca aquellos sistemas de pictogramas
creados a partir de los marcadores de identidad de una tipografía estandarizada
que existía previamente y que fue seleccionada como tipografía corporativa; hemos
denominado a estos modelos Sistemas de Pictogramas corporativos de origen
tipográfico. El segundo grupo, denominado Familias tipo-pictográficas corporativas,
incluye aquellas fuentes con variables, tanto de signos iconográficos como de
caracteres alfabéticos, que han sido creados a medida para transmitir los valores
y atributos de una empresa, institución o evento concreto. En el tercer grupo se
clasifican las Familias tipo-pictográficas estandarizadas, que son aquellos sistemas
de pictogramas y tipografías creados de manera simbiótica desde el comienzo del
proceso de diseño. A diferencia del caso anterior, estas fuentes no han sido creadas
expresamente para una identidad visual. Nacen con el fin de ser distribuidas a través
de diferentes plataformas de difusión o comercialización (fundidoras digitales).
Cualquier usuario puede adquirirlas bajo licencia y aplicarlas en diferentes entornos
de señalética, tanto en soportes físicos como digitales (Fig. 2).

Figura 2
Clasificación de los proyectos
analizados
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2.1. Pictogramas corporativos de origen tipográfico
MOMA QNS. En el año 2001, el Museo de Arte Moderno (MoMA) se trasladó
temporalmente a la ciudad de Long Island, en Queens. La tarea de crear la identidad
visual de este museo recayó sobre el estudio de diseño BaseNYC1, que desarrolló un
sistema de pictogramas y elementos gráficos basado en la tipografía Office. Office es
una tipografía lineal geométrica diseñada por Stephan Müller en 1999. Sin embargo,
los pictogramas fueron diseñados en el año 2001, por lo que podemos clasificar este
caso dentro de las familias pictográficas corporativas de origen tipográfico.
Los pictogramas están construidos en función de dos alturas; la primera de ellas
se corresponde con el espacio entre la línea de base tipográfica y la altura de
mayúsculas, como se observa en los mensajes de «coche», «taxi» o «entradas», entre
otros. La segunda, empleada para las personas y otros signos, sobresale por encima
de la línea de mayúsculas creando una nueva altura en la retícula que compone el
sistema de señalización. No obstante, los hombros se corresponden con la primera y,
por tanto, se ajustan a la línea visual creada por la altura de las mayúsculas. El grosor
del trazo se ajusta al de la tipografía en su versión regular (Fig. 3).

Figura 3: Relaciones estructurales y de grosores de trazo entre la tipografía y los pictogramas.

En los signos de los mensajes «aseos» y «acceso para silla de ruedas» observamos
las formas llevadas a su máximo nivel de simplificación. Esta síntesis llega al extremo
de fundir los brazos con el cuerpo y las extremidades inferiores en una sola. Estos
signos podrían ser difíciles de diferenciar en su entorno si no están juntos, ya que el
que pertenece al hombre podría ser interpretado como el de la mujer. Las cabezas,
solucionadas mediante línea gráfica, contienen una contraforma demasiado
pequeña en relación con las demás. Ciertos pictogramas del grupo de signos de los
medios de transporte resultan difíciles de distinguir, como por ejemplo el tren o el
barco.
9HNINEHOURS. Los diseñadores gráficos de interiores y de producto del estudio
Hiromura Design Office compartieron un mismo concepto e ideas desde el inicio
de la identidad corporativa del hotel 9H (NINE HOURS)2, situado en Tokio (Japón).
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De este modo, cada signo y cada soporte de comunicación de este proyecto
están diseñados conforme a unos principios comunes. Podemos apreciar que, en
detalles como los números de las taquillas, el logotipo o la página web, la tipografía
y el sistema pictográfico se complementan, compartiendo una estructura común
coherente y coordinada. Por ejemplo, en las taquillas, la relación entre las formas de
los números y el pictograma es directa y se unifica mediante los mismos ángulos y
un grosor similar del trazo.
Parte del sistema está colocado en gran formato en el suelo, con lo que la
orientación del usuario resulta más intuitiva y directa. Estos signos forman sintagmas
visuales compuestos, ya que transmiten dos mensajes, el que corresponde a la
flecha indicadora y el que corresponde al servicio, con un pictograma adosado a la
misma.
UPPER AUSTRIAN STATE LIBRARY3. Para el sistema de señalización de la Upper
Austrian State Library, el estudio Bauer concept & design tomó como punto de
partida la tipografía Blender Western Latin, del tipógrafo Nik Thoenen.
En cada uno de los pictogramas del sistema podemos deducir los marcadores
de identidad de la tipografía de origen. Por ejemplo, en el mensaje de «cafetería»
distinguimos un claro paralelismo con la letra D, cuya estructura se adapta para la
construcción del referente taza. El grosor de línea de los pictogramas también es
el mismo que el de la fuente. Cada signo en negativo está inscrito en un cuadrado
cuyos vértices han sido redondeados para adecuarse a la estructura de las letras en
caja alta, como la C, la D o la O. Los pictogramas forman una unidad con la línea de
texto; de este modo se facilita la composición con pictogramas y tipografía en los
paneles señaléticos (Fig.4).

Figura 4: Relaciones estructurales entre la tipografía y los pictogramas
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CAMPUS WU WIEN. El mismo estudio de diseño también realizó el sistema de
señalización para el Campus Wu Wien4, combinando la tipografía Titillium 999wt y
su versión stencil, con una familia de pictogramas diseñada de manera específica
para esta identidad visual. Entre los pictogramas destaca el ítem «acceso para silla
de ruedas» por la coherencia de su diseño; el cambio en la perspectiva o la postura
del tronco de la persona aporta detalles que sugieren un nuevo enfoque para este
signo.
A112B52. Para la señalización del edificio de oficinas de Fischer Liegenschaften
Management en Zúrich (Suiza), en 2011, el estudio Büro4 diseñó una serie de
pictogramas, que incluye dos símbolos para señalizar las dos calles, con estructuras
similares a las de la tipografía Jigsaw, utilizada en toda la identidad corporativa5.
La tipografía Jigsaw Stencil fue diseñada por Johanna Bil’ak en 1999. Es una fuente
geométrica sin serifa, con uniformidad casi total del grosor en sus trazos. La familia
está compuesta por cuatro pesos (light, regular, medium y bold), dos cursivas y una
versión stencil con las mismas variantes de peso. En este proyecto se combinan las
fuentes Jigsaw Bold y Jigsaw Stencil Light, aplicando una u otra según su ade
cuación al soporte de comunicación de los mensajes.
Los pictogramas y los símbolos ancla y pretzel (para señalizar Anchor Street y Baker
Street) parten de la tipografía stencil y mantienen el grosor de la misma. Estos
nuevos elementos gráficos han sido realizados sobre una pauta modular, en la
que podemos reconocer los marcadores de identidad de la fuente tipográfica de
referencia. En el caso de los pictogramas para los aseos se advierte la relación formal
de éstos con los números y que todos los elementos han sido creados a partir de un
sistema basado en líneas y circunferencias.
HALLE F. En el año de 2006, los diseñadores Christiane Weismüller y Justus Oehler,
del estudio Pentagram Design desarrollaron una familia de pictogramas cuyas
formas están en consonancia con las de la fuente Eurostile Extended, «ya que era la
que mejor reflejaba el estilo arquitectónico del edificio».6 Eurostile es una tipografía
lineal geométrica diseñada por Aldo Novarese en 1962. Si Eurostile Regular ya es una
tipografía ancha de base cuadrada, en la versión expandida se incrementan estas
cualidades, que también veremos aplicadas en los signos pictográficos.
Los pictogramas se coordinan con la tipografía en el grosor de los trazos y en otras
constantes: dimensiones, vértices redondeados, curvas, entregas y conexiones
similares. En cuanto a la relación de proporción, los pictogramas de personas
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establecen la altura máxima. El cuerpo toma la línea de base de la tipografía como
referencia, llegando hasta la altura de las astas ascendentes; por encima de ésta se
sitúa la cabeza. En los referentes «hombre», «mujer» y «persona en silla de ruedas»,
la cabeza no guarda relación proporcional con el resto de los elementos del sistema.
Las personas se muestran desproporcionadas, ya que la anchura de los signos es
similar a su altura. Esto se manifiesta con más intensidad si tenemos en cuenta que
el aspecto tecnológico de los caracteres alfabéticos se traslada a los pictogramas.
El resultado son formas poco naturales, casi robóticas, que no se adecuan a las
proporciones ni al movimiento propio del cuerpo humano (Fig.5).

Figura 5: Análisis de la relación formal entre la tipografía y los signos iconográficos

En este proyecto, los pictogramas respetan a la perfección las características
formales de Eurostile. Sin embargo, se advierte que los diseñadores, en su afán por
unificar ambos tipos de signos, han llevado demasiado al extremo el criterio de
coordinación formal, perdiendo la flexibilidad del proceso.
BODE-MUSEUM, MUSEUMSINSEL. En 2004, el estudio Polyform diseñó la identidad
corporativa del Bode-Museum dentro del Museumsinsel (La isla de los museos)
en Berlín (Alemania)7. La tipografía MI Typestar, creada por Steffen Sauerteig, fue
modificada especialmente para esta institución. Con los marcadores de identidad de
esta fuente como punto de partida, se diseñaron los pictogramas de su sistema de
señalización. Pictogramas y tipografía se inscriben en una misma retícula que parece
haber sido creada en base a la estructura de la fuente MI Typestar en su versión
bold, ya que los módulos de la misma se corresponden con dicha pauta.
Los pictogramas presentan determinados elementos que aportan detalles sobre
el referente en un grosor inferior a la tipografía. Es el caso de los ítems «punto de
encuentro» y «ascensor». Aunque hay un cambio de grosor en el trazo, como este
tratamiento se aplica en varios signos, se crea unidad y coherencia formal en toda la
familia.
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En los pictogramas de los aseos, aunque el grado de síntesis es muy alto, se
identifica con facilidad el referente. Sin embargo, habría sido más coherente trazar
el signo femenino con dos piernas para evitar las connotaciones asociadas a un
maniquí. (Fig.6).

Figura 6: Caracteres alfabéticos y pictogramas para “cafetería” y “aseos”

En este sistema destaca el modo en que se ha resuelto el ítem «acceso para silla de
ruedas». En este signo, el hombre inclina los brazos hacia atrás dando impulso a las
ruedas, con un significado añadido de reivindicación con respecto a la autonomía
de este colectivo.
NATIONAL STADIUM BEIJING. La señalización del estadio nacional de Beijing
(China), realizada por el estudio New Identity, reúne un sistema con un estilo gráfico
unificado, que contiene pictogramas y signos lingüísticos para los idiomas inglés
y chino.8 La tipografía de referencia tiene una estructura geométrica, con grosor
uniforme en los trazos y extremos redondeados. Estas características formales se
aplican tanto a los caracteres occidentales como a los orientales, así como a los
pictogramas y a las flechas.
Sin embargo, en un intento por respetar al máximo las proporciones de los
caracteres alfabéticos y el grosor de los mismos, los pictogramas presentan un
aspecto aniñado y simple. Si bien podrían resultar adecuados para otros contextos
del entorno de la infancia, sus connotaciones no parecen adecuarse a la función y
a los usuarios de los servicios de un estadio deportivo nacional. Este hecho llama
mucho la atención en los signos para los referentes «hombre» y «mujer», que,
sintetizados al extremo carecen de brazos y están desproporcionados (Fig.7).
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Figura 7: Pictogramas para los aseos y algunos caracteres del sistema de señalización

A pesar de sus limitaciones, entendemos que este proyecto es un ejemplo a tener
en cuenta para la unificación de tipografías multilingües y pictogramas.
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES. En 2009, el estudio Polyform desarrolló el
sistema señalético de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berlín9. El elemento
que cohesiona y armoniza este proyecto es la utilización de un soporte irregular que
se adapta a la jerarquía de los grupos de contenidos a señalizar.
En el proyecto se emplean dos tipografías, Accurat y Officina, pero las formas de
los pictogramas nacen de los marcadores de identidad de Officina. Esta familia
tipográfica fue diseñada por Erik Spiekermann y Ole Schäfer entre 1990 y 1998.
Podría clasificarse dentro de las lineales grotescas de Benton, ya que presenta
algunas características que se corresponden con este grupo de tipografías: la altura
de x es grande, los caracteres son estrechos y los blancos internos son amplios.
Estas cualidades formales de los caracteres alfabéticos y numerales son trasladadas
a los pictogramas, completando el sistema de señalización de esta universidad.
Podemos mencionar un factor que resulta muy interesante y que no se aprecia
de manera tan clara en otros proyectos, y es que se emplea un peso bold para los
diferentes mensajes textuales, mientras que los pictogramas, que son signos más
complejos, parecen haberse construido con el trazo del peso regular. Esta combi
nación de grosores equilibra la relación entre los dos grupos de signos en los
paneles señaléticos, que se perciben como un conjunto armónico.
2.2. Familias tipo-pictográficas corporativas
METRO DUBAI. En la emergente ciudad de Dubai encontramos otro modelo de
combinación de pictogramas y tipografía en la señalización del metro (Dalton
Maag y TDC). En esta ocasión, el reto ha consistido en armonizar los idiomas de las
diferentes culturas que confluyen en la ciudad, el alfabeto latino y el árabe, con los
pictogramas.10
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La propuesta tipográfica nace de la creación simultánea de los alfabetos latino y
árabe, con influencias en ambas direcciones. Por ejemplo, la tipografía latina se
empleó para definir el tono, tomando como referencia una altura de x grande, letras
abiertas y un carácter humanista. De los caracteres árabes a los latinos se trasladan
rasgos como la forma de las entregas. Finalmente, podemos percibir una clara
similitud entre las fuentes de ambos lenguajes en las terminaciones redondeadas de
los elementos ascendentes.
Uno de los puntos a destacar de este proyecto es la manera en que los tres
lenguajes conviven en los paneles señaléticos. Pictogramas y tipografías muestran
un aspecto coherente y coordinado en su contexto de aplicación, ya que los
primeros asumen la altura resultante de las dos líneas de texto de las tipografías (una
para cada idioma).
AEROPUERTO DE COLONIA-BONN. En el año 2003, el estudio Intégral Ruedi Baur et
Associés diseñó un sistema modular de tipografía y pictogramas para la Identidad
Corporativa del aeropuerto de Colonia-Bonn (Alemania).11 En este caso, todos los
signos se componen a partir de una pauta común y un repertorio de módulos. El
conjunto de caracteres alfabéticos y pictogramas se compone con módulos rectos
y curvos que, organizados sobre una pauta de líneas horizontales, componen
un sistema de comunicación visual modular, flexible y adaptable a los signos
lingüísticos y a referentes icónicos diversos.
Para la composición de la tipografía se dispone de un total de cinco módulos. Cada
uno de los módulos puede voltearse, girarse o duplicarse hasta componer todas las
piezas de este sencillo sistema gráfico. En la familia de pictogramas, el número de
elementos aumenta para poder construir las formas más complejas. Mientras que
para el diseño de caracteres, un único módulo en curva permite la construcción de
todas las letras, en el caso de los pictogramas disponemos de cinco curvas diferentes con mayor o menor tamaño. La pauta de diez líneas horizontales genera nueve
franjas sobre las que se organiza toda la familia. Esta estructura facilita la coherencia
formal entre los distintos signos para su aplicación a diferentes soportes. En esta
pauta se normalizan las proporciones para la tipografía. Las mayúsculas se ordenan
en las siete franjas superiores, estableciendo la séptima línea como línea de base.
Para las minúsculas, vemos que la línea de x se encuentra en la tercera línea contando desde arriba. De este modo, las letras con altura de x ocupan cinco franjas y las
que tienen ascendentes o descendentes, un total de siete. Sin embargo, los pictogramas se sitúan entre la segunda y la novena línea de la pauta, ocupando un total
de siete franjas en las que se pueden emplazar los módulos para crear los referentes.
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AEROPUERTO BERLÍN-BRANDENBURG. En el año 2012, el estudio Moniteurs
diseñó un sistema coordinado de tipografía y pictogramas para la señalización del
aeropuerto de Berlín-Branderburg (Alemania).
En este proyecto cabe señalar el diseño de los pictogramas de personas, que
aunque retoman formas tipográficas, son reinterpretadas para generar figuras que
respetan las proporciones humanas y que son muy reconocibles. En el caso de
«acceso para silla de ruedas», la persona está empujando la rueda con el brazo. Con
ese gesto parece una persona dinámica y autónoma, que puede moverse con su
silla con facilidad y naturalidad.
Los paneles señaléticos están organizados con proporciones que permiten la
emisión de mensajes de manera ordenada y coordinada. Los pictogramas tienen la
misma altura que las flechas; esta altura se corresponde a su vez con dos líneas de
texto con su interlineado (Fig.8). En estos signos también se pueden percibir deter
minados rasgos de la tipografía como la curvatura de los hombros de las personas o
las terminaciones (piernas, alas de avión, etc.).

Figura 8: Análisis de los rasgos morfológicos del sistema de signos y estudio de la retícula de los paneles señaléticos

AL HAMRA COMPLEX (KUWAIT). Para la señalización del complejo Al Hamra, situado
en Kuwait se diseñó la familia Siruca en el año 2007.12 Es una familia stencil, en la que
caracteres alfabéticos y pictogramas se desarrollaron al mismo tiempo. Los signos
pueden trasladarse a la pared de manera sencilla a través de plantillas, combinando
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colores o implementando sus formas con luces de neón. La coordinación entre los
dos grupos de signos se observa en aspectos como el grosor de línea, el carácter
stencil, o en la forma de las curvas regularizada (Fig.9). En 2014, Schiavi amplió la
familia desarrollando la versión no stencil Siruca norm en las variantes Regular y Bold.

Figura 9: Estudio de las conexiones morfológicas y la retícula de la familia Siruca

El sistema Open Type, a través de una función llamada Discretionary ligatures
(Optional ligatures o Rare ligatures), permite encontrar en el momento cada signo
iconográfico. Por ejemplo, cuando tenemos activada esta función, si escribimos la
palabra “coche”, obtenemos el signo del pictograma coche.
AEROPUERTO DE LONDRES LUTON (REINO UNIDO). En 2014, el estudio Atipo
diseñó los signos del sistema de señalización del aeropuerto de Londres Luton
(Reino Unido). Este proyecto comprende la tipografía corporativa y una serie de
pictogramas afines solucionados en línea gráfica.
RÍO 2016. En este proyecto, los diseñadores de los Juegos Olímpicos confirman que
los pictogramas tienen su origen en las formas de los caracteres alfabéticos del
logotipo, es decir, en su tipografía corporativa.
Este nuevo sistema de signos parte del estilo de la fuente Río 2016, diseñada
especialmente para el evento. Esta tipografía «retrata la esencia de las marcas
Olímpica y Paralímpica: Pasión y Transformación. La osadía de esta creación no está
únicamente en el trazo – cuyo contraste entre grueso y fino surgió a partir de la idea
del pincel en el papel – sino también en el legado que deja para el mercado del
diseño en Brasil. La fuente Río 2016 es una de las pocas tipografías propias creada
por un equipo brasileño [...] Cada letra expresa una característica de los Juegos Río
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2016, su pueblo y su ciudad. Las letras se dibujan con un trazo único continuo, en
un movimiento ágil y fluido que sugiere los movimientos de los atletas en acción. La
variedad de curvas en las letras posee una informalidad única, inspirada en la alegría
del pueblo brasileño».13
Esta idea inspira también los pictogramas, construidos a partir de los marcadores
de identidad de la tipografía (Fig.10). La modulación del trazo de estos signos
convierten los cuerpos de los atletas en formas volubles y flexibles inscritas en
diferentes formatos que evocan los cantos rodados.

Figura 10: Líneas estructurales de la tipografía y los pictogramas para Río 2016

AENA
La empresa de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, se ha privatizado
parcialmente en 2015. Por esta razón, se ha fraccionado en dos compañías: Enaire,
que se mantiene como empresa pública y Aena, marca diseñada por Mariscal, que
gestionará de forma privada los aeropuertos españoles.
El estudio Biográfica ha diseñado el sistema gráfico para esta nueva identidad,
tomando como punto de partida la combinación de la tipografía (Neo Sans) y el
color corporativo. Todos los signos han sido dibujados sobre una retícula de ocho
por ocho módulos a modo de estructura orientativa. Se han solucionado en línea
gráfica y mantienen un grosor uniforme en todo el sistema, acorde con la tipografía
de referencia. La relación de tamaños o pesos entre los dos grupos de signos es
variable, dependiendo del tipo de aplicación. Podemos encontrar los pictogramas
del mismo grosor que el texto, pero también como elementos principales emisores
de identidad, a gran formato o en anuncios como los de las tiendas del aeropuerto.
(Fig.11)
Es de destacar que, en ocasiones, los iconos se relacionan creando narrativas como
“sintagmas visuales”. En estas narrativas se crean historias cortas, conectando los
mensajes de los iconos mediante una línea y un punto como origen o como destino.
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El resultado es una familia de signos muy accesible y fácil de interpretar, que convive
de manera adecuada con la tipografía. Este sistema permite la emisión de un gran
número de mensajes universales y la decodificación inmediata del destinatario que
desea orientarse en un aeropuerto.

Figura 11: Relación de proporciones entre los caracteres alfabéticos y el pictograma “Aseo masculino”

2.3. Familias tipo-pictográficas
WAYFINDING SANS PRO + WAYFINDING SANS SYMBOLS. La fuentes Wayfinding
Sans Pro (Ralf Herrmann + Sebastian Nagel, 2012) y Wayfinding Sans Symbols
(Andreas Wolhlleben, 2013) son claros ejemplos de familias tipo-pictográficas.14
Wayfinding Sans Pro es una fuente lineal creada específicamente para entornos de
señalética. Su compañera, Wayfinding Sans Symbols consta de unos 400 símbolos
diseñados para señalización de aeropuertos, estaciones de transporte público,
edificios de oficinas, hospitales, mercados, parques, instalaciones deportivas,
edificios universitarios, bibliotecas, museos y para otros materiales de información,
impresos u online, relacionados con estos.
Esta familia de signos está coordinada entre sí mediante diferentes recursos. Por
un lado, todos los pictogramas han sido diseñados en masa o combinando ésta
con línea para determinados elementos. Si bien los pictogramas adoptan formas
muy diferenciadas entre sí, se mantiene un equilibrio entre el espacio positivo y el
negativo en todo el sistema. Esta característica se acentúa en la versión en ne
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gativo inscrita en un círculo o en un cuadrado. Por otra parte, el grosor de la línea
es el mismo para todos los signos y se emplea en elementos como la papelera, el
ascensor, el vaso de agua, el humo del cigarro o las palas del helicóptero.
En cuanto a la retícula, tal como sucede en la mayoría de las familias de pictogramas,
todos los símbolos fueron diseñados sobre una rejilla base, por lo que se alinean
perfectamente entre ellos. Por último, cada signo tiene cuatro versiones: dos
inscritas en un cuadrado y otras dos inscritas en un círculo, cada una de ellas en
positivo y en negativo. Estos formatos, que a su vez están coordinados en grosor de
línea, aportan unidad al sistema de pictogramas.
Si estudiamos ambas retículas, podemos deducir las relaciones de proporciones que
permiten que, tanto letras como pictogramas permanezcan alineados y coordinados
cuando forman parte de una misma composición. La correspondencia entre la
anchura de los caracteres y los símbolos funciona de la siguiente manera: cuatro
caracteres de espaciado equivalen a un pictograma de anchura regular («parada de
autobús», «taxis» o «trenes»). Así mismo, seis espaciados se corresponderán con los
signos de anchura intermedia («coche de policía» o «caravana») y ocho, con aquellos
de mayor anchura («tren», «camión» o «coche con remolque»). Esta diferencia de
tamaños, permite alinear los pictogramas sin necesidad de tabuladores. En cuanto a
las alturas, observamos que los pictogramas, junto con el rectángulo en que están
inscritos, abarcan el espacio que se genera entre la línea de descendentes y una
línea situada por encima de las ascendentes, que podría ser aquella en la que se
sitúan los signos diacríticos (Fig.12).

Figura 12: Relaciones estructurales y algunos pictogramas del sistema
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FF NETTO Y FF NETTO ICONS. Entre 2008 y 2012 Daniel Utz, diseñó FF Netto, que
se compone de 13 variables tipográficas, entre las que se encuentra FF Netto Icons,
una amplia familia de pictogramas para su aplicación en contextos de señalética. FF
Netto es una tipografía lineal geométrica nacida de la reducción de los caracteres a
sus formas esenciales.15
El diseño de los pictogramas se fundamenta en los siguientes marcadores
de identidad: grosor uniforme del trazo, terminaciones y formas geométricas
conectadas entre sí por vértices redondeados, y construcción de todo el alfabeto y la
serie de iconos con similares ángulos y curvas (Fig.13). Por esta razón, es destacable
la compatibilidad formal entre ambos sistemas, aunque, como es lógico, los
pictogramas necesitan estructuras más complejas para que el referente pueda ser
reconocido por el receptor.

Figura 13: Análisis de FF Netto y Netto Icons

En cuanto a la manera en que ambos lenguajes se combinan para crear mensajes,
podemos hacer varias apreciaciones. Todos los signos están construidos a partir de
unos elementos o módulos comunes. Existe una retícula común que genera una
serie de líneas horizontales sobre las que se asientan los signos en función de sus
alturas. La línea de texto se compone centrando cada elemento en el eje horizontal.
Por último, los pictogramas se separan mediante líneas verticales, guardando la
misma distancia entre cada signo.
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El diseñador ha propuesto tres pesos en los pictogramas que se corresponden con
las variantes light, regular y bold de la tipografía. Esta característica de la familia
amplía las posibilidades de combinar los signos.
DESIGNAL SUPER FAMILY. Diseñada por Félix Rufín y publicada por Type-Ø-Tones
en 2007, engloba la familia tipográfica Designal y cuatro grupos de iconos y
pictogramas divididos en: Fabric, Meteorology, Packing y Weather.
La fuente tipográfica mantiene un grosor uniforme y una misma altura para todo el
alfabeto, sin ascendentes, ni descendentes. Suponemos que, en un intento por hacer
más reconocibles aquellos caracteres que pueden ser confusos en determinados
tamaños, las letras “a”, “e”, “i”, “n” se muestran en caja baja, mientras que el resto de
signos están en caja alta. Ambos caracteres en caja baja se corresponden con la
altura de las mayúsculas, por lo que se integran en las composiciones textuales. A la
versión regular le acompañan una variable bold y otra stencil. (Fig.14)

Figura 14: Relaciones formales entre signos iconográficos y alfabéticos

Las características tipográficas se trasladan a los cuatro grupos de iconos y
pictogramas, que suman más de 400 signos, con un amplio abanico de mensajes a
aplicar en variados contextos de señalización.
ASAP SYMBOL. ASAP Symbol es una variable de la fuente ASAP, diseñada por
Pablo Cosgaya entre 2012 y 2014. Esta variable fue desarrollada por las autoras
de esta comunicación junto con Pablo Cosgaya y Marcela Romero en un trabajo
de colaboración entre la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y la Facultad de
Arquitectura y Diseño de la Universidad de Buenos Aires.
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Esta familia es aplicable a contextos de educación, espacios públicos, sanidad,
turismo y transportes. Se distribuye en Omnibus-type desde principios de año.
Se divide en 6 sets estilísticos: personas, señales, ascensores y escaleras, objetos,
transportes y flechas. Asap Symbol funciona gracias al sistema Open-type y sus
signos pueden teclearse junto con la tipografía. Como peculiaridades de esta familia
podemos destacar que propone dos signos diferentes para el mensaje «Acceso para
silla de ruedas», en base a dos posturas previamente esquematizadas con el cursus
pictográfico.16 La segunda muestra una figura más activa y autosuficiente de estos
receptores. Así mismo, en el grupo Asap Symbol People proponemos una versión
femenina y otra masculina de cada mensaje, en algunos signos (Fig.15).

Figura 15: Sets estilísticos de la familia Asap Symbol, con la tipografía de referencia Asap en su base
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3. CONCLUSIONES
La observación y el análisis de estos modelos según la tipología propuesta nos
sugiere diferentes enfoques a la hora de plantear la relación sinérgica entre los
dos tipos de signos. De este estudio deducimos una serie de procedimientos
metodológicos, aplicables a la simbiosis entre pictogramas y tipografía.
Retícula o estructura. En la mayoría de estos proyectos existe una retícula o
estructura implícita, de mayor o menor complejidad. En el caso de los signos
iconográficos de origen tipográfico, los pictogramas se adaptan a las líneas
estructurales de la tipografía de referencia. Puede ser que la altura máxima de los
pictogramas se corresponda con la caja alta (Familia Designal) o con la línea de los
diacríticos (MoMA QNS). También encontramos casos en los que la altura de los
pictogramas engloba dos líneas de texto con su correspondiente interlineado; este
modelo suele darse cuando existe la necesidad de comunicar mensajes bilingües,
como en el sistema del aeropuerto de Berlín-Brandenburg. Así mismo, en gran parte
de los casos, la línea de base sobre la que se apoyan los caracteres alfabéticos es la
línea de apoyo de los signos iconográficos, facilitando la composición de los paneles
señaléticos. Otras veces los dos grupos de signos se alinean en base a un eje central
horizontal, como es el caso de la familia FF Netto.
Número limitado de alturas y anchuras. Los signos se van conformando partiendo
de un número mínimo de alturas y anchuras, para normalizar y sistematizar
el proceso de diseño. Las medidas de las alturas varían entre 3 o 4 según las
necesidades estructurales de cada referente. El número de anchuras puede ser
elegido tomando la medida de algunas letras. De este modo, los referentes pueden
inscribirse en las proporciones dadas por el sistema alfabético, logrando armonizar
los dos sistemas de signos.
Línea gráfica / Masa. Varios proyectos emplean la línea gráfica para la construcción
de los pictogramas. Para el espesor del trazo, se toma como referencia el grosor de
las astas de la fuente en alguna de sus variables, como en el caso de Aena. En otros
sistemas, los signos iconográficos están solucionados en masa, como en la familia
Wayfinding Sans. En ambos casos, la afinidad morfológica se logra mediante la
repetición y adaptación de determinados marcadores de identidad de la tipografía.
Estos rasgos anatómicos comunes pueden deducirse de la forma de las curvas, de la
terminación de las astas, de los encuentros y los arcos o de las conexiones.
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Sistema modular. En otros proyectos, la conexión entre los dos grupos de signos
es más directa, ya que se componen a partir de una pauta común y un repertorio
de módulos. En el aeropuerto de Colonia-Bonn observamos un sistema de
comunicación visual modular flexible y adaptable, tanto a los signos lingüísticos
como a referentes icónicos diversos.
El ser humano como referente. Los signos para representar las personas son, a
menudo, los más complejos de diseñar y los que requieren mayores adaptaciones al
margen de los caracteres alfabéticos. Esta dificultad se pone de manifiesto en varios
casos de estudio, donde apreciamos una acusada tendencia a la desproporción e
incluso a la transmisión de connotaciones inadecuadas, como ocurre con los signos
diseñados para el National Stadium Beijing. Un caso particular es el mensaje de
acceso con silla de ruedas. En estos signos se ha observado una tendencia a resolver
la persona en actitud activa, para reivindicar y enfatizar la necesidad de autonomía
de este colectivo.
El sistema Open Type. En los proyectos más recientes, el sistema Open Type permite
implementar signos con dos o más componentes como el caso de los signos
para prohibición de Asap Symbol o los signos de Siruca pictograms a través de
Discretionary ligatures. Así mismo, este sistema nos permite teclear, en un mismo
cuadro de texto, mensajes en los que conviven letras y pictogramas.
Sintagmas visuales. En algunos casos, el sistema se resuelve creando mensajes
complejos a través de dos o más signos iconográficos compuestos uno al lado del
otro como en 9HNINEHOURS o en el proyecto para AENA.
Grado de afinidad. En la relación entre los dos grupos de signos pueden darse
distintos grados de coordinación formal. El caso más exagerado, llegando casi
a la mímesis entre los dos grupos de signos, es el Halle F, en el que los signos
pictográficos nacen de la combinación de diferentes estructuras tipográficas apenas
modificadas y que no han sido adaptadas a los referentes a representar. Y en el
que es, a nuestro juicio, el punto de simbiosis óptimo, encontramos casos como el
Campus Wu Wien o el aeropuerto de Berlín Brandenbourg.
En busca de la versatilidad. En algunos de estos trabajos hemos observado que los
pictogramas diseñados podrían convivir con otras fuentes al margen de su tipografía
de origen. Esto ya ocurre con el sistema estandarizado de AIGA, cuyos pictogramas
pueden convivir con tipografías diversas. De igual modo, Wayfiniding Sans Symbols,
creada a partir de Wayfinding Sans, también podría acompañar a otras fuentes
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lineales humanistas como Syntax, Frutiger o Profile. Es decir, si diseñamos una
fuente de signos versátil, que pueda convivir con diferentes tipografías, tendrá
más posibilidades de ser aplicada en un número mayor y variado de contextos de
señalética corporativa.
Observados los resultados, podemos afirmar que, durante el proceso de diseño de
los dos sistemas, es necesario encontrar un equilibrio entre ambos tipos de formas
gráficas, respetando la naturaleza y la esencia comunicativa de cada signo. Es decir,
el diseñador deberá lograr que los dos tipos de lenguajes convivan y sintonicen
de manera natural, transmitiendo una identidad común y una similar personalidad
corporativa, coordinados tanto en valores morfológicos como connotativos.
Ese trabajo ha sido subvencionado por la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko
Unibertsitatea (UPV/EHU).

notas
1. En Uebele (2009, p. 178).
2. En Gestalten, Ed. (2010, p. 47).
3. En Gestalten (Ed.) (2010, p. 91).
4. Más información sobre la señalización del Campus Wu Wien en http://buerobauer.com/projekte/
campus-wu-wien/ [Consultado el 09/01/2015].
5. En Gestalten (Ed.) (2010, p. 86).
6. En Pie Books (Ed.) (2006).
7. En Uebele (2009, p. 182).
8. En Gestalten (Ed.) (2010, p. 49).
9. En Gestalten (Ed.) (2010, p. 94).
10. En http://stage.daltonmaag.com/portfolio/all/dubai_metro.html?lang=pt [Consultado el 6/03/2013].
11. En Abdullah y Hübner (2006, pp. 124-129).
12. Diseñada por Fabrizio Schiavi y publicada por Schiavi Design en 2007. En https://www.fontshop.com/
families/siruca y http://www.fsd.it/
13. En http://www.rio2016.com/es/ los-juegos/fuente-rio2016 [Consultado el 4/07/2014].
14. En http://ilovetypography.com/2012/04/19/the-design-of-a-signage-typeface/ [Consultado el
24/03/2014].
15. En: http://d-utz.de/ [Consultado en 11/12/2012].
16. Esta información de puede completar en la publicación: Quindós, Tania; Gonzalez-Miranda, Elena;
Cosgaya, Pablo y Romero, Marcela (2014). Asap: la familia crece. Relaciones sinérgicas entre tipografía y
pictogramas.
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Abstract
What happens when we look at something? What is our “type” look? According to
psychologists, historians, and even designers, we have three modes or types of look, and
also to dismantle our focus to observe something. So how come we do not let ourselves
be guided by our identity? Of course yes! However, so what’s the identity that prevails?
Our focus something? Or the projected identity by the author in the work produced? And
how can one create an identity for two other identities?
The question itself of identity is anthropological and ethnological, and concerns
at present to genetics, however, if our body is somehow made up of such a diverse
population of cells that work together to give us a physical identity! And yet, and
our mental identity? Where are the associations established since the first neuronal
connection was established, the first synapse?
It is a study from the poster, whose conception of English designers shows a work of
Portuguese artist Ana Vieira, the poster dated 1999, was the target of an investigation
whose issue revolves around the identity. From this visual communication object we
created an analysis grid whose items show a characterization of the object, from the
macro to the micro structure. Thus, from design, production and realization of exhibition
displays at the host institution, we can through this element, follow this path and
characterize it the identity standpoint.

DESIGNA2015 - PROCEEDINGS - Identidades: artista, público e designer

161

With regard to the complex world around us, and yet it all depends on an I in operation,
and that we find ourselves in the middle of a memory, that is, to learn and to remember
that shortly after the first contact time, it was made a first neural recording and later
allows us to identify that look, that image and remove her an identity that is the feature.
Our ability to imagine and remember, is the foundation for identifying something that
visualize and from which conceptualize to create innovative solutions for both everyday
problems as more conceptual in nature, and thus well consolidated an identity, visual,
personal, professional, social, cultural, historical, psychological or other.
Palavras-chave
Cartaz, Artista, Exposição, Designer, Público

O que é que acontece quando olhamos para alguma coisa? Qual o nosso “tipo” de
olhar? Segundo os psicólogos, historiadores, e até designers, temos três modos ou
tipologias de olhar, e ainda de desmontar o nosso foco ao observar algo. Assim,
como é que não nos deixamos orientar pela nossa identidade? Evidentemente que
sim! Contudo, então qual a identidade que prevalece? A nossa a focar algo? Ou, a
identidade projectada pelo autor na obra produzida? E como pode alguém, como
um designer, criar uma identidade para outras duas identidades, como sejam um
artista e ou uma instituição?
A questão em si de identidade é antropológica e etnológica, e diz respeito,
actualmente, à genética, contudo, se o nosso corpo é de certo modo constituído
por um universo tão variado de células, que trabalham em conjunto para nos
atribuir uma identidade física! E, no entanto, e a nossa identidade mental? Onde
ficam as associações que estabelecemos desde que foi estabelecida a primeira
ligação neuronal, a primeira sinapse?
A partir da concepção de designers ingleses mostra um trabalho da artista
portuguesa Ana Vieira, o cartaz datado de 1999, foi alvo de uma investigação, cuja
questão aqui se apresenta em torno da identidade/imagem. A partir deste objecto
de comunicação visual criámos uma grelha de análise para o cartaz, em que os itens
que nele se inscrevem demonstram uma caracterização deste objecto, a partir da
sua amplitude macro até à sua micro estrutura. Deste modo, desde a concepção,
design, à produção e à realização final da mostra expositiva na instituição de
acolhimento da produção artística de Ana Vieira, podemos através deste elemento
de trabalho acompanhar o trajecto deste objecto de comunicação e caracterizá-lo
do ponto de vista identitário.
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Figura 1: Designação do Cartaz: Ana Vieira
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Tendo como ponto de partida a identidade artística de Ana Vieira, esta nasceu em
Coimbra, em 1940, mas cresceu na ilha de S. Miguel, nos Açores. Atualmente vive e
trabalha na cidade de Lisboa, tendo participado em diversas exposições, encontrase representada em diversas coleções, entre as quais: Gulbenkian, Serralves, e a
Coleção Berardo.
Na obra da artista a casa é um espaço, cujo modo de olhar nos remete para
uma percepção sensorial no desenvolvimento do seu trabalho. “Neste sentido,
trata-se de uma casa nómada, atravessada pelo cruzamento de continuidades e
descontinuidades que baralham o que se poderia entender pelo seu “dentro “ e
pelo seu “fora”, que ora distinguem ora indistinguem os domínios do privado e do
público, da intimidade e da revelação.” (FERNANDES, 1998: 31)
Esta exposição antológica acerca do trabalho de Ana Vieira, na Fundação de
Serralves, permitiu-nos conhecer um percurso a partir de uma pesquisa corajosa da
sua individualidade, coerência e determinação, enquanto mulher e artista plástica. A
sua produção artística levanta questões relacionadas com os conceitos e esteriótipos
em torno do lugar da casa. O espaço da casa constitui-se nas suas representações,
como projeção de tensões e conflitos entre a intimidade da memória e a sua
revelação pública, bem como um espaço de exposição.
Segundo as descrições da artista, as suas memórias da casa já contemplam em
si imagens que se transformam em conceitos, e que representados transmitem a
ideia de percurso. Assim e a partir dos seus apontamentos, Ana Vieira descreve a
sua memória de infância: “Em S. Miguel, quando chegava a casa vinda da escola,
a primeira coisa que me apetecia fazer era ir passear para uma zona de plantação
de vinha, de que gostava muito. (…) Nessa zona existiam grandes muros de
pedra, muros de abrigo, que protegiam a vinha da maresia. Todos os dias fazia esse
percurso. Absorvi esse espaço, a ambiguidade de ser aberto e fechado, e ainda de
haver passagens, de implicar tempo, cadências e percursos. A última porta dava
para o mar.” O cartaz em foco neste estudo, mostra uma obra da artista, designada
por Diário de Cinco Dias, de 1991. Esta pintura, demonstra um diálogo entre as obras
da artista e as características arquitetónicas da casa, das quais resultaram novos
ambientes e novas composições enriquecedoras de ambas, e serviram ainda de
pontos de partida convergentes e divergentes ao longo do percurso da sua obra.
A partir da recolha da identidade do artista, seguem-se os dados para o campo do
design, e neste criámos uma grelha de análise para este cartaz, na qual pudemos
sintetizar alguns dos elementos identificadores das concepções e produções em
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torno deste objecto de estudo. Neste caso para o respectivo catálogo da exposição,
contou com design da empresa Pã Design, que resultou da fusão entre o atelier
Nunes e o atelier Pã Design, no Porto, e ainda com execução gráfica da Inova, Artes
Gráficas. No que diz respeito ao cartaz, este teve a sua concepção na empresa Design
& Art Direction by Diefenbach Elkins Davies Baron, de Londres. A capa do catálogo da
exposição é diferente do cartaz.
Tendo como foco a questão da identidade de quem olha, de quem criou as obras
artísticas e de quem conceptualizou o cartaz de divulgação, e ainda quem chega à
exposição, o respectivo público alvo. Tivemos deste modo a necessidade de conhecer
o percurso identitário da artista, da fundação, do designer e do olhar do público.
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A partir dos dados recolhidos para a grelha do cartaz e tendo conhecimento do
percurso da artista, foi criado um instrumento de trabalho, cuja metodologia se
revelou determinante para uma recolha de dados junto do observador, ou seja, uma
aproximação a um tipo de público participativo no processo identificador.
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A análise efectuada a partir dos dados recolhidos demonstrou-se muito pertinente
pelas percentagens de registos efectuadas e pela comparação efectuada entre os
grupos de abordagem.
Numa primeira análise ao cartaz de divulgação da artista Ana Vieira, pudemos
sintetizar os seguintes dados: o objeto impresso em suporte de papel tem as
dimensões de 98 cm de altura por 68 cm de largura. A representação visual que
predomina no cartaz é a cor de fundo do cartaz, o amarelo. Seguidamente a
reprodução da obra de arte designada por Diário de Cinco Dias, de 1991. Esta pintura
ocupa 68 cm de largura por 41 cm de altura. A cor de fundo do cartaz é o amarelo e
neste sobressaem a cor preto o nome da artista, bem como as respectivas inscrições
relativas à instituição que divulga a exposição, a Fundação Serralves, e a respectiva
data. A composição visual do cartaz separa dois campos distintos, um dedicado
à obra de arte e outro ao texto. A paleta cromática predominante no cartaz é o
amarelo, o preto e o azul. A obra de arte foi integrada ao corte do suporte ou seja
não tem moldura, no entanto, o seu enquadramento é horizontal e projeta-se de
um modo centrífugo.
As formas predominantes na imagem têm carácter expressivo, e a textura que
sugere o movimento da ‘chuva’ reforça esta expressividade. Ao nível da percepção
da forma, descreve-se uma tipologia de uma fachada de um edifício, em que
visualizamos portas e janelas pouco definidas, despertando o olhar para uma
estrutura arquitetónica.
A obra da artista predomina na leitura icónica do cartaz e estabelece uma
associação com um desenho expressivo da autora, e neste sentido, trata-se de uma
‘casa nómada, atravessada pelo cruzamento de continuidades e descontinuidades
que baralham o que se poderia entender pelo seu “dentro “ e pelo seu “fora”,
que ora distinguem ora indistinguem os domínios do privado e do público, da
intimidade e da revelação’. No que diz respeito à imagem projetada pelas palavras
predomina a cor do preto sobre o fundo amarelo do cartaz. O maior destaque
encontra-se no nome do artista aberto a preto, seguindo-se a data da exposição
aberto a branco. Salientam-se num corpo de letra em menor dimensão e aberto
a branco, o local, a morada e os contactos telefónicos da instituição. As cores da
tipografia usadas na designação da Fundação Serralves, criam um jogo cromático
e interligam-se com as outras inscrições de modo a criar um equilíbrio visual
global entre o uso do preto e do branco. O tipo de letra usado não tem serifa e é
designado por Gill Sans.
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A partir das projecções realizadas para este cartaz, e foi projetado três vezes:
primeira projeção no grupo de foco do pré-teste, uma segunda para o grupo do
Porto e uma última para o grupo de Lisboa. Deste modo apresentam-se em seguida
os resultados obtidos nas respostas ao toolkit:
I) Análise de resultados | Grupo de foco _ Pré-Teste
Cor - 71% consideraram a cor amarelo predominante.
Forma - 57% consideraram para a forma do rectângulo predominante.
Direcção do olhar - 57% indicaram a direcção do olhar horizontal.
Luz – 57% consideraram o cartaz luminoso.
Sentidos - 57% não consideraram nenhum sentido estimulado.
Tipografia - 100% consideraram o cartaz com uma leitura legível. 71% consideraram
o significado tipográfico com carácter estático. 57% caracterizaram o desenho da
letra como simples.
Conceitos - 43% associaram o cartaz ao conceito de expressão. 29% associaram ao
conceito de equilíbrio.
1º Nível - 57% consideraram uma apreciação positiva pelo cartaz.
2º Nível - 43% consideraram uma reação positiva ao cartaz.
3º Nível - 43% consideraram o prazer em relação ao objecto.
II) Análise de resultados | Grupo de foco _ Porto
Cor - 67% consideraram a cor amarelo predominante.
Forma - 50% consideraram para a forma do quadrado predominante.
Direcção do olhar - 33% indicaram a direcção do olhar vertical e centrado.
Luz – 67% consideraram o cartaz escuro.
Sentidos - 100% não consideraram nenhum sentido estimulado.
Tipografia - 100% consideraram o cartaz com uma leitura legível. 83% consideraram
o significado tipográfico com carácter estático. 67% caracterizaram o desenho da
letra como forte.
Conceitos - 67% associaram o cartaz ao conceito de forte. 50% associaram ao
conceito de energia e expressão.
1º Nível - 83% consideraram uma apreciação positiva pelo cartaz.
2º Nível - 67% consideraram uma reação positiva ao cartaz.
3º Nível - 50% consideraram que gostam mas não associam a boas memórias.
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III) Análise de resultados | Grupo de foco _ Lisboa
Cor - 50% consideraram a cor amarelo e azul predominante.
Forma - 86% consideraram a forma do rectângulo predominante.
Direcção do olhar - 50% indicaram a direcção do olhar horizontal.
Luz – 75% consideraram o cartaz escuro.
Sentidos - 63% não consideraram nenhum sentido estimulado.
Tipografia - 100% consideraram o cartaz com uma leitura legível. 86% consideraram
o significado tipográfico com carácter estático. 75% caracterizaram o desenho da
letra como forte.
Conceitos - 63% associaram o cartaz ao conceito de expressão e forte. 50%
associaram ao conceito de energia.
1º Nível - 63% consideraram uma apreciação positiva pelo cartaz.
2º Nível - 50% consideraram uma reação positiva ao cartaz.
3º Nível - 25% consideraram o prazer em relação ao objecto.
Após recolha de dados através de registo e projecção procedemos a uma terceira
e última análise para este objecto de estudo: a cor amarelo considera-se a cor
predominante e o rectângulo a forma dominante. Os receptores e o investigador
consideraram uma direção do olhar na horizontal. O cartaz foi no entanto,
considerado escuro, pelos receptores, e nenhum dos sentidos foi estimulado. A
leitura da tipografia foi considerada legível e o tipo de letra foi caracterizado como
forte. Os conceitos associados ao cartaz conotaram-no como expressivo, com
energia, forte e em equilíbrio. No que diz respeito a uma reação emocional, este
cartaz despertou uma reação positiva e ainda uma associação a boas memórias, o
que demonstra uma coerência para todos os níveis de resposta. Concluímos que
se trata de um cartaz que provoca no observador um impacto visual estimulante e
uma reação emotiva agradável.
No que diz respeito à análise de imagem e a sua relação com o individuo é
particularmente demonstrativa do método de análise de imagem de John Berger,
de Erwin Panofsky e de Roland Barthes, os quais foram tidos em consideração.
Deste modo podemos caracterizar, no que diz respeito a um período recente em
Portugal, que o cartaz de divulgação da arte contemporânea no nosso país se
encontrava, nesta época, longe de despertar ou estimular de um modo provocador,
os sentidos do receptor de modo a contribuir para uma atitude de visitar os locais de
exposição e assim contribuir para a aquisição de um conhecimento visual profícuo.
Assim, lamentam-se as instituições portuguesas de uma carência de público, tendo
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em conta as comparações com instituições de outros países, que para este período
em causa, já salientavam nos seus projetos gráficos a designação do autor/designer,
artista/ fotógrafo, o que significa uma diferença entre o tipo de preocupações
verificadas com a imagem e sobretudo com a identificação dos intervenientes no
processo.
No que diz respeito ao complexo mundo que nos rodeia, e ainda de que tudo
depende de um ‘eu’ em funcionamento, e que descobrimos que estamos no
meio de uma recordação, ou seja, de apreender e de recordar o que logo após o
primeiro momento de contacto, foi efectuado um primeiro registo neural e que
mais tarde nos permite identificar aquele olhar, aquela imagem e retirar dela uma
identidade que nos é característica. A nossa capacidade para imaginar e recordar,
é o fundamento para identificação de algo que visualizamos e que a partir da
qual conceptualizamos para criar soluções inovadoras, tanto para os problemas
diários como de carácter mais conceptual, e deste modo consolidamos assim uma
identidade, visual, pessoal, profissional, social, cultural, histórica, psicológica ou outra.
Neste âmbito e segundo a investigadora Cynthia Breazeal para que se instale a
saúde num indivíduo, é necessário um entendimento, o que significa que a lógica
faz parte da emoção, ou seja, segundo a investigadora, uma emoção é a resposta a
um estímulo, o que implica uma lógica de pensamento e deste modo a identidade
de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos.
No seguimento desta ideia podemos sintetizar o seguinte: uma emoção é o
resultado de um mecanismo de ordens, e de comportamentos, que resultaram das
primeiras acções às quais o indivíduo aprendeu a reagir. Significa deste modo que o
ser humano constrói modelos que obedecem a uma lógica de pensamento, e são
o resultado a estímulos, aos quais respondem de um determinado modo. Na base
deste entendimento está a comunicação humana, ou seja o emissor e o receptor,
e o significado da mensagem. Todavia, podemos actualmente incluir a reação
emocional a este processo de comunicação, bem como as emoções, cuja influência
é determinante numa resposta, ou numa atitude, perante uma situação ou objeto,
ambos e todos definidores de identidades várias e caracterizadores de grupos e
expressões com identidades diferenciadas.
As recentes investigações demonstram que o nosso corpo recebe informação
sob a forma de sinais, que envia ao cérebro através de impulsos eléctricos, e este
interpreta, armazena e trata, e a partir destes repete e vai buscar sempre que uma
situação se identifica com uma experiência anterior. Ou seja, é um trabalho em
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conjunto, o que significa que há uma sintonia física e emocional, a base da evolução
humana.
Temos actualmente conhecimento das recentes investigações na área das
neurociências, e o modo como o nosso cérebro evoluiu ao longo de milhares
de anos, e sabemos ainda como fomos criando mecanismos de resposta cujo
contributo nos permitiu desenvolver todo um sistema cognitivo, sensitivo e estético,
o que nos possibilitou uma evolução em relação às outras espécies.
Assim, de modo a contribuir para uma aquisição de conhecimento e neste contexto
e área de investigação, o design de comunicação visual, foi-nos possível uma
aproximação ao recente campo de investigação, a neuroestética, e segundo o
neurobiólogo Semir Zeki, “A arte é um subproduto da função evolutiva do cérebro”
e o “prazer que sentimos diante do belo está ligado à aquisição de conhecimento.”
(CONDE, 2006, 4)
Segundo Paul Hekkert, actual membro da Sociedade de Design Emocional, a
felicidade é a prioridade da sociedade humana, e os designers e os investigadores
podem contribuir para a sua evolução, através da criação de um bem estar físico e
emocional nos produtos concebidos e produzidos para a sociedade. Deste modo
é possível um cruzamento e uma aliança entre os vários aspectos do ambiente
humano, e ainda, segundo o investigador Daniel Goleman, os cérebros humanos
quando em grupo criam uma sintonia própria que se caracteriza por uma reação
específica do grupo.
Após a visualização de uma imagem, esta também provoca os outros sentidos, o
que significa uma relação de harmonia entre o cérebro e o corpo, e o corpo e o
cérebro. Segundo António Damásio, as emoções são comuns a toda a humanidade,
a diferença é sobretudo cultural, e na “fronteira entre o cérebro e o mundo situamse dois tipos de estruturas neurais. Um aponta para o interior, o outro para o exterior.
A primeira é composta pelos receptores sensoriais da periferia do corpo – a retina,
a cóclea do ouvido interno, as terminações nervosas da pele, etc. (…) O outro tipo
de ponto fronteiriço ocorre onde terminam as projeções para o exterior do cérebro
e o ambiente começa. As cadeias de sinais começam no cérebro, mas acabam por
libertar moléculas químicas para a atmosfera ou por se ligar a fibras musculares no
corpo.” (DAMÁSIO, 2011: 380)
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A influência da arte na evolução do conhecimento visual, o prazer de usufruir de
cartaz, de uma visita ou de um espaço expositivo é relevante no sentido de uma
evolução cognitiva, de pensamento e de uma reação emotiva positiva. Segundo
Donald Norman, o prazer de conceber objetos, de os usar e de os guardar, tal como
se preservam memórias ou evocações emotivas, tornam-nos espertos e permitemnos ter maior consciência, de nós e do mundo que nos rodeia. Torna-se deste modo
relevante uma comunicação visual que estímule e provoque os outros sentidos, para
além do sentido da visão.
Segundo Roland Barthes, ‘cada homem tem em si vários léxicos, várias reservas de
leitura, segundo o número de saberes, de níveis culturais, de que dispõe. Todos os
graus de saber, de cultura e de situação, são possíveis perante um objecto ou uma
coleção de objectos. (…) e há quase sempre várias leituras que são possíveis, e
isso não difere apenas de um leitor para outro, mas também, por vezes, no mesmo
leitor’ e ainda segundo Barthes, a leitura de um objecto pode decompor-se em três
momentos: um objecto é apenas para ser usado, um mediador entre o homem e o
mundo; o objecto suporta um sentido; é um grande ideológico, sobretudo na nossa
sociedade. (BARTHES, 1985: 180)
Reagimos a estímulos e criamos novas reações, ou seja, “em cada nova estação
são submetidos a processamento e a transformações”. E, as “culturas, por sua vez
influenciaram o funcionamento do cérebro ao longo de gerações, eventualmente
influenciando a evolução do cérebro humano.” (DAMÁSIO, 2011: 382)
Ainda e segundo Semir Keki, “o cérebro visual e o cérebro auditivo levaram
milhões de anos a desenvolver. O cérebro verbal tem apenas alguns milhares
de anos, no máximo. Não é tão refinado quanto os outros. Portanto, você pode
comunicar pela visão coisas que não pode descrever pela linguagem. (…) Você
terá um conhecimento emocional daquilo que palavras não podem descrever. O
conhecimento não é apenas o que se adquire ou expressa pela linguagem. Há um
conhecimento visual.”
Deste modo salienta-se o facto de haver uma necessidade de dar continuidade
a este estudo, bem como aprofundar as áreas do conhecimento visual e das suas
recentes descobertas, sobretdo no campo neuroestética e das neurociências,
o que deste modo poderá contribuir para uma maior qualidade no design de
comunicação com especificidade no campo do design emocional e para uma
qualidade estética na comunicação visual.
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The brand of a place:
a reflexion of identity
ID 305
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Abstract
The he purpose of this communication is to present a reflection on the importance of
creating a brand applied to a place.
It is intended to address the importance of brand for the sites that are representative of
their identity and the problems of its construction.
At a time when society is lacking in distinctive identity, which increasingly seems that our
identity is mixed and diluted with so many other and the boundary between what is ours
and of others will be fading rises increasingly the problem of identity, of who we are and
what identifies us as a member members in a society.
Both culture and cultural identity of a community it’s a result from
crossing its heritage with its history and evolution over time,
which belong to a particular local identity means to know one another and we are
different from the global.
To assess and understand the local identity is necessary to waive the tangible and
intangible culture, built heritage, traditions and its relationship with socio-urban fabric, to
substantiate a representative of the brand site.
The local brand should translate into graphical representation that reassuring and
representative picture of the collective and timeless values, which the community
identifies and feel as their own.
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Creating a brand associated to a place is the process by which the site seeks to create
a unique identity, where the identity of his brand is distinguished from the others by its
distinctive features. Each place is particularly different from the other, according with the
natural and cultural characteristics that are unique.
The designer plays a decisive role in communication in relationships
symbolic, as well as the relationship of individuals to society
where they operate.
The relevance of the topic impose because in graphic design, there still haven’t a model
to creating brands attached to cities or local, professionals having been adopting
existing models for the creation of corporate brands, with awareness that the variables to
evaluated are not the same.
This study is a framework of the doctoral thesis in design that aims to create an effective
model to help the designer in the creation of a brand associated to places that reflect is
identity effectively.
Palavras-chave
Identidade, marca territorial, design gráfico, cultura

Introdução
A criação de uma marca associada a um território é o processo através do qual
o sítio procura criar uma identidade única e competitiva em que a identidade
da sua marca se distingue da dos seus concorrentes pelas suas características
diferenciadoras: cada lugar é particularmente diferente do outro, de acordo com as
características naturais e culturais que lhe são inerentes.
Segundo Baker (2007: 21), a marca de um sítio é a totalidade de percepções
pensamentos e sentimentos que o receptor detém acerca do mesmo. Assim,
associam-se os conceitos «marca de lugar» e «imagem de marca», como síntese
mental de diversas percepções e experiências relacionadas com o local que se
desenvolvem no imaginário público. São os valores tangível e intangível da marca
do sítio que criam memória nos indivíduos, e é com base nesta que se constrói um
imaginário colectivo acerca do local.
A cultura, o património, os hábitos, a indústria, entre outros, são factores que
definem e diferenciam os países. Existem, contudo, muitos países a necessitar de
melhorar a comunicação da sua imagem, bem como a forma como chegam ao
público-alvo, de modo que consigam captar a sua atenção e motivar o investimento.
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O signo gráfico de um país deve revelar-se numa representação gráfica com fortes
valores intangíveis, de maneira que seja visível e reconhecível.
O representação gráfica do sítio e a sua gente – uma questão
de identidade
A representação gráfica de um sítio não pode surgir do nada, deve ser criada
com elementos provenientes da realidade, devendo ser reconhecível, coerente e
atractiva.
Avraham e Ketter (2008) assumem que a maior parte dos signos gráficos utilizados
na representação de marcas associados a sítios são alusivos a temas como flores,
árvores e edifícios. Nas cidades que territorialmente se encontram à beira-mar,
denota-se uma maior predominância de motivos como barcos, ondas, sol, água,
estrelas e natureza.

Figura 1: Representações de alguns países em que estão presentes os elementos sol, água, estrelas e natureza.
Fonte: www.brandsoftheworld.com, 2014.

Figura 2: Representações de alguns países em que estão presentes os elementos flor, árvore ou elementos naturais. Fonte:
www.brandsoftheworld.com, 2014.

Além das referências anteriores, os autores constatam também que grande
percentagem dos signos gráficos utiliza formas geométricas (triângulos, arcos
e círculos), configurações e motivos que muitas vezes não reflectem qualquer
significado simbólico relevante, não promovendo, por isso, a imagem do local, uma
vez que não facilitam a distinção do sítio dos demais através das suas características
diferenciadoras.
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Figura 3: Quatro marcas país muito semelhantes, quer pela paleta cromática, quer pela linguagem formal adoptada, mas que
não reflectem qualquer característica diferenciadora do país em questão. Fonte: www.brandsoftheworld.com, 2014.

Grande parte dos signos gráficos são desajustados, não identificam os sítios com as
suas características diferenciadoras e são comunicados erradamente.
Numa altura em que as reestruturações dos sítios já são, por si só, acções que
interferem com a identificação dos cidadãos com os sítios, ao não se reforçar a
identidade dos signos gráficos, contribui-se para criação de não-lugares, de locais
isentos de identidade e de relações emocionais.
A cidade é um pólo gerador de riqueza, que tem por base um certo valor de
promessa e o design poderá intervir na comunicação pública dessa promessa.
Torná-la credível. A antiguidade histórica de uma cidade faz aumentar o seu
património cultural. A identidade de uma cidade resultará da interpretação do seu
património cultural, o processo dessa interpretação deve seguir padrões de rigor e
de prudência sob risco de perder a ligação à comunidade representada.
Pelo exposto, a identificação do sítio deve procurar um elo de ligação com a
comunidade, adoptando símbolos identificativos da sua identidade, história,
tradição, e também representar a memória colectiva que transforma aquele sítio no
«lugar».
A identidade do espaço fundamenta-se, frequentemente, em construções históricas
e em marcos patrimoniais.
Esta herança cultural fornece informações sobre a história, a cultura e a origem
da comunidade, contribuindo para a identidade de um grupo, localidade, sítio ou
espaço, desempenhando um papel fundamental na ligação dos habitantes com
o passado. Estes factores deveriam significar a recuperação de centros históricos
degradados, a revitalização de antigas zonas industriais, a reflexão acerca da
reutilização e valorização destas zonas para uso cultural, transfomando-as em maisvalias, em factores diferenciais.
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Figura 4: Esquema que ilustra, segundo Hall ([1992] 2004), a problemática da identidade cultural e do enfraquecimento da
cultura originado pela globalização. Representação da autora.

A identidade de um sítio é o resumo das suas características intrínsecas, e a sua
representação gráfica deve ser comunicada de acordo com as suas verdadeiras
potencialidades. Através de imagens e símbolos, o designer deve tentar retratar
as características diferenciadoras do espaço e comunicá-las para o exterior, sendo
que esta representação deve ser feita sem que ocorra a perda da identidade local e
desenvolvendo uma relação emocional com o receptor.
Deste modo, o designer assume-se como um profissional do projecto que contribui
para a percepção da diversidade do espaço pelo maior número de pessoas,
preservando-o de forma intangível.
O designer deve ter a consciência de que a identidade do sítio não é copiável e deve
representar as suas características particulares, garantindo o reconhecimento e a
identificação por parte dos seus habitantes.
Augé ([1992] 2005) define o espaço antropológico com um somatório do espaço
objectivo com o espaço simbólico, estando, de um lado, as referências objectivas do
sítio (marcas que ilustram a sua identidade e história), e do outro, todas as relações
emocionais que o sujeito desenvolve com o sítio em si, sendo estas mais abstractas.
Transpondo a definição de Augé para o campo do design, o designer deve ter este
conceito em mente no momento da criação do signo gráfico para o sítio, garantindo
que este é legível e perceptível para o seu público-alvo.

Figura 5: Esquema representativo das variáveis que definem o sítio que o designer deve ponderar na construção do signo
gráfico. Representação da autora.
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No entanto, essas interpretações estão dependentes da percepção do receptor e de
quem as comunica, o emissor.
Segundo Raposo (2014)1, é necessário articular uma mensagem direccionada
ao destinatário, ou seja, definir muito bem qual o conteúdo da mensagem, neste
caso o conteúdo é a identidade, e para quem é que a vamos comunicar. Segundo o
designer, é necessário articular uma mensagem para o seu destinatário, definindo
especificamente o conteúdo da mensagem (conteúdo que é a identidade) e para
quem se vai comunicar.
A representação gráfica de um local deve reflectir os seus atributos tangíveis
e intangíveis, de modo a obter o auto-reconhecimento da população. O
reconhecimento e a aceitação são imprescindíveis para uma imagem colectiva, já
que reforçam os hábitos sociais, enquanto valorizam o local.
A criação de um signo gráfico como forma de representação e identificação de um
sítio tem como função principal estimular o sentimento de pertença e alicerçar o
espírito do lugar, tal só acontece se a sua representação espelhar a identidade do
sítio.

Figura 6: Variáveis que definem a identidade do sítio. Representação da autora.
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conclusão
O designer tem uma responsabilidade social ao criar signos gráficos identitários
de uma comunidade e, enquanto tal, defende-se que este deverá conhecer e
compreender devidamente a multiplicidade de variáveis com que opera, de modo
a poder criar um signo que efetivamente concentre em si a identidade do sítio
– que seja simples, de fácil interpretação, e se aviste comunicado da forma mais
adequada.
o designer não deverá esquecer uma multiplicidade de áreas adjacentes que
precisamente facultam o entendimento do ser humano enquanto ser social.
Reforça-se, também, que o signo gráfico do sítio não é do designer, nem da
instituição que este representa, é da comunidade que frequenta o sítio.
Reforça-se que o signo gráfico do sítio deve ter uma continuidade e nunca deverá
representar uma quebra relativamente às referências históricas ou culturais, muito
embora possa ser adaptado e modernizado, desde que devidamente comunicado.

Notas
1. RAPOSO, D. (2014) Entrevista dada à autora em 24de Janeiro de 2014, Castelo Branco.
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O “Eu” na marca
e a “Marca” no eu
ID 306
Ana Margarida Meira
Universidade do Minho. Portugal

Abstract
On one hand, contemporary literature devoted to brand analysis describes and
characterizes brand identity, and how it is constructed, as a strategic and corporate
element (AAKER 2004). On the other hand, examines consumer behaviour as a way
of understanding brand identity and how consumer’s behaviour influences this
construction in the end. Despite this, there is a gap in the study of the parallelism
between the formation of brand identity and consumer identity construction. Not just
like a way to an end, but as way and end of each other at the same time. In an attempt
to perform an integral approach, we aim to understand the brand and the consumer
identities as inseparable constructions. We will present a brief review and discussion of
the concepts of brand identity and consumer identity in order to understand how these
terms are addressed and related in the contemporary literature. On the second moment
of this paper we relate the concept of corporate identity and consumer identity through
the “Self-extended” Belk’s theory (1988), by articulating collective memories, emotional
attachments and social meanings (THELLEFSEN & SøRENSEN 2013) that result in the
brand-consumer correlation. Finally, we will look at the implications of this approach and
its limitations and results for future research.
Palavras-chave
Identidade; Marca; Construção social; Consumo
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De contornos ritualistas (DOUGLAS & ISHERWOOD 1996), o consumo apresentase como uma manifestação individual e coletiva expressa, atualmente, através de
uma dimensão simbólica mais do que de uma extensão tangível. A construção do
self está intimamente ligada ao comportamento de consumo dos indivíduos. Este
trabalho, sustentado pela teoria da extensão do self de Belk (1988) na qual o autor
defende que as posses são uma expressão tangível indissociável da identidade,
analisa a relação entre a construção identitária da marca e do self. Segundo este
pressuposto observamos que estas se constroem e sustentam, reciprocamente,
num processo constante de renovação.
Dado o seu interesse estratégico, a identidade da marca tem sido profusamente
estudada nas últimas décadas (AAKER 1996; KAPFERER 2008; OKONKWO 2008).
Através da sua natureza fenomenológica, processual e metamorfoseada, a marca
deve saber gerir “uma essencialidade que é uma espécie de destilado puro da
complexidade” que a define: a identidade (SEMPRINI 2010: 113). A identidade é
definida, por vários autores, como uma ferramenta crucial que operacionaliza
e articula os valores e as prioridades da marca, refletindo a sua essência e
determinando o seu posicionamento (AAKER 2004; KAPFERER 2008).
Kapferer (2008) refere que a identidade deverá fazer convergir a proposta de
valores e prioridades (dimensão intangível) e a dimensão tangível da marca: os seus
produtos. Esta articulação resulta na construção de um conjunto de símbolos que
são interpretados pelos consumidores através de códigos culturais e que resultam
num complexo de significados que sustentam o mundo social e pessoal dos
indivíduos. Para Elliot e Wattanasuwan (1998) as marcas são usadas como recursos
simbólicos para a construção e manutenção da identidade dos consumidores.
Considerando a definição de identidade de Kapferer (2008) e a teoria da extensão
do self de Belk (1988) observa-se uma analogia entre duas premissas essenciais
a esta análise. De uma forma, observa-se que a identidade da marca, sendo
uma extensão intangível, é sempre comunicada e manifestada através de uma
dimensão corpórea. Ou seja, a extensão tangível e intangível de uma marca são
meio e fim, simultaneamente, uma da outra. Também se observa, como segunda
premissa, que a construção da identidade dos consumidores se exprime através
de duas dimensões indissociáveis: os valores/prioridades do individuo na sua
intangibilidade manifestam-se através das suas posses como extensão clara e
material da sua identidade. Segundo Belk (1988) os valores, as crenças, as emoções
e as preferências/prioridades são parte essencial da construção do ‘eu’, e as posses
de bens/coisas surgem, consequentemente, como uma extensão do self. Assim,
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concluímos que ambas as identidades se sustentam através de uma extensão
material da sua existência e se influenciam mutuamente na construção da sua
dimensão intangível.
A identidade da marca tem como principal objetivo “torná-la única; por desenvolver
um conjunto de caracteres particulares que a tornam singular; por torná-la peculiar”
(GAMA 2014: 98). Da mesma forma, o consumo particulariza e diferencia os
consumidores pois as posses são uma representação individual do self que têm o
objetivo de preencher, refletir e comunicar uma identidade através de significados
que são estabelecidos de forma individual e de forma coletiva (BELK 1988). Por isto,
não podemos definir a identidade como uma entidade sólida e imutável que resulta
de um sistema social e que é adotado pelos indivíduos. O ‘eu’ é algo que é criado
ativamente pelos indivíduos, com uma grande influência do consumo, através
da formação de representações da imagem do que cada um ambiciona ser e de
comportamentos que manifestam estes desejos, resultando num projeto simbólico
(THOMPSON 1995).
Estes significados, que resultam da relação marca-consumidor, advêm da dinâmica
relacional entre a proposta da marca e a experiência dos consumidores. Por um lado,
sabemos que a proposta identitária da marca é projetada conforme a identidade
dos seus consumidores, os seus valores e desejos. É necessário criar uma relação
emocional e afetiva entre a marca e os consumidores através dos significados que
são gerados a partir desta dinâmica proposta-experiência. Por outro lado, observase que o self é construído consoante os significados coletivos que são expressos
através das suas posses. A optação por uma marca em detrimento de outra
determina a representação individual e coletiva dos consumidores, tal como o seu
estilo de vida.
Concebemos, então, a identidade da marca e o self como fenómenos processuais,
de (re) construção, de crescimento e enriquecimento mútuos: a identidade da marca
manifesta-se através dos seus produtos e a identidade dos consumidores revela-se
através das suas posses. Mas, então, de que forma estas duas conceções convergem
e se constroem mutuamente? Para Semprini (2010) é imperioso compreender que o
papel das marcas e da sua identidade influencia a formação da identidade dos seus
consumidores. Pois, atualmente, as marcas “afetam o ser e o conduzem”, através de
uma (re) descoberta de novas formas de existência e comunicados pelas marcas
(SEMPRINI 2010: 14). Em suma, o autor define a “marca pós-moderna” como “o que
faz ser o sujeito contemporâneo” (SEMPRINI 2010: 14).
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Se ambas as construções identitárias são concebidas à medida uma da outra, na
sua essencialidade (KAPFERER 2008), não serão ambas as criações indissociáveis? O
comportamento de consumo atual é inseparável do aspeto simbólico das posses,
das caraterísticas intangíveis e imateriais dos produtos, das relações emocionais
dos consumidores com as marcas e das representações e associações que são
construídas a partir destas ligações pessoais e partilhadas (COBRA & BREZZO 2010).
Hoje, a sociedade de consumo (LIPOVETSKY 2007) investe cada vez mais na
construção de uma dimensão simbólica que é indispensável para as marcas:
“os produtos ganharam uma alma repleta de significados partilhados” (COBRA
& BREZZO 2010: 247). As relações emocionais e afetivas que os consumidores e
as marcas constroem entre si são definidas por um processo de produção de
significados consensuais e coletivos que está condicionada pela interpretação da
proposta da marca e pelo projeto simbólico de cada consumidor. Estas relações
são criadas porque a marca comunica através dos mesmos códigos simbólicos
que os consumidores utilizam para a interpretar. Para Ricoeur (1984) este ato
interpretativo é inserido, inerentemente, numa dimensão simbólica que determina
o processo de formação identitária. O comportamento de consumo incorpora
sinais, regras e valores que são uma expressão do self. A interpretação que o coletivo
faz das atitudes do ‘eu’ é orientada pelos padrões morais, éticos e culturais que as
comunidades compartilham. Existe, assim, um entendimento de símbolos e signos
que resultam em significados partilhados, socialmente, e consensuais, entre a marca
e o consumidor.
A aquisição de bens é sinónimo da apropriação de significados simbólicos para
construir a identidade individual e coletiva dos indivíduos (BELK 1988; MCCRACKEN
1986). Para Belk (1988), é necessário compreender que as posses são as ‘coisas’ que
são de cada um, o que significa que o self é o conjunto do que cada um possui
(BELK 1988). O conceito de identidade da marca e do consumidor convergem,
então, num ponto muito claro: a identidade é individualizante pois reflete valores e
objetivos que distinguem uma entidade das restantes; mas é, igualmente, coletiva
pois depende dos significados partilhados que resultam da sua interpretação.
Uma identidade individual, tanto da marca como do consumidor, não existe sem
ser materializada nas suas respetivas extensões, interpretada e traduzida em
significados coletivos.
A existência individual e coletiva é definida pelo sentimento de busca de significado
na vida. A identidade é a construção do ‘eu’ para os ‘outros’, é a procura de
significados que atribuam sentido a uma existência que é suportada de forma
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individual e ditada de forma coletiva (WATTANASUWAN 2005). Tanto a busca
incessante pelo preenchimento das lacunas que os indivíduos encontram em si
e no outro, como a necessidade de sentir emoções e criar relações, ou a procura
pelo significado da vida são, hoje, os pilares fundadores do ‘eu’. O enigma do ser
humano existe sob várias formas e multiplicidades, inacabadas e mutáveis e o
consumo é uma delas. Viver sem comportamentos ritualistas é como existir sem
significado, e sem significados não existem memórias (DOUGLAS & ISHERWOOD
1996). Atualmente, “revelamo-nos através [das marcas]” (GAMA 2014: 99), pois estas
existem como extensão e expressão da nossa identidade, como manifestação
individual e coletiva, criam e sustentam emoções e memórias. Assim, parece-nos
essencial continuar a tentar compreender este processo de construção identitário
que nos parece indissociável: o ‘eu’ na marca e a marca no ‘eu’.
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Abstract
This investigation focuses on the images and symbols that are represented on the
posters of the pilgrimage of the “Senhora d´ Agonia” from 1940 until 1959 as an object
connected to communication design.
The choice of these decades are related to the importance and influence that the popular
culture and ethnography had in the area of communication design in Portugal.
From 1933 to 1948, the minister, Antonio Ferro, was the director of the “Secretariado de
Propaganda Nacional (SPN)”, having himself a special interest in the development of
the decorative arts, graphic design and advertising. He also had a very important role in
the development of communicating design being this decade extremely important in
the history of design in Portugal, counting with several important names such as Fred
Kradolfer, José Rocha, Cottineli Telmo, Maria Keil and Jorge Matos Chaves.
Over the years there have been represented on these posters historical, cultural, artistic
and religious elements, identifying information of each author, year and season.
The value of these study focuses on the strength and grandeur of the representative sign
of the pilgrimage image being seen as “social force and not simple instrument
of reflection of social forces.” (ECO, 1978)
Observing the poster of Nossa Senhora D´Agonia is knowing Viana, in interpreting it, is a
landmark of the Portuguese culture.

DESIGNA2015 - PROCEEDINGS - Contributos do design para um legado cultural visual: Romaria da Senhora da Agonia

189

Keywords
Design, Comunicação Visual, Etnografia, Património Cultural, Romaria.

Introdução
Este artigo analisa as imagens e símbolos retratados nos cartazes da Romaria da
Nossa Senhora da Agonia1 na cidade, Viana do Castelo da década de 40 e 50 do
século XX como objeto de estudo de design.
O cartaz pelo seu valor icónico e etnográfico, é um excelente exemplo da
representação de elementos tradicionais e da cultura popular de Viana do Castelo e
do alto minho, bem como o resultado da utilização de uma multiplicidade de cores.
Deste modo percebe-se a força e imponência do signo representativo na imagem
da Romaria, sendo este um meio de preservação do legado cultural e etnográfico
desta festa e cidade.
Na tentativa de encontrar o maior número de cartazes referentes a estas duas
décadas foi realizado uma pesquisa em vários locais da cidade, como: Viana Festas,
Arquivo Municipal, Arquivo da Biblioteca Municipal de Viana do Castelo e após ter
consultado os respetivos técnicos e responsáveis pelo departamento somente se
tem conhecimento de 4 cartazes da década de 40 e 7 cartazes referente à década
de 50.
1. Contextualização histórica de Portugal nas décadas de 40 e
50
A política empregue pelo Estado Novo durante a Segunda Guerra Mundial (19391945) conduziu a uma série de repercussões em termos políticos, económicos e
sociais para Portugal, tornando a década de 40 um período difícil. Por consequência,
estas políticas criaram carências e limitações a nível nacional contribuindo para um
panorama de fome e miséria.
Por outro lado, nos anos 50 observa-se a altivez do estado salazarista através
da sua posição em torno dos políticos da oposição e do seu exílio bem como
da construção de várias obras no sector do desporto, teatro, na construção de
bibliotecas e pontes.
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As áreas da literatura, teatro, cinema e televisão bem como o nascimento da RTP
(Radio Televisão Portuguesa), serviram de meio para retratar o cenário em Portugal
sendo a Revista à Portuguesa, apesar da censura, um dos melhores meio.
1.2. O design gráfico em Portugal nas décadas de 40 e 50
O destaque atribuído a esta década relaciona-se com a importância e a influência
que a cultura popular e etnográfica tiveram no design de comunicação em Portugal.
Em 1940 surge o termo de “Modernismo oficializado” (FRAGOSO, 2012: 115) sendo
o mesmo derivado do poder de António Ferro e do seu papel no Secretariado de
Propaganda Nacional (SPN) e Secretariado Nacional de Informação (SNI).
António Ferro, Ministro de Salazar e diretor do SPN e SNI, possuía um interesse no
desenvolvimento das áreas da decoração, gráficas e publicidade. O seu interesse por
estas áreas destacava-se na ligação direta a uma “ideologia nacionalista atenta às
tradições populares e ao folclore ”. (AAVV, 2003:83)
Autores como Fred Kradolfer, José Rocha, Cottineli Telmo, Maria Keil ou Jorge Matos
Chaves começam à procura de uma linguagem, de modo a criar identidade no seu
trabalho, utilizando assim aspetos relacionados com a cultura popular.
Sebastião Rodrigues e Fred Kradolfer foram alguns exemplos que realizaram um
trabalho importantíssimo ao nível do levantamento dos arquétipos cromáticos e
tipológicos de simbologia que caracterizava a realidade portuguesa. Este processo
resultava de um trabalho de campo realizado pelo país. Ambos os autores destacam
a importância dos elementos regionais e aspetos culturais, criando deste modo uma
preservação de entidade. Esta ação vai dignificar a cultura popular, convertendo
alguns símbolos regionais e ícones nacionais como o Galo de Barcelos e a Romaria
da Senhora da Agonia.
Relativo às técnicas de impressão, os designers gráficos tinham ao seu dispor a
composição tipográfica mecânica (linotype, intertype, entre outros), com facilidade, o
rigor e a variedade que a composição tipográfica manual não favorecia. (FRAGOSO,
2012:48)
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2. Os cartazes das Festas de Agonia da década de 40 e 50
Os cartazes são o rosto da festividade pois ao longo dos anos são neles
representados elementos históricos, culturais, artísticos, religiosos, identificativos de
cada autor, de cada ano, de cada época.
Resultam da combinação de cores, símbolos e imagens que representam a cidade e
a sua comunidade.
Nesta lógica pode-se constatar que o design e a sua relação com a “cultura dos
lugares” (APARO; SOARES, 2012:43) pode ter como objetivo a preservação de um
legado cultural visual.
2.1. Análise aos elementos gráficos
Em seguida pretende-se fazer uma abordagem geral aos elementos visuais
representados nos cartazes das referidas épocas.
Os cartazes da Romaria de Nossa Senhora d´Agonia tiveram dois grandes períodos:
o primeiro ligado à pintura modernista e o segundo período, à fotografia. (ABREU,
2002:8)
Numa lógica em que se compreendia a grandiosidade, bem como, o valor do cartaz
tornou-se importante que o mesmo teria de ser criado/desenvolvido por mestres na
área, ou seja, artistas. Deste modo e focando a década de 40 e 50 pode-se nomear
uma série de artistas responsáveis pela conceção dos cartazes: Carolino Ramos
(1940/1950), Luís Filipe (1943/1948), Alberto Sousa (1953) Carlos Carneiro (1955),
Joaquim Lopes (1956), Jaime Isidoro (1957) e António Sousa (1959).
Estes artistas eram pintores e desenhadores que se dedicavam à pintura, ao
desenho e caricaturas. Os materiais utilizados nas suas obras baseavam-se em
aguarelas, lápis, óleos entre outros. Detinham como fonte de inspiração o Alto
Minho, tendo uma forte ligação a toda a sua cultura.
Numa análise geral aos cartazes e tendo como exemplo a figura 12 percebese rapidamente que há uma vertente ligada à etnografia com o objectivo de
representar elementos de índole tradicional e de cultura popular, como o traje a
lavradeira, a mordoma, o casal de noivos, a música através do som da concertina,
os bombos e os zés pereiras bem como monumentos emblemáticos da cidade: o
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chafariz, a praça da rainha e o santuário de Santa Luzia. As freguesias do concelho
de Viana do Castelo, também são aqui representadas através do cesto florido de Vila
Franca do Lima, os cestos de vime com enchidos, broa e vinho verde, e os tabuleiros
de Vila Mou3 típicos desta região.

Figura 1: Cartaz de 1948. Autor: Luís Filipe
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Outro aspeto a destacar são os elementos visuais de índole nacional, como a esfera armilar, a
cruz da Ordem de Cristo e brasão de armas de Portugal.
Verificou-se a utilização repetitiva do traje à vianesa composto por: a saia riscada, o colete e a
camisa bordada, o avental com motivos florais, algibeira, meias brancas com renda, o lenço da
cabeça floreado e as chinelas bordadas. Este traje apresenta-se em várias cores.
As cores predominantes nos cartazes são o azul, amarelo, verde sendo estas cores
emblemáticas da cultura do alto minho.
Em termos de linguagem tipográfica destaca-se os vários tipos de letras e formas e espessuras
diferentes, sendo utilizado entre dois a três tipos de letras distintas no mesmo cartaz, bem
como o uso de tipos de letra com ou sem serifa4 no mesmo suporte.
Nos respectivos cartazes verifica-se a marca do Secretariado Nacional de Informação (SNI),
figurativa da “criação de um gosto que traduz a dimensão tradicionalista e regionalista que o
regime do Estado Novo afetava desejar” (FRAGOSO,2012:33)
A partir de 1959, os cartazes torna-se suportes de criação dos fotógrafos, onde são realizadas
montagem de elementos de índole etnográfico e tradicional. (ABREU,2002:12)
Considerações finais
Conclui-se que os cartazes detém um conjunto de informações que compõem a história da
Romaria de Nossa Senhora d´Agonia. Verifica-se que os cartazes analisados contém elementos
tradicionais, regionais e representativos do alto minho o que permite a preservação visual do
legado cultural, bem como a valorização dos elementos etnográficos. Os cartazes ilustram a
maior romaria de Portugal sendo suportes visuais repletos de cor, vida e alegria.
Este artigo aborda a primeira etapa do desenvolvimento de uma tese de mestrado.
Pretende-se, olhar para os cartazes como objetos individualizados, analisando a influência
na comunidade, aprofundando a análise dos símbolos e imagens bem como a história
envolvente, com o propósito de comparar os cartazes de 1940-50 com os de 2005-2015.
Esta comparação tem como objetivo perceber a evolução gráfica dos cartazes da romaria e se
existiu alguma alteração em termos simbólicos e ideológicos, entre a década modernista e a
atual.
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Notas
1. A Romaria de Nossa Senhora da Agonia é uma das maiores romarias de Portugal sendo esta de origem
vianense. É uma romaria de cariz religiosa bem como uma “festa urbana”.(ABREU,2009:380)
2. A imagem foi cedida pela Viana Festas.
3. Os tabuleiros fazem parte das festas de Vila Mou, sendo esta uma freguesia do concelho de Viana do
Castelo.
4. As serifas são pequenas “linhas horizontais e verticais” que ocorrem nas terminações das letras. Por
outro lado, denomina-se de sans-serif ou grotescas o tipo de letra sem patilha/espessuras no seu final.
(FONSECA,2008:85)
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Identidade de um destino
turístico online:
comunicação e fotografia
ID 310
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Abstract
With the Internet are emerging new communication environments where circulates
a plurality of messages, symbols and representative elements of a particular identity.
In fact, the content carried by the media, through text, language or images are to
be understood as a semiotic system, imbued with meaning, that shapes the tourist
experience at the destination and its own identity (Jaworski & Pritchard, 2005). In turn,
the photographs play a central role in the description of identity, because they represent
the destination icons involved in a certain environment, being reflectors of tourist’s own
experience. It is important to communicate the identity of a destination in a consistently
manner, thus consolidating its position in the domestic and international markets.
The objective of this article is to identify denotative elements associated with the
identity of the destination represented in the photographs posted on the Website of the
Tourism of Center. Thus, this article examines the role of photography and website on
the communication of destination identity. The work corpus consists of photographs
published by the Regional Authority of Tourism of Center. The methodology is based
on a quantitative analysis of data collected through the photographs content analysis
published by the Regional Entity of Tourism of Center on your website. This article aims to
help expand the body of knowledge of public relations and digital communication, with
implications for communication practices of tourism entities.
Keywords
Identity, Communication, Tourist Destination, Website, Photography
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1.Introdução
Numa era de “modernidade líquida”, o movimento e a hibridez (Bauman, 2000) vêm
determinar o estado líquido das identidades, sendo relevante compreender como
as organizações projetam esta identidade e criam a imagem do destino (Clegg e
Kornberger, 2010) através dos novos media e das suas narrativas. A capacidade da
organização para transmitir essas mensagens identitárias, condicionando a imagem,
através do uso da linguagem, verbal ou visual, nos media, é objeto de pesquisa da
abordagem retórica (Toth, 1992). Com base nesta perspetiva, associada ao elemento
visual e às linhas interpretativas da identidade e imagem do destino, este trabalho
visa compreender o papel das narrativas visuais na definição de um sentido de
identidade do destino.
2.Produção simbólica da identidade
A identidade constitui a base da diferenciação da marca do destino e a
comunicação dessa identidade vai projetar uma determinada imagem, podendo
garantir uma posição vantajosa desse destino (Morgan e Pritchard, 2004). As
práticas comunicacionais têm reflexos na natureza e qualidade da informação sobre
a identidade (Dredge e Jenkins, 2003) que é projetada pelas narrativas textuais
e visuais, pelo que é, assim, fundamental compreender a retórica (Toth, 1993). O
trabalho de Kent (2001, 2011), desenvolvido na perspetiva das relações públicas,
sobre as características da nova retórica associada ao dialogismo da comunicação
na web atribui particular destaque às mensagens produzidas pelo elemento visual,
pela fotografia. Numa abordagem retórica a fotografia implica uma existência,
diz respeito a uma presença, uma realidade, uma verdade, ainda que seja partes
desta (Barthes, 1984; Urry, 2002), contém signos que atribuem uma significação
(Martine, 2007). A semelhança entre o ícone representado na mensagem fotográfica
(num determinando ângulo) e o objeto real fotografado, confere um carácter de
tangibilidade à experiência turística. Esta premissa aponta para a valorização da
fotografia e do poder retórico que esta tem (Urry e Larsen, 2011) na representação
da identidade e na produção de significados condutores dos processos imaginários
e da criação de uma marca diferenciadora do destino, sobrepondo-se às narrativas
verbais (Jenkins, 2003). O desenvolvimento dos media digitais permitiu a proliferação
e movimento de fotografias representativas da identidade dos destinos, suscitando
o interesse da academia por esta temática.
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Relacionado com o conceito de identidade surge o de imagem, um conceito
complexo e não homogéneo junto dos vários autores. A pesquisa sobre imagem
de destinos remonta aos anos 70, tornando-se, a partir dos 90, um dos campos
de investigação mais desenvolvidos no âmbito do turismo, embora necessite de
um maior aprofundamento (Baloglu & McCleary, 1999; Echtner & Ritchie, 1991;
Gallarza et al., 2002; Michaelidou et al., 2013; Tasci et al., 2007; Tasci & Gartner, 2007),
bem como a problemática da formação da imagem do destino (Choi et al., 2007).
A formação da imagem do destino, entendida como “um sistema interativo de
pensamentos, opiniões, sentimentos, visualizações e intenções” (Tasci, Gartner e
Cavusgil, 2007, p. 200), é o resultado da comunicação, das narrativas dos meios, dos
elementos identitários, dos produtos e da autenticidade, bem como da produção
simbólica e imaginária da experiência prometida no destino (Govers e Go, 2004).
3.metodologia
A revisão do Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT1) realça a necessidade
de desenvolvimento de programas estratégicos de comunicação com base na
conceção de conteúdos e narrativas referentes aos circuitos religiosos e culturais, ao
turismo de saúde e bem-estar, turismo de natureza, gastronomia e vinhos e turismo
náutico, tendo em vista a afirmação da identidade e imagem do destino Centro de
Portugal. Assim, este artigo tem como objetivo identificar os elementos denotativos
associados à identidade do destino representados nas fotografias publicadas no
Website da Turismo do Centro. Foram analisadas as fotografias que aparecem: na
homepage, no banner, nos separadores: “O que fazer”, “O que comer” e “O que
visitar”; no segundo link, nos separadores: Faça Termas, Escolha o Centro, Programas
Saúde & Bem-Estar, Enoturismo, Praias Oceânicas, Praias Fluviais, Desportos Náuticos,
Empresas Marítimo-Turísticas, Outros Espaços de Natureza, Atividades, Empresas de
Animação turística, Rotas Temáticas, Praias Artificiais, Parques Temáticos, Campos
de Golfe, Produtos Regionais, Pratos Típicos, Doçaria, Confrarias, Áreas Protegidas,
Áreas Classificadas, Serras, Museus, Património, Arquitetura Contemporânea, Parques
e Jardins, Aldeias históricas, Aldeias do Xisto. A metodologia assentou na análise de
conteúdo, de cariz quantitativo, de 638 fotografias.
A pesquisa empírica teve por base o método visual de Hunter (2012) incidente na
recolha dos dados visuais, na seleção dos dados visuais, na geração de categorias e
na identificação dos elementos denotativos. Os elementos denotativos referentes
aos objetos predominantes foram analisados e registados no Excel. Estes motivos
foram agrupados gerando 26 motivos, e de seguida, cada uma das fotografias foi
analisada e codificada (1: presente; 0: não presente), tendo por base as categorias
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definidas. A análise dos dados recorreu às estatísticas descritivas, designadamente à
distribuição de frequências.
4.resultados
Os dados indicam que o tema predominante é a representação dos objetos
identitários do destino, não sendo tão evidente a experiência turística conferida
pela presença do elemento humano, na medida em que apenas 58 fotografias
representam este elemento. O foco no objeto caracterizador da identidade no
destino vem conferir, de certa forma, um carácter de tangibilidade à experiência
turística (Govers & Go, 2005). Os motivos predominantes são as edificações históricas
(133 fotografias), a natureza (132 fotografias), a arte e cultura (116 fotografias) e a
gastronomia e vinhos (115 fotografias). Os resultados mostram que nas fotografias
que representam as edificações históricas, estão incluídos os palácios, os castelos e
os museus associados à cultura, aos costumes e tradições de um povo, museus que
traduzem o passado e a história do destino. Das fotografias ligadas à arte e cultura,
predominam pinturas, esculturas e tradições culturais que, segundo as tipologias
de representação do espaço de Hunter (2008, p. 360), traduzem as “situações em
que é evidente uma história especificamente étnica e única, como por exemplo
ruínas antigas, artes, esculturas e relíquias”. No que se refere à representação da
gastronomia, importa referir que nas fotografias são evidenciados os produtos
endógenos do destino, designados como produtos regionais: Queijo de Rabaçal,
Ovos-moles de Aveiro, Queijo da Serra da Estrela, Mel, Requeijão da Beira Baixa,
Morcela de Arroz, Leitão à Bairrada, Pera Rocha (produto DOP: Denominação de
Origem Protegida), Ginjinha do Oeste, Maçã Bravo de Esmolfe (DOP), a Vitela de
Lafões, a Maçã da Beira Alta (produto IGP: Indicação Geográfica Protegida). São
também representados os pratos típicos do destino: Chanfana, Açorda de Ovas,
Migas de Bacalhau, Açorda de Sável, Tigeladas, Arroz Doce, Bacalhau assado com
batatas a murro, Pato com arroz, Cabrito assado no forno, Caldeirada de Borrego,
entre outros. A World Tourism Organization (2012) define a gastronomia como
uma tipologia de cultura, que poderá estar fortemente associada à autenticidade
do destino, dependendo da origem dos produtos. As narrativas associadas ao
turismo gastronómico devem incidir na comunicação credível de “valores éticos
e sustentáveis baseados no território,…, nos produtos locais e na autenticidade”
(World Tourism Organization, 2012, p. 5), sendo visível que o Turismo do Centro
evidencie a autenticidade da gastronomia nas suas narrativas visuais. Os objetos
relacionados com o turismo de saúde e bem-estar aparecem apenas em 33
fotografias, traduzindo uma imagem do destino mais afastada destes símbolos
da identidade. Assim, reconhece-se que os objetos representados constituem os

200 DESIGNA2015 - IDENTITY - INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESIGN RESEARCH - UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

ícones e símbolos identitários do destino e refletem uma identidade do destino
muito ligada ao património, à história e cultura material, bem como à natureza e à
gastronomia do destino.
conclusão
As fotografias são um meio relevante para comunicar a identidade e imagem de
um destino (Mackay e Fesenmaier, 1997; Garrod, 2009). A interpretação dos sentidos
denotativos das fotografias permitiu compreender de forma clara e coerente
a identidade pictórica do destino Centro de Portugal, dado que as fotografias
representam os ícones que a entidade pretende projetar do destino. Para afirmar
a identidade do destino associada ao turismo de saúde e bem-estar, deverá haver
um reforço da publicação de narrativas visuais associadas a objetos representativos
deste tipo de produto. Os símbolos identitários que a entidade reconhece como
de mais relevo para a projeção do destino são objetos autênticos, no sentido do
seu valor cultural, histórico, natural e gastronómico. A cultura, o património e a
gastronomia são a fonte da identidade de um destino (World Tourism Organization,
2012), sendo fundamental a sua comunicação. É de salientar o contributo
interdisciplinar deste estudo quer para o domínio científico da comunicação e
relações públicas, como do turismo. Como limitação, é de referir que o estudo
comparativo de outras entidades do destino e de fotografias partilhadas pelos
turistas em websites das entidades do destino poderiam ter solidificado o estudo,
pelo que deixamos aqui a sugestão de pesquisa futura.

Notas
1. Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2013. Diário da República, 1.ª série — N.º 74 — 16 de abril de
2013.
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Contributo para identificação
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amostra com cartazes turísticos
de Portugal
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Abstract
The characterization of national identity has been undergoing changes due to
the transformation from a illustrated language for a photographic language and
representativeness in national tourist posters are an example of this.
Taking as its starting point in 1934, with tourism communications program developed
by António Ferro, under the National Propaganda Secretariat; is possible to identify the
evolution of identity iconography as a means of communicating Portugal.
For this purpose we built an analysis matrix, composed of several topics that enable
you to list issues such as: identification, authorship, content, color, composition,
representation, text and pictures. The sample consists of the analysis of 117 tourism
posters, selected for its representation of Portugal, despite the territorial diversity in the
composition, the level of illustration and photography.
The results of the qualitative and quantitative analysis, have identified a major
transformation in the way of communicating Portugal, with three key moments; up to
60 years a greater focus on illustration created by artists / designers of the time, from the
70s a more appealing and strategic communication and from the 90s, a representative
imagery of the power of globalization.
In order to validate the results and identify their identity relationship with Portugal, the
results were submitted to a set of design professionals / teachers stakeholders, to whom
we asked to identify signs with greater recognition and relevance.
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“Cada povo só o é por se conceber e viver justamente como destino. Isto é,
simbolicamente, como se existisse desde sempre e tivesse consigo uma promessa
de duração eterna. É essa convicção que confere a cada povo, a cada cultura, pois
ambos são indissociáveis, o que chamamos «identidade». Como para os indivíduos,
a identidade só se define na relação com o outro. Como essa relação varia com o
tempo – é o que chamamos a nossa história –, a identidade é percebida e vivida por
um povo em termos simultaneamente históricos e trans-históricos. Mas só o que
a cada momento da vida de um povo aparece como paradoxalmente inalterável
ou subsistente através da sucessão dos tempos confere sentido ao conceito de
identidade.” (Lourenço, 1999,p.25)
Afinal qual é a identidade de Portugal, como nos vemos, como nos veem, o que nos
distingue, o que nos representa, qual o peso do passado e a leveza do presente...?
A importância da identidade nacional, segundo a visão de Eduardo Lourenço, de
António Quadros, de José Gil, de Eduardo Prado Coelho e de José Miguel Sardica,
não são caracterizações positivas, pelo contrário.
Segundo Almeida (2009), as identidades emergem de contextos sociais específicos
onde os discursos elaborados sobre os lugares e sobre as instituições tendem
a construir um legado narrativo que reproduz os interesses dominantes. As
identidades são constituídas e afectadas por outro tipo de memórias que, ao se
relacionarem informalmente com as memórias oficiais, tendem a reproduzir novos
condicionalismos sociais e simbólicos.
“(...) a procura dos critérios «objectivos» de identidade «regional» ou «étnica» não
deve fazer esquecer que, na prática social, estes critérios (por exemplo, a língua, o
dialecto ou o sotaque) são objecto de representações mentais, quer dizer, de actos
de perceção e de apreciação, de conhecimento em que os agentes investem os
seus interesses e os seus pressupostos, e de representações objectais, em coisas
(emblemas, bandeias, insígnias, ect.) ou em actos, estratégicas interessadas de
manipulação simbólica que têm em vista determinar a representação mental que os
outros podem ter destas propriedades e dos seus portadores.” (Bourdieu, 2011, p.9)
Não cabe a este estudo a “arrogância” de identificar um ícone que represente, no
seu todo, uma identidade para Portugal, mas sim uma possível identificação dos
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signos utilizados na representação de Portugal no cartaz turístico, do período que se
entende entre o Estado Novo aos nossos dias.
O processo metodológico aplicado numa primeira fase foi de carácter qualitativo
e quantitativo, tendo em consideração a recolha e documentação dos cartazes
turísticos através de publicações, bibliotecas, nomeadamente a Biblioteca Nacional
e Arquivo do Turismo de Portugal, assim como o meio digital da web. Esta primeira
fase de identificação e catalogação, envolveu uma amostra de 117 cartazes.
Estes foram posteriormente analisados segundo uma metodologia, com origem
nas teorias de Charles Pierce (1991) nas relações estabelecidas na semiótica entre
significado (interpretação), significante (representação) e o objeto (referente); e
segundo Martine Joly (2011), a imagem como signo pertence a uma subcategoriaícone pela analogia qualitativa entre significante e referente, ou seja, a imagem não
constitui todo o ícone, mas é signo icónico uma imagem (desenho, foto, pintura)
contem as qualidades formais do referente (cor, forma, proporção) e a metáfora
(relação a partir de paralelismos qualitativos).
Durante o processo interpretativo para o desenvolvimento do desenho dos ícones,
essencialmente na interpretação dos Cartazes Turísticos no Pós-25 de Abril, onde
a utilização da fotografia torna-se num elemento predominante, sendo necessário
interpretar as imagens do ponto de vista da conotação e da denotação.
Mas para identificar as formas resultantes da análise, consoante factores de
construção de layout e dicotomias visuais nesta investigação, identificaram-se dois
modelos que se cruzaram segundo uma nova interpretação: o Modelo de Algirdas
Greimas e o Modelo de Leborg. O primeiro, cria relações pela oposição das mesmas
e desta forma visa identificar a forma/não forma e abstrato/não abstrato. Ou seja,
estabelecer relações entre termos complementares entre termos contrários e entre
termos contraditórios. O objecto do presente estudo será sobre tudo, estes sinais ou
símbolos que não se fecham, mas na dimensão interpretativa e no valor identitário
que desempenham na mente do cidadão.
O cartaz, em geral, centra o seu papel no estádio cognitivo e, muitas vezes
afetivo, podendo apenas despoletar os restantes estádios, cujo desenvolvimento
será suportado pela mensagem veiculada por outros suporte de informação
complementares. No caso dos cartazes mais eficazes, este poderão conduzir o
consumidor ao estádio comportamental. É este, aliás, o objetivo final da ação
publicitária (Aurindo, 2006).
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O objetivo deste estudo levou à escolha concreta de um foco que pudesse ser
indutor de signos identitários nacionais. Os cartazes de turismo de Portugal
caraterizam vários aspetos que se coadunam com os objetivos:
_ são representativos dos valores identitários nacionais, ou os considerados pelos
designers de época;
_ determinam um fator temporal, com uma possível identificação de um início de
construção da imagética de portugalidade;
_ estratégia de comunicação e marketing no desenvolvimento do turismo e da
comunicação de Portugal para públicos internos e externos;
_ diversidade de técnicas de representação e de temáticas iconográficas;
_ caracterização semiótica para a construção de uma matriz identitária;
_ significação do conjunto dos elementos;
_ significado versus função versus finalidade;
_ transformação da comunicação em cartaz após o 25 Abril.
Estes meios de comunicação, nomeadamente os cartazes, encontram-se no espólio
da Biblioteca Nacional (B.N.), no Centro de Documentação da Direção Geral de
Turismo (CDDGT), no espólio do antigo Secretariado Nacional de Informação (S.P.N/
S.N.I) e também em espólio disponibilizado on-line e em teses de doutoramento.
O enquadramento cronológico escolhido é consequente à aprovação da
constituição de 1933, pelo Estado Novo, e por uma aquisição de consciência do valor
económico do turismo nacional e internacional, para o posicionamento de Portugal
no mundo. A participação de Portugal na exposição Internacional de Paris em 1937,
é exclarecedora deste tragecto.
Em 1940, os serviço de turismo foram integrados no S.P.N, o qual foi posteriormente
apelidado de S.N.I – Secretariado Nacional de Informação, Cultura Popular e Turismo,
sob responsabilidade de António Ferro, que procurava articular uma ideologia
nacionalista de nautas, santos e cavaleiros com as ideias modernistas e futuristas.
Na década de 1950, António Ferro sai e há necessidade de reforçar o interesse pela
imagem de Portugal, numa procura de retoma pós-guerra que, com o afastamento
de Salazar, e o crescimento económico, ganha proporções nos anos 60 com a
promoção do país realizada por Marcelo Caetano.
Com a revolução de 25 de Abril, nos primeiro anos de tutela criou-se legislação e
regulamentação das atividades ligadas ao turismo. A Primeira campanha após o 25
de Abril para comunicar o turismo português em Londres, assinado “ Portugal Feel
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Free” e em 1976 os serviços de promoção da Direção Geral do Turismo criam uma
nova série de cartazes sobre as quatro estações com a assinatura “Going Portugal”.
O plano nacional de turismo de 1983 veio criar novas oportunidades de retoma com
políticas de incentivo. Em 1994 nasce uma nova campanha internacional de turismo,
com assinatura “ Portugal – Thrill of Discovery”, com o objetivo de reposicionar
Portugal como um destino de qualidade. Decorreu de 1994-1997 com imagem das
paisagens nacionais.
O ano de 1996 marca com a criação do Instituto Português de Promoção Turística
(IPT) e a partir de 1998 aconteceu uma série de eventos como a quarta exposição
Mundial de Lisboa (Expo98), que marcou pela capacidade demonstrada na
execução de um projeto, que caracterizou a contemporaneidade de Portugal.
A campanha internacional de promoção turística de Portugal (1998 a 2000),
destaca-se pelo aumento do logótipo de Portugal e, para a comunicação nacional, a
assinatura “Escapadinha de 3 dias, a melhor forma de fugir à rotina”. Em 2005 cria-se
uma nova assinatura “Take a Break” com o objetivo de reforçar uma imagem de que
Portugal é um destino seguro. (Portugal, 2012)
O plano estratégico nacional do turismo (2006-2015) é apresentado e tem um
tempo de implementação de dez anos. Para o mercado nacional a assinatura
é “Portugal. Um mundo para descobrir”, e na campanha onde se valorizam-se
testemunhos de figuras públicas: Mariza, José Mourinho, Tiago Monteiro entre
outros.
Após esta identificação, numa primeira seleção, foram analisados os cartazes
datados entre 1934 e 2014, ou seja, tomando 1934 como um marco, após a
instituição do Secretariado de Propaganda Nacional, o qual tinha um programa
concreto para a divulgação de Turismo Portugal. Esta primeira fase tem como base
aplicação do método qualitativo e quantitativo.
Foi possível identificar as matrizes utilizadas por autores como Maria José Aurindo
e Helena Barbosa, no entanto considerou-se pertinente cruzar este modelo com
outras ferramentas, nomeadamente frameworks desenvolvidas para o processo
contrário, grelhas de composição que automatizem a criação de layouts. (Figura 1, 2
e 3)
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Figura 1, 2 e 3

Como resultado da análise e atribuição de indicadores, a matriz revelou algumas
evidências relativamente ao desenvolvimento dos cartazes turísticos ao longo dos
anos:
1_ A maioria dos cartazes não expressa visualmente qual a estação do ano, sendo,
contudo os de maior evidência pictográfica, relativos ao verão e à primavera.
2_ É evidente a predominância da representação do mar/costa/litoral, sendo os
restantes referentes a campo, praia e edificado.
3_As cores foram identificadas por três níveis, sendo o azul é a cor predominante,
pela representatividade do céu e do mar, sendo a segunda cor o branco, mas por
ausência de cor na superfície. O verde, amarelo e vermelho, exatamente por esta
ordem, são as restantes cores com maior área de impressão.
4_ A maioria dos cartazes tem um cariz dinâmico na composição retratada.
5_ A grelha de ocupação do layout não é a 100%, o que se deve ao facto de existir
uma predominância do branco.
6_A maioria das composições tem um plano único ou com profundidade, sendo
equilibrada a relação de distância e proximidade com o que está representado.
7_A sombra é um elemento presente nas composições e predominante.
8_Identificaram-se alguns padrões em ondas do mar, xadrez, edificado, coração de
Viana do Castelo, topologia do campo, ornamento, galo de Barcelos e geometrias,
sendo que na maioria não existe repetição, nem ritmos.
9_Das formas e ícones representados, são mais representado o sol, de seguida o
mar, barco, praia, edificado, galo, peixes, serra, linha do horizonte, vela do barco,
quinas, ornamentos, girassol.
10_ O tipo de fonte é por norma s/serif e predomina o headline com a palavra
Portugal.

210

DESIGNA2015 - IDENTITY - INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESIGN RESEARCH - UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Dos anos 30 aos anos 60 é percetível a diversidade iconográfica e territorial, pelos
múltiplos artistas/designers que executavam a ilustração dos cartazes. Cores vibrantes
e formas geometrizadas criavam ritmos diversificados influenciados pelas vanguardas
da época. Podemos caracteriza-los pela vivacidade das formas, e com um sol sempre
represente no enquadramento. Existe uma maior preocupação em identificar valores
identitários locais como através das ações, da indumentária, dos símbolos ou das
paisagens. Dos anos 60 aos anos 70, a comunicação era bastante apelativa, com o
slogan “Visite”, com paisagens, pessoas e cultura. A fotografia começa a ser utilizada
como recurso e a contrariar o objeto ilustrativo tão utilizado até então, tornando ainda
mais efetiva a representabilidades das regiões. Dos anos 70 aos anos 80, há uma
grande preocupação em mostrar a cultura popular, objetos, mar, céu e localidades.
É salientar que após a Revolução de 25 de Abril há uma retoma de alguns temas
mais populares, como se fossem closeups das raízes culturais do país. Não existe
linha condutora e em 1977 excede-se na utilização da fotografia para uma grande
diversidade fotográfica e da representatividade de Portugal. Este estilo prolonga-se
até mais tarde, alterando-se ligeiramente o lettring da palavra Portugal. Nos anos
80 há uma retoma da ilustração, caracterizando-se mais a diversidade paisagística
do território. A partir dos anos 90, reflete-se na imagética o poder da globalização
e constrói-se uma comunicação que identifica o posicionamento de Portugal em
relação à restante Europa - localização geográfica (portas da Europa), também pelo
facto de se transferir o desenvolvimento da comunicação do Turismo de Portugal
para agências internacionais que se sediaram entretanto em Portugal. A fotografia é
a mensagem, sendo complementares tag lines e teaser a encorajar a descoberta de
Portugal.
Em consequência desta análise foi possível identificar os ícones mais representativos
na amostra, que resulta em 39 desenhos esquemáticos, simplificados e estruturais.
(Figura 4, 5 e 6)
Com o objetivo de validar os resultados obtidos e identificar a sua relação identitária
com Portugal, desenvolveu-se um guião com a finalidade de ser submetido a
um conjunto de stakeholders profissionais de design. Com o apoio do Centro de
Investigação, UNICOM-IADE solicitou-se a docentes de design da instituição e de fora
da instituição a validação dos resultados através de um processo co-criativo. Para o
processo, foi desenhado um guião para ser analisado, onde os stakeholders validaram
o quadro semiótico interpretativo e respetivos resultados, parâmetros das narrativas
de interatividade, a plataforma generativa, os desenhos interpretativos, a capacidade
generativa e as ações generativas.
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Figura 4, 5 e 6

O modelo semiótico foi redesenhado (figura 7) e demonstra uma melhor leitura das
várias dimensões, ou seja, para além do mais formal ao menos formal, do abstrato
ao menos abstrato, associou-se ainda mais Portugal e menos Portugal dividindo-se
ainda a fotografia da ilustração. Desta forma e para concluir, foi possível confirmar/
revalidar os resultados do workshop, resultando na seleção de 14 icones, onde o
mais representativo de Portugal no quadrante positivo são as Quinas, o Coração de
Viena, o Galo de Barcelos, o sol e o pôr do sol. O menos representativo de Portugal é
o edificado, paisagem, padrões, embarcações e decorações. (Figura 8)

Figura 7
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Figura 8
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Abstract
The new landscape epistemological Design stands out a current discussion about the
role of the designer as a cultural catalyst, mediator of complex systems. In this bias, a
master’s research was developed that aimed to learn how the design may show the
Capoeira as a cultural manifestation, increasing its Brazilian identity character, through
a communication campaign in Natal - RN- Brazil. Thus, the purpose of this article is to
present the reflection developed in this dissertation on the role of the designer in today’s
society of information from authors like Findeli (2001), Whiteley (1993), Bartolo (2009) and
Thackara (2008) that demystifies the expert character/creator of designer and extends
its action as a mediator/developer thus allowing its performance in complex systems,
such as culture. As well as to present the achievements of the elaborate communication
campaign in order to ratify and legitimize this discussion addressed on the Design, that
while communication discipline, could perform under intangibles in the recovery and
seizure of cultural heritage in this particular study, Capoeira.
Keywords
Cultural identity, Capoeira, Communication design, Immaterial design, Graphic design.

DESIGNA2015 - PROCEEDINGS - O NOVO PARADIGMA DO DESIGN NA ERA PÓS-INDUSTRIAL E O REFLEXO NA PRÁTICA DO DESIGNER NO ÂMBITO (...)

215

1.Introdução
Em meio a uma vasta diversidade cultural existente no Brasil, a Capoeira se
manifesta como uma vertente da cultura afro-brasileira que se destaca pelo seu
caráter identitário recentemente reconhecida como patrimônio cultural imaterial do
país. Todavia, essa relação com o Estado nem sempre foi positiva e favorável, pelo
contrário, como contextualizam REIS E VIDOR (2013: 49), “durante cerca de meio
século a capoeira permaneceu na ilegalidade”, deixando de ser crime apenas na
década de 1930 e, por fim, incorporada ao patrimônio nacional em 2008. Mesmo
diante de um momento histórico de valorização por parte do Estado, a Capoeira
vivencia uma conjuntura em que sua comunicação enquanto importante expressão
cultural brasileira ainda não alcança a sociedade em sua plenitude.
Paralelo a essa problemática, surge um discurso – entre estudiosos do campo
do Design – que aponta para um novo papel do designer na sociedade, para a
mudança quanto ao entendimento de suas responsabilidades éticas e sociais,
atuando não meramente como perito/criador, mas como intermediador nas
necessidades que surgem das relações humanas, edificando conhecimentos.
Esse artigo busca refletir sobre as atuais discussões a respeito dos aspectos
ontológicos do Design numa era pós-industrial e o reflexo desta na prática do
designer, que o aproxima das ciências sociais e o permite se estender para novos
e diversos territórios, como, por exemplo, a sua atuação nos âmbitos culturais.
Além de, apresentar os resultados obtidos na pesquisa de mestrado, corroborando,
na ampliação do designer como agente catalisador dos valores culturais de uma
sociedade.
2.Design e Sistemas Complexos
Segundo FINDELI (2001) a filosofia da prática contemporânea do Design vivencia
uma quebra do seu aspecto funcionalista. Essa ruptura abre uma discussão quanto
incorporação dessa disciplina - através de suas metodologias e práticas- a uma nova
função, a de produzir e promover a cultura, “não apenas ao nível do projecto, mas
também como catalisador e facilitador da comunicação entre diferentes grupos de
indivíduos” (COSTA 2013: 398).
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2.1 O designer como agente catalisador e otimizador da comunicação sob
sistemas complexos
No atual contexto contemporâneo, pós-industrial, a sociedade passa por
transformações que modificam as suas relações econômicas. O foco da produção de
bens imateriais em detrimento dos bens materiais e as novas formas de informações
e convivência, resulta em um novo cenário para o design, que baseado nas teorias
e práticas do século XIX, parecem não mais se adequar. WHITELEY (1993) citado
por MARTINS & COUTO (2006: para.15) corrobora essa visão, quando amplia o
entendimento do design a partir da sua relação com a sociedade afirmando que
“o Design é uma manifestação da situação social, política e econômica, ou seja, o
Design está muito mais embasado numa relação com a sociedade do que somente
apresentado como uma área de estudo que sustenta a si própria”.
Nesse ínterim, a visão do processo de design herdado do período industrial – que
atribuía o conceito de ‘artes aplicadas’ e ‘ciências aplicadas’ – constituindo-se por
uma lógica do projeto de design a partir da transformação de um estado A em um
estado B, onde o primeiro estado corresponde ao entendimento e à identificação do
problema, da necessidade; o segundo equivale à solução, a ação do designer nesse
processo que se estabelece apenas como um conector entre esses dois estados
(FINDELI 2001) não está mais suprindo as necessidades emergentes da sociedade
contemporânea.
Assim, na atual perspectiva da prática do design, surge uma nova visão da atuação
do designer o de colaborador/mediador que precisa deixar de lado o pensamento
linear e considerar a complexidade dos sistemas que haverão de atuar. BÁRTOLO
(2009) ressalta essa questão a partir de uma transformação epistemológica do
design que exigiria
a passagem de um modelo de peritagem para um modelo de conhecimento edificante,
passagem através da qual o designer deixa de ser reconhecido como “perito” ou “especialista”
a quem compete dar resposta à necessidade de um cliente ou consumidor (esquema
produtor/consumidor) para passar a ser reconhecido como um “agente social crítico” que
colabora activamente, e no exercício das suas competências, com os seus parceiros nãodesigners na procura de uma transformação efectiva de determinados aspectos da realidade.
(BÁRTOLO 2009: para.08)
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FINDELI (2001) reforça essa conjuntura ao propor a mudança no conceito de ‘ciências
aplicadas’ no processo do design para ‘ciências envolvidas, situada, incorporada1’
ganhando, assim, o projeto um estatuto teórico muito maior. Desse modo, o papel
do designer deixa de ser unicamente voltado para a transformação incisiva dos
estados A em B, para se integrar ao projeto junto com o usuário. Assim, uma nova
estrutura do processo de design se define em que se teria “1. No lugar do problema,
nós temos: estado A do sistema; 2. No lugar da solução, nós temos: estado B do
sistema; e 3. O designer e o usuário são parte do sistema (partes interessadas)2”
(FINDELI 2001:10).
A partir dessa nova visão do processo de design, a tarefa do designer implica agora
compreender a morfologia dinâmica do sistema envolvido. Esse entendimento
resulta em uma reflexão maior do que seria então o estado B, que deixa de ser
percebido como uma situação definitiva como ‘solução’, para ser um estado
transitório, mais ou menos estável, dentro da dinâmica do processo (FINDELI 2001).
Reforça-se, assim, a ideia de que esse processo de transformação dos sistemas A
em B não precisa necessariamente ser através de um objeto material; e que a ação
conjunta entre designer e usuário nessa transformação - dentro da dimensão do
aprendizado - deve ser compreendida como parte do projeto de design na medida
em que, após o processo, eles também passam a ser transformados.
A abordagem sistêmica de Findeli reflete o novo paradigma o qual vivencia o
design, no qual THACKARA (2008 citado por PRESTES & FIGUEIREDO 2011: para.04)
enfatiza por tratar-se de “sistemas complexos moldados colaborativamente por
todas as pessoas a partir da mediação dos designers, que então transferem sua
função de produtores individuais de objetos, para facilitadores de mudança entre
grupos humanos”.
Ampliando o campo ético de ação do designer, no qual o design deve não apenas
contribuir para a sustentabilidade natural do mundo, FINDELI (2001) propõe que
seus campos epistemológico e metodológico englobem áreas complementares
como a antropologia e cosmologia. Esse redimensionamento leva em conta que,
segundo MARTINS & COUTO (2006), um mundo sustentável envolve também as
questões dos problemas de desigualdade social e massificação cultural.
MARGOLIN (2002 citado por RIJO 2013) corrobora com essa realidade quando
se refere ao papel do designer enquanto criador de valor, não só comercial, mas
também de valor social, cultural, ambiental, político e simbólico. Desse modo,
acredita-se que, através dos conceitos do design, possam ser alcançados os aspectos
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intangíveis do conhecimento existentes na cultura imaterial de uma sociedade,
transmitindo-os de modo que possam ser compreendidos e reconhecidos por seus
indivíduos.
Ao internalizar a condição humana na visão sistêmica do projeto de design, a
complexidade do sistema gera uma expectativa sobre o designer mais de ação à
produção. FINDELI (2001) esclarece que ato de não-fazer é considerado, mesmo
assim, uma ação, tornando a estrutura do projeto de design a ética, e não mais a
tecnologia.
Essa extensão dos parâmetros do design permite-nos perceber que sua reduzida
visão quanto à forma e função limita a abrangência do designer como um mero
produtor de conteúdos/objetos. Entretanto, na atualidade, a prática do designer,
compreendida a partir dos novos conceitos que englobam o processo de
design, exige capacidades de interpretar e comunicar complexidades. Logo, tal
compreensão pressupõe um agir de forma participativa, dinâmica e democrática
de construção do processo comunicacional, em que o designer se envolve como
mediador ou catalisador da própria ação (BÁRTOLO 2009).
3.Considerações finais
Esse presente artigo teve por objetivo contribuir com o desenvolvimento de um
diálogo entre o campo do Design e os sistemas complexos que envolvem os bens
culturais, em especial a Capoeira.
De modo a legitimar a discussão abordada neste artigo, foi possível delinear a
partir da pesquisa de mestrado, por meio de uma metodologia mista, a construção
de uma campanha de comunicação em Natal/RN - Brasil que buscou, através
do design, tornar inteligíveis os aspectos intangíveis da Capoeira, em específico,
relativos às expressões culturais dos grupos de capoeira da cidade em questão.
Assim, foi possível abrir um diálogo com o público específico a respeito desse
patrimônio de modo a colaborar com a fruição e a integração dessa arte-luta com a
sociedade da cidade do Natal/RN como um todo.
A fim de comprovar a eficácia da campanha desenvolvida foi aplicada a técnica
qualitativa Focus Group onde os participantes demonstraram apreender o conceito
da campanha de forma convergente à intenção da mesma: um posicionamento do
público-alvo de curiosidade, alterando suas atitudes perante o objeto da pesquisa
aproximando-os do patrimônio cultural da Capoeira.
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Figura 1: Mockups das mídias de lançamento e complementar da campanha comunicacional;
Fonte: Da autora (2014)
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A fim de comprovar a eficácia da campanha desenvolvida foi aplicada a técnica
qualitativa Focus Group onde os participantes demonstraram apreender o conceito
da campanha de forma convergente à intenção da mesma: um posicionamento do
público-alvo de curiosidade, alterando suas atitudes perante o objeto da pesquisa
aproximando-os do patrimônio cultural da Capoeira.

Notas
1. “(...)“involved,” “situated,” or “embedded” science.” (T.L.) Rethinking Design Education for 21th Century:
Theorical, Methodological, and Ethical Discussion (FINDELI 2001).
2. “A new logical structure of the design process is: 1 Instead of a problem, we have: state A of a system; 2
Instead of a solution, we have: state B of the system; and 3 The designer and the user are part of the system
(stakeholders)” (T.L.) Rethinking Design Education for 21th Century: Theorical, Methodological, and Ethical
Discussion (FINDELI 2001).
3. Se tratam de artigos sem numeração de página, citações diretas feitas a partir de parágrafos.
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resumo
Um problema comum ao design e à arquitetura é precisamente o da aceitação da
obra realizada. Aceitação significa, neste contexto, a forma con- creta como as obras
são apreciadas, compreendi- das, ou inseridas no universo próprio do utilizador
ou comunidade que as encomendou, ou que se depara com a obra. O universo de
significados de uma peça de design ou de uma obra arquitetónica, não se resume
ao que dela possam dizer o autor, ou o crítico, o historiador de arte; ela adquire significados outros para o universo dos destinatários. Para que a obra opere algum nível
de comunicação (ou produção de sentido), e independentemente das analogias que se
possam estabelecer entre a produção artística/arquitetónica e a linguagem,
o que aqui interessa é assinalar que a receção da obra implica um determinado conjunto
de valores comuns entre os operadores (estéticos, arqutietó- nicos) e os recetores.
Ora entre esse conjunto de valores (que no caso do design e da arquitetura, vão da
adequação, à funcionalidade, à expres- são dos materiais, ou à solidez da construção),
sobressai a capacidade da obra entrar em diálogo com outras obras, ou antes, a
capacidade da obra evocar a produção anterior, ou com ela entrar em diálogo. Este
aspeto, que em muitos casos leva, por exemplo, à citação de obras anteriores, é
um aspeto particular da gestão da memória que fazemos, quando apreciamos uma
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obra de design ou uma obra de arquitetura. Assim, podemos dizer que a memória é
um fator fundamental na apre- ciação das obras, mas também na incorporação de
significados. Claro que a memória a que aqui nos referimos não é apenas a memória
pessoal, embora não exista memória fora da esfera pessoal; a memória que nos permite
aceder a um conjunto de significados partilhados poderá ser descrita como Memória
Coletiva. No que concerne ao design, reportamo-nos à conceção do objecto imerso num
Palavras-chave
Criar, Identidade, Memória, Design, Arquitetura
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Resumo
O presente artigo descreve um projeto de investigação sobre a identidade cultural
do skate, particularmente a cultura urbana do skate no norte de Portugal, numa
investigação que articulou a intervenção em eventos públicos, espaços físicos e universos
digitais enquanto territórios de manifestação da ilustração.
O percurso de investigação originou, como estudo de caso, o projeto Deka, nascido da
intenção de evidenciar a identidade de um fenómeno cultural que está em contínua
expressão. A investigação-ação constituiu a metodologia do trabalho, que privilegiou
o envolvimento dos autores nas atividades em análise através da experimentação e
participação. Para tal, diversas atividades foram estruturadas, como eventos artísticos,
um diário gráfico e a participação no festival “Milhões de Festa”, em Barcelos, Portugal,
com o evento “Dekalhões”, onde se combinou arte, design, ilustração, música e a
comunidade skater.
Através da experimentação e exploração do desenho e ilustração, enquanto método
criativo, construiu-se um volume significativo de documentos que enquadram
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graficamente o estudo realizado. A exploração do design e suportes digitais
complementam o projeto Deka, de natureza multidisciplinar, constituindo uma extensão
do trabalho realizado.
Palavras-chave
Identity, Portugal, design, iconography, semiotics

1. A cultura do skate
O skate surgiu com uma identidade própria, enraizada no espaço geográfico e
simbólico onde foi criado, e durante o seu processo de massificação mistura-se e
desenvolve-se em paralelo com as artes visuais, a música, a moda e o design. O
percurso cronológico com casos relevantes na história do skate, relacionados com
a ilustração ou outras formas de arte e cultura urbana, foi desenvolvido de forma
relevante por Soares (2014) e Valente (2014).
O presente artigo demonstra um percurso de investigação sobre a cultura do skate e
do seu reverso (o “deck”, a tábua) ilustrado. Pretende estudar e relacionar a ilustração
como imagem pictórica da cultura urbana, indicando tendências do meio e a forma
como estas se relacionam e influenciam mutuamente, enquanto ponto de partida
para compreender um universo de aplicação particular. A partir desta relação social
e cultural, surge uma nova questão, que procura refletir especificamente sobre a
reação resultante desta influência e de que modo esta se projeta sobre o contexto
português.
2. O skate e a expressão visual
Por inspiração e pelo ato e expressão humana sob o objeto skate, houve quem
tenha procurado definir novos paradigmas e os tenha exportado para outros
campos, como a arte e o design. No presente capítulo, enunciamos contributos
relevantes na história do skate que documentam esta transição.
Wes Humpston ganhou notoriedade por ser o artista que projetou e desenhou os
primeiros skates para os Dogtown na década de 1970. Estabeleceu um estilo gráfico
único com influências no graffiti dos gangues mexicanos e pelo misticismo oriental.
As primeiras reproduções de tábuas pintadas manualmente são agora consideradas
raras obras de coleção e com preços elevados. Humpston afirma ter sido o primeiro
a criar tábuas mais largas e côncavas, o que permitiu uma maior estabilidade e
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controlo do skate e ainda, o primeiro a desenhar e pintar manualmente as tábuas.
É fundador e proprietário da marca “Bulldog Skates” e trabalha para outras marcas
enquanto artista. Atualmente, continua a produzir grafismos em tábuas para
colecionadores privados, bem como para a sua empresa [Humpston, 2009].

Figura 1: Dogtown Skates - “Big Foot” by Wes Humpston, 1978-1979.

Jim Phillips é responsável pela criação de centenas de tábuas de skate enquanto
diretor de arte da “Santa Cruz Skateboards” durante as décadas de 70, 80 e 90. Esta
marca foi uma das mais mediáticas da época e contribuiu para a evolução do skate
ao nível do grafismo e enquanto desporto. Durante esse período, fundou a “Phillips
Studio” onde deu continuidade ao seu trabalho [Trolf, 2007]. Transmite também
uma visão pessoal e global acerca da sua evolução criativa associada à cultura
urbana do skate.

Figura 2: Jim Philips no seu estúdio (Fotografia de Matt Barnes).
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Sean Cliver é um artista gráfico relacionado com a cultura urbana do skate. Iniciou a
sua carreira enquanto designer gráfico de tábuas para marcas como Powell-Peralta,
World Industries, Blind, 101, Birdhouse e Hook-Ups. Mais tarde colaborou com a
revista “Big Brother Magazine”, onde foi responsável pela realização de séries de
vídeos sobre skate, onde valorizava os aspetos mais absurdos desta modalidade, o
que mais tarde levou à criação do grupo “Jackass” na MTV (2000). Em 2007 publicou
o livro “Disposable: A History of Skateboard Art” [Cliver, 2007] onde reúne, em
paralelo com o seu percurso artístico, uma vasta coleção de histórias e grafismos de
artistas e skaters proeminentes. Desta ampla listagem destacam-se Christian Hosoi,
Ed Templeton, Jim Muir, Jim Phillips, Marc Mckee, Rob Roskopp, Rodney Mullen,
Steve Caballero, Thomas Campbell, Tony Hawk e Wes Humpston.

Figura 3: Sean Cliver em colaboração com a Supreme – “Halloween” e “Dick and Jane”, 2008.

Em 2008, o documentário “Beautiful Losers”, de Aaron Rose, concebe um retrato
dos inícios dos anos 90 sobre a origem da “Alleged Gallery” e a exposição “Beautiful
Losers”, em Nova Iorque. São expostas várias entrevistas que explicam o seu
processo de trabalho por um lado autónomo, por outro coletivo, onde o skate
tem o seu papel recreativo e inspirador, e como foram conquistando o seu espaço
e notoriedade no universo artístico, passando da arte de rua para as galerias, das
galerias para trabalhos mais comerciais e novamente à arte urbana [Cronin, 2014].
De entre os mais mediáticos destacam-se Ed Templeton, fundador da “Toy Machine”
(marca conceituada de material de skate) e artista contemporâneo que colaborou
com outras marcas como “Sheep” e “Emerica”, e Shepard Fairey, conhecido
pela campanha viral “Andre the Giant Has a Posse” para a marca OBEY e, mais
recentemente, pelo cartaz “HOPE”, onde ilustrou Barack Obama.
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Neste período, os protagonistas são artistas que absorveram uma grande
quantidade de informação visual da rua e que posteriormente é aplicada na pintura
e design gráfico. Independentemente do estilo individual, estes artistas estão
associados a influências criativas como o skate e o graffiti.

Figura 4: Imagem do documentário “Beautiful Losers”, Aaron Rose (Dir.).

3. O projeto Deka
O projeto Deka surge no contexto do trabalho de investigação do Mestrado em
Ilustração e Animação no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, em Barcelos,
Portugal. Enquadrado nos seus objetivos, o interesse comum pelo skate, graffiti,
ilustração, música e cultura urbana originou uma área de intervenção comum e um
projeto cujo móbil principal foi uma intenção prática de agir na cultura do skate e
explorar possíveis intervenções inerentes a esta cultura específica.
O plano de trabalho foi antecedido por uma análise empírica sobre o panorama, a
nível internacional e nacional, com o objetivo de mapear histórias, acontecimentos
ou projetos pertinentes que se identificassem com os objetivos da Deka. Depois
de uma breve análise ao panorama do skate nacional, em especial na zona norte
do país, observou-se que o skate em Portugal está ainda em fase de aceitação pela
comunidade. No entanto, o número de adeptos tem vindo a aumentar, assim como
a qualidade de quem o pratica. O percurso de investigação originou o projeto Deka,
que reflete o concebido pela ambição de se evidenciar enquanto tributo a uma
cultura que está em contínua expressão.
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3.1. Dekaday
A primeira fase do projeto estabeleceu um programa de trabalho em rede, de
trabalho artístico em forma de diário gráfico, onde cada autor realizou diariamente
uma ilustração e foi criado um blogue para as publicar. O nome Dekaday (Deck-aday) nasce de um jogo de palavras que retrata o conceito desta página: uma tábua
por dia.
Através desta estratégia foi possível investigar pelo desenho e experimentar
múltiplas abordagens e temas, sem vinculação a determinado conceito ou ideia.
O rationale organizou-se fundamentalmente numa base exploratória de estilos
e técnicas. Foi criado um modelo com a forma de duas tábuas de skate onde
posteriormente são montadas as ilustrações. A técnica e temática das ilustrações foi
sempre livre, embora em algumas ocasiões previamente definidas, o trabalho incidia
sobre o mesmo conceito.
O trabalho desenvolvido, em forma de ilustrações e experiências publicadas no
blogue diário gráfico Dekaday, constitui um repositório fundamental para este
projeto, contando com mais de 500 ilustrações para tábuas e parcerias com outros
artistas, que foram especificamente convidados a participar neste projeto coletivo.
Pode ser consultado em http://dekaday.tumblr.com

Figura 5: Seleção de ilustrações do diário gráfico digital Dekaday
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3.2. Deka
A fase seguinte tratou da criação de uma imagem de marca que assinasse e
desenvolvesse trabalhos relacionados com skate e ilustração. A opção verbal foi a
expressão “Deka”, como nome, pela ligação ao blogue “Dekaday”; poderá também
ser interpretado como o feminino de “deck” (“tábua”, em português).
O processo criativo evolui a partir de um pormenor de uma ilustração numa tábua,
onde se distinguia um skate dobrado pela plasticidade expressa. Não foi inserido
qualquer conteúdo tipográfico e trabalhou-se apenas com o logo o que nos
permitiu ser identificados e representar um movimento ou marca. O nome Deka
nasce pela subtracção de palavras de Dekaday, e procurou-se que representasse
equilíbrio e levitação, num pictograma de uma aprimorada tábua de skate
redondamente plástica e moldável.

Figura 6
Marca gráfica Deka.

Paralelamente a estas atividades, foi estruturada a comunicação do projeto a partir
das plataformas digitais. A opção pela página no Facebook permitiu a publicação
regular de novidades sobre o projeto e matérias que relacionam o skate e a arte –
disponível em http://facebook.com/dekabros. Esta estratégia revela-se interessante
pois permite uma rápida visibilidade e chegar a mais públicos.
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3.3. Dekalhões
A participação na organização de eventos e manifestações culturais foi, desde o
primeiro momento do percurso de investigação, um dos principais objectivos. Agir
dentro de um evento da dimensão do festival Milhões de Festa foi a oportunidade
que permitiu cumprir esta meta, sobressaindo criadores independentes e outras
formas de expressão cultural.
Novamente através do jogo de palavras entre o nome Deka e um sufixo, neste caso
pelo nome do festival, decidiu-se que o evento seria identificado por “Dekalhões”.
O evento aconteceu no Lugar dos Poetas, em Barcelos, de 26 a 28 de Julho de 2013.
Através de uma intervenção urbana reuniu-se num ambiente skate, arte e música,
onde o meio foi dinamizado de forma a unir o skate à obra ilustrada, apoiado por
um background musical. Para isto projetou-se uma série de estruturas “skatáveis”
que foram previamente intervencionadas por 5 ilustradores convidados: Birita,
Heymikel, Chuaga, Joel Torres e Laro Lagosta. A escolha destes artistas justifica-se
pela abordagem de cada um, que se enquadra numa esfera estilística que nos é
intrínseca.

Figura 7: Ilustrações de HeyMikel e Laro Lagosta, nas estruturas skatáveis para o Dekalhões.

Para a construção das estruturas e todo o hardware necessário para o evento,
foi estabelecido o contacto com a autarquia local, que estaria responsável pela
construção das mesmas. Os autores foram responsáveis pelo design e projeto desse
equipamento, quais os materiais utilizados, diferentes métodos de construção,
e a partir dessa informação foi elaborado um documento de trabalho com as
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planificações das estruturas requeridas para o evento. Este documento foi a base
de trabalho para os serviços da autarquia, tendo sido corretamente interpretada na
construção de sete tipos de estruturas skatáveis diferentes.
O objetivo foi criar estruturas que servissem de “tela” para ilustrações criativas
propostas pelos autores convidados e, ao mesmo tempo, a sua função original
relativa ao skate. Desta forma, as ilustrações assumem um caráter efémero pelo
desgaste causado pela prática do skate sobre as estruturas.

Figura 8: Registos do Dekalhões (Fotografias de Nuno Figueiredo)

Esta foi uma excelente oportunidade para dinamizar culturalmente e artisticamente
a cidade, a partir de um projeto académico, dando visibilidade à região e
envolvendo a juventude de Barcelos e visitantes durante o festival Milhões de Festa,
alcançando um evento global com grande significado.
4. Conclusão
Para o desenvolvimento do projeto enquadrado nesta área assume-se como
fundamental a compreensão do percurso histórico do skate, dos fenómenos sociais
e culturais intrínsecos, e ainda a relação pessoal e individual com o meio. Assumindo
a cultura urbana do skate como fator relevante no contexto artístico e cultural
contemporâneo, as motivações para este trabalho derivaram do seu interesse de
investigação aliado a uma perspetiva de crescimento do universo visual da própria
modalidade, para dentro e para fora de si mesma e dos seus públicos.
A investigação-ação constituiu a metodologia que validou este processo de
investigação que, partindo de estudos de caso transportados e adaptados à
vertente prática, privilegiou o envolvimento do autores nas atividades em análise
através da experimentação. Desde o primeiro momento, a ilustração aliou-se ao
skate enquanto objeto e cultura, assumindo um caráter original, criativo e artístico,
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tornando-o num novo veículo de expressão artística. Construiu-se um volume
significativo de documentos que enquadram graficamente o estudo realizado
e permitiu explorar e compreender diversas áreas de estudo. Através desta
experimentação foi possível construir uma proposta sólida sobre o panorama do
skate em Portugal, em que como a ilustração e a arte atuam em parceria com o
mesmo.
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Abstract
How to identify and build the key inputs for the creation of identity in organizations? The
current level of complexity, the competitiveness that characterized the market and society
in general, requires new methodologies and innovative and creative tools for managing
the supply of products, services and communications of organizations, being corporate
identity a fundamental premise of this proposal, as a differential vector par excellence.
To address this approach the central idea focuses on the use of a device designed using
concepts that are based on the systemic model proposed Hernandis (1999), and the
strategic management of the improved design (Geida) of Demarchi et al. (2013) based
on knowledge management, which basically consists of organizing data from the
context, and based on them, establishing variables that become functional, formal and
ergonomic objectives, facilitating both businesses and designers the task of extracting
key information for the creation and construction of the visual codes that will result in
corporate identity, brand design and graphic construction for positioning keys.
Being a designer and an entrepreneur in creating an identity or redesign provides
different views for building information, and the model allows both stakeholders,
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building ideas through a suitable space for content management, identity and value
proposition through its products and services, all under the approach of a model called
“IdThink”. This experience has been brought to a subject of corporate visual identity and
brand, in the Program of Visual Communication Design at the Pontificia Universidad
Javeriana of Cali, Colombia, where students have taken two challenges during the
semester: the first one a redesign and the other, the creation of the visual identity for a
company, building concepts through the use of the “IdThink” model, with efficient and
innovative results, highly valued by the organizations with which they interacted.
Palabras-clave
Identidad corporativa, identidad visual, modelos sistémicos, gestión de marca.

En este estudio, se exploran e identifican componentes clave para la creación y
evaluación de la identidad en las organizaciones, a través de un modelo que propone la gestión de esos componentes, así como sus funciones e interacciones y su
evaluación en el tiempo. El actual nivel de complejidad, la competitividad que caracteriza el mercado y a la sociedad en general, trae consigo una creciente demanda de
soluciones cada vez más creativas y requiere de nuevas metodologías y herramientas innovadoras para la gestión de la oferta de productos, servicios y comunicación
de las organizaciones, siendo premisa fundamental de esta propuesta, la identidad
de marca como vector diferenciador por excelencia. En el contexto propuesto, se
concibe la gestión de la marca en los términos planteados por Mindrut, Manolica
& Roman (2015), bajo un enfoque en el que el concepto central es precisamente la
identidad y no solo la imagen, y en el que características como la cultura, la visión,
la personalidad, el posicionamiento, las relaciones y otros significados y creencias
seguidos por la empresa son esenciales. De igual manera, se visualiza la identidad
de marca desde una perspectiva dinámica construida en el tiempo a través de la
influencia mutua entre actores como gerentes o gestores y otros componentes
sociales como usuarios o consumidores (da Silveira, Lages, & Simões, 2013).
Para dar respuesta a este planteamiento la idea central versa sobre el uso de
un dispositivo diseñado utilizando conceptos que parten del modelo sistémico
propuesto por Hernandis & Iribarren (1999), y la gestión estratégica del diseño
mejorado (GeIDa) de Demarchi, et al. (2013) basados en la gestión del conocimiento,
que consiste básicamente en organizar los datos que provienen del entorno, y a
partir de ellos establecer variables que se transforman en objetivos funcionales,
formales y ergonómicos facilitando tanto a las empresas como a los diseñadores
extraer información clave para la creación y construcción de los códigos visuales que
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darán lugar a la identidad corporativa, diseño de marca y construcción gráfica para
las comunicaciones tanto digitales como analógicas, claves para su posicionamiento.
Este enfoque para la aproximación a la noción de identidad es sistémico, y la gestión
de datos, información y conocimientos se articula con conceptos fundamentales
como los propuestos por autores como de Rosnay (1979, p. 89), quien concibe un
proceso que parte de “[...] definir los límites del sistema en forma determinada;
identificar los elementos importantes y los tipos de interacciones entre estos
elementos; y en la determinación de los enlaces que integran un todo coherente
organizado”.
El modelo “IdThink”
Ser diseñador y ser empresario en la creación o rediseño de una identidad aporta
visiones distintas para la construcción de la información, el modelo permite que
ambos edifiquen a través de un espacio idóneo los contenidos para la gestión, la
identidad y la propuesta de valor a través de sus productos y servicios, todo esto
bajo el enfoque del modelo denominado propuesto “IdThink” desarrollado por
Demarchi, Fornasier, Hernandis, & Rosales (2014), que además de la obtención e
identificación de los objetivos formales, funcionales y ergonómicos de Hernandis &
Iribarren (1999), proporciona nuevas claves para el tratamiento del sistema exterior
y el filtrado de todas la variables que ingresan al sistema de estudio, dando como
resultado, un valioso esquema de producto para la gestión del conocimiento de
la identidad de la organización. El objetivo fundamental de usar esta metodología,
es el de asistir el proceso de creación, planificación y/o evaluación de la identidad
corporativa y el diseño de una marca, así como permitir el análisis, la descripción y la
resolución de problemas y establecer la posterior corrección de desviaciones en la
gestión del diseño.
En primera instancia, se aborda el análisis del sistema exterior, el cual se define
como la realidad que rodea a la organización y que a su vez plantea el problema
de diseño. Toda información que sirva como base de partida para obtener datos
desde el exterior que afecten el problema (el sistema de estudio). Para el análisis
del sistema exterior se realizan cinco acciones de análisis fundamentales: a. La
empresa (desde un mirador conceptual: posicionamiento, personalidad, concepto
de marca, valores beneficios funcionales y emocionales y atributos diferenciales),
b. La competencia-referentes, identidad visual (imagen, tipografía, color y forma),
c. Conocer las personas (factores humanos, experiencia de usuario, consumidor y
target), d. Benchmarking (interno y externo), e. Conocer el contexto (análisis DAFO) y
e. “Explorando conceptos” (Panel semántico conceptual). Ver imagen 1.
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Imagen 1: componentes del sistema exterior del modelo “IdThink”. Fuente: elaboración propia sobre Demarchi, Fornasier,
Hernandis, & Rosales (2014).

En el conocimiento de las personas, cuando se hace referencia a factores humanos,
se consideran las cinco dimensiones propuestas por Kumar (2013): física, cognitiva,
social, cultural y emocional. Por otra parte, para conocer el contexto se propone
el análisis a partir de un esquema DAFO de debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades. Ver imagen 2.

Imagen 2: Esquema de análisis DAFO. Fuente: elaboración propia.
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En segundo término y con apoyo en el ejercicio del análisis del sistema exterior, se
plantea el análisis del sistema de estudio y del sistema de producto, en el que se
establecen las variables de entrada y de salida, se vuelve sobre el panel semántico
conceptual y se definen los objetivos formales, funcionales y ergonómicos. Los
objetivos formales están relacionados con la satisfacción de los requerimientos
estéticos de un producto (semiótica, forma, colores, texturas, tendencia, acabados,
armonía, originalidad), los objetivos funcionales están asociados con proporcionar
al producto la tecnología, adaptabilidad, transformación, conservación, uso, cocreación / configuración, y los por su parte, objetivos ergonómicos, se ocupan de
la adecuación de los aspectos formales y funcionales al usuario (antropometría,
percepción visual, aspectos cognitivos, afectivos y conductuales). Ver Imagen 3.

Imagen 3: Sistema de producto con subsistemas fundamentales. Fuente: elaboración propia sobre Demarchi, Fornasier,
Hernandis, & Rosales (2014).

En cuanto a los objetivos formales, funcionales y ergonómicos, éstos guardan
relación con la combinación de tres modos distintos pero simultáneos de expresión
que propone Costa (2003): lo semántico (lo que se dice) se relaciona con lo funcional;
lo estético (como lo dice) se relaciona con lo formal y por último lo psicológico (lo que
evoca), se relaciona con lo ergonómico.
Esta experiencia de exploración de la identidad de la marca a través del “IdThink”, ha
sido llevada a una asignatura de identidad visual corporativa y marca de la Carrera
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de Diseño de Comunicación Visual de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali,
Colombia, donde los estudiantes han asumido dos retos durante el semestre, uno
el rediseño y el otro la creación de la identidad visual de empresas construyendo
los conceptos a través del uso del modelo, con resultados eficientes, innovadores y
altamente valorados por las organizaciones con las que se interactuó.
El trabajo en el espacio de la asignatura se llevó a cabo desde la interacción con
empresas con las que se interactuó a través de sus gerentes o delegados para
validar los procesos, y estuvo caracterizado por la iteración y la retroalimentación
permanente alrededor del modelo desde sus dos elementos integrantes: el análisis
del sistema exterior y el análisis del sistema en estudio. Ver imágenes 4 y 5.

Imagen 4: Análisis del sistema exterior proyecto “Pop Up Art”.

Imagen 5: Análisis del sistema en estudio proyecto “Pop Up Art”.

240

DESIGNA2015 - IDENTITY - INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESIGN RESEARCH - UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Conclusiones y reflexiones finales.
De las experiencias de aplicación del modelo “IdThink” en el ámbito académicoorganizacional se pueden destacar algunos aspectos fundamentales. En primer
lugar, los participantes han considerado innovadora la manera en cómo se gestiona
y reúne la información, permitiendo la objetivación de componentes y la cuidadosa
observación de sus funciones, así como de las interacciones que se generan entre
ellos. Lo anterior se valora muy positivamente como medio para identificar claves
de gran utilidad para la creación y evaluación de la identidad de las organizaciones.
De igual forma, se valora de manera muy positiva la posibilidad que brinda el
modelo para filtrar el sistema exterior, permitiendo jerarquizar y extraer las claves
más relevantes y significativas de acuerdo al contexto. Por último, funciona como
línea de base para trazar y evaluar un proceso evolutivo, que permite evaluar el
desempeño de la identidad de la organización en distintos períodos, favoreciendo
la trazabilidad de los aspectos más representativos de la gestión de la marca en el
tiempo.
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Abstract
The reflection presented in this paper is situated in the specific domain of territorial
brands. Apart from being a means of dissemination of the research project in the area
of Design proposed for PhD at the University of Aveiro, it also contributes to one of the
project’s specific goals – to compare project methodologies, processes, strategies and
outcomes of the creation, implementation and maintenance of the territorial brand by
analysing national and international case studies.
The territories, which are subject to the competition assumptions of the global market,
compete for part of the world’s attention and wealth, which represents an enormous
challenge to local administration. The management of the territory is political, but Design
is recognised for its eloquence in shaping the common place by communicating it in a
distinctive and memorable way, namely by taking advantage of the brand. It is therefore
advocated that the territorial brand should be collaborative, enabling the strategic
relation among three axes: 1 – University (Knowledge); 2 – Industry (Economy) and 3 –
Territory (Politics).
The city brand of Barcelona (Spain) won the deserved selection as case study because it
asserts itself as a collaborative project. By presenting itself as a public brand, it bases all
its communication in a participatory model with and for the citizens. The 1992 Olympic
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Games, regarded as an important moment in the way of thinking the city “Barcelona
more than ever”, were essential to give back an active citizenship to the city. Later, in 1999,
this was the starting point for the brand B “Let’s do it B”. (B in the Spanish word bien,
wich means well or right, is implied along with the B for the Barcelona we love.
Keywords
Territorial Brand; Barcelona; Municipal Communication; Relational Communication

1) Marca territorial, construção relacional
Uma marca não precisa de ser explicada, mas gostada. O apelo emocional
parece ser determinante para que as pessoas adotem as marcas, fidelizando-se.
A capacidade de algumas marcas se tornarem memoráveis advém pois da forma
como foi capaz de chamar à atenção entre as demais e é nesse espaço conquistado,
que reside a sua inteligência de diferenciação, pela afirmação de uma identidade
que a define. É estratégico o posicionamento alcançado/a alcançar e alicerçado por
uma comunicação constante que se quer inovadora e que vai definindo o valor da
marca ao longo do tempo. As marcas são pois, no momento atual, instrumentos de
desejo.
Produto da abertura de fronteiras dos territórios para um mercado global
fortemente competitivo e do alargamento das fronteiras da marca, os territórios,
hoje produtos de consumo, passaram a adotar estratégias de marca pela
necessidade de captação de investimento externo, exportações e turismo. Desta
forma, as marcas territoriais ocupam, principalmente desde finais da década de
1990, destaque nas agendas da política local, regional e nacional um pouco por
todo o mundo.
Anholt (2005: 247) descreve este paradigma afirmando que não há outra forma de
um país prosperar senão considerando-se um concorrente no mercado único. Num
mundo globalizado, todas as nações precisam de competir umas com as outras
concorrendo à atenção e riqueza do mundo. Azevedo et al (2011: 34) consideram
competitividade territorial como a capacidade de uma dada comunidade territorial
para assegurar as condições económicas do seu desenvolvimento sustentado e
Kotler et al. (1993) referiam-se já na década de 1990 à competitividade dos lugares
como novo desafio para os mesmos.
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Gaio (2010: 228) conseguiu apurar que a relação entre a envolvimento dos atores
locais e a imagem de marca dos territórios tem uma consequência direta, reiterando
que quanto mais envolvidos os stakeholders se sentem no processo construtivo da
marca territorial, mais tendem a assumir a sua auto-imputação e são os territórios
com posturas mais colaborativas na construção e gestão da sua marca que tendem
a construir e adoptar auto-representações e imagens públicas mais positivas.
Gelder (2011: 37) reconhece como principais atores locais, através dos quais as
nações e cidades comunicam, o turismo, o sector privado, a política interna e
externa, os investimentos, a imigração e a cultura e educação da sua comunidade
social.
Ao posicionar num paradigma mais holístico e colaborativo os processos
estratégicos e operacionais de gestão das marcas territoriais, estar-se-á a potenciar a
identidade do lugar e a sustentabilidade da sua marca (GAIO 2010: 233).
2) Barcelona, a marca
Barcelona, a segunda maior cidade de Espanha em número de habitantes é uma
das cidades com melhor imagem a nível mundial. Vários rankings confirmam
este posicionamento, de acordo com Bellloso (2011: 118) que cita o estudo da
Saffron Brand Consultants (2008) Barcelona vê-lhe reconhecida esta boa imagem
pelo cosmopolitismo, criatividade, inovação e qualidade de vida sendo que na
Europa é ultrapassada apenas pelas capitais Londres e Paris. Outro estudo citado,
o de Cushman e Wakefield (2009) que se baseia na opinião de mais de 500 altos
executivos de empresas europeias, coloca Barcelona como a quarta melhor cidade
para negócios, ultrapassada somente por Londres, Paris e Frankfurt. O autor refere
ainda o estudo da Ernst&Young (2008) que dá a liderança a Barcelona para cidades
da zona da Europa Mediterrânica e o Anholt-Gfk Roper City Brands Index (2009)
atribui a sexta posição mundial à força da imagem de marca de Barcelona, sendo
ultrapassada por Paris, Sydney, Londres, Roma e Nova Iorque.
Em todo o caso, estes rakings servem aqui apenas para demonstrar que as marca
Barcelona é reconhecida a nível internacional, mas também como reforço da
importância das marcas territoriais na atualidade, nomeadamente como área
temática de investigação e análise.
Importa então perceber a origem deste sucesso e Belloso (2011: 119) aponta vários
fatores. Desde logo, o facto de a gestão da marca de Barcelona, que acontece de
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forma consistente e persistente ao longo de anos ter desencadeado uma profunda
transformação da cidade que se corporizou em novas infraestruturas, modernização
dos sistemas públicos de saúde e educação, novos negócios e abertura cultural. A
profunda alteração na visão e liderança dos decisores políticos é apontada como
ponto de viragem fundamental, Barcelona renasceu a partir de 1979 (depois de
40 anos de ditadura Franquista) com o objetivo de melhorar a qualidade de vida
dos seus cidadãos e de conquistar um lugar de reconhecimento no mapa global.
Esta nova liderança impulsionou a participação e cooperação da sociedade civil/
instituições públicas na definição de estratégias e de uma visão de futuro para a
cidade. Há que referir o contributo indispensável da eleição de Barcelona para a
organização dos Jogos Olímpicos de Verão em 1992 e que vieram acelerar todo
o processo e providenciar os recursos necessários para alavancar o planeado
redesign da cidade. Foi também identificada a identidade única e diferenciadora da
cidade, motivada pela história, cultura, língua, gastronomia, localização, paisagem
ou clima, mas também pelo espírito empreendedor e postura acolhedora dos
seus habitantes. Finalmente, como fator de sucesso, Belloso aponta a criatividade,
inovação e ousadia, identificando estes como denominadores comuns do processo
de transformação de uma cidade que adotou como seu, um modelo urbano de
arquitetura moderna e gosto pelo Design.
3) Barcelona, comunicação municipal
Barcelona mais do que nunca foi o slogan que emocionou os cidadãos e os
enamorou novamente pela sua cidade. A nomeação como organizadora dos Jogos
Olímpicos de 1992 acelerou o espírito de construir a cidade que queriam para
viver, de forma a ser essa a cidade a apresentar ao mundo a tempo do evento. A
importância mundial desta organização para o território anfitrião constituiu por isso
uma oportunidade, deu vitalidade local, visibilidade internacional e representou um
ponto de viragem de reconhecida importância na história recente da cidade.
Sob este contexto de mudança foi composto o primeiro departamento de
comunicação municipal, para criar a imagem da cidade, de uma Barcelona para o
futuro. Aqui se formaram equipas de trabalho cuja principal missão era entender
com eficiência e eficácia, a diversidade das necessidades e pedidos dos cidadãos.
Fazer dia-a-dia uma cidade melhor, entre todos, porque cidade é sinónimo de
partilha (AJUSTAMENTO DE BARCELONA 2003: 101), foram premissas do projeto que
se propôs fazer de Barcelona mais do que uma cidade, uma marca, devolvendo aos
seus habitantes, uma cidadania verdadeiramente ativa, colaborativa e relacional.
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Mais uma vez foi precisamente a participação dos cidadãos que em 1999 fundou o
alicerce e consistiu ponto de partida para um segundo momento da comunicação
municipal em Barcelona, a marca B (em catalão a letra B e a palavra Bé – bem,
pronunciam-se da mesma forma). “Hagámoslo juntos, hagámoslo Bien” fazia agora
sentido. B de Bien é também B de Barcelona. O sublinhado no B representa um
sorriso cúmplice. A marca é apresentada da seguinte forma: “es en la Barcelona
nuestra de hoy, que debemos hacerlo B. Para vivir B ahora, cotidianamente. Y
preparar B el futuro, conjuntamente” (PUIG 2003: 60).
Estava já claro nesta altura que a marca é o município (conjunto de ações e
estratégia de posicionamento seguidas) e a forma como o município pensa e
propõe deixar marca na cidade, planeada para cada ciclo de governação.
conclusão
As marcas territoriais representam um factor de afirmação, posicionamento e
distinção. Definem estrategicamente aquilo que o lugar tem para oferecer aos seus
consumidores (residentes, trabalhadores, empregadores, investidores ou visitantes) e
são por isso um recurso fundamental para todos os territorios.
Barcelona iniciou de forma pioneira a nível internacional logo na década de 1990,
políticas de comunicação municipal públicas com e para os cidadãos, alinhando-se
assim com um dos pressupostos da investigação que este artigo alimenta e que se
fundamenta na vantagem competitiva de construção relacional da marca territorial,
sendo por isso aqui apresentada como um exemplo genérico de boas práticas
políticas e criativas.
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TYPOGRAPHY AND VISUAL IDENTITY:
THE CASE OF LITERARY JOURNALISM
MAGAZINES
ID 359
Jael Rincon
RMIT University. Australia

Abstract
Magazines are successful and resilient mediums of communication. On hard copy,
magazines are compact, easy to handle and are become an object of desire. They
are above all visually and aesthetically engaging. These are persuasive elements and
fundamental reasons behind the sophisticated design done to make magazines –
significant parts of our past and present cultural materiality – socially appealing in an
ultra crowded media market.
Historically magazines have been part of media socialization, representation and
entertainment. The fact that the magazine industry is still enjoying reader’s loyalties in
light of the inexorable decline of newspapers, one must ponders on the role played by the
design, graphic, identity and visual communication employed to achieve this loyalty.
This paper aims to look –broadly– at the design of three literary journalism
magazines. They are published in Australia, Latin America, and the US. While this is
not a comparative study, theses three magazines will allow the author of this article to
examine common and different design communication approaches. This paper will
focus on the design and also on the graphic style, including typography and colour
analysis and visual communication strategies.
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The three selected magazines are The Monthly, Etiqueta Negra, and The New Yorker.
These are magazines that have framed political and cultural events, incidents and wellknown figures in their respective national and international settings. The magazines
concerned in this study are characterised by a literary story-telling narrative, which is
longer than conventional news stories and more detailed.
Magazines have been unspoken cultural objects of representation and communication
with a very distinctive graphic design. This paper will argue that magazines’ graphic
design has blurred the lines between author, journalist, designer, or image editor.
The visual communication persists and the use of visual elements pushes the limits of
typography, text-image conventions, and materiality and binding, which have became
identifier communicative components.
Keywords
Literary magazines, literary journalism, graphic design, visual communication

An examination into literary journalism magazines visual
communication and identity
At the difference of newspapers and books, scholars have neglected magazines as
field of study and inquiry. This is regrettable insofar as magazines and their visual
documentation are seen as living history, collectable souvenir (in the sense of
memory of reminder of people, places, or events) and nostalgia.
Understanding the content and visual representations on magazines cannot be
understood without considering its social dimensions and their materiality. It is
the case that, magazines have recorded the incredibly complex life of past century
in a breath of detail approached by any other medium (Andrade & Gabriela 2012;
Beigel 2003; Hockings 2015). Visual communication, therefore, involves the process
of designing communication ‘products’; this procedure is linked – as Margolin and
Fuentes suggest – to its culture and history (Margolin 2009; Murillo Fuentes 2002).
In Latin America, whose magazine history can be traced back to 1830 (Alonso
2004), magazines have established their own publishing universe. The network
of magazines is large and at the same time dynamic. Some magazines appeal to
the world of ideas thought, aesthetical and narrative explorations. The majority
are independent publications founded by journalists with the assistance of
entrepreneurs who tend to advocate an editorial line rather than commercial
demands. Literary journalism magazines in Latin America persuade with their
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slogans, which describe the personal attributes of their readers: pleasure for
having leisure time and inspiration from magazines that result to be desirable and
collectable objects.
Literary journalism magazines have a strong and distinctive communication design,
which we will explore in further detail later in this paper.
Literary journalism, as it’s delineated in this paper, has facilitated the emergence of
outstanding magazines (Hartsock 2011; Naranjo 2014; Sims 2011), in Latin America
magazines come and go, however magazines such as El Malpensante, Etiqueta Negra,
Gatopardo and Semana still remain publishing.
In the United States, a large field of print culture has eased to collect an examine
reportage publications at one particular moment (Forde & Foss 2012; Tebbel, J 1972;
Tebbel, JW & Zuckerman 1991). The notable four volumes of Frank Luther Mott’s A
history of Magazines in America, winner of a Pulitzer Prize in History in 1939, is the
backbone for numerous publishing studies.
In the US, political and social changes had always been a preoccupation of
magazine editors. As early as 1819, antislavery magazines began to appear,
particularly in the Northwest Territory. The Quakers – a religious group committed
to antislavery – prior to the ‘immediate abolitionism’ of the 1830’s published a
periodic publication. Antislavery writers illustrated this period; the editor of the first
‘periodical’ established primarily for the discussion of slavery was Charles Osborn,
who began his Manumission Intelligencer in 1819. From its start the magazine
conveyed political and cultural opinion.
The magazines have historically been debating platforms for earnest discussions
of social, cultural, political and economic matters. The newspapers have been
involved as well, but by their nature -daily print-, they could no offer the same broad
reaching, and bigger opportunity for political debate that posses the a periodical
publication (Tebbel, JW & Zuckerman 1991).
Magazines visual communication has been scholarly documented in North America
and the UK; however, there are not comprehensive records of magazines designed
in Latin America (Alonso 2004; Naranjo 2014). In the US, Frank Leslie founded Frank
Leslie’s Illustrated news magazine, a weekly magazine which with another weekly
magazines such us Harper’s covered the outbreak of war, the Panic of 1857. ‘Henry
Carter was Frank’s real name; he decided to use a pseudonym to protect himself
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from his father who opposed his son’s wish to be an artist’. He signed as ‘Frank
Leslie’ to the drawings he submitted to the Illustrated News of London, the famous
British magazine claimed to be ‘the first illustrated journal in the world’, cited in
Pearson (1990).
In the UK, the first issue of the Illustrated London News appeared in 1842. Its founder
was Herbert Ingram who began publishing a weekly that could have pictures in
every edition and brought plenty of detailed illustrations to each publication.
The Frank Leslie’s Illustrated news magazine and Harper’s Weekly established the
image as a reporting strategy in the US. Written news seemed far more accurate,
truthful and reliable when accompanied by an appropriate illustration1. Frank Leslie’s
Illustrated news magazine publicly declared the successful and effectiveness of
reporting stories with the use of images.
Historical events generated major content for magazines. In the time of war, wellknown artists produced several drawings of war subjects; artists and journalists were
sent to places in conflict. It became apparent that war was to become a significant
factor behind the successful magazine industry. For instance, Frank Leslie’s Illustrated
news magazine pronounced in repeated occasions that their intention was to
document the conflict with visual images.
By the same time, the illustration became significant in visual communication on
magazines. Cartoonist Thomas Nast in the Harper’s Weekly was able to establish the
illustration as a credible means by which to convey the news to the sophisticated
New York reader, through his graphic reporting of the war (Pearson 1990, p. 106).
Literary journalism magazines intend to reach a rather narrow audience – primarily
educated and financially comfortable. The main reason is that their audience has
the leisure time to read the magazine and be able to afford it. Literary journalism
magazines are not agenda setting2 – as it is the case of newspapers – however
they provide a more in-depth and explanatory platform jump into the sphere of
speculation, analysis and discussion. Readers are formed by politicians, religious
representatives, communal leaders who would have definite roles in influencing
public opinion (Franchi 2013; Tebbel, JW & Zuckerman 1991, p. 21).
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Three magazines, a case in point
The Monthly magazine in Australia and Etiqueta Negra in Peru were highly influenced
by the US The New Yorker, Esquire and Atlantic Monthly. They have, however, a strong
design and editorial tone. In Australia, The Monthly magazine characterises itself by
include the country political agenda and social concerns in long form writing, using
its certain aesthetics to approach an intellectual and senior audience.
The first issue of The New Yorker first presented in its cover a ‘starchy-looking gent
with the beaver hat and the monocle’ in February 1925. People asked themselves
who was the man with the monocle being offered as an image of The New Yorker,
but he was just a character, ‘the mystery man’ drew by Rea Irvin, a cartoonist and
first creative editor who also designed the New Yorker headline type. This particular
character obtained a name: Eustace Tilley, named by Corey Ford, who ran the
magazine in its first year and addressed the magazine in a ‘corporate’ persuasive
writing. Ford articles were complemented with Eustace Tilley’s illustrations in
different scenes according to the stories.
The tone of The New Yorker was strongly established by Eustace Tilley’s image. The
image was published every February until 1994. Years later the image has been
satirised, decomposed, transformed and distorted on most of the anniversaries
(Mouly 2015).
In Peru, magazine Etiqueta Negra - established in 2002 - plays an important place in
the ‘magazines of reportages’. Published in Peru, Chile and Panama, the magazine
defines itself as a publication for the ‘absent-minded’. Julio Villanueva Chang a
former journalist founded the magazine; with the collaboration of distinguished
writers Etiqueta Negra has published detailed reportages.
In Australia, Morry Schwartz –Adjunct Professor at RMIT University and Melbourne
property developer – founded The Monthly magazine in 2005. The Monthly is a
political oriented magazine with a strong Australian character. Peter Long, former
designer and The Monthly’s creative director is a ‘covers designer’. This magazine’s
cover rarely use illustrations, although they have been used in particular editions.
A keen photography from a well-known and debatable personality in a framedwindow in white or coloured thick outline is the front cover in this magazine.
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In terms of typography in the front cover of The New Yorker, the headline was
inspired by the illustrations in a 1915 book named Journeys to Bagdad. According to
Larson and Picard (2005), good typography induces to good mood, the headline of
the three magazines use typography as a visual persuader and magazine identifier.
The New Yorker headline is lighter, a light font compared to the heavy and thick
characters in Etiqueta Negra and The Monthly.
According to Rossiter and Bellman (2005: 152), brands aims emotions rather than
reasons. From their marketing perspective and adopting ideas from Larson and
Picard (2005), typography may be defined as a branding element that can generate
brand awareness3. Brand awareness and brand preference focus on audience
motivations and perceptions for buying decision; afterward typography plays an
important role to engage audience with the magazine’s character.
The magazines’ masterhead is the page where the magazine’s editors, collaborators
and everyone who worked in the magazine making are mentioned. This page
according to Franchi (2013) describes the complex editorial and publishing
machine, and represents the publication’s editorial mission, style and processes. The
masterhead page of the three magazines is an important page; Etiqueta Negra often
includes a text highlighting the origin of the magazine ‘Hecha en Perú’ (made in
Peru) and has a distinction between the creative collaborators and the marketing
team. The New Yorker includes on the top an illustration of Eustace Tilley; and The
Monthly use a background image related to the topic of the issue that often comes
from a gallery, State Library or a recognised photographer. The common element on
this page is the constant colours: red and black.
The colour has been used in societies for expression and communication. Social
science of the colour points that the uses of dyes, pigments, stains etc. are used to
manipulate the expression of feelings, for the communication of ideas, and for social
interactions (Leeuwen 2011).
According to Leeuwen (2011, p. 3), colour is defined as social phenomenon. It is the
‘society that ‘makes’ the colour, the gives its definitions and meaning, constructs its
codes and values, that organizes its customs and determines its stakes’. The same
colour can express many different meaning and many different colours can express
the same meaning. In Australia, for instance, red colour represents the red earth;
Aboriginal peoples’ spiritual relation to the land, in politics is the colour of socialism,
communism and revolution, and in Latin America often symbolizes blood. Politically
it has been a color used by progressive political movements (flags, pamphlets, etc.).
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Awareness that colour can express character or personality emerged to a large
degree in the course of the nineteenth century. ‘We associate the character of colour
with the character of the person,’ argued Goethe (1970). Yellow is ‘bright, serene,
gay, softly exciting’; blue brings ‘cold, shade, gloom, melancholy’. Considering
the emotive effect that colour possess, it should be an important resource for
communication designers.
These three magazines have a powerful visual identity. The use of illustrations,
infographics, and photographs combined with other visuals forms such as
typography and colour, characterizes the narrative and visual communication in
aesthetically designed literary journalism magazines.
Communication through images is strong-minded by past experiences and
knowledge. History and culture are part of a symbolic system (Gombrich 1972; Lima
2014) created in the context where images emerged. Certainly, literary journalism
magazines are outstanding cultural, political and social compositions.
Conclusion
The magazine is a complex and sophisticated publishing format. It is a form of
communication able to scape from the strict layout protocol of newspapers.
Magazines allow a different interaction between text and image and are part
of a series that address a narrative. The aim of this paper was to examine
how magazines have been unspoken cultural objects of representation and
communication. Broadly, this paper observed at the design of three literary
journalism magazines, focusing on their graphic style, including typography and
colour analysis and spotting their visual communication persistent character.
Magazines’ visual elements lead their identity; typography and colour became
identity components in the visual communication of literary journalism magazines.
Etiqueta Negra, The Monthly, and The New Yorker are visually and aesthetically
engaging. Their visual elements make them persuasive objects and fundamentals
reason behind the sophisticated design reflects significant parts of past and present
cultural and social materiality.
Although - according to the history - the first magazines were more text oriented,
pictorial explorations and new reproduction technologies in the twentieth century
provided new visual possibilities. Furthermore, the profound political and cultural
transitions shaped the magazine’s character and tone; certainly, magazines became
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a channel for communities to learn about new understandings of modernism,
democracy and communism.
Literary journalism magazines’ provoking visual system, invite to collect them
and position them as a cultural product. In a social context, these magazines
‘express readers aspirations’ and connect visual identify with socially materially and
discourses.

notes
1. Illustrations were used as complement of the text and helped to persuade the written information.
Illustrations have been used as aids for understanding, they can communicate complex concepts in a wellstructured way, and visualise relations and systems that in a different way would be more complicated.
2. Agenda setting refers here to the newsroom traditional setting, where journalist writes in a newsroom
working hand in hand with the editor and the newsroom staff while building the story.
3. Brand awareness is a known concept in advertising and marketing, the definition in this paper is related
to the function of visual elements in building identity and memory. The Brand awareness is reflected in the
loyalty relationships between the reader and the magazine.
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La mirada fotográfica,
una vía para el conocimiento
de la identidad
ID 360
María del Carmen Bellido-Marquez
Universidad de Granada. Spain

Abstract
The definition of the person immerses the subject in the evidence that this is not
the owner of his identity, because it is built by the gaze of others. In this sense, the
photographic image is an instrument and a path to find the own identity and the
others people, because it showing the visible and not visible evidence that combines the
elements that determine the social and intimate, public and individual or collective and
personal identity of the subject.
Keywords
Fotografía, identidad, imagen, retrato-autorretrato, arte contemporáneo.
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Introducción
La definición del ser y su autodeterminación sumerge al sujeto en la evidencia de
que no es dueño de su propia identidad, sino que ésta es construida por la mirada
de los demás, pues él sólo puede definirse a “sí mismo” a partir del “otro”, y el
descubrimiento de esta verdad le inicia en una continua búsqueda de su propia
identidad, para conocer su imagen social a partir de la mirada ajena, como camino
para su íntimo conocimiento personal.
La principal herramienta de esta vía de experimentación es la mirada, no entendida
solo como una forma de ver el mundo, sino de percibirlo; pues permite al hombre
estudiar su mundo, mediante el reflejo especular o la fotografía. Sin embargo, lo que
el reflejo ofrece al individuo no es más que una copia que remite al original, pues el
“cuerpo no está ahí, entre las cosas, sino de este lado de mí, más acá de toda visión”
(Merleau-Ponty, 1992: 109), dado que es un todo, complejo y unificado que percibe
el mundo mediante multitud de estímulos entrelazados y relacionados entre sí y de
igual modo se expresa ante él con su actitud y fisonomía.
Frente a la fugacidad e irrealidad de la imagen que devuelve el espejo surge la
cualidad de permanencia que ofrece la fotografía. Con ella un breve instante, una
mirada o un movimiento se transforman en una imagen inmóvil, retenida en el
tiempo, condenada a la fijación de un momento preciso que trascenderá a la
posteridad. Con ella el artista crea una red de interrelaciones entre el individuo y su
imagen, su identidad personal y social, jugando con la representatividad de la foto y
siéndose sabedor del valor que ésta posee para la construcción de la identidad real
o figurada del ser en el presente y en el futuro .
La hipótesis de este trabajo plantea que la fotografía ha sido y es empleada por
diversos artista como vía para la figuración de su identidad frente a los demás y ante
él mismo, esperando atisbar las posibilidades polisémicas que ofrece la imagen, en
cuya diversidad interpretativa radica su libertad de expresión e interpretación.
La metodología utilizada plantea la revisión de la obras fotográficas de varios
fotógrafos, como ejercicio de análisis comparativo y deductivo. Para ello se analizan
parámetros relacionados con el retrato fotográfico y el autorretrato a través del
estudio de las fotografías de varios autores, especialmente del panorama español
contemporáneo, sin olvidar algunas referencias internacionales.
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Figure 1: Pablo Picasso, Autorretrato, 1972. Disponible en: http://img01.lavanguardia.com/2013/06/06/Yo-PicassoAutorretratos-Museo_54375413205_54374916805_576_694.jpg

Figure 2: Andy Warhol, Andy Warhol, Self-Portrait, 1986. Acrílico y serigrafía sobre lino, (101.6 x 101.6 x 3.5 cm).
The Andy Warhol Museum, Pittsburgh. Disponible en: http://www.warhol.org/collection/art/selfportraits/1998-1-805/
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Desarrollo
Desde su invención hasta nuestros días las fotografía ha sido usada como medio
para ver el mundo, aprehenderlo y coleccionar sus imágenes, hasta el punto de que
las obras de algunos autores han servido para evidenciar aspectos pocos revelados
o admitidos de él y otros propios del universo creativo de los fotógrafos, que han
buscado en lo visible lo ocultamente invisible, transmitido por las imagenes en
su contexto social y temporal. Así pues, este medio se ha convertido en el más
prolífero para la búsqueda de la identidad, ya sea personal e íntima, pública y
social, individual o compartida, e incluso, múltiple o polisémica, pues es el sentido
de ambigüedad y misterio que presenta todo retrato o autorretrato fotográfico lo
que ha hecho que la fotografía no haya quedado convertida en un mero medio
instrumental (Schnaith, 2011: 33), sino en un fin artístico cargado de un vasto
contenido conceptual.

Figure 3: Francis Bacon, Autorretrato, 1971. Óleo sobre lienzo. Paris, Centro Pompidou.
Disponible en: http://cdnb.20m.es/trasdos/files/2011/10/Self-Portrait-1971.jpg.
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Especialmente las imágenes de retratos y autorretratos nos han mostrado rostros
de personajes anónimos o figuras relevantes como texturas carnales de recóndita
identidad, metáforas de personalidad, cual desnudos psicológicos, que han
evidenciado la fachada pública o íntima del individuo, es decir: el retrato social, el
humano o la máscara.

Figure 4: Richard Avedon , Autorretrato. Disponible en: http://graffica.info/richard-avedon/
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Esta temática artística ancla sus antecedentes en la pintura de retrato
contemporáneo que abordaron estudiadas poéticas en las últimas décadas del
siglo XX, con trabajos pictóricos como los realizadas por Pablo Picasso (fig. 1), Andy
Wahrol (fig, 2), Lucian Fraud o Francis Bacon (fig. 3), entre otros, sin olvidar el paralelo
desarrollo que tuvieron las obras fotográficas realizadas por autores como August
Sander (1876-1964), que ofreció un documento y un esbozo social, natural y sincero
de la Alemania de los años veinte (Sander, 2008: 5), Dorothea Lange (1895-1965)
en EE.UU., que mostró las consecuencias sociales que causó la Gran Depresión
americana o Richard Avedon (1923-2004) (fig. 4), que junto a sus fotos de moda,
valoró la desnudez de la identidad popular americana.

Figure 5: Alberto Schommer, Autorretrato.
Disponible en. http://albertoschommer.com/wp-content/uploads/2014/07/SERIE-MASCARAS-Alberto-Schommer.jpg
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En el panorama artístico español existen artistas que han trabajado el retrato, con
distintas poética, como Alberto Schommer (1928-2015), Humberto Rivas (19372009), Rafael Navarro (1940-) y Alberto García Alix (1956-), entre otros.
Schommer buscó en sus fotos (fig. 5) el aspecto social de sus personajes de forma
natural y especialmente construida, de manera que su obra presenta la Historia de
España que le fue contemporánea. Le interesó de sus modelos lo que representaban
socialmente, no lo que eran como personas o seres individuales. Retrató personajes
famosos pero sin buscar en ellos a las personas, sino su representatividad social,
quedando parcialmente enmascarada su identidad real, pero no ocultándola, pues
querer mentir ante la cámara puede suponer “decir la verdad más profunda que no
aparece ante la vista natural” (Verdú, 1989: 10).
De los fotos de retratos de Humberto Rivas (1937- 2009) (fig. 6) podría decirse que:
“todas son en realidad una misma imagen, sobria y penetrante. Lo único que cambia
de ellas es la apariencia de lo fotografiado, pero se mantiene lo oculto, el ser original
desprovisto de forma y vanalidad” (Gili, 1998: 2). De esta manera busca la identidad
más íntima de sus modelos, el silencio infinito de su alma que muestre su verdadera
individualidad. En esta exploración del alma ajena no cabe sino apreciar que Rivas
también se busca a sí mismo y que cada una de sus obras muestra también un
fragmento de su propia identidad.

Figure 6
Humberto Rivas, Autorretrato. Disponible en:
http://www.arsomnibus.com.ar/web/muestra/
humberto-rivas--antologia-fotografica-19672007---festival-de-la-luz-2014
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Rafael Navarro ha trabajado bajo las premisas de la Gestalt, entendiendo que la
precepción visual de un conjunto, de un “todo”, es más compleja y ofrece más
información que el análisis de sus partes; de aquí su complejidad de observación y
aprehensión de la realidad o verdad. Bajo estos conceptos, el autor ha realizado
composiciones múltiples (fig. 7) en las que ha indicado haber incluido pistas
personales para interpretar su trabajo, que pretenden introducir al espectador en sus
estados psíquicos. Sus obras pueden interpretarse como: “marcos humildes para
verdades/mentiras inabarcables. Suerte de haikus visuales que en su sencillez formal,
en sus escasos y pequeños elementos, tornean la llave minúscula, pero cargada de
poder, que abre nuestra sensibilidad más íntima” (MNCARS, 1991: 92).

Figure 7: Rafael Navarro, Díptico gran formato #8, 2004. Fotografía sobre papel baritado virada al selenio, 130 x 90 cm.
Disponible en: http://rafaelnavarro.es/es/dpticos-gran-formato-2002-2004#
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Alberto García Alix (1956-) es un artífice de su propia identidad. La autodefine
en imágenes a través de su vida, su mirada fotográfica y su propia obra artística,
resultando una actividad narcisista, ególatra e exhibicionista de la que él mismo
dice que: “no deja de ser un ejercicio de vitalidad y el motivo o la causa para alejar,
aunque solo sea por un instante, mi intenso miedo” (García Alix, 2014: 117). Sus obras
(fig. 8) muestran personajes famosos, espacios urbanos y aspectos de su propia
identidad, que denotan ambigüedad, crudeza, ternura y enuncian que “en esta
compleja diversidad se halla la clave de nuestro ser” (NMCARS, 1991: 200).

Figure 8: Alberto García Alix, Diálogo con cuervo.
Disponible: http://ep00.epimg.net/cultura/imagenes/2013/02/05/album/1360061228_454010_1360061535_album_normal.jpg
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Conclusiones
Este estudio muestra que la fotografía desde su origen a la actualidad no ha perdido
la impronta instantánea de poder captar la identidad de una persona a través de
su mirada, atuendo, gesto y/o entorno; y también la capacidad que tienen muchos
fotógrafos para interpretar dicha identidad desde su modo de elaborar sus retratos
o autorretratos, de forma que estas obras presentan siempre una verdad que escapa
al control del fotografiado, evidencie éste o no en la imagen lo que creía o deseaba
mostrar (Schnaith, 2011: 176). De esta forma el arte del retrato fotográfico hace
visibles las no presencias contenidas en toda imagen, la identidad espiritual de la
persona fotografiada, su construcción conceptual y no solo su apariencia formal o
física.
De esta manera, si se busca la identidad del individuo a través de su imagen
fotográfica, se ha de atender más a su retórica formal que a su composición visual,
dado que la foto no atraviesa la piel pero la presenta y ésta, como reflejo del ser,
transmite lo no visible de la persona, su condición humana, cómo es y no solo quién
es o desarrolla socialmente, pues la mirada fotográfica es vía para la observación
más profunda del ser humano.
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CAMINHOS CRUZADOS:
O DESIGN COLABORATIVO
NA OLARIA PEDRADA DE NISA
ID 364
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Abstract
Nisa quartz inlaid pottery exists nowadays in Portugal, only in Nisa, in Alto Alentejo,
Portugal, and its main distinguishing feature, is the task performed by women called
“pedradeiras”, that by inlaying small white quartz stones in the clay, draw motifs based
on the flora, fauna and local mystic symbolism. Today only three potters, with their wives,
remain working. The finding that there are no new interested in learning or developing
this technique, confirms the risk of extinction of this material culture.
In order to contribute to safeguarding the memory of this cultural heritage, a workshop
was developed in June 2013 through a participatory and collaborative methodology.
The initiative, integrated designers and students, together with the artisans, allowing
everyone to have a direct impact on the workshop. What we intend to present, is the
result of this action on the ground, providing information about its methodology,
through an anthropological and ethnographic perspective.
Keywords
Olaria Pedrada, Nisa (Portugal), Património Cultural Material e Imaterial, Artesanato,
Design de Produto
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À procura do saber/fazer
A olaria pedrada subsiste hoje em Portugal, apenas em Nisa, e a sua principal
característica consiste na tarefa desempenhada pelas “pedradeiras”, que ao
incrustar pequenas pedras de quartzo branco na pasta de barro, desenham motivos
baseados na flora, fauna e simbologia mística local. Hoje apenas três oleiros, com as
respectivas mulheres, se mantêm no activo.

Figura 1: Oleiro António Pequito, 2012, Foto da autora.

Em 2013, realizou-se um workshop de verão, no âmbito da tese de doutoramento
em Design “Olaria Pedrada de Nisa: do Artesanato ao Design de Produto”, tendo em
vista contribuir para a salvaguarda deste saber/fazer.
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O principal objectivo do workshop, foi a partilha de know-how deste património
cultural, a fim de (re)construir novos paradigmas para a futuro, uma vez que nos
dias de hoje a transmissão de conhecimentos e práticas, desta técnica, nos moldes
convencionais de transmissão empírica é praticamente inexistente.

Figura 2: Pedradeira Joaquina Pequito, 2012, Foto da autora.

O workshop, teve lugar de 13 a 15 de Junho em Nisa, no Alto Alentejo; resultante de
um exercício de reflexão sobre a aplicação de metodologias participativas no ensino
de design, por forma a contribuir para a aproximação dos diferentes intervenientes
envolvidos: estudantes e docentes de design, artesãos, designers e comunidade.
Um dos objectivos deste projecto foi testar especificamente uma plataforma
colaborativa, capaz de alimentar não só a prática e o ensino de design, como o
traçar de novos caminhos para a olaria pedrada de Nisa.
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A Forma antes de o Ser
Desde o neolítico que por necessidade técnica, o homem começou a adicionar
outras matérias-primas ao barro, tais como a sílica e seus derivados, a fim de
emprestar às pastas maior plasticidade e resistência.
A presença dos fragmentos de quartzo revela a estrutura densa e compacta da pasta, dura e
uniforme, funcionando aqueles como factor de porosidade, assegurando, simultaneamente,
a necessária consistência. Revelam ainda, uma técnica primitiva: adição de quartzo que se
encontra, geralmente, nas camadas argilosas, quebrado por sucessivas percussões, depois da
operação prévia de cozimento, operação que o tornou mais brando e alvo. Os povos neolíticos
usaram e aperfeiçoaram esta mesma técnica, como se prova com os conhecidos vasos
caciliformes e semiesféricos de Palmela e seus paralelos culturais de Ciempozuelos (Ribeiro,
1984:67).

Figura 3: Pedras de quartzo brancas, 2013, Foto da autora.

Assim a adição de corpos de sílica à argila, está intimamente ligada na sua génese
à fortificação da pasta, e ao aumento da sua porosidade, revelando-se numa maior
resistência às diferentes temperaturas, assim como numa maior capacidade de
arrefecimento da água. Como nos referem Parvaux e Alba; “une évaporation rapide
s’opère à l’extérieur et permet un abaissement important de la température de l’eau par
rapport à la température ambiante, que A. Brongniart estime être de 4º a 7º”
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(Parvaux, 1968:25) , e ainda Miguel Alba, “el cuarzo blanco, envuelto en la arcilla y
visible en las paredes externas e internas de la pieza, tendría por objeto acentuar la
porosidad del recipiente de agua (rezumar) para que refrescase el contenido y, empapado
el barro, éste proporcionase al líquido buen olor y sabor”(Alba, 1992:89).

Figura 4: Bilha de Nisa (cântaro de água), 2012, Foto da autora.
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As peças de olaria pedrada possuem algumas mais valias técnicas, mas também
algumas fragilidades. Esta olaria tem uma boa capacidade de resistência, a diferentes
temperaturas e uma óptima capacidade de arrefecer água, mesmo em ambientes
muito quentes (i.e. 40º C), como são os que se vivem no interior do Alentejo, no
Verão. No entanto, as peças não são por tradição cozidas a temperaturas muito
altas (c. 700º C) o que resulta em peças pouco resistentes a toques mais pesados
ou embates. Este facto prende-se primordialmente com o seu antigo uso ou valor,
ou seja, apesar de todo o trabalho na produção e grande investimento na parte
estética, até meados do séc. XX estas peças eram, acima de tudo, “descartáveis”,
uma vez que o seu uso no quotidiano era muito efémero.
Artesanato vs Design
Por meio da interacção e cooperação de áreas, como o design e o artesanato,
que nos parecem por vezes tão próximas como distantes, pretendemos alcançar
e transpor para a área disciplinar do design novos modelos de entendimento da
prática do “saber fazer”.
O ponto de partida deste projecto, passou por um conhecimento da história e
das diferentes apropriações, que ao longo do tempo deram lugar e traçaram o
caminho do património que hoje conhecemos como Olaria Pedrada. Tendo em
conta o ponto de viragem na vida social da olaria pedrada que hoje se reconhece,
como a também daí decorrente recomendação da sua urgente inventariação a
fim de contribuir para a salvaguarda deste património cultural, percebemos a vital
necessidade de entender e constituir o conhecimento que possa vir a salvaguardar
este conhecimento e as suas características e técnicas para novos contextos.

Figura 5
Trabalho de
desenvolvimento
de um dos projectos
do workshop em
colaboração com
o oleiro António
Pequito, 2013,
Foto da autora.
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Um dos principais propósitos do desenvolvimento desta acção foi compreender
qual é a identidade cultural que define a olaria pedrada de Nisa, e quem mais
contribui para essa construção, se aqueles que a produzem ou se aqueles que
dela se apropriam. Uma vez que pelo conhecimento do conjunto de processos
e transacções que a caracterizam, podemos (re)conhecer a cultura partilhada da
comunidade em que se insere, e assim obter a diversidade de singularidades que
a constituem. Ao abrir esta linha de investigação, abordámos aspectos como as
técnicas, os tipos, a genealogia das formas, a decoração, os oleiros, os rituais de uso
e o seus valores simbólicos.

Figura 6: Trabalho de desenvolvimento de um dos projectos do workshop, do designer Abdul Wahid em colaboração com o
oleiro António Pequito, 2013, Foto da autora.

Workshop ‘Olaria Pedrada de Nisa - Crafts & Design’
Em Fevereiro de 2013, o projecto foi apresentado na Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto -FEUP-, em particular ao Curso de Especialização em Design e
Desenvolvimento de Produto. A 21 de Março foi apresentada, numa aula presencial,
a técnica da Olaria Pedrada de Nisa assim como as suas características, mais valias
e fragilidades. Foram também apresentados os testes até aqui desenvolvidos
no CENCAL - Centro de Formação Profissional para a Indústria Cerâmica, com a
aplicação de novas cores, a cozedura a temperaturas mais altas e a aplicação de
vidrado.
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O workshop de Verão decorreu com os artesãos Joaquina e António Pequito,
integrando os estudantes de design da FEUP do curso de EDDP, designers de
produto e de comunicação de diferentes origens, professores de design e de
engenharia.
Dos projectos apresentados pelos alunos do curso de EDDP, foram seleccionados
4 projectos, a fim de serem desenvolvidos durante a workshop. Desta feita, os
projectos foram desenvolvidos em equipa e com novas perspectivas e análises
críticas dos designers/estudantes que integrassem as equipas, assim como através
da interacção com os artesãos. Todo o evento foi filmado e foram realizadas
entrevistas a todas as partes interessadas, tendo em vista alimentar um estudo
etnográfico completo da acção no terreno.

Figura 7: Resultado preliminar de um dos projectos desenvolvidos durante o workshop, 2013, Foto da autora.

Do workshop resultaram 9 peças, decorrentes dos projectos previamente
seleccionados, onde foram abordadas novas cores e acabamentos, novas formas
e usos utilitários. As peças foram realizadas num processo colaborativo entre os
artesãos e os participantes, onde foram levados em consideração princípios para a
maior rentabilização das metodologias participativas usadas no processo. Assim foi
pedido que se constituísse o conhecimento da olaria pedrada de Nisa através da
partilha, permitindo reduzir a distância entre os intervenientes, e assim dar lugar à
construção de uma relação de confiança.
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Durante o workshop os alunos foram acolhidos em famílias da comunidade, por
forma a permitir que os alunos tivessem um conhecimento, global e transversal
deste património, através da comunidade.
Olaria Pedrada de Nisa: Caminhos para o futuro
O nosso propósito, desde o início, é relacionar a problemática do design, tendo
como base uma cultura local, com as necessidades dos consumidores na
contemporaneidade a nível global.
Hoje, embora nos encontremos num mercado muitas vezes encarado como global,
em que muitos produtos e serviços são transversais a mercados de consumo
diferenciados e complexos, deparamo-nos com a necessidade de contrariar a
massificação; onde o consumo é personalizado através de objectos que se integram
num panorama local, mas também global.
O contexto económico em que nos encontramos, propicia novas formas de negócio
e exploração de nichos de mercado. Onde outrora, se encarava o artesanato como
uma actividade menor, hoje abrem-se caminhos a novas formas de o (re)fazer e (re)
introduzir, com novos valores e usos, no mercado.

Figura 8: Filmagem e gravação das entrevistas aos intervenientes após a realização do workshop, 2013, Foto da autora.
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Após o workshop, analisámos e desenvolvemos a viabilidade de criar uma
plataforma onde fosse possível aferir novos caminhos para a olaria pedrada de Nisa.
Aquilo que percebemos desde a primeira abordagem, no terreno, foi que existiam
apenas três oleiros a produzir, com cada vez mais dificuldade em escoar os seus
produtos, uma vez que existe um profundo desencontro entre os oleiros e a actual
procura do mercado.
Acreditamos ser possível resolver este problema, por meio de uma plataforma
colaborativa, com designers, comunidades académicas e artesãos, envolvidos na
produção de novos produtos. Só assim será possível desenvolver novos objectos,
com novos valores e usos, mas com uma mesma raiz identitária.
O workshop, permitiu assim dar lugar a um espaço de reflexão in loco, capaz de
promover, a salvaguarda deste património cultural material e imaterial.
Com esta iniciativa, tentámos transferir e compartilhar conhecimento através
de uma abordagem de design participativo e colaborativo com os artesãos,
comunidade local e designers. Com base neste trabalho de campo, acreditamos
que foi dado um primeiro passo para traçar novas e frutíferas interacções (e não
intervenções) entre designers e artesãos.
Acreditamos assim, ter contribuído para a salvaguarda deste saber/fazer, através do
despertar de mentes e aguçar de novas vontades de acção.
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SUSTAINING CULTURAL IDENTITY
THROUGH DESIGN. A STUDY
ON A LOCAL DESIGN INITIATIVE
IN ISTANBUL
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Safak Erkayhan
Yeditepe University Turkey

Abstract
Cultural identity has always had an im- portant role in design as the most fundamental
ele- ment of creativity and diversity. Different cultures and identities have created various
colours, forms, patterns and styles in the area of design throu- ghout the ages. Cultural
identities have created unique style of lifes and characteristic structures in diverse
geographies.
Protecting cultural diversities and sustaining cul- tural values and identities in
communities are the crucial subjects in our increasingly globalised world today. The
process of globalization has been trans- forming cultures and identities, weakening
the local cultures under the hegemony of global culture. While globalization refers to
flows of people, trade, communication, ideas, technologies, finance, social movements,
crossborder movements, it refers to also a pattern of worldwide connect-edness and,
simultaneously, of disconnect-edness and a “dis- -location” of culture (Feathestone and
Lash 1999; Feathestone, 2006; Sassen, 2011 ). Rapid urbani- zation causes the destruction
of traditional values, on the other hand.
Istanbul is an unique historical city that its cul- tural history goes back to prehistoric
period. The city has been founded in the 7th century BC as a Greek colony, then was part
of the Roman Empire, afterwards has been the capital of the Byzantine and Ottoman
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Empires. Today, with its nearly 14 million inhabitants Istanbul is the biggest city in
Turkey and also global center of the country. Even though the city has a remarkable
cultural heritage coming from different cultures and folks, in last decades it has been
transforming under the effects of globalization and rapid urbanization losing its cultural
characteristics in various areas. Like many other cities of the world, the subject of
protecting and sustaining cultural identity is a crucial issue in Istanbul.
In recent times, there has been founded in a num- ber of local initiatives in Istanbul,
who works for supporting local development through design and creativity. The paper
examines one of the initia- tives, named „Give Sound of Your City Interdisci- plinary
Production Platform“ and investigates its performed projects related to cultural
sustainabili- ty. The initiative aims to be active in the process of transformation in urban
places. It offers solutions to fulfill the needs of the city taking into conside- ration its
nature and structure, culture, sociology, craft and design characteristics. They develop
diverse projects in public places, also in digital en- vironments to call people‘s attention
into cultural subjects, and also encourage them participate prepared public events.
In the research is examined an infographic workshop realised by the Give Sound of Your
City Interdisciplinary Production Platform on KadIköy which is a historical district in
Istanbul.
The research has been conducted in three stages using qualitative and quantitative
methods. Firstly, content and visual representation of the five infographics which were
produced during the workshop are analized in frame of cultural sustai- nability. In the
second stage, in-dept-interviews have been realized with the team members of the
initiative to question the processes of the project including planning, designing, and
implementing. In the third stage, submitting an online questionnaire a field study is
conducted to the participants of the projects with the aim of measuring the creative
process of the project.
Keywords
Cultural Sustainability, Visual Commu- nication Design, Local Initiatives, Urban
Communication, Istanbul
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CITIES, URBANIZATION AND CULTURAL SUSTAINABILITY
Today we are experiencing the greatest period of urban migration of all times. In 1960
about one third of world’s population lived in cities. Half of humanity – 3.5 billion people
– lives in cities today. By 2030, almost 60 % of the world’s population will live in urban
areas.
The world’s cities occupy just 3 % of the Earth’s land, but account for 60-80 % of energy
consumption and 75 % of carbon emissions. Rapid urbanization is exerting pressure
on fresh water supplies, sewage, the living environment, and public healt (http://www.
un.org/sustainabledevelopment/cities/).
With increasing economic, social, ecological problems in cities, sustainability has become
a key factor in order to preserve our world for future generations. Brundtlands report of
1987 was defining ‚sustainable development‘ as „the development that meets the needs
of present without compromising the ability of future generations to meet their own
needs“ (Dessei, Soini, Fairclough and Horlings, 2015: 22). As cities are hubs for ideas, commerce, culture, science, productivity, social development and much more, sustainable development goals have been increasing in a global scale in order to „make cities inclusive,
safe, resilient and sustainable“ (http://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/).
Although the value of culture for development is stated in a few recent international
texts, at the start the cultural dimension of sustainability was not well indicated, and
perhaps was not well recognised or accepted. The World Conference on Cultural Policies
in 1982 concluded with a declaration emphasising for the first time the importance of
culture for a harmonious development. In the formal documents most commonly regarded as the founding texts of the sustainable development agenda, however the concept
of sustainable development rested almost exclusively on ecological, social and economic
dimensions, and only the protection of cultural minorities was mentioned in any significant way„ (Auclair and Fairclough, 2015: 2).
Sustainable development or sustainability is usually seen as a win-win-win solution
between ecological (protection), social (justice) and economic (viability), hence the widely-used model of three pillars or axes (Dessei, Soini, Fairclough and Horlings, 2015: 23).
Recent researches have demonstrated that the notion of sustainability is also social and
cultural, all these aspects being interconnected. Hawkes remarked that the four pillars of
sustainability are: cultural vitality (wellbeing, creativity, diversity and innovation), social
equity (justice, engagement, cohesion, welfare), environmental responsibility (ecological
balance), and economic viability (material prosperity) (Hawkes, 2001: 25).
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Studies revealed that culture is a significant driver of development. Diversity of
cultural activities enhances quality of life and adds value to the economy; culture
can be seen to play a significant role as a driver of sustainable development and can
contribute to regional cultural revival and consequent positive economic and social
benefits.
Culture represents and creates wider relations between human and nature, past,
present and future, the materalised and the imagined world. Cultural sustainability
is about maintaining links with the past, whilst recognising that heritage is about
much more than preserving materiality or even ‚keeping the past alive‘. Policies
relating to heritage and memories seek to protect and preserve but also to use and
develop non-material as well as material heritage, such as folklore, cultural practices
and attitudes, events and traditions and buildings or artifacts (Dessei, Soini,
Fairclough and Horlings, 2015).
CREATIVE CITIES, CULTURE AND SUSTAINABILITY
Culture can be defined in two inter-related definitions: culture is the social
production and transmission of identities, meanings, knowledge, beliefs, values,
aspirations, memories, purposes, attitudes and understanding; or the ‘way of life’
of a particular set of humans: customs, faiths and conventions; codes of manners,
dress, cuisine, language, arts, science, technology, religion and rituals; norms and
regulations of behaviour, traditions and institutions.
So, culture is both the medium and the message – the inherent values and the
means and the results of social expression. Culture enfolds every aspect of human
intercourse: the family, the education, legal, political and transport systems, the
mass media, work practices, welfare programs, leisure pursuits, religion, the built
environment (Hawkes 2001: 3).
Cities are more important than ever, they are the central actors within nations and
increasingly recognized as the engines of their national economy. The world of
nations turns around their cities, however important the nation state or rural life
may seem to be. The cities of Europe include 80 % of inhabitants and cities are
responsible for nearly 80 % of wealth creation. Yet why have cities over the last 20
years regarded a focus on culture as the vital ingredient of their sustainability and
revitalisation, their sense of themselves and even to their survival ? Why has culture
and creativity moved centre-stage in urban development ?
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Culture needs to be broadly conceived as a set of distinct and unique urban resources
if cities are to maximize their potential. Some resources are physical such as the buildings and human intervention that shape the form and functions delivered by a city.
Others are to do with soft infrastructure such as the values, networks, traditions and
attitudes that make up an urban culture. Then the varied roles and regenerative power
of culture in city revitalization become more apparent (Landry, 2003: 6).
Each city has a culture responding to its local conditions as well as to its external
environment. This culture is etched into the urban landscape, buildings – old and new
-, the way the city is put together, its attitudes to public space, its social life, food, the
products associated with it, the symbols and rituals of significance; its songs, dance,
painting, writing and language; its attitudes to its past and the future, and even the
way the city is managed and organized.
Landry has underlined that creativity has been a way of the new competitiveness
in cities. Creativity has risen too because people have realized that the sources of
competitiveness now happen on a different plane and they need to learn afresh how
to compete beyond merely low cost and high productivity. It includes: A city’s cultural
depth and richness, which might mean heritage or the availability of contemporary
artistic facilities; the capacity to network globally and to keep abreast of the best, the
ability to create imaginative partnerships (Landry, 2007).
Underlying much of the creative city debate is local distinctiveness, as most creativity
is a response to local circumtance. The creativity debate itself emerged against the
backdrop of reinvigorated globalization and the tendency of homogeneity. This
takes the emphasis away from a continual concern with the new. It asks instead what
is unique, special or different about this place. These are then some oft he main
resources a city can use to project ist identity and to position itself in the wider world
(Landry, 2007: 11).
Since the 1980s, local cultural development came to assume a central place on the
policy agendas of cities and regions in developed countries around the world. City
based cultural planning has emerged to be the most significant local cultural policy
innovation of recent years. The emerging cultural development priorities also highlight
the importance that is being placed on fostering the creativity of cities and regions as
the basis for strategies to revive local economies and to mark places, symbolically, as
„different“. This emerging discourse of the city reimaging cultural policy formulation
and takes the idea of a marketable ‚local culture‘ as its point of departure .Central to
such strategies is the rhetoric of local difference and diversity (Stevenson, 2003: 48).
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Promoting its distinctive place-spesific characteristics; particular traditions, conventions and skills, as well as spesific qualitative attributes of local products, including
their place of origin, which help to infuse them with an „exclusive aura“, authentification of substantive and symbolic qualities are the conditions for broader sustainability of a creative city (Scott, 2006:9-10; Ratiu, 2013: 132).
Richard Florida’s theory of the creative class and cities (2002, 2005) suggests that
a significant positive correlation exists between the incidence of creative class in
different cities and the local economic growth, emphasizing, the importance of the
immaterial economic dimensions of the urban space –the creativity associated wit
the human capital (Florida, 2005 : 1)
Cultural strategies of urban regeneration and redevelopment have identified some
roles that artists played in fostering cultural consumption (in the 1970s and 1980s)
as well as within and around cultural production and the symbolic economy (in the
1990s) : „visual artists play a key productive role in creating and processig images for
the urban economy. More recently, the urban culturalist perspective, the cognitivecultural perspective and the new paradigm of the urban sustainable development,
old the notion that individual and collective expressions of creativity could be
channeled to address not only urban renewal but also environmentally sustainable
economic regeneration, social justice and community building. Thus the arts and
artistic creativity could play a significant role in both material and immaterial processes: constructing social identity and contributing to social belonging; creating city
image and urban identity; creating culturally meaningful places; place-based myths,
narratives, and collective memories; contributing to participative process from the
ground; and improving the qualiy of emotional life and promoting changes towards
sustainable lifestyles (Ratiu, 2013: 133).
RESEARCH METHODOLOGY
The research aims to detect the role of local initiatives in supporting cultural
sustainability and the role of design and designers in attracting people’s attention
to cultural issues and cultural identities. As a case study we examined an infographic
workshop created by the Give Sound of Your City Interdisciplinary Production
Platform on Kadıköy, which is a historical district in Istanbul.
The research has been conducted in three stages using qualitative and quantitative
methods. Firstly, content and visual representations of the five infographics that
were produced during the workshop are analyzed in the framework of cultural
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sustainability. In the second stage, in-depth-interviews have been conducted
with the team members of the initiative to question the processes of the project
including planning, designing, and implementing. In the third stage, by submitting
an online questionnaire, a field study is conducted among the participants of the
projects with the aim of measuring the creative process of the project.
CONCEPTUALIZING CULTURAL VALUES AND IDENTITIES THROUGH
DESIGN IN KADIKÖY
Give Sound of Your City Interdisciplinary Production Platform
Give Sound of Your City Interdisciplinary Production Platform is a social design
initiative that aims to create and disseminate collective production culture in an
urban environment. The platform was founded in 2013 and has been located in
Kadıköy. Coming from various fields of design, team members improve practices
with the aim of the formation of livable cities and productive societies. They have
been using design as a tool to improve solutions for urban issues. They detect
the current problems of places in urban areas, come together with different
occupational groups and produce collective solutions aiming to sustain local
characteristics and to raise awareness and communication in communities. The
districts of Istanbul and local communities are the working areas of the platform.
Through various projects they improve local design projects and encourage the
people of the city to participate in the projects (http://www.sehrinesesver.com/).
Rapid consumption of places has been destroying the characteristics of cities today.
Destruction of nature and culture has been erasing memories of places and causing
disconnection between time, place and communities. As Merve Akdağ Öner, who
is one of the founders of the Initiative pointed out, the platform considers design
‘as an improvement and transformation tool based on the needs of cities. They give
special importance to study and sustain local characteristics; to stimulate social
communication and raise awareness; to improve collective solutions through design’
” (Merve Akdağ Öner, personal communication, September 3, 2015).
Infographic WorkshopKadıköy
Kadıköy is a large and populous cosmopolitan district on the Anatolian side of
Istanbul, on the shore of the Sea of Marmara. It is a residential and commercial
district, and with its numerous bars, cinemas and bookshops, is the cultural center of
the Anatolian side. Kadıköy is an old settlement where relics have been found going
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back to 5500-3500 BC. Chalcedon (Kadıköy) was the first settlement that the Greeks
from Megara established on the Bosphorus, in 685 BC. Chalcedon changed hands
time and time again, as Persians, Bithynians, Romans, Byzantines, Arabs, Crusaders
and Turks passed through the area. In the Ottoman period, Kadıköy became a
popular market for agricultural goods and in time developed into a residential area
for people who would commute to the city by boat. The population was the typical
Ottoman Istanbul mix of Armenians, Greeks, Jews and Turks. Kadıköy has several
churches (Greek, Armenian, Serbian, Catholic, Protestant) and synagogues. The
centre of Kadıköy today is the transportation hub for people commuting between
the Asian side of the city and the European side across the Bosphorus. Also, a busy
shopping district, with a wide variety of atmospheres and architectural styles (http://
www.kadikoy.bel.tr/;https://en.wikipedia.org/wiki/Kad%C4%B1k%C3%B6y).
Infographic Workshop Kadıköy was the first workshop of its kind in Turkey with
the investigation of a district and using infographic as a communication design
tool. In order to investigate Kadıköy’s current urban issues Give Sound of Your City
Interdisciplinary Production Platform made a call for the workshop. Coming from
different areas of design, 16 workshop participants collected data about Kadıköy and
transformed the information into easily perceivable graphic visual representations.
Five projects, Haydarpaşa Station,Culture and Art Production in Kadıköy, District
Bazaars, Everyone’s Kadıköy and Göztepe Park were created during the workshop.
The idea to begin the project on Kadıköy was transmitted by the workshop
coordinators Merve Akdağ Öner, Ertunç Öner and Kemal Şahin:
”We live in a big city. The beginning of the workshop has been the question ’how aware are
we of life in this city?’. When we stop rushing and slow down, we realize that we missed a lot
of things. And also the others were missing, too. Through infographics we wanted to say:’look,
you have these things in your places’ and to raise awareness“ (E. Öner and K. Şahin, personal
communication, October 10, 2015).
”We are drowning in a sea of information and technology, today. It has increasingly been
difficult for people to be able to perceive their environments. An important step for the
citizens would be to be involved in their environments to have right to speak. With this aim
we organized an infographic workshop to present the life and potentials of Kadıköy in an easy
understandable way through infographics” (M. A. Öner, personal communication, September
3, 2015).
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Project 1. Last Station Haydarpaşa

Picture 1: Last Station Haydarpaşa, infographic

Haydarpaşa Station is one of the most important historical sites in Istanbul. It was
founded in 1908 as part of the Baghdad railway. Over the years the station has
become an important transport hub that connects the East and the West, and also
the center of internal and external migration movements in Turkey. Despite being
an important cultural symbol of the city Haydarpaşa has been under the threat
of closure, recently. The Istanbul Municipality decided to close the station and
transform it into a tourist attraction. The building is the subject of current public
debate in Istanbul.
In the project a group of designers collected data about the station and
transformed them into a graphical representation. Using the name ’Last Station
Haydarpaşa’ they refer to the building’s history related to migration. Historical and
architectural features, culture and service values, and also human perceptions of the
building were pointed out on the graphics.
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Infographics draw attention to some points such as that the station has seven
railroads and four platforms. It connects Haydarpaşa to 52 cities in Turkey and
Europe, Greece, Bulgaria, Armenia, Iran and Syria. It was built by the German
architects Otto Ritter and Helmuth Conu. The port building was planned by Turkish
architect Vedat Tek in neoclassic style. In the construction of the building German
and Italian stonemasons worked together. They raised revenues of 20 billion TL from
201 products like advertising, film, TV series, and clips that were taken in Haydarpaşa
Station. On the graphic a notable position was given to the actual debates on
Haydarpaşa; they have transmitted the wrongful decision of the Municipality of
Istanbul and have declared that the station has fulfilled the UNESCO World Heritage
List criteria.
The Infographic emphasized the important role of the building as a cultural icon,
drawing attention to its cultural memory, multicultural historical background, and
the need for protection of the building as part of Istanbul’s cultural heritage.

Picture 2: Culture and Art Production in Kadıköy, infographic

The infographic collected the statistical data on art and culture activities in Kadıköy
and visualized them. It has transmitted the information that Kadıköy has seven
cultural centers where 2,950 activities take place on eight stages; it has 11 exhibition
halls and 55 galleries where 625 exhibitions have been organized by 1,500 artists
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and reached an audience of 208,333. 1,302 concerts have been performed in the 21
concert halls reaching audiences of 838,690. Kadıköy has 30 theaters that showed
280 plays with 1,925 performances, etc.
The work emphasizes that although Kadıköy has this big potential for art and culture
activities, the district does not have a contemporary art museum, an international
festival or a biennial. On the other hand, half of the inhabitants of Kadıköy travel to
the European part of the city to watch international activities.
The graphic draws attention to the richness of the art and culture scene in
Kadıköy visualizing statistical data and underlining the need of the inhabitants for
international cultural activities at the same time.
Project 3. Everyone’s Kadıköy

Picture 3: Everyone’s Kadıköy, infographic

The infographic pointed out the rich diversity of the users in Kadıköy and the most
popular routes taken through the area. Stating focal points of the district in public
places, the graphic narrates one day of six stereotypes who live or pass through
Kadıköy.
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The six stereotypes areAgop (62/Yel Değirmeni), Maria (60/Germany), Kerem (25/
Mecidiyeköy), Elif (17/Moda), Tolga (27/Kartal), and Handan (37/Moda) who visit
various places along six different routes in Kadıköy. They tour different places like
historical monuments (Hagia Euphemia Church, Haydarpaşa Station, Boğa Statue),
cultural buildings (Haldun Taner Theater, Süreyya Opera House, Rexx Movie),
social places (Şükrü Saraçoğlu Stadium, Baylan Patisserie, Beyaz Fırın Bakery, Çiya
Restaurant), parks, avenues, streets, regions (Moda, Söğütlüçeşme, Kadife Street,
Yoğurtçu Park, Bahariye Avenue, Halitağa Avenue) or use transport vehicles like the
ferry, metro, bus or tram.
The graphic promotes different cultural places of the district emphasizing the
multicultural structure of Kadıköy. By providing interesting information about the
places it lets the audiences know more about the places they live and use. As the
designers say, ’this is everyone‘s Kadıköy. It has history, diversity and different colors
which have to be protected’.
Project 4. District Bazaars

Picture 4: District Bazaars, infographic
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District bazaars are an inseparable part of the local shopping culture in Istanbul.
Located on different days in different parts of the city, bazaars are not only
economical, but also social sharing places. They give support to the local economy,
and bring together local dealers and inhabitants from all classes, selling vegetables,
fruits, cheese, meat, cloths, household goods and even cosmetics.
The infographic introduces the seven bazaars of Kadıköy and gives detailed
information about them including their addresses, how big they are, what goods are
available, etc. Furthermore, on the graphicthe benefits and advantages of bazaars
are narrated in amusing language through a flow diagram referring to the way of
speaking of dealers in bazaars locally.
The infographic underlines local traditions, customs, conventions and cultural
identity and tries to direct people to use bazaars and sustain local values.
Project 5. Göztepe Park

Picture 5: Göztepe Park, infographic

One of the most important problems in Istanbul, including Kadıköy, is to have green
places in urban areas. Because of rapid and unplanned urbanization there are very
few green places or parks in the city.
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The graphic draws attention to the parks of Kadıköy. Göztepe Park was founded in
1940 and is the one of the few green places and socializing areas in Kadıköy. The
graphic visualizes information about the users, vegetation and equipment of the
park.
According to the given data Göztepe Park has 1,842 trees of 50 types, 1.25 billion
flowers, 8,800 m2 of rose gardens, 12,000 roses, and 2,200 tulips. Most of the users
of the park are children (aged 7-15) with 55 %, then adults (aged 25-40) with 24 %.
Most of people use the park for walking (26 %), resting (26%),and socializing (17 %).
Giving the slogan of ‘Lung of Kadıköy’, the infographic draws attention to the
importance of the ecological system in the district and also of sharing culture
through the parks.t
RESULTS AND DISCUSSION
Design has become a central aspect of urban life. Design can make places and
things more efficient, safer, more functional, more attractive and more desirable. It
is a vital dimension of the exchange value of things and a key determinant of their
marketability (Knox, 2011: 4).
Beyond the fundamental importance of design in facilitating the circulation and
accumulation of capital, design can also play a key role in contributing to the
quality of life and the livability and sustainability of cities. Design can make urban
environments more legible and help to create a sense of place (Knox, 2011: 236).
Cultural sustainability means to protect cultural values and to stimulate creative
power through culture and use it for the development of communities. In the
research, we questioned the role of design in cultural sustainability asking the
question what contribution has the Give Sound of Your City Interdisciplinary
Production Platform made to sustain cultural values in an urban place ?
The research has stated that participants in the Initiative take three steps in the
process of the projects: (1) They identify the problems in local urban areas. (2) They
bring together interdisciplinary groups and give them support for producing design
solutions; first of all developing a concept around the issues in local places and then
transforming it into visual design to make it more attractive and understandable
for people. (3) They promote the design process and design products using
communication tools to extend the effects of the solutions.
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It is possible to say that the Initiative has raised creative power for the use of public
interest. Motivating designers (or the creative class) to study local issues, and by
making them create design products -in this case infographics- the Initiative has
attracted people‘s attention to cultural subjects in Kadıköy and has given remarkable
support to cultural sustainability in the district.
16 people participated in the workshop. Participant demographics indicate that
the participants’ average age was 24 (55 % female, 45 % male). 40 % of them were
graduates while 60 % of them were working. They were graduates from various
universities in Istanbul and Kocaeli: 10 % industrial designers, 25 % architects, 40 %
visual communication designers and graphic designers. Half of the participants were
living in Istanbul on the European Side, while 37 % livedon the Asian Side of Istanbul
and 13 % in Kocaeli.
It has been established that the creative producers of the projects were relatively
young groups of designers from different fields of design - mostly visual
communication design and graphic design - living in Istanbul and Kocaeli.
Divided into five groups, designers collected data on Kadıköy and created different
concepts that they found important for the districts. First of all, both the Initiative
and the designers emphasized that the most important thing for Kadıköy should be
to protect the local characteristics of the district. To make their approaches clear the
participants were questioned about the characteristics of Kadıköy.

Table 1: What are the particular characteristics of Kadıköy?

Firstly, they agreed that important characteristics of the district are vitality of art
and culture and cultural diversity (67 % yes, 33 % possibly). 83 % of them stated
traditional cultural values, historical buildings and geographical location of the
district are also important other characteristics. Moreover, some participants added
that being a transportation hub or having a high number of students would be the
particular characteristics of Kadıköy.
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Table 2: What contributions would you provide to the audiences through your projects in Kadıköy ?

The designers were asked for their targets and expected contributions to the
audiences. As table 2 indicates, the first target of the projects was to provide
protection of local values. Afterwards, they aimed to make people more informed
about their environments and to expand consciousness of cultural identity. Raising
awareness of cultural values and ecological issues were the other targets.
The designers were also asked what contributions they had discovered in the
process of the workshop. 17 % of the designers said that before the workshop they
were not aware of the values and cultural identity of Kadıköy, while 33 % were
partly aware. This means that not only audiences but also the designers of the
projects have gained cultural awareness on Kadıköy during the workshop. Some of
the designers added that during the workshop they had the opportunity to learn
more about local people and their interests. The others pointed out that making
detailed investigations into urban areas and developing representations for the
people have increased their sense of belonging to the city. Furthermore, a lot of
designers mentioned that the technical skills they acquired on infographics during
the workshop have been an important contribution for them.
Both the members of the Initiative and the designers have pointed out that usage
of infographics had an effective role in the projects. Merve Akdağ Öner explained
that: ’they had to choose an effective method to be able to reach people from
different backgrounds. Infographics create an attractive and simple language to give
messages. They aimed to use a language that was understandable for everyone’.
By using infographics lots of data on Kadıköy could be visualized in an amusing and
readable way, without vanishing within the texts, numbers, and reports. Designers
have used pictograms, simple graphic images, timelines, flowcharts etc. to generate
messages in an easily perceptible way.
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As discussed above, the third step taken by the Give Sound of Your City
Interdisciplinary Production Platform was promoting the design process and also
the design products using communication tools to disseminate the messages to the
citizens of the city.
Before and after the workshop social media channels were used actively. Various
interested foundations and media institutions were informed through mailing lists.
Four newspapers, 40 web sites, blogs, and magazines published the infographics.
Infographics were exhibited in different places in Kadıköy to reach the citizens of the
district. In Göztepe Park the infographic brochures were distributed to visitors to the
park. The members of the Initiative estimated that the project reached an audience
of at least 100,000. Undoubtedly, the spreading of the infographics lead to sharing
the cultural messages they included and directed the citizens of the city to think
about cultural issues.
As mentioned above, culture has been a significant driver for sustainable
development in cities. As creativity has found a new competitiveness in cities,
values, traditions, and attitudes generate urban cultures and each city has a culture
responding its local cultures. The research indicates that Give Sound of Your City
Interdisciplinary Production Platform has had a significant role in sustaining local
characteristics and cultural identity in urban places. By organizing a workshop on
Kadıköy, it has opened up various questions on cultural issues such as heritage,
values, habits, diversity, and ecology. The participants built an agenda on Kadıköy
and activated the power of design in order to reach the people of the city.
The role of designers has been described as creating strategies on cultural issues
(such as protecting local characteristics and values, having more information about
history, places and life in local districts, expanding consciousness of cultural identity,
raising awareness of cultural values and ecogical issues) through visual design.
Transforming the data into visual elements, the designers have generated a more
understandable and perceivable way to communicate. In this way, they make the
citizens more aware of the problems and issues, to sustain cultural identity .

DESIGNA2015 - PROCEEDINGS - SUSTAINING CULTURAL IDENTITY THROUGH DESIGN. A STUDY ON A LOCAL DESIGN INITIATIVE IN ISTANBUL

297

KAYNAKLAR
Auclair, E., Fairclough, G. (2015). Theory and Practice in Heritage and Sustainability. Between past and
future, Routledge.
Dessein, J., Soini, K., Fairclough, G. and Horlings, L. (eds.) 2015. Culture in, for an das Sustainable
Development. Conclusions from the COST Action IS 1007 Investigating Cultural Sustainability. University of
Jyväskylä, Finland.
Featherstone, M., & Lash, S. (1999). Spaces of Culture. City, Nation, World, London,Thousand Oaks, New
Delhi: Sage Publications.
Featherstone, M. (2006). Genealogies of the Global. Theory,Culture & Society, 23, Retrieved fromhttp://www.
uk.sagepub.com/dicken6/Sociology%20Online%20readings/CH%201%20-%20HARGITTAI.pdf
Florida, R. 2005. Cities and the Creative Class. NewYork, London: Routledge.
Hawkes, J., 2001. The Fourth Pillar of Sustainability: Culture’s Essential Role in Public Planning, Published by
The Humanities, a book series by Common Ground Publishing.
Knox, P.L., 2011. Cities and Design, Routledge Critical Introduction to Urbanism and the City, Routledge:
London and New York.
Sassen, S. 2011. The Global Street: Making the Global, Globalizations, 8 (5),573-579, http://www.tandfonline.
com.lproxy.yeditepe.edu.tr/doi/pdf/10.1080/14747731.2011.622458
Landry, Charles. 2003. Imagination and regeneration: Cultural policy and the future of cities, Stage
Project, Cultural Policy and Action Department Directorate General IV – Education, Culture and Heritage,
Youth and Sport, https://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Completed/STAGE/DGIV_CULT_
STAGE%282003%293_EN.pdf
Landry, C. 2007. Creativity and The City, The Urban Reinventors Issue 1 June 07
Ratiou, D.E., 2013. Creative cities and/or sustainable cities: Discourses and practices, City, Culture and
Society 4 (2013), 125-135.
Scott, A. 2006. Creative Cities: Conceptual Issues and Policy Problems. Journal of Urban Affairs, 28(1), 1-17.
Stevenson, D., 2003. Cities and Urban Cultures, Issues in Cultural and Media Studies, Open University Press:
Maidenhead, Philedelphia.
http://www.sehrinesesver.com/
http://www.culturalsustainability.eu/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/

298 DESIGNA2015 - IDENTITY - INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESIGN RESEARCH - UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

PRODUTO
\ PRODUCT

DESIGNA2015 - PROCEEDINGS - SUSTAINING CULTURAL IDENTITY THROUGH DESIGN. A STUDY ON A LOCAL DESIGN INITIATIVE IN ISTANBUL 299

300 DESIGNA2015 - IDENTITY - INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESIGN RESEARCH - UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

PRODUCT DESIGN FOR NEW IDENTITY
IN DEVELOPMENT OF REPELLENT
APPLICATIONS
ID 261
Nelson Amorim
Polytechnic Institute of Cavado and Ave. Portugal
Miguel Terroso
Polytechnic Institute of Cavado and Ave. Portugal
Álvaro M. Sampaio
University of Minho. Portugal

Abstract
The process of globalization has allowed people to travel to any place on the planet
with an unprecedented speed and volume of travellers. However, a trip may result in a
series of complications for human health, when destination is located in regions where
insect-borne diseases are a risk, such as malaria. These scenarios imply prevention and
protection actions, such as the use of repellents to avoid bites. Although, the travellers,
as users, presents some resistance in the use of this type of products, since the current
identity of these products normally is associated to insecticides. In this context, not using
repellents by the traveller exposes and increases the risk of illness. Thus, the question is
how can we create and develop a new identity product for insect repellence?
This paper is part of a study for the development of a product for insect repellent with
a new identity, in its use and interaction with the user. The product aims to respond
effectively and safely in the insect repellence and stimulate the user functional and
emotional desire in their use. Thus, it is intended to minimize the risk of illness or
discomfort factor. The aim of the paper is establish needs assessment with the user
in order to demonstrate what are the current gaps in product repellent for personal
protection of travellers.
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1. INTRODUCTION
The number of people traveling internationally is estimated at 1 billion travellers per
year and expected to be 1,6 billion in 2020 (WHO, 2010). The diseases to which the
traveller is vulnerable during the trip, especially in tropical regions, are a concern for
health professionals, in particular diseases transmitted by mosquitos (Kumar et al.,
2015). Moreover pre-trip interventions are often neglected by the traveller (Warne
et al., 2014). Repellents are a useful feature to prevent transmission of infectious
diseases (Motta & Monti, 2015), but the effectiveness of repellent products such as
wristbands, sonic devices, or transdermal patch remains questionable (Revay et al.,
2013).
The study aims on the needs assessment for the use of repellent products. The
collection of data is based on literature, interviews and observations. The survey of
data will demonstrate the needs and the user-mentioned wishes for a new identity
in this kind of products.
2. METHOD
The process is supported by methods and techniques of DRM - Design Research
Methodology (Blessing & Chakrabarti, 2009) and PPD - Product Design and
Development (Ulrich & Eppinger, 2008) represented in Figure 1. The work includes
3 stages: 1st, Research Clarification (DRM), that defines the design problem and
contextual considerations are identified; the 2nd, Descriptive Study, Understanding
Design (DRM), consists of the user profile definition, the state of art and technology
review, and the settlement of the target; the 3rd is the application of Empirical
Solution Hypothesis (PPD) that results in a collection of needs by using interviews and
observations with users.

Figure 1
Adopted Methodology.
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3. RESEARCH CLARIFICATION
Each year approximately 1 million of people die with diseases caused by insects
(Tavares, 2014) it is expected a density increase of mosquitoes in spring and
autumn, a result of climate changes (McMichael et al., 2006). This is mainly due
to the extension of the seasons, which can promote optimal conditions for the
development of diseases, such as malaria and dengue (Almeida, 2011).
Tourists looking for paradisiacal environments, key factor in the choice of
destination, stand for an increasing interest in adventure trips for remote and exotic
locations. Medical support for the traveller becomes vital in the education of people
who are traveling to these locations (Spira, 2003). Malaria is endemic in more than
100 countries and affects 40% of the world’s population (Chan et al., 2012). Each year
it is estimated that this disease affects 219 million clinical cases and approximately
660,000 deaths (Roggelin & Cramer, 2014). One of the strategies to control this kind
of diseases includes the use of repellents in personal protection, and can be used to
provide greater comfort and safety for travellers (Peterson & Coat, 2001).
This work focuses on the development of a new identity of mosquitoes repellent
products, thus are placed the following questions:
•Which are the limitations in the current use procedure for repellent products?
•It is positive the development of a new product identity?
•The intervention of the design process is relevant to the development of this type
of product?
4. DESCRIPTIVE STUDY DESIGN UNDERSTANDING AND USER PROFILE
Malaria continues to be responsible for a lot of clinical cases in tourism (Aubry et
al., 2012). Currently, males represent the group with the highest risk of contracting
malaria - 65% of the cases (Lüthi & Schlagenhauf, 2014). The scenarios for this fact
can result in behaviours and attitudes such as: travellers do not take any prophylaxis
measures, failure with personal protection, or the delay in seeking health care. The
traveller profile can be seen in Table 1.
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Table 1: Traveller profile.

5. STATE OF ART AND TECHNOLOGY REVIEW
According to Eaton (2009), the action of repellence is to block the receptors of
mosquitoes that detect the odour of the host. The present repellents (Figure 2) can
be placed in 3 categories: physical, synthetic and natural (Motta & Monti, 2015).
Traditionally the recommended products are those that contain chemicals such
as DEET, Picaridin, IR3535, Citronella and Permethrin (Debboun & Strickman, 2013).
It is possible to find these products at any store and they may contain different
chemicals.
The direct application of the chemical on human skin is designated as topical
repellent, which can be from natural or synthetic origin. The other repellent
products such as textiles, fans, among others are considered physical repellents
(Stefani et al., 2009).
According to Motta & Monti (2015), the perfect topical repellent can be able to repel
many species of insects; be effective among 8 hours; non-irritating to skin; nontoxic; resistant to wash; odourless; and non-greasy.

Figure 2: Personal protection repellents
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Existing products do not meet these criteria. The application of topic repellents is
a common practice and its effectiveness depends on physiological factors related
to the user and the environment (Chattopadhyay et al., 2015). When choosing a
repellent, attention must be paid to the health criteria and product safety through
regulations of laboratories or organizations. Agencies such as the Environmental
Protection Agency have an intended to safeguard the rights of health and help
people find the appropriate topic repellent (Debboun & Strickman, 2013). The
current repellent products are far from meeting the ideal criteria to ensure user
safety. Conventional topical products formats are: spray, aerosol, lotion, wipe,
stick and cream. Those products can be sold in brands such as ® OFF!; Repel®;
Ultrathon ™; Autan®, Pre-Butix®; Tabard® or Cutter®. Physical products can be found
in bracelets, candles, incense, portable ventilators, textiles, mosquito nets, torches,
gas bobbins and electric devices. In last years physical devices are marketed as an
alternative to topics repellents, becoming more prolific. Usually the products are
targeted for both indoors and outdoors, however their effectiveness is in many
cases difficult to prove.
6. EMPIRICAL SOLUTION HYPOTHESIS AND ASSESSMENT OF NEEDS
The interviews and observations were conducted at a total of 47 people and were
carried out in 3 stages: 1st was collected biographical and historical information
regarding the experience in the use of repellents; 2nd consisted in a evaluation of
the experience of use of 5 products available on the market; in the 3rd phase the
assessment of possible characteristics that users expect in future products. The
measuring system adopted for quantitative questions corresponds to a Likert scale
of 1 to 5 points, 1 being bad, 3 satisfied and 5 very good.
The population studied was situated all over 18 years old, being 53% males and 47%
females, 55% stated that intends to travel to tropical regions. However, none of the
respondents made, until such time, the pre-traveller medical appointment and this
procedure, for many, is unknown. As for knowledge of mosquito-borne diseases,
83% say they know diseases such as Malaria, Dengue and Yellow Fever. Though,
57% know repellent products are a preventive resource. Only 36% of participants
had used some repellent as conventional sprays, creams, roll’on or products with
steam.
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The assessment of the user experience on 5 products has the objective to
understand the reaction that the user establishes in its use. The type used and the
average score on the user experience resulted in the following data (Figure 3). The
results of the intrinsic features of the products are showed in Figure 4

Figure 3
Assessment of the user experience.

Figure 4: Intrinsic results on the products features

For the procedures to apply repellent in the body, about 77% of respondents said
that it took a long time to accomplish the task. The qualitative data is divided into 2
factors (Table 2), positive and negative features mentioned by the user.

Table 2: Positive and negative product features
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7. DISCUSSION AND CONCLUSION
Data collection demonstrates that users hold a limited knowledge about insectborne diseases and possible resources to avoid the bite in humans.
The observation showed that the use of these products continued to be a practice
of common sense for the user. Limitations exist on the application proceedings of
repellent products, but this failure is present both on the user as on the product.
When the user applies the repellent this action is associated with conventional
cosmetics, the products don’t have a clearly communication about the procedure
to be adopted in each product. It was verified that incorrect use of repellents might
have a negligible effect on the user, so the correct procedure for applying should be
studied in future work.
Therefore, we conclude that the conventional insect repellents require a change in
their identity, both in the physical, visual and emotional conditions, in order to meet
the users needs and desires. Thus, the design intervention establishes a fundamental
role for the development of this type of product, where there is a specific design
approach to the various targets and to minimize the errors in the use of these
products.
Future work will be centred in the development of a product solution and the
development of a proof of concept through users and laboratory validation.

references
Almeida, A. P. G. de. (2011). Os mosquitos (diptera, culicidae) e a sua importância médica em Portugal
Desafios para o século XXI. Acta Médica Portuguesa, 24(6), 961–74.
Aubry, C., Gaudart, J., Gaillard, C., Delmont, J., Parola, P., Brouqui, P., & Gautret, P. (2012). Demographics,
health and travel characteristics of international travellers at a pre-travel clinic in Marseille, France. Travel
Medicine and Infectious Disease, 10, 247–56.
Blessing, L. T. M., & Chakrabarti, A. (2009). DRM, a Design Research Methodology. Springer London.
Chan, W. W., Showler, A., & Boggild, A. K. (2012). Parasitic Liver Disease in Travelers. Infectious Disease Clinics
of North America, 26, 755–80.
Chattopadhyay, P., Dhiman, S., Borah, S., Rabha, B., Chaurasia, A. K., & Veer, V. (2015). Essential oil based
polymeric patch development and evaluating its repellent activity against mosquitoes. Acta Tropica, 147,
45–53.

DESIGNA2015 - PROCEEDINGS - PRODUCT DESIGN FOR NEW IDENTITY IN DEVELOPMENT OF REPELLENT APPLICATIONS

307

Debboun, M., & Strickman, D. (2013). Insect repellents and associated personal protection for a reduction in
human disease. Medical and Veterinary Entomology, 27(1), 1–9.
Eaton, A. T. (2009). Insect Repellents. University of New Hampshire. Cooperative Extension. Retrieved from
https://extension.unh.edu/resources/files/Resource000963_Rep1073.pdf
Kumar, G., Seth, G., & Kumar, M. (2015). Travelers health: An emerging issue. Indian Journal of Medical
Specialities, 6, 20–25.
Lüthi, B., & Schlagenhauf, P. (2014). Risk factors associated with malaria deaths in travellers: A literature
review. Travel Medicine and Infectious Disease, 13(1), 48–60.
McMichael, A. J., Woodruff, R. E., & Hales, S. (2006). Climate change and human health: present and future
risks. Lancet, 367, 859–69.
Motta, S., & Monti, M. (2015). Insect Repellents. In A. D. Katsambas, T. M. Lotti, C. Dessinioti, & A. M. D’Erme
(Eds.), European Handbook of Dermatological Treatments (pp. 1473–1479). Springer Berlin Heidelberg.
Peterson, C., & Coat, J. (2001). Insect Repellents - Past, Present and Future. Pesticide Outlook, 12, 154–158.
Revay, E. E., Junnila, A., Xue, R. De, Kline, D. L., Bernier, U. R., Kravchenko, V. D., … Müller, G. C. (2013).
Evaluation of commercial products for personal protection against mosquitoes. Acta Tropica, 125, 226–230.
Roggelin, L., & Cramer, J. P. (2014). Malaria prevention in the pregnant traveller: A review. Travel Medicine
and Infectious Disease, 12, 229–236.
Spira, A. M. (2003). Preparing the traveller. Lancet, 361, 1368–81.
Stefani, G. P., Pastorino, A. C., Castro, A. P. B. M., Fomin, A. B. F., & Jacob, C. M. a. (2009). Repelentes de insetos:
recomendações para uso em crianças. Revista Paulista de Pediatria, 27(1), 81–89.
Tavares, A. (2014). Doenças transmitidas por vectores em Portugal. Revista Portuguesa de Saúde Pública,
32(2), 206–207.
Ulrich, K. T., & Eppinger, S. D. (2008). Product Design and Development (4o ed.). McGraw-Hill.
Warne, B., Weld, L. H., Cramer, J. P., Field, V. K., Grobusch, M. P., Caumes, E., … Gkrania-Klotsas, E. (2014).
Travel-related infection in European travelers, EuroTravNet 2011. Journal of Travel Medicine, 21(4), 248–54.
WHO. (2010). International travel and health. Geneva: World Health Organization.

308 DESIGNA2015 - IDENTITY - INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESIGN RESEARCH - UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

A tapeçaria de Portalegre:
artesanato e arte em design
decorativo1
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Abstract
The manufacturing of Portalegre tapestry lives off wool, typical raw material from the
Portuguese countryside (in this case Alentejo), transformed into tapestry by hand, and
aesthetically reproducing national and international works of art. This complementarity
of materials, old techniques, and contemporary painting creates works of art and
decorative pieces suitable for private and public spaces. The specificities of this artistic
object make it attractive for the promotion of local, regional and national identity and
tourism, as well as for the historiography of Portuguese wool.
The wool, still crafted by hand on vertical looms to this day, is used to create an artistic
but also decorative and functional product. It is therefore part of three categories:
craftsmanship, art and product design with ornamental purposes, keeping its unique
characteristics by a controlled model of production done in small series or by request.
Portalegre tapestry is thus analysed from a tapestry-painting point of view, considering
the introduction of fine arts in a handmade product, discussing the manufacturing
process, and reflecting on it as an author design product in which tradition, art and
design intersect. Authors in Socio-Museology field such as Edward P. Alexander and Mary
Alexander highlight the importance of identity and the role of visual culture in society
and particularly in the community will be considered; as will Vilém Flusser, Bruno Munari,
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Dan Graham, Paul Ralph and Yair Wand to name a few, who explore the scientific and
technical aspects related to the history and philosophy of design; and documented
information on the Portalegre tapestry (available on the website of the Manufactura de
Tapeçarias de Portalegre) will be analysed. Portalegre tapestry is therefore presented as
a traditional product that incorporates contemporary art maintaining its uniqueness
and becoming an affordable product without losing its inherent identity, for which it is
recognized.
Keywords
Identity, Portalegre Tapestry-painting, Tradition, Decorative Arts, Product

Design versus arte: cada um por si ou todos por um?
Artesanato, arte e design compõem o trio proposto como convergência para
uma singularidade identitária e como quebra de cisões. Enquanto designer, Craig
A. Elimeliah (2006) distancia design e arte. Design é tido nos âmbitos industrial,
comercial, de planeamento e objectivos a cumprir para que os seus utilizadores
entendam o objecto como se pretende que seja entendido. Já o artista, para
Elimeliah, não está constrangido por “regras” e “deve transmitir uma mensagem ou
provocar uma emoção”. No entanto, a reflexão sobre a influência de antecessores
em muitos artistas sugerindo padrões ou “tendências”, predispondo-se ao consumo,
leva-o a considerá-la design. Mas o designer também pode criar uma obra única,
determinar uma tendência, e transformar-se, assim, num artista.
Para Paul Ralph e Yair Wand (2007), design é um “processo, executado por um agente,
com a finalidade de gerar uma especificação de um objecto baseado em: o ambiente
no qual o objecto existirá, os objectivos atribuídos ao objecto, as propriedades
comportamentais e estruturais desejadas do objecto (requisitos), um determinado
conjunto de tipos de componentes (primitivos), e restrições que limitam as soluções
aceitáveis” (p. 125). Neste caso, a tapeçaria portalegrense foge aos ímpetos do
consumo massificado e da consequente banalização. É um artigo não essencial ou
indispensável no quotidiano, mas tem o reconhecido mérito inerente ao produto
exclusivo, à semelhança do crivo de design de autor. Uma tapeçaria de Portalegre
pode ser exemplar único, ou produzida “em séries limitadas” de “4 ou 8 exemplares,
numerados e autenticados pelo artista através da sua assinatura no ‘bolduc’ –
certificado de autenticidade – que inclui também título, número e dimensões
da peça”. Enquanto produto, surge de um conceito que ainda vive de “verdade e
autenticidade” (FLUSSER, 1993 in COLES, 2007: 57).
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“As coisas podem ser normais sem serem banais. Procura o extraordinário e por
outro lado a normalidade.” (BORGES, 2011: 3) Isto é, um design que aceita a arte
numa dinâmica composta por regras de produção, mantendo a aura criativa, num
curso de adaptação e evolução. Numa revisitação do clássico Design as Art, de Bruno
Munari, Maria Popova (2012) escreve o seguinte: “Fazer do design o lubrificante
entre o romantismo e o pragmatismo”. “O designer de hoje restabelece o contacto
há muito perdido entre arte e o público, entre os vivos e arte como uma coisa viva.”
(MUNARI, 2008: 25) Encontra-se, aqui, a mais-valia da proximidade entre a obra de
arte, supostamente restrita a um espaço e tempo para o seu desfrute, e quem a
procura, agora enquadrada no conceito de produto.
A tapeçaria-quadro
A tapeçaria é funcional enquanto elemento ornamental; histórico e cultural,
pelo cariz local, regional e nacional, além de turisticamente promocional a todos
estes níveis. “A lã do Alentejo é a de melhor qualidade do país e fácil de trabalhar
manualmente.” (MADUREIRA, 1997: 371) Guy Fino conhecia a Indústria de Lanifícios
e soube apresentar a tapeçaria como uma outra forma de expressão plástica aos
artistas. Manuel do Carmo Peixeiro foi o criador do afamado ponto de Portalegre
que, pelo seu desenvolvimento plástico (cores e técnica, proporcionando precisão
na interpretação do desenho), adquiriu características facilitadoras da ‘reprodução’
de pinturas, conferindo-lhes a expressividade pictórica e a emoção que os quadros
transmitem. Este projecto teve como núcleo fundador os irmãos Fino e Manuel
do Carmo Peixeiro, nascendo, assim, uma nova indústria artística e decorativa. Em
tapeçaria, vêem-se obras de Almada Negreiros, Guilherme Camarinha, Maria Keil,
Júlio Pomar, Júlio Resende, Vieira da Silva, Maria Velez, Eduardo Nery, Graça Morais,
José de Guimarães, Carlos Calvet, Milly Possoz, Jean Lurçat ou Edouard Jeanneret (Le
Corbusier), Joana Vasconcelos, entre outros. Entre artistas nacionais e internacionais,
por iniciativa própria ou a convite da Manufactura de Tapeçarias, são mais de
duzentos os perpetuados neste formato. Apesar de a manufactura de lanifícios
remontar ao século XVI, segundo Ângelo Monteiro (1963), o ponto de Portalegre é
uma tradição recente, mas já património nacional.
A ascensão do ponto de Portalegre e da tapeçaria tem despontado a localidade
para um reconhecimento associado àquele produto. Trata-se de uma tentativa
de “reforça[r] o sentimento de auto-estima, dado que os seus produtos são
ponteiros históricos e identitários da região”. Em seu benefício está o facto de este
tipo de tapeçaria ser “única no mundo”, estrutural e esteticamente, refere ainda
Paula Fernandes, técnica responsável pelo Museu da Tapeçaria de Portalegre, em
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entrevista. Não é um aparelho, não tem botões, aplicações, a tecnologia é artesanal
– o que não lhe retira o carácter inovador (aprimoramento da cor, por exemplo),
mantendo a tradição e aplicando-lhe a contemporaneidade. Em geral, “‘as artes
criam e concedem a identidade da comunidade. Identidade reúne esperança,
produtividade, orgulho e vibração económica.’” (ALEXANDER e ALEXANDER, 2008:
292) A tapeçaria desenha, configura, confere identidade ao espaço físico, do mesmo
modo que quem a contempla exerce igual efeito num sistema de reciprocidade de
atribuição e aquisição de significados, “muitas vezes em justaposição à imagem ou
papel público do seu proprietário”. (GRAHAM, 1986 in COLES, 2007: 41) Não perde a
sua identidade nem retira identidade ao espaço e ao indivíduo.

Figura 1: Almada Negreiros, Domingo Lisboeta, 410x205 cm

A técnica: o ponto artístico e o processo de manufactura da
tapeçaria
Aquilo que distinguia a tapeçaria de Portalegre de qualquer outra era o facto de
se pretender “uma tapeçaria inteiramente portuguesa”, pela utilização de uma
técnica de “cosimento” inovadora, explicara Guy Fino, como se pode ler no site da
Manufactura de Tapeçarias. Pretendia-se fidelidade ao desenho original (embora
numa outra escala), e não propriamente uma reprodução. Preservar ambas as
identidades: a da tapeçaria tradicional – enquanto peça artesanal que é, de suporte
e materiais característicos – e a das obras dos artistas. Um outro material de suporte
de expressão artística e uma diferente leva de significados – porque o significante
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quadro não é o mesmo que o significante tapeçaria, aos quais se adiciona o
significante produto decorativo. Cada uma das modalidades criativas com a sua
própria identidade, as quais, em simbiose, se coordenam numa comum. Neste
caso, e sem artifícios, a própria peça – o produto tapeçaria – assume ela própria
a união entre o antigo e o contemporâneo. Um dos aspectos relevantes deste
tipo de trabalho é o envolvimento do próprio pintor, com espaço para intervir e
acompanhar o processo. Daí o argumento de não se tratarem de ‘réplicas’ por pura
imitação.
Esta técnica manual tem como base uma obra original de artistas replicada em
cartões para tapeçaria. O desenho é ampliado, ganhando a configuração do
tamanho real do produto final. Nesta fase, recorre-se a um papel quadriculado
específico. A cada quadrícula corresponde um ponto (desenho de tecelagem). “A
desenhadora trabalha o desenho, tendo em atenção os contornos, as formas, as
tonalidades das cores e todos os pequenos detalhes que a tecedeira deve ler e
traduzir em tecelagem.” O molde cumpre assim um plano, um esquema, um tema,
um objectivo, alguns dos substantivos que Vilém Flusser (1993: 55) relaciona com o
acto design. A etapa seguinte centra-se na escolha rigorosa de entre as mais de 7000
cores possíveis na Manufactura de Tapeçarias.
No desenho de tecelagem, as cores têm uma correspondência numérica, e as
“aguadas” de cor mapeiam-no como código de “identificação da trama a usar”. Este
desenho (de tecelagem – suspenso no tear tal como os novelos de lã) é a planta
original de que as tecedeiras se servem para realizar o trabalho “em teares verticais,
do lado do avesso, começando pela base. A trama decorativa (100% lã) envolve
completamente os fios da teia”, e a tapeçaria cresce horizontalmente. Assim nasce
a tapeçaria mural decorativa portalegrense, podendo atingir dimensões generosas,
como os 482 cm x 1162 cm da tapeçaria de corpus histórico (1969), de Guilherme
Camarinha, que alude à Leitura Nova, exposta na parede frontal da Sala de Leitura
Geral da Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa, com as benesses da fácil
leitura da composição (uma vez que a lã é menos brilhante do que o óleo) e da
regulação acústica e térmica do espaço onde é colocada. Vem, assim, corroborar a
seguinte afirmação: “Arte pode ser vista como a produção de objectos, conceitos e
actividades destinadas a funcionar dentro desta infra-estrutura específica. Na nossa
opinião, esta produção pode certamente ser vista como uma forma específica de
design.” (EXPERIMENTAL JETSET, 2005, in COLES, 2007: 103)
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Nanimarquina é um exemplo de origem espanhola, o qual não compete com a
tapeçaria portuguesa, mas que se socorre do design contemporâneo conciliado
com técnicas, utensílios e teares tradicionais para obter um produto com identidade
própria e irrepetível. Esta empresa, nascida num núcleo familiar, trabalha, hoje, com
desenhadores nacionais e internacionais para criar tapetes por meio de traços que
só a partir da década de 1980 lhes permitiu distanciar-se do comumente fabricado.
Contrariamente à tapeçaria portalegrense, cuja manufactura continua a ser realizada
em e por tecedeiras portalegrenses, a produção dos tapetes Nanimarquina já
se faz em países como Índia, Nepal, Paquistão e Marrocos. Neste composto de
tradicional, artesanal, artístico e design, estes dois exemplos distanciam-se no ponto
da funcionalidade primária, no produto em si, mas encontram-se na preservação
de tradições e arriscam a fusão com o contemporâneo, com o intuito de serem um
produto diferenciado e com uma expressiva componente estética.

notas
1. As informações sobre a Tapeçaria de Portalegre foram recolhidas no sítio de Internet da Manufactura de
Tapeçarias de Portalegre. Disponível em http://www.mtportalegre.pt/pt/amanufactura
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DESIGN EDUCATION AS A CATALYST
BETWEEN ACADEMIA AND BUSINESS
WORLD: THE CASE OF WICLA’S BICYCLE
SADDLES IN CORK MATERIAL
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Abstract
This paper presents the development of a bicycle saddles in cork material, to create
sustainability, innovation and identity, through an Academic project, which developed
an e-tricycle, exploring new fields of application of cork, specifically, in the area of urban
mobility. It considers ecological sustainability, wish is increasingly present in today’s
society.
Today’s reality (Bauman, 2000) is changeable, requiring hybrid products able to adapt
to the new constraints. The creation of a bicycle saddle demonstrates the importance
of material design. Material design (Raimondo, 2004) is an evolution of design culture,
highlighting functional qualities that the material can offer to the product. According
to Ashby and Johnson (2013), the identity and the pleasure, linked to the product, are
also important factors to arouse emotions. Connections promote uniqueness products,
relating to the territory through the associated product’s identity. As Stefano Follesa
(1990) argues the development of a project with identity can be considered as a result
of a process between the local culture - cork - and industrial production – the culture of
doing (La Pietra, 1997).
Methodologically, this research introduces new manufacturing methods in cork material,
such as new typologies and new connections for the creation of new artefacts. The
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creation of semi-industrial products is important for crafts, for industries and for design
education. This research presents the creation of a spin-off as a logical and creativity
consequence for design schools and their students become social catalyst between the
Academia and the real world.
It is expected to prove that cork saddle design creates a sustainable, innovative and
ergonomic product, distinguishing itself on the market sector as exclusive. By providing
a mix of sensations, through the senses, memories and new experiences it is possible to
implement cork material in completely different areas than usual.
Keywords
Cork, Bicycle saddle, Craft vs Industrial Production, Identity, Exclusivity

INTRODUÇÃO
Este artigo proporciona o desenvolvimento de um sistema de produto de selins
para bicicletas, projetando o material – a cortiça – com o intuito de inovar e, consequentemente, encontrar uma nova identidade. O produto foi implementado através
do projeto RAIOOO, que desenvolveu uma tricicleta, a WICLA, explorando novos
âmbitos de aplicação do material na área da mobilidade urbana. Com isso, surgiu a
oportunidade de criar uma spin-off, com a parceria do Instituto Politécnico de Viana
do Castelo, com a finalidade de comercializar a WICLA e natural e simultaneamente,
desenvolver uma nova versão, orientada para o âmbito dos selins em cortiça.
Atualmente, e acompanhando o pensamento de Bauman (2000), a sociedade está
a tornar-se cada vez mais exigente, necessitando que os produtos respondam a
esta mutação e que se adaptem a novos constrangimentos e identidades. A criação
de um sistema de produto de selins para bicicleta torna-se um pretexto de projeto
para demonstrar a importância de projetar o material – a cortiça – como uma
evolução entre a cultura do projeto no design e a qualidade funcional que o material
pode oferecer ao produto, como defende Claudia Raimondo (2004). Como refere
Stefano Follesa (1990) o desenvolvimento deste projeto pode ser considerado como
resultado de um processo entre a cultura local, evidenciada na identidade da cortiça
lusitana, e a produção industrial, mediada por uma cultura do projeto (La Pietra,
1997) que se exerce nas universidades.
Espera-se provar que o design nas Academias assume o papel de unir a identidade
cultural que a cortiça tem com as qualidades produtivas da industrialização,
tornando o selim num produto sustentável, ergonómico e inovador.
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Para obter uma boa investigação num projeto é necessário contextualizar a área e/
ou o produto que está a ser analisado. Como refere Tim Brown “ (…) apoiamo-nos
em histórias para colocar as nossas ideias dentro do contexto e dar lhes assim um
significado”1 (BROWN, 2009:132). Existe a necessidade, por parte do designer, de
perceber qual a natureza do que se está a projetar, produzindo visões e propostas,
adotando métodos e usando ferramentas e competências adequadas à cultura e à
prática do designer. “ (…) Cada projeto bom e complexo, requer uma boa pesquisa
em design.”2 (MANZINI, 2009:6) sendo esta orientada para ir de encontro às necessidades, tanto do designer como da sociedade.
A bicicleta é um objeto que sofreu transformações consideráveis, no que diz respeito aos avanços tecnológicos de processos e materiais, sob uma pressão não menos
importante vinda de uma sociedade cada vez mais exigente num contexto social e
económico, tornando-se cada vez mais num objeto complexo. “(…) como qualquer
inovação, a bicicleta, é de facto, uma construção social e não a simples acumulação linear de melhorias técnicas.”3 (HÉRAN, 2014:s.p.) A crescente utilização deste
meio transporte fez com que houvesse uma atenção redobrada em melhorar os
componentes deste produto, e os acessórios para bicicleta são uma delas, surgindo
principalmente pela falta de conforto durante as viagens. O selim não foi exceção,
pois acompanhou a evolução da bicicleta em termos de eficiência dos movimentos
e conforto, e das exigências da sociedade, que se apercebia dessas negligências,
sofrendo assim várias alterações ergonómicas, como também estéticas. Contextualizando para a época de hoje, e aliando com aspetos que possam contribuir para que
o produto seja “interessante”, o produto deverá se destacar dos outros através da
afinidade que possa criar ao utilizador, proporcionando sensações de prazer. Como
salienta Elvin Karana, este é “ (…) um interesse não só para experiências estéticas
fornecidas pelos materiais, mas também para os significados que os materiais
podem evocar, e as respostas emocionais que podem originar vindo dos materiais.”4
(KARANA ET AL. (2008), cit in. KARANA, PEDGLEY, ROGNOLI, 2014:XXV).
A ligação deste projeto com a empresa, Corticeira Amorim, nasce como natural
consequência do projeto académico RAIOOO, indo do encontro dos estímulos da
Academia de construir projetos onde o ensino se cruza com a investigação e com
a necessidade da empresa de inovar e consequentemente evoluir. A Corticeira
Amorim, sob o lema “nem um só mercado, nem um só cliente, nem uma só divisa,
nem um só produto”5 a empresa tem vindo a apropria-se das características únicas
da cortiça, procurando assim, investir na investigação, na inovação e no design,
mostrando as capacidades do material noutras áreas de aplicação. O aglomerado de
cortiça expandido, uma das mais recentes inovações da empresa, diferencia-se da
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cortiça natural, uma vez que tem desencadeado reflexões no âmbito da importância
ambiental e sustentável quando aplicado em produtos. Este fator proporciona a
importância na área estratégica desafiando novos âmbitos de implementação.
Consequentemente, a forma como este tipo de empresas inovam, atinge novos
mercados ultrapassando fronteiras para dar a conhecer o material, conotada como
sendo parte integrante da cultura portuguesa, ao mundo.
A forma como as empresas se movimentam e atuam no mercado atual, é cada vez
mais uma maneira de se destacarem positivamente em relação às restantes. Um
exemplo de novas atuações no mercado surge a partir das spin-off’s académicas.
Segundo Scott Shane, estas aparecem “(...) como uma empresa fundada para explorar uma parte da propriedade intelectual criada enquanto instituição acadêmica”6
(SHANE, 2004:4), atuando como um impulso, para que ideias e projetos académicos
ligados à inovação, possam vingar no mercado.
Ao apostarem em spin-off’s, as universidades reforçam a importância que essas
entidades têm no desenvolvimento económico que se inserem. Scott Shane (2004)
aponta quatro pontos fulcrais da importância das spin-off’s geradas por universidades – “Primeiro ponto, geram um valor económico significativo ao produzirem
produtos inovadores que satisfazem as necessidades do consumidor. Segundo ponto, geram empregos principalmente para pessoas de alto grau académico. Terceiro
ponto, induzem o investimento no desenvolvimento de tecnologia da própria instituição, promovendo o avanço dessa tecnologia. Por fim, quarto ponto, as spin-off’s
tem um impacto económico muito bem localizado.”7 (SHANE, 2004:20)
Na última década “verificou-se que a taxa de crescimento média anual das spin
-off’s relativamente a vendas era de 11%, contra os dois por cento negativos das
“outras empresas.”8, mostrando o impacto que as spin-off’s, geradas por entidades
académicas, têm na economia nacional tornando-se, por si mesmas, competitivas e
inovadoras.
Este projeto, que nasce de uma natural evolução do projeto académico RAIOOO,
pretende criar uma linha de selins que possa concretamente complementar a oferta
da spin-off Wicla. “Este tipo de projetos permitem também afirmar o papel do ensino do Design como ocasião para a formação de uma nova geração de projetistas
que consigam ler a tradição, enquadrando-a como qualidade para um processo de
criatividade erudita e diferenciada.” (APARO; SOARES, 2012:56-57)
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Desta forma, pretende-se demonstrar que a academia pode tornar-se numa incubadora natural para projetos inovadores acrescentando mais valias num contexto
criativo determinado pela conexão entre alunos (futuros profissionais), docentes e
empresas.

notas
1. Tradução livre do autor
2. Tradução livre do autor
3. Tradução livre do autor
4. Tradução livre do autor
5. http://www.amorim.com/corticeira-amorim/grupo-amorim/apresentacao/
6. Tradução livre do autor
7. Tradução livre do autor
8. http://p3.publico.pt/actualidade/economia/2161/empresas-saidas-das-universidades-sao-centenas-e-onumero-continua-crescer
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NEW SCHOOL FURNITURE: SHAPES,
COLORS AND THE CONFIGURATIONS
ID 280
Joana Vale
FAUP, CEAU, FCT, Portugal

Abstract
This study approaches how the school furniture and space may influence the daily life
of the students. Here will be analysed how the project of stimulating, comfortable and
appropriate spaces, may or not improve the learning motivation.
To this purpose will be identified shapes, colours and school furniture configurations,
based on a group of existing solutions in schools in Portugal, Italy, Denmark and Sweden,
where was integrated collaborative learning. The student’s age range of this analysis is
from 5th to 9th (10 to 15 years old).
Keywords
School furniture, Learning space, Shape, Colour, Configuration, Motivation.
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1.Introdução
A escola acolhe atualmente diferentes alunos, culturas e pedagogias. Em Portugal,
até há bem pouco tempo promover a reabilitação do parque escolar nacional, na
perspetiva de conseguir o mais elevado rendimento dos alunos era uma prioridade.
Mas estarão os novos espaços de aprendizagem adaptados as necessidades dos
diferentes modelos educativos?
Sabe-se que desde a construção das primeiras escolas de área aberta em Portugal,
os modos de habitar e usar o espaço escolar criaram novas necessidades, à medida
que a escola foi evoluindo. Em seguida, será escrutinado o tema a partir da análise
da evolução das práticas educativas.
2.Abordagem teórica
2.1.Adaptação das práticas educativas: uma transposição para a realidade
da escola em Portugal
Muito tem sido comentado pela comunidade escolar sobre a tentativa de adaptar
práticas educativas de outros países, e a validade da sua transposição para a
realidade da Escola em Portugal. Apesar da controvérsia gerada, este parece ser em
si mesmo um ponto positivo, considerando que “…as controvérsias são sempre
sinal de uma mudança, de um movimento, que visa sem dúvida a estabilidade
(como poderia assim não ser?), mas que coloca essa estabilidade no futuro, porque
precisamente o presente parece ser-lhe avesso e insatisfatório” (Tunhas, 2006).
Uma das práticas educativas em causa é a alteração do conceito de sala de aula para
o de espaço de aprendizagem. A sala de aula é entendida como um espaço físico,
mensurável, incorporado dentro da escola, onde os alunos recebem o conhecimento formalmente através de aulas expositivas lecionadas por um professor. A esta
contrapõe-se agora um conceito mais amplo, próximo do que é conhecido, sobretudo em países anglo-saxónicos, como learning street, entendido como “Uma escola
descentrada da sala de aula, em que os alunos se espalham por espaços informais,
com os seus computadores portáteis, cruzando-se com os professores na biblioteca
e discutindo projetos” (Coelho, 2010). Com a criação destes espaços de aprendizagem espera-se alcançar um espaço altamente flexível, que permita a instalação de
cenários de aprendizagem completamente distintos e com máxima eficiência de
conversão entre eles. Este novo conceito de espaço tem vindo a ser justificado com
aquilo que se entendem como as novas necessidades dos alunos.
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É facilmente aceite que as necessidades dos alunos de hoje são diferentes daquelas
das gerações dos seus pais ou anteriores. Mantém-se a necessidade de aquisição de
conhecimentos gerais e de diversas disciplinas, naquilo que se pode nomear como
conhecimento ‘wikipédico’. Este está hoje em dia mais fácil e rapidamente acessível,
não necessitando de qualquer intermediário para a orientação no processo de ensino,
papel tradicionalmente assumido pelo professor. Mantém-se também a necessidade
de registo, cujo suporte aparece agora associado às novas tecnologias e gadgets, cada
vez mais incentivadas, e que tornam esse processo mais eficaz. O modo como estas
duas necessidades se combinam torna o processo de Ensino, definido como a ação de
transmissão de conhecimentos associada à exposição de conteúdos, incomparavelmente mais eficaz do que aquele do passado, libertando os alunos, que se quer que
continuem mantidos num espaço, para outras práticas pedagógicas e atividades que
visem uma Educação mais ampla, focada não apenas na formação tradicional de aluno
mas do indivíduo.
Assim, revela-se a necessidade de acrescentar novas práticas pedagógicas, i.e., não parece haver necessidade de abandonar as práticas tradicionais, mas de as complementar. Necessariamente, a velocidade a que os alunos conseguem aceder a diferente informação, sobre um mesmo tema e ao mesmo tempo, cria um conjunto de informação
maior, que deve ser partilhado em benefício comum. As novas práticas pedagógicas
referidas devem ter em conta este aspeto: à anterior quase proibitiva interação entre
os alunos face à necessidade de ouvir o professor, contrapõe-se agora a necessidade
de partilha de perspetivas individuais sobre uma mesma matéria entre alunos, num
mesmo espaço. Este tipo de aprendizagem, por sua vez, obriga à organização dessas
exposições e requer uma gestão/implementação de grupos de trabalho, restando aos
professores o papel de orientar essa mesma discussão. Inevitavelmente, estes grupos
de trabalho serão de menor dimensão do que as tradicionais classes escolares.
E assim surge a base de toda a discussão criada acerca da designação Ensino Colaborativo e Livre. No âmbito desta discussão é mencionada a adequação dos espaços atuais
da escola, vulgo salas de aula, às necessidades do trabalho em grupo, garantidas que
estão as necessidades do trabalho individual e/ou sessões expositivas. Para além disso,
a adequação do próprio mobiliário da sala de aula está em causa e em pausa, quer
relativamente às ferramentas tecnológicas necessárias ao tal conhecimento ‘wikipédico’
e ao seu registo, quer relativamente à sua partilha simultânea ou à transmissão de conhecimento em grupo. Assim, enquanto dos espaços é esperada uma maior flexibilidade, a forma do mobiliário deverá voltar a ser reanalisada, exigindo-se-lhe igualmente
flexibilidade e mobilidade, para permitir que este seja efetivamente uma mais-valia na
integração e motivação dos alunos nas atividades pedagógicas.
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2.2.A concretização da evolução de sala de aula para espaço de
aprendizagem
A concretização da evolução de sala de aula para espaço de aprendizagem focada
na criação de grupos de trabalho, deve passar desde logo pela alteração da sua
dimensão, aceitando-se quer a restrição do grupo a espaços de menor dimensão, ao
exemplo de gabinetes, quer a espaços bastante mais amplos, do género open spaces,
sendo que ambas conduzem à rutura com a Arquitetura tradicional da sala de aula.
No entanto, e no que diz respeito ao mobiliário, a seleção entre estas duas alternativas
de espaço será certamente determinante para a sua conceção. Considera-se ainda
a possibilidade de haver numa mesma escola os dois tipos de espaço alternativos,
obviamente de forma a responder a necessidades diferentes dos próprios grupos
de trabalho. Os requisitos aos quais o mobiliário deverá responder relacionam-se
com necessidades diversas do indivíduo, mantendo-se as mais recorrentes, como
a sua fisionomia e faixa etária (Pereira, 2010), acrescentando todas aquelas referidas
anteriormente, como o conhecimento ‘wikipédico’, os hábitos de registo e a interação
entre indivíduos, mas também o seu crescente perfil multicultural e rotina tecnológica,
onde devem aparecer de forma integrada.
Na realidade, em Portugal, o fim do Estado Novo originou um novo regime político,
democrático. E desde esse período até à atualidade foram ocorrendo decisões
politicas-educativas que influenciaram a construção do modelo de organização
escolar nacional. E assim, para dar início à discussão foi necessário recuar trinta e
poucos anos até à altura da vontade de fazer trabalho cooperativo nas escolas.
2.3.Reformas educativas em Portugal: desde a introdução das escolas de área
aberta (P3)
As escolas de área aberta tiveram origem nos anos 60 e para a sua criação
contribuíram um conjunto de fatores de origem internacional, como os apoios criados
para ajudar Portugal a avançar com a construção de edifícios escolares e a tentativa de
homogeneizar o sistema de ensino, criando uma escola aberta a todos (Silva, 2007).
Sabe-se que a referida reforma educativa se deu nesse sentido com a introdução
das escolas de área aberta, denominadas P3, por Maria do Carmo Matos. Onde
o sistema educativo decidiu dar maior abertura educacional ao país e onde a
mudança de regime em 1974 trouxe novos desafios que resultaram em significativas
transformações.
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2.4.O aparecimento das escolas de área aberta (P3)
No âmbito do projeto DEEB (Development and Economy in Educational Building)
teve em 1963 origem a criação de um Grupo de Trabalho sobre Construções
Escolares, construído por dois Ministérios, o Ministério da Educação Nacional
(MEN) e o Ministério das Obras Públicas (MOP), constituídos por uma equipa
de técnicos de diferentes áreas (arquitetura, engenharia e pedagogia, de onde
fizeram parte arquitetos como Maria do Carmo Matos, José Costa e Silva e Augusto
Brandão, orientados pelo consultor da OCDE (Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico), o arquiteto Guy Oddie, que juntos contribuíram
para a criação das Normas para a Construção de Edifícios para o Ensino Primário
Elementar, no ano de 1965. Mais tarde colocada pela primeira vez em prática no
projeto da escola Piloto de Mem Martins (Sintra).
Partindo do Organigrama proposto em 1970 (ID280-02), pela Direção Geral das
Construções Escolares (DGCE) – Gabinete de Estudos e Planeamento (GEP), cujo
indica que numa fase inicial existiam várias equipas de trabalho com diferente
atividades, nomeadamente, “P1 – Limites de Custos para Planeamento; P2
– Programa de Espaços; P3 – Projeto Normalizado de Escolas Primárias; P4 –
Metodologia de Utilização das Instalações Escolares; P5 – Normalização dos Projetos
e dos Concursos; P6 – Planeamento Físico” (Silva, 2007, p. 79).
O Projeto Normalizado de Escolas Primárias, designado como P3, que consistiu na
criação de escola de área aberta, teve assim a sua origem. O nome escola de área
aberta derivou da comunicação física entre espaços e da maior colaboração entre os
utilizadores permitida pelos espaços abertos e sobretudo pela inovação de abrir as
portas do meio escolar a toda a comunidade.
Segundo Margarida Pinho, as escolas de área aberta (P3) visaram “a relação entre
um modelo de ensino mais aberto e participado que já tinha sido explorado desde
1966” (Afonso, 2011, p.174).
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(ID280-02): Organigrama da metodologia

O projeto das escolas de área aberta (P3) nasceu num período de clima
revolucionário e de influência externas, onde já se aspirava a chegada da
democracia. O programa das escolas de área aberta (P3), tal como já foi
sucintamente referido, tinha por base a promoção do trabalho cooperativo num
espaço de área aberta, desprendendo-se do pensamento enraizado de que os
alunos deveriam trabalhar isoladamente. O programa teve a sua fase de expansão
chegando a haver escolas do tipo P3 espalhadas por todo o país. No entanto, desde
o início, o corpo docente ofereceu resistência ao programa, sobretudo pelo fato
de terem de trabalhar em conjunto com os outros colegas num espaço de área
aberta, e ainda por falta de preparação e sensibilização dos professores da altura. O
princípio de libertação que foi dado na altura aos professores e aos alunos não foi
bem absorvido e daí surgiram os protestos contra este programa (Vários, 2001).
Posteriormente, com o fim do Plano de Manutenção das Escolas, a reforma originou
a passagem das responsabilidades para as Câmaras Municipais. Após a reforma,
surgiram as primeiras paredes a dividir os espaços, na perspetiva de cada professor
conseguir voltar a ter a sua sala de aula. Esta medida chegou à grande maioria das
escolas, o que levou a que as Câmaras Municipais interviessem na construção das
escolas realizando as alterações propostas pelos professores (OEI, 2010).
Durante esta mudança surgiu a Escola da Ponte, em Vila das Aves (Santo Tirso),
que reivindicou o seu direito de continuar com o projeto original do edifício tipo
P3, para continuar a trabalhar em área aberta. O impulsionador do projeto foi
José Pacheco, que optou simplesmente por não importar acriticamente modelos
educativos, mas em usar os existentes como inspiração para criar um modelo em
que os alunos fossem solidários entre si, independentemente das suas diferenças,
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idades e principalmente níveis de desenvolvimento e ritmos de aprendizagem. Este
novo modelo aspirava a que os alunos tivessem liberdade de escolha para optar
sobre o que queriam estudar ou quais as capacidades que queriam desenvolver. Os
professores tinham, e têm, o papel de orientadores e servia para ajudar os alunos,
quando estes estavam com dúvidas ou num impasse (Afonso, 2011).
2.5.A requalificação de escolas internacionais: o modelo das escolas livres
Hoje, seguindo a corrente das pedagogias implementadas noutros Países Membros
da União Europeia e da América Latina é visível a sua crescente implementação de
pedagogias alternativas.
Sobretudo em “escolas da Suécia, Dinamarca e Itália foram requalificadas e
modernizadas, na tentativa de criar melhores condições de trabalho para a
comunidade escolar. Em termos da organização do espaço escolar, isso resultou
numa modernização dos edifícios escolares [1]” (Vale, 2015). Em reforço, Francisco
José Carbonari, “estudos recentes têm mostrado que a forma como o espaço
da escola é construída e organizada impacta fortemente a aprendizagem das
crianças: luz, som, temperatura, qualidade do ar, textura, acomodação confortável,
organização do mobiliário e, especialmente, a possibilidade que ele oferece de
interacção com as crianças são fatores decisivos no processo de desenvolvimento e
aprendizagem” (Ceppi et al., 2013).
“Pelo que se revela assim uma lacuna e simultaneamente uma oportunidade para
estudar a conceção de mobiliário do espaço de aprendizagem enquanto forma”
(Vale, 2015), cor e configuração dentro dos espaços de aprendizagem.
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3.Metodologia
O método utilizado foi publicado este ano, em Madrid, na 9ª edição da Conferência
INTED 2015 (International Technology, Education and Development Conference) e
tem por base a metodologia de análise do mobiliário dos espaços de aprendizagem
resultado do trabalho de investigação já desenvolvido. Ela considera nas suas
dimensões críticas, e tem como pilares mais representativos (ID280-02): a forma do
mobiliário como pilar principal, no segundo patamar tem os pilares dos modos de
habitar e uso e o ambiente de aprendizagem.
No terceiro patamar, está o pilar do espaço de aprendizagem e o modelo educativo,
que serve de base ao ambiente de aprendizagem. O pilar da flexibilidade está
conectado como os modos de habitar e os modos de uso
Com base nestes pilares pretende analisar a evolução da forma do mobiliário e do
espaço de aprendizagem em escolas de Ensino Colaborativo.
4.Os casos-de-estudo
Nos casos de estudo selecionados, o design desempenhará um papel importante
como complemento da arquitetura e das próprias pedagogias. Tal como refere
Benevolo & Albrecht, citando William Morris, na conferência de 1881, intitulada
‘The Prospects of Architecture in Civilization’, a arquitectura “é uma concepção
ampla, pois abarca todo o ambiente da vida humana. Não podemos subtrairnos a ela enquanto fizermos parte da sociedade civil, porque a arquitectura é o
conjunto das modificações e alterações introduzidas na superfície terrestre com
vista às necessidades humanas, com a única excepção do deserto puro” (2002, p.7)
e acrescenta que, “a capacidade de interagir com o ambiente e de o modificar de
algum modo em seu proveito é própria do homem” (Benevolo & Albrecht, 2002,
p.13). Em adição, para Rosan Bosch “Design é uma ferramenta ativa, de mudança e
desenvolvimento” (ULRIK-PETERSEN & KLOCH, 2012, p.7).
Como resultado, a simbiose destas perspetivas, conduz a um só pensamento,
onde o design é considerado uma ferramenta poderosa que em conjunto com
a Arquitectura pode mudar um espaço físico de maneira a gerar um ambiente
atrativo, motivador, ajustado às necessidades humanasnão só na escola, mas em
casa, no trabalho, em qualquer espaço.
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4.1.Critérios de Selecção
Para casos-de-estudo procurou-se sobretudo projetos arquitetónicos e de design
de mobiliário contemporâneos, onde a obrigatoriedade da existência das salas
de aulas não existesse, e o mesmo se refletisse no mobiliário, do ponto de vista
da flexibilidade das formas. Procurou-se selecionar espaços de aprendizagem,
multifuncionais, que permitissem o uso flexível, onde pequenos grupos pudessem
aprender em simultâneo, onde existisse mobiliário com formas geométricas lúdicas,
mesas longas conjugadas com pequenas, cantos e recantos, formas e espaços
dinâmicos para ritmos e atividades dinâmicas. Escolas onde o intervalo e as aulas
fossem igualmente confortáveis. Escolas onde existissem espaços de aprendizagem
informal, onde a Arquitectura e o Design se convergissem desde o assento à parede.
Onde as cores fossem usadas com o objetivo de conseguir a harmonia, de dar graça
e ritmo ao ambiente de aprendizagem. Procurou-se escolas com vida, em todas as
horas.
De uma maneira sucinta os critérios de seleção que abarcam esta explanação
resumem-se em concreto a:
C1 – Identificou-se escolas públicas ou privadas, a nível nacional ou internacional,
onde métodos de Ensino Colaborativo sejam utilizados;
C2 – Escolheu-se escolas com alunos entre os 9 e os 15 anos, i.e., 2º e 3º ciclo.
Outros níveis de ensino também foram considerados, com base nas características
do seu mobiliário, espaço de aprendizagem e modelo educativo que se mostraram
relevantes para o desenvolvimento desta investigação;
C3 – Selecionou-se escolas onde o mobiliário, os espaços-chave, dispositivos
de ensino e aprendizagem, áreas de trabalho integrassem linhas de projeto e/
ou combinação de formas, que permitissem recolher um conjunto de soluções
diversificadas.
4.2.Identificação e Justificação dos casos-de-estudo selecionados
Em Portugal foi analisada a Escola Básica Integrada (E.B.I) de S. Tomé De Negrelos
(ID280-03), popularmente conhecida como Escola da Ponte, cujas suas premissas
educativas aqui já foram apresentadas. Hoje esta escola acolhe cerca de 160
alunos e continua a lutar contra o desajuste das práticas educativas em relação aos
interesses da criança em particular (ESCOLA DA PONTE, 2013).
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Em Itália, o Centro Loris Malaguzzi (ID280-04) dedica-se à investigação e inovação
na área da educação e cultura e localiza-se na cidade de Reggio Emilia. Ele dá
abrigo a vários atelieres e tem uma área reservada ao ensino pré-escolar (REGGIO
CHILDREN, 2014). As peças de mobiliário resultam de uma combinação de diferentes
formas e materiais que permitem o fácil manuseio das crianças, cujo design é
resultado do trabalho e desenvolvimento da empresa de mobiliário escolar italiana
PLAY+ (PLAY PIU, 2010).
Na Dinamarca, a escola de Munkegårds (ID280-05) é conhecida por ser um dos
maiores projetos da carreira do Professor Arq. Arne Jacobsen. A construção da escola
teve início em 1949 e a obra foi dada como concluída em 1956. Isto significa que o
projeto da escola foi desenvolvido e desenhado ao pormenor por Arne Jacobsen
ao longo de anos. De um modo geral, o Arquiteto desenhou ao pormenor cada
puxador, peça de mobiliário, cortinado, entrada de luz natural, jardins interiores e
exteriores. Na atualidade, o projeto desta escola encontra-se protegido pela Agência
Dinamarquesa da Cultura, que autoriza e acompanha todas as intervenções no
edifício (OLESSEN, 2013).
Na Suécia, a escola Vittra Södermalm (ID280-06) tem mais de 300 alunos e o novo
espaço de aprendizagem resultou de uma recente intervenção sobre o antigo
edifício no centro de Estocolmo. O projeto educativo desta escola tem por base
a liberdade, apoiando os professores no uso de novos métodos pedagógicos. Na
grande parte do mobiliário inserido dentro do espaço de aprendizagem é visível
o uso de formas fluídas e orgânicas que introduzem um certo sentimento de
movimento, de espaço dinâmico. Os espaços são tão ‘informais’ como o mobiliário
e as suas cores. Esta escola faz parte de uma organização sueca de ensino livre, a
Vittra (VITTRA SÖDERMALM, 2012).
Adjacente ao mesmo projeto educativo, a escola Vittra Brotorp (ID280-07) é uma
escola com espaços de aprendizagem flexíveis, equipada com diferentes espaços,
que estão preparados para grandes grupos ou espaços mais pequenos para maior
concentração. Espaços que oferecem diferentes oportunidades, de acordo com as
diferentes necessidades de cada aluno. Esta escola foi projetada para receber três
faixas etárias. Sendo o pré-escolar o ambiente mais lúdico (VITTRA BROTORP, 2012).
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5.Resultados
Caso-de-estudo 1, Portugal:
Na Escola Básica Integrada de Aves/São Tomé de Negrelos, popularmente conhecida
como ‘A Escola da Ponte’, era visível uma clara tentativa de criar melhores condições
para toda a comunidade escolar.
Na entrada da escola havia um espaço de receção, onde estavam disponíveis jornais,
revistas, livros sobre a escola e expositores de venda (com merchandising e artigos
de papelaria). As mesas nesse espaço tinham a forma de trapézio.
Á entrada de cada sala de aula existia um item de identificação. As janelas tinham
grande abertura de luz, mas estavam maioritariamente fechadas.
A sala usada pelos mais novos tinha uma estante pintada de roxo e amarelo e tinha
uma mesa de várias cores (laranja, azul, verde e rosa).
As salas maiores tinham mesas com tampos das mais variadas formas, cadeiras
em termoplástico e alguns bancos almofadados. Uma parte da sala era usada para
as ‘aulas de artística’ o que causava algum desconforto nos alunos. O modelo de
cadeiras que existia estava dimensionado para diferentes estaturas, mas os alunos
afirmaram que eram duras, logo pouco confortáveis. Os computadores estavam
disponíveis para os alunos dentro de uma das salas, o único aspeto antipedagógico
era que estavam virados para a parede. Foi sugerido pelos alunos que as estantes
fossem desenhadas ou fixadas de modo a ficarem ajustadas às suas estaturas, pois
no momento revelavam-se muito altas. As salas estavam bastante arrumadas,
organizadas e tinham divisórias móveis que permitiam dividir essas salas sempre que
necessário. Os quadros estavam nos topos.
Para os pais estava disponível, uma sala para trabalhos de costuras ou outras
atividades complementares.
Nos corredores, o único mobiliário existente para proporcionar o convívio entre
alunos era um conjunto de mesas e cadeiras, de modo que conclui-se que não
tenha existido nenhuma preocupação com a rentabilização dos espaços mortos. No
restante espaço de corredor estavam armários com dossiers encostados às paredes e
os cacifos que eram grandes e com portas assimétricas tornavam-se um pouco perigosas devido a sua forma, havendo registos de pequenos acidentes quando abertas.
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Os laboratórios estavam totalmente equipados.
Visitaram-se também as casas de banho e uma sala de arrumação. No interior das
casas de banho tinham sido colocados saquinhos de arrumação (do IKEA) que
permitiam aos alunos colocarem os seus kit’s de higiene oral.
Os professores indicaram que fazia falta uma sala de trabalho polivalente, com dimensões idênticas a um pavilhão de educação física (que neste caso estava a ser partilhado
por duas escolas), principalmente para os momentos em que as duas escolas tinham
eventos em simultâneo. E referiram que também era importante criar cozinhas dentro
das salas de aulas para permitir aos alunos experimentar fazer cozinhados simples.
Caso-de-estudo 2, Itália:
Dentro do Centro Loris Malaguzzi existiam peças de mobiliário em exposição. De
formas retas, à semelhança do tectriz, e outras mais redondas, produzidas em materiais
bem macios. As cores mais usadas eram o verde, e o laranja, o rosa e o azul. Existam
também assentos com formas menos vulgares como em S, puzzle, circulo, raio, pétala,
ou chaise-long.
Pelas salas estavam expostas várias experiências que foram realizadas com o objetivo
de explorar os estímulos dos sentidos dos mais novos. Havia uma panóplia de
experiências: desde (1) a secagem de sementes ou de outros elementos da natureza
(2) retroprojetores com água e acetatos, (3) um estudo de candeeiros com copos de
plástico, (4) um estudo de forma de banco vertical, semelhante a uma lata amassada,
tudo numa perspetiva de explorar os cinco sentidos das crianças.
Caso-de-estudo 3, Dinamarca:
A escola de Munkegårds desde que foi construída sofreu 3 intervenções. A primeira
e de maior dimensão ocorreu em 2007/2009, a segunda em 2011/2012 e a última em
2012/2013, todas nos últimos anos. O que possibilitou identificar durante a visita o que
pertencia à fase antiga e à fase nova.
Na parte antiga existiam jardins interiores pelos corredores. A escola tinha telhas em
alumínio e a sua inclinação permitia uma entrada de luz acentuada o que tornava
os espaços bastantes quentes, em especial no Verão. Exista também uma sala de
carpintaria para os mais velhos, onde eles criavam os seus projetos. Os cacifos tinham
nas portas diversos buracos para facilitar a abertura das diferentes estaturas.
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Na biblioteca as escadas eram ao estilo de anfiteatro, mas o exemplo foi aqui
ajustado à dupla funcionalidade, uma vez que servia como escada para subir para
o segundo piso e a sua localização central dava para servir como anfiteatro na
hora das apresentações. A própria escada tinha um corrimão em termoplástico
extrudido e perfurado (que aumentava a sua resistência e tornava-o bastante
mais barato e leve).O mobiliário era designado de ‘queijo’, a origem do nome veio
dos buracos criados que na realidade eram sofás. Nas laterias existiam estantes.
Nesta escola o mobiliário era bastante lúdico. Debaixo do palco existiam estantes
rotativas que davam para fechar a biblioteca. O mobiliário escolar inicial também
estava disponível e já nessa época as cadeiras e as mesas foram desenhadas com a
preocupação de estarem adequadas às diferentes estaturas dos alunos.
Na parte nova evidenciavam-se as janelas triangulares, muito grandes, avaliadas
em mil euros por unidade, onde até a porta era triangular. A acrescentar que o seu
processo de entrega foi bastante difícil, uma vez que vieram de Itália. Assim, tudo
ajudou que o novo edifício fica-se imensamente caro.
A escadaria da entrada era igualmente ao estilo de anfiteatro, existiam algumas
mesas e bancos disponíveis, mas o novo espaço parecia não ter grande utilização.
As peças de mobiliário tinham formas bastante interessantes, algumas com formas
circulares e cores apelativas. Na parte nova as mesas às cores eram em roxo, rosa,
lilás, violeta e laranja. Existiam também espaços laboratoriais.
A cantina foi mobilada com alguns móveis do IKEA. Os fornos estavam disponíveis,
pois era permitido os alunos cozinharem. Existiam várias mesas de diversos
tamanhos e um grande lavatório com diversas torneiras. A cozinha era verde
alface a as gavetas dos armários inferiores eram bastantes usadas, mas os armários
superiores nunca eram utilizados devido à sua altura. A cantina era um espaço limpo
e arrumado. Na saída da cantina existiam colchões para os alunos saltarem, o que
permitia que gastassem as suas energias antes e depois das aulas.
As casas de banho eram mistas, funcionavam em espaço aberto e estavam
decoradas com o tema da Natureza.
A aparência exterior da escola era parca em ornamento. A vista era muito parecida
com uma escola normal ou até poderia ser confundida com uma pequena casa, mas
depois de entrar, percebia-se toda a sua dimensão e todo o trabalho que existiu de
design de interiores e exteriores.
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Caso-de-estudo 4, Suécia:
A escola de Sodermalm dividia-se em duas fases de construção, uma mais antiga
e outra nova. Na construção mais antiga, os alunos eram presenteados com uma
bela vista sobre a cidade de Estocolmo. Á entrada existiam armários e bancos para
os alunos colocarem as suas roupas. Por todos os espaços existia boa iluminação
artificial fornecida através do uso de vários candeeiros. Em relação à iluminação
natural, as persianas estavam permanentemente abertas, de modo a também
proporcionar o contacto com o exterior. As peças de mobiliário que ornamentavam
os espaços eram um pouco mais antigas, do que as dos espaços mais recentes, mas
nada de excessivo.
Nas salas de aula estavam vários balcões, bancadas e armários que permitiam aos
alunos trabalhar livremente, com os materiais sempre acessíveis. No interior das
salas existiam computadores disponíveis para todos. O contacto com o corredor
era sempre possível, através de caixilhos envidraçados. Este tipo de divisórias
transparentes permitia facilmente fechar ou abrir as salas, tornando-as maiores
ou menores conforme a necessidade. Geralmente, quando estavam fechadas isso
tornava o espaço mais organizado e os alunos pareciam mais concentrados.
Em algumas salas, as mesas e as cadeiras estavam viradas para a parede, o que não
parecia muito estimulante, todavia pelo restante espaço estavam disponíveis sofás
e poufs para proporcionar uma maior sociabilização entre os alunos. Existiam salas
onde estavam disponíveis vários jogos didáticos no interior dos armários. Esses
armários nunca eram fechados à chave, até pelo contrário estavam sempre abertos
para estarem sempre ao alcance dos alunos. Nessas salas todas as mesas eram
redondas para motivar, a realização das atividades em grupo. As mesas, umas eram
pretas e outras amarelas.
Dentro de outras salas de aula existia um aproveitamento do espaço lateral, onde
eram colocadas mesas com os materiais. Algumas dessas mesas tinham formas
irregulares e encaixes arcaicos.
Era normal entrar nas salas de aula e ver mobiliário com diferentes cores. Além do
mais a organização das salas mudava com frequência, porque os tampos das mesas
eram mais pequenos, logo mais fáceis de mover. Porém com tanta agitação, alguns
professores aconselhavam a manter um modelo de configuração da sala de aula,
para evitar a dispersão, sobretudo quando as aulas eram realizadas em espaço aberto. De uma maneira geral, as salas de aula tinham em média, três a quatro mesas.
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Nos corredores foram também criados espaços individuais, mas que não nasceram
da necessidade de aproveitar os espaços mortos, uma vez que os corredores desta
escola na sua maioria eram retos. No caso concreto desta escola, o que aconteceu
foi que os corredores perderam a boa acessibilidade que tinham. Esta perda de área
de circulação para a criação destes espaços individuais, veio dificultar e em alguns
casos até impedir a passagem. Assim, considera-se que apesar de bem-intencionada
esta criação de espaços individuais, cria-los nos corredores retos e de boa circulação
não foi uma boa opção, porque os alunos apenas usavam estes espaços individuais
esporadicamente.
As paredes tinham bastante cor, mas não estavam totalmente coloridas, tinham
apenas desenhos prismáticos coloridos. Estas geometrias criavam uma sensação de
movimento.
O espaço de refeição estava vazio, embora fosse um espaço polivalente, mas que ao
que parece ninguém o usava. Na realidade, como os alunos tinham outros espaços
disponíveis acabavam por ficar mais dispersos e este espaço acabava por não ser tão
útil, nem necessário quanto o que se e espectava. Sem refeições este espaço estava
vazio. Neste caso, a realidade resume-se a uma questão: - Porquê criar um espaço
de refeição polivalente para uma escola onde a maioria das salas são espaços
multifacetados que permitem que os alunos cozinhem as suas próprias refeições?.
Deste modo, foi possível concluir que a construção deste novo espaço partiu de
uma boa ideia, mas que depois de construído, a sua necessidade era refutável.
No centro do espaço de refeição existia uma biblioteca, que funcionava como um
espaço fechado, o que permitia uma maior organização e arrumação. E ao fundo,
existia um anfiteatro colorido e um outro mais tradicional conectado.
Ao funcionar com espaços abertos que permitiam criar algumas salas dentro do
mesmo espaço, esta escola acabava por funcionar de forma muito organizada
comparativamente a outras escolas.
Na escola de Brotorp foi identificado mobiliário com formas idênticas à escola
anteriormente apresentada, mas com localizações ainda mais arrojadas.
Á entrada existiam alguns armários para os alunos colocarem os seus objetos
pessoais, desde os casacos, aos sapatos.
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Em continuação, na área do jardim-de-infância existiam mini caves debaixo dos
tampos dos armários, que permitiam que os mais novos conseguissem se esconder,
mas de uma forma visível para os professores. No mesmo espaço existia um escorrega que servia de passagem entre um lado e o outro da sala. Muito divertido do ponto
de vista das crianças, mas no dos professores era aconselhável colocar no ponto mais
elevado um pequeno travão, para evitar que os mais pequenos saíssem lançados do
escorrega para o meio do chão e caíssem justamente a zona de passagem.
No mesmo piso, existia também a sala lego, preenchida de caixas com legos das mais
variadas cores, organizadas pelas estantes fixas nas paredes, usadas também para se
expor as criações dos alunos.
Dentro das salas de aula existiam mesas retangulares tradicionais. As cadeiras era
um pouco diferentes de modelos já conhecido em Portugal, com assento preto em
termoplástico, sem nenhuma novidade de relevo para acrescentar.
Nas salas de aulas visitadas existia um quadro no plano de frente e outro no plano
de trás, justificaram que revelou-se necessário coloca-los em duplicado, porque os
alunos durante as atividades acabavam por estar sempre em movimento. Revelaram
também que usavam muito o quadro interativo e justificaram o uso de bancos
compridos para permitir aos alunos se sentarem livremente onde preferissem. Para
arrumar os livros foram colocadas estantes nas paredes laterais.
As janelas eram grandes, mas as cortinas estavam fechadas porque a luz do sol
estava muito forte.
Ao fundo de uma das salas existia também um sofá, que segundo os alunos foi uma
excelente ideia ter sido lá colocado. Contudo, revelaram que era demasiado baixo e
que era de lamentar que se estraga-se com grande facilidade.
A curta durabilidade do mobiliário também foi referida, mas foi justificado que não
era um dos parâmetros mais importantes na sua seleção.
Na sala de música as cadeiras eram pretas e com suporte de braços, as mesas eram
retangulares. Existiam outras salas que continham mesas com outro tipo de forma
como mesas circulares mais baixas e brancas, rodeadas de grandes cadeiras verdes
e azuis. Que segundo os Professores eram cadeiras adoradas pelos alunos, mas
também as mais caras. Cada sala tinha um móvel com lava-loiça para os alunos
lavarem as mãos ou para o que fosse necessário, de acordo com as atividades.
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Numa área aberta que os alunos usavam não só para lazer, mas para o todo o tipo
de atividades pedagógicas existia ao centro a sala dos professores, cujas paredes
exteriores eram em vinil, à semelhança dos tradicionais quadros pretos de giz,
criados para dar a oportunidade aos alunos de terem um local onde era permitido
desenhar.
Ao lado da sala do Professores, estava a biblioteca inserida no espaço aberto do
corredor, junto à porta, mesmo numa zona de passagem. A biblioteca encontravase muito desarrumada. Os alunos saiam de um piso para o outro e passavam de
imediato pelo corredor coberto de estantes sem livros.
Como naquele espaço havia bastante circulação, acontecia que os livros facilmente
se dispersavam por todo o espaço escolar. Os professores mostraram-se muito
insatisfeitos quanto ao funcionamento da biblioteca. Esta área revelou não ser a mais
indicada, assim como os moldes de funcionamento também. Até os próprios alunos
revelaram não conseguir ter pacificidade para ler no meio de tanto movimento,
gerado pela constante circulação.
Na mesma área de lazer, junto à biblioteca, existiam assentos de formas irregulares
das mais diversas cores. Professores e alunos revelaram que os assentos em causa
tornavam-se bastante desconfortáveis quando usados por mais do que alguns
minutos. Por não serem confortáveis não permitiam que longas aulas fossem dadas
naturalmente.
Ao fundo existia um sofá de formas irregulares criado por Rosan Bosch, este sofá/
parede já saiu algumas vezes da sua localização inicial. Segundo as informações
recolhidas, apesar de muito apelativo visualmente, não resultava, porque nele
cabiam duas ou três pessoas e a área ocupada era bastante grande.
Os cacifos eram pequenos, com forma tradicional, puxadores cor de laranja e
estavam colocados num espaço no meio do corredor, construídos através de
paredes artificiais que permitiam que os alunos usassem esse espaço para conversar
no corredor. De qualquer maneira, era visível que os cacifos naquele local ocupavam
um espaço fundamental de passagem.
Existia também uma mesa em madeira que era usada para os alunos colocarem os
computadores portáteis, e que pareceu muito funcional.
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Quanto à iluminação, existia iluminação artificial vinda dos candeeiros no teto e
natural vinda da janela.
Atrás da sala dos professores existia um palco onde os alunos tinham aulas, com
degraus organizados á semelhança de um anfiteatro. Perante todas as escolas
visitadas, considerou-se que nos países em análise esta solução de organização de
escadas de anfiteatro é usada com regularidade. Debaixo deste palco, existia uma
‘cave’. Esta ‘cave’ era vista aos olhos dos professores como algo com bom aspeto, no
entanto esta cave não resultava, uma vez que era também considerada perigosa,
pois existiam alunos que antes da escola fechar se escondiam lá dentro, assim por
ser maioritariamente usada pelos alunos como esconderijo e não como espaço de
reflexão, para o qual foi criado.
Junto à sala dos professores, no espaço aberto do corredor, existia uma mesa de
encaixes arcaicos e com tampo de forma irregular, composta pela aglutinação
de três círculos, dentro dos quais dois continham furos ao centro. Foi dito pelos
professores que esta mesa era adorada e muito usada pelos alunos. Acredita-se que
pelos furos ao centro crie maior entusiasmo e curiosidade. Esta mesa acabava por
dinamizar o espaço, mesmo embora fosse um pouco grande para a dimensão do
corredor. Uma vez que, quando os alunos saiam das salas em simultâneo, o espaço
tornava-se diminuto, o que originava algum constrangimento na área de circulação
que circunscrevia a mesma.
Mais adiante, junto a caixa de escadas existia uma outra mesa de forma irregular,
que apresentava tampos em diferentes níveis de altura. Foi possível saber que
aquela mesa acabava por não funcionar de todo. Os professores justificaram que
quando tentavam dar lá aulas, aquela mesa tinha como princípio de solução servir
para albergar várias faixas etárias, mas uma vez que normalmente não trabalhavam
com todas as faixas etárias em simultâneo, o que acontecia quando tentavam
albergar naquela mesa vários alunos da mesma idade, alguns acabavam por ficar
com uma mesa bastante alta e outros com uma mesa bastante baixa. O que
originou que no quotidiano fosse pouco usada em contexto de aula e que os alunos
recorressem a usa-la mais em momentos de lazer.
Ao lado, desta mesa existia uma árvore construída em metal. Esta árvore apesar
do princípio de solução ser alegadamente para ser usada em momentos de neve
ou chuva, de maneira a proporcionar a leitura de histórias junto à árvore ou outras
atividades passíveis. Os professores garantiram que a árvore nunca foi usada
para esse fim e acrescentaram, que a mesma até se tornava perigosa, devido à
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sua localização no espaço, uma vez que se integrava mesmo enfrente à caixa de
escadas. E isso origina que os alunos ao saltar sobre o banco da árvore saíssem
disparados da árvore e caíssem diretamente nas escadas.
Dentro dessa área aberta existia uma estante que dividia o espaço, bastante
harmonizada com todo o design, mas que não parecia que a sua função de divisória
resulta-se.
Em cada pilar existiam pequenas mesas para uso alternativo, mas que na realidade
os alunos nunca as usavam. Dentro da panóplia existente, a mesa que era mais
usada era a de forma de boomerang.
Nesta escola os espaços individuais criados não resultavam na sua plenitude. Eram
espaços bastante isolados. Embora, nos locais onde estava a cadeira vermelha
de pernas traseira arredondadas, resultassem melhor. Uma vez que esta peça de
mobiliário foi pensada para os alunos que não param quietos, de modo a permitir
aos alunos balançar
Por toda a escola havia bastantes peças de mobiliário onde alunos se podiam sentar.
O espaço estava muito bem equipado de mobiliário, mas não só, existiam também
tapetes para os alunos se sentarem no chão.
O aproveitamento de espaços mortos para criação de espaços individuais foi levado
ao limite e pequenas áreas fundamentais para uma boa circulação foram perdidas
na construção de espaços individuais que na realidade não têm a frequência de uso
que se esperava.
6.Conclusão
Em Portugal, na atualidade pensar o espaço escolar para o futuro revela novos
e velhos desafios. Partindo da afirmação de Francisco José Carbonari: “ainda
construímos escolas como fazemos há cem anos, embora o mundo tenha
mudado muito. Isso é particularmente grave (…), replicamos o modelo das escolas
tradicionais que atendem adolescentes e jovens” (Ceppi et al., 2013).
Apesar da aparente evolução natural que se vislumbrava para estas novas
pedagogias, a formação dos alunos continua a seguir os mesmos moldes das
últimas décadas, sendo que o uso de práticas de métodos de ensino alternativo
como a ‘Escola da Ponte’ permanecem ainda apontadas como casos-de-estudo.
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Deve também ser considerada a resistência natural à mudança quer da parte dos
professores, provavelmente associada ao preconceito e à prevalência de mitos
de fazer ‘como sempre foi feito e está comprovado’, quer da parte dos pais, por
desconfiança face à uma mudança, desde logo aliada a espaços e mobiliário
(elementos visíveis e de ajuizamento imediato) que já não lhes são familiares,
interpretando-a como um risco à Educação dos seus filhos. Por último, e também na
origem dos pontos anteriores, está a fraca disseminação de práticas pedagógicas do
tipo colaborativo no nosso país.
A recente construção da nova ‘Escola da Ponte’ foi um progresso quanto à
resistência da sociedade em relação ao ensino colaborativo. O novo espaço de
aprendizagem já deu resposta a muitas das necessidades, embora existam outras
que ainda precisem de ser colmatadas.
Em relação aos casos internacionais, a tentativa de responder a maioria das
necessidades dos alunos deu origem a espaços sobrelotados, onde a aparência
é agradável, mas a funcionalidade não é totalmente conseguida. De notar que
o uso flexível, livre e dinâmico destes espaços de aprendizagem e mobiliário
escolar requer algum cuidado com a organização, para não originar ambientes de
aprendizagem pouco estimulantes e confusos.
As cores utilizadas (o verde, o laranja, o rosa e o azul) geram ambientes de
aprendizagens mais dinâmicos. A forma, a dimensão e o peso do mobiliário se
estiverem ajustados às necessidades do quotidiano, possibilitam um maior estímulo
à liberdade e à flexibilidade de configurações dos espaços de aprendizagem.
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Abstract
This text is part of the framework in footwear design and aims to present a new
perspective on the sector.
The study takes as reference the underground urban culture and architecture - as
architectural construction that shuns commercial standards, alternative art like graffiti,
the stencil or tattoos, music production or marginal literature - to create a project based
on current social behavior.
In this study design uses the environment’s immaterial sensations of cities - as the smells,
the colors, the sounds, tactile sensations, light - as projetual reference, interpreting them
for footwear design.
Thus, the design works as a booster for sensations and culture.
The research benefits from a contact network with the company Confecções Valverde
- based in Viana do Castelo, Portugal - to create an alliance between two different
productive sectors, textile industry and footwear industry. Through two different
production systems connection, the textile industry and the shoe industry, the cross of
information and productive links, present themselves as drivers for a targeted design for
innovation, directing the footwear sector for a more urban/contemporary dimension
The intersection of two entities provides the development of unlikely connections

DESIGNA2015 - PROCEEDINGS - O design e o entendimento da cultura contemporânea como princípio para o desenvolvimento (...)

349

between different materials and use of innovative production techniques, thus establishing
an alliance between design, industry and crafts. It is intended to prove that local
production and global urban references are major connecting factors.
Local vs global concept (Morace: 2009) favors the creative process of design and
establishes a bridge between two concepts apparently opposite, promoting the whole
design dynamics and innovation. The research is oriented towards a sustainable creative
and productive development with the aim of reinventing an entire productive sector based
on innovation.
Keywords
Calçado, cultura undergrounD, conexões, local vs global

A investigação apresenta uma nova perspectiva para o sector de calçado, assumindo
como referência a cultura urbana underground e a arquitetura – como a construção
arquitectónica que foge dos padrões comerciais, a arte alternativa como os graffitti,
os stencil ou as tatuagens, a produção musical ou a literatura marginal – para criar um
projeto fundamentado nos comportamentos de contracultura sociais atuais.
Uma sociedade em que a fugacidade e a constante transformação caracterizam o
ambiente, onde percepções e valores adquiridos no passado não se manifestam no
presente, pois “o futuro foi “desacopolado” do passado, começando a desenvolver-se a
percepção de que um futuro cujo ponto de partida é a sociedade humana não guarda
continuidade com o passado.” (BAUMAN: 2012).
Hoje, como refere Bauman (2000) a globalidade reforça a ideia de singularidade
em coexistência com as novas culturas alternativas, revelando uma a sociedade
complexa, em constante volatilidade e fluidez.
Deste modo, a “interrupção, incoerência, surpresa são as condições comuns da
nossa vida. Tornam-se mesmo necessidades reais para muitas pessoas, cujas mentes
deixaram de ser alimentadas por outra coisa que não mudanças repentinas e estímulos
constantemente renovados. Não podemos mais tolerar o que dura (...) Assim, toda a
questão se reduz a isto: pode a mente humana dominar o que a mente humana criou?”
(VALÉRY cit in BAUMAN: 2000).
Alguns fenómenos sociais - os festivais, as festas, como por exemplo, a semana
da moda das principais capitais europeias (Londres, Milão e Paris) - tornam-se
oportunidades para revelar estes comportamentos, designadamente, na relação que
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as pessoas experimentam com o espaço e com os objetos. Neste estudo o design
apropria-se das sensações imateriais do ambiente das cidades (CASTELLI: 2009)
- como os cheiros, as cores , os sons, as sensações tácteis, a luz - como referência
de projeto, interpretando-as no âmbito da moda, designadamente no design de
calçado.
Deste modo, todas as respectivas sensações provocas pela ambiente imaterial
traduzem-se no conceito de design primário, que segundo Castelli (1996), “algo que
é primário é muito subtil em termos de energia expressa, mas quando o nível de subtileza
está presente numa escala maior, torna-se importante. Nesse ponto, torna-se algo muito
fundamental e forte do ponto de vista da sensação ou comunicação.” (CASTELLI cit in
MITCHELL: 1996).
Atualmente, numa era em que os hábitos de consumo moldam a sociedade e estes,
por sua vez, mudam com o indivíduo na sua globalidade, torna-se fulcral requalificar
os perfis dos consumidores de forma a entender o mundo em que o indivíduo
é “menos influenciado pelo charme das grandes marcas e pela persuasão oculta da
publicidade.” (MORACE: 2009).
O respectivo consumidor cada vez mais se desvincula dos conceitos préconcebidos “tem nas suas mãos as rédeas da própria vida, desvinculando-se de padrões
comportamentais e segmentações pré-estabelecidas.” (DEWEIK cit in MORACE: 2009).
Nesta investigação beneficia-se da rede de contactos da empresa Confecções
Valverde, em Viana do Castelo para criar uma aliança entre o design, a indústria e o
artesanato, e consequentemente, uma inovação produtiva e de desenvolvimento
de conexões entre elementos distintos. Nesta ação, ambos os lados podem trocar
conhecimento, partilhar capacidades profissionais e criar novos mercados.
O design atua como catalisador de sensações e de conhecimento, ou como define
Verganti, no conceito de design driven innovation, no processo de pesquisa em rede
“o conhecimento (...) é partilhado entre empresas e interpretes externos (...)” (VERGANTI:
2001), favorecendo o nascimento de um novo negócio, no âmbito do design de
calçado.
Este estudo orienta o design para a inovação, desenvolvendo assim, conexões
entre diferentes matérias-primas e materiais e explorando inovadoras técnicas de
produção.
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Hoje, numa sociedade que se apresenta cada vez mais complexa e dinâmica,
estimular a ação do designer por meio das conexões apresenta-se como o fator
chave para uma criatividade sustentável e interpretação de uma cultura em
constante mutação.
Num contexto empresarial onde a apropriação das particularidades inerentes a cada
sector fomentam a criação de uma aliança entre o design, a indústria e o artesanato
e, consequentemente, uma inovação produtiva e conectiva através de dois âmbitos
distintos, torna-se fundamental gerir o conceito de driven innovation no design.
Assim, gerir o respectivo conceito, através da conexão de elementos intrínsecos a
cada âmbito produtivo “implica gerir a interação com vários intérpretes, de modo, a
aceder, partilhar e interiorizar conhecimentos numa linguagem do produto e influenciar
mudanças nos modelos socioculturais.” (VERGANTI: 2011)
Deste modo, a inovação projetual é fruto do cruzamento e conexões de mundos,
que se fortificam através da sua interligação, gerando assim, projetos aliados numa
forte base produtiva, material e sócio-cultural.
Segundo a concepção de mapa mental elaborado por Deserti a “cultura de
design (um sistema de conhecimentos, competências e habilidades que operam num
determinado contexto, no sentido em que desenvolvem novos produtos e serviços,
mediando entre o mundo da produção e o mundo do consumo) + Mundo da
produção (uma empresa em particular, ou um aglomerado de empresas, que se focam
num objectivo económico) + Mundo do consumo (um contexto sociocultural com
determinadas necessidades, valores, tendências, hábitos, motivações e modelos) =
Projetos inovadores.” (DESSERTI, RIZZO, CAUTELA, ZURLO: 2013)
A criatividade apresenta-se como o ponto fulcral para ação do designer enquanto
agente impulsionador de inovação. O âmbito da presente investigação orientase para a criatividade empresarial sustentável, estimulando as empresas a
fortaleceram e a promoverem as conexões entre elas. Assim, o conceito de conexão
é interpretado como um catalisador, no sentido em que a “criatividade combina
elementos existentes com novas conexões que são úteis.” (POINCARÉ: 2008)
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Face às características conectivas das distintas áreas anteriormente expostas, tornase determinante a transferência de valores entre os diferentes âmbitos, de forma a
gerar um transfer cultural que proporcione uma visão mais detalhada e incisiva de
cada área produtiva e, consequentemente, se traduza na inovação técnica, formal e
produtiva dos conceitos a implementar.
Assim, através da conexão de dois sistemas produtivos divergentes, a industria têxtil
e a indústria do calçado, o cruzamento de informação, a partilha de conhecimento e
as ligações produtivas com materiais improváveis, apresentam-se como drivers para
a inovação projetual.
Segundo Chiapponi, o conceito de transfer cultural significa que “(...) muitas vezes
uma forte inovação num sector pode ser determinada pela transferência de ideias e
soluções provenientes de um outro campo em que as mesmas ideias e soluções não
são mais inovadoras, mas que estão já plenamente adquiridas há muito tempo.”
(CHIAPPONI: 1999)
É através de toda a envolvente em que se fundamenta o transfer cultural, que a
inovação produtiva e material se traduz no fator consequencial de interligação dos
elementos inerentes a cada industria.
Estabelecer conexões materiais de forma a inovar tecnologicamente no sector do
calçado, possui como objectivo fulcral a interpretação de novos cenários produtivos
que respondam às necessidades e expectativas decorrentes do mundo do consumo.
Os projetos de inovação são liderados pela capacidade da cultura do design para
gerar soluções eficazes, deste modo, “(...) não se pode descartar inteiramente a
possibilidade de alguma evolução tecnológica disruptiva, no domínio dos materiais para
calçado, que resulte no surgimento de alternativas com melhor performance e menor
custo.”
De acordo com o anteriormente descrito, o conceito de transfer cultural apresenta-se
como um estimulo e uma oportunidade para uma nova abordagem estratégica no
âmbito projetual e empresarial.
A implementação de novas ideias de negócio através da junção de distintos
sectores traduz-se numa “(...) estratégia inteligente de desenvolvimento, assente no
conhecimento e na inovação, só assim se conseguirá ser mais sofisticado que os outros.”
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Parte-se do princípio “(...) que a indústria portuguesa de calçado se abastecia cada vez
mais na indústria nacional de componentes, e que esta vinha perdendo a necessidade
(ou a capacidade) para colocar os seus produtos nos mercados internacionais,
nos três últimos anos os componentes nacionais têm-se revelado crescentemente
insuficientes para satisfazer as necessidades das empresas a jusante.” Por isso, será
correto afirmar que uma conexão empresarial, que se baseia no transfer cultural
de conhecimentos mas também de bens materiais, se apresenta como uma nova
abordagem estratégica do ponto de vista empresarial. Evidencia-se, portanto, uma
nova oportunidade de abastecimento de componentes na industria do calçado,
provenientes da indústria têxtil.
Trata-se de um pensamento local orientado para a ação global. Este conceito de
globalização tem vindo a ser explorado na área do design, principalmente por
empresas como a Future Concept Lab. Segundo Francesco Morace (2001) o ADN
cultural é um aspecto extremamente importante para a globalização. O designer é
um dos responsáveis pelo programa Genius Loci, um programa onde a investigação
se foca na centralidade e prioridade da análise do ADN cultural de lugares
específicos. O autor refere ainda que, anteriormente, a ideia de Globalização era a
ideia de Homogeneização, e por isso, uma ideia pouco clara do termo.
Hoje, a globalização é mais precisa, perspectivando a possibilidade de transformar e
transferir o local no global, começando pela singularidade do local. Nesse sentido, o
Genius Loci salienta que, partindo da dimensão e pensamento local, é possível criar
algo global.
Trata-se de pensar local e agir globalmente, e não pensar global e agir localmente.
Esta ideia é fortificada por Dijon de Moraes quando refere que “(...) a complexidade
existente na atualidade sugere sempre uma atuação mais estruturada (por parte dos
designers) também na fase dos estudos preliminares dos pressupostos para o projeto.
Individualizar e identificar o cenário existente e/ou futuro, bem como o mapeamento de
um contexto possível, é tão relevante hoje quanto projetar o produto (...)”
(MORAES: 2010).
As referências urbanas globais e a produtividade local apresentam-se como factores
de conexão fulcrais, deste modo, a apropriação do conceito global vs local favorece
o processo criativo do design, estabelecendo uma ponte entre dois conceitos
opostos que promovem toda a dinâmica e inovação projetual.
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Deste modo, a leitura e interpretação correta do conceito de modernidade líquida
possibilita a projeção de novos cenários inspirados na cultura urbana underground.
Como refere Dijon de Moraes “(...) o cenário fluido e dinâmico é como a modernidade
fluida e dinâmica, o que corresponde também a um design fluido e dinâmico.”
(MORAES: 2010).
Nesse sentido torna-se necessária uma visão incisiva das transformações
metamórficas do meio social como o princípio fulcral para a interpretação eficaz
de novos hábitos culturais. Assim, de acordo com Alessandro Deserti, a abordagem
interpretativa a metatendências deve ser a base para a construção de novos
cenários. (DESERTI cit in MORAES: 2010)
Analisados os diferentes contextos empresariais, a inovação por meio de conexões
produtivas, materiais e socio-culturais, apresenta-se como o factor determinante
para a implementação de uma nova perspectiva no sector do calçado.
Assim, é na capacidade de ter uma estratégia cosmopolita dinâmica que reside todo
o processo inovativo da disciplina do design.
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Abstract
The central objective of this research is to aim what implications are marketed by
criminalizing counterfeiting. Therefore, from the activities that generate the marketing of
these products, we intend to answer the following questions: a copy of the products of
renowned brands develops skills for traders who engage in this business? What symbolic
value in copies that consumers looking for? Investigating the symbolic and social
recognition that the copy is allied to the concept of superlogo (Chang, 2004), by defining
renowned brands in the luxury market, this project is structured as a qualitative research
method which includes literature review, field research, search documentary and open
interviews to analyze aspects of the circulation of such products at north of Portugal.
Among the intentions of this research, we have found benefits for the public sphere and
the private, parameters to understand the relevance and characteristics of competition
between counterfeit products and the originals. Such intentions are anchored in a
perspective that considers the origin of counterfeit products are items that can cause
injury and discomfort to the consumer.
Keywords
Counterfeiting, fashion and markets.
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Introdução
A partir da circulação de produtos contrafeitos comercializados nas feiras
portuguesas de Guimarães e Barcelos, situadas ao norte de Portugal, discutimos
como esses produtos falsificados de marcas renomadas podem ser relegados pela
lei, revelando uma censura corroborada pela cultura e pela educação. Condenados
pela legislação portuguesa e europeia, impedindo sua comercialização, ainda
assim são consumidos por um público que frequenta feiras e mercados populares.
Portanto, essa circunstância avalia a amplitude do fenômeno da comercialização de
produtos contrafeitos nas regiões avaliadas.
Diante disso, ao analisar as características que abrange o consumo dos produtos
falsificados, desenvolvemos uma investigação histórica que se pauta na
compreensão de um dualismo que está presente na comercialização desses objetos.
Tal compreensão se ancora numa comparação de que esses objetos são encarados
como artigos de baixo valor social em relação aos artigos genuínos de marcas
conceituadas.
O estigma dessa comparação se fundamenta numa parceria público e privada
que estabelece regras e normas espectrais em função da condenação do crime
de contrafação. Isto posto, pretendemos investigar uma perspectiva histórica e
social que também envolve a jurisdição relacionada ao crime de contrafação. A
participação do mercado informal nesse processo se torna aparente, pois também
é um dos espaços que faz circular a comercialização dos produtos de origem
falsificada na feira.
Este projeto se articula como um estudo empírico que inclui revisão bibliográfica,
pesquisa de campo, pesquisa documental e registros imagéticos a fim de descrever
e analisar aspectos da circulação dos produtos falsificados nas feiras já mencionadas.
Como uma pesquisa de caráter qualitativo, esta investigação privilegia a junção das
técnicas supracitadas. De acordo com Bauer e Gaskel (2002), a união de técnicas
permite ao pesquisador obter informações a respeito do ambiente investigado,
ao propiciar uma visualização de informações que, por vezes, podem fugir aos
conteúdos colhidos mediante o uso de apenas uma técnica.
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O projeto
As cidades surgem como espaço privilegiado de trocas, sejam políticas, comerciais,
afetivas, de consumo e subjetivas. No mercado, a expressão desses valores ganham
relevância, já que “o mercado domina a cidade” (Rolnik, 1998, p. 29). Os mercados
populares e as feiras estão presentes em diferentes partes do globo, possibilitando
a seus consumidores produtos que podem não se aproximar da posição de objetos
comercializados em outros espaços de venda como os shoppings centers ou edifícios
comerciais de similar valor e prestígio.
Nas bancas das feiras, também é possível encontrar objetos considerados ilegais
para serem comercializados: os produtos falsificados de marcas conceituadas. Para
parte da sociedade, estes produtos podem ser considerados de baixo valor social
por estarem relacionados a algumas circunstâncias: o valor de mercado que alguns
possuem, abaixo do valor de um artigo considerado original; a forma como o Estado
encara juridicamente estes produtos, enxergando-os como um parte de um crime;
e ainda, devido à posição daqueles que comercializam esses produtos, ciganos,
estrangeiros ou mesmo cidadãos nacionais. Além disso, o fenômeno que envolve
a comercialização de produtos falsificados abrange a difusão da compra e venda
desses objetos a partir da influência do consumidor, ao revelar a presença de um
juízo de valor que qualifica um objeto bom por ser original e outro de ruim por ser
falsificado.
A comercialização desses produtos prescinde uma noção social que busca
compreender também, a partir de uma perspectiva histórica, como essa relação
com o consumo de falsificação começou a ser encarada como uma prática negativa
e criminosa. O consumo, por si, já funciona como um processo que separa uma
sociedade que merece consumir e outra que é condenada por tal. Com base nisso, a
prática da falsificação ainda recorre a valores que deturpam o consumo como uma
atividade condenada e de ócio (Pinheiro; Matos; Lopes, 2014).
O corpus da investigação se centra na comercialização de produtos falsificados
(roupas, calçados e acessórios) das feiras de Guimarães e Barcelos com cidades
homônimas situadas ao norte de Portugal. Considerando que algumas ações de
âmbito mundial ocorrem para inibir a difusão da cópia, este projeto tem o intuito de
compreender as relações causadas por essa circulação de objetos copiados a partir
de uma perspectiva internacional.
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A avaliação dessas situações é pertinente para pesquisar como as leis de proteção
de propriedade industrial (Lopes; Caldas; Matos, 2014) se projetam em meio a
lugares como as feiras e os mercados populares, representando uma parcela do
mercado informal (Lopes; Matos, 2013a; 2013b). Para tanto, buscamos também
informações obtidas através dos meios de comunicação de massa como ocorre
a dimensão do fenômeno: o número de artigos confiscados, o valor dos objetos
apreendidos e o uso que se faz deles após a apreensão. Dessa maneira, esta
pesquisa tem entre suas finalidades, estabelecer alguns parâmetros para caracterizar
a relação entre consumidores e comerciantes desses objetos copiados.
A contribuição desta pesquisa é propiciar uma compreensão da demanda
oferecida pela comercialização destes objetos numa perspectiva social, já que
são condenados por sua qualidade e procedência. Assim sendo, a partir das
delimitações estipuladas pelos objetivos e os questionamentos sobre a temática, o
projeto visa compreender como acontece a circulação intensificada desses produtos
falsificados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Feira de Guimarães e a de Barcelos apresentam uma concentração de vendas de
produtos falsificados no que diz respeito à variedade, à quantidade e à presença
dos objetos prevista a partir dos fluxos de contrafação que interferem na realidade
socioeconômica portuguesa. Nestas feiras, o escoamento, a comercialização e a
distribuição desses objetos têm mostrado indícios de relevância devido ao consumo
que lá se faz de roupas, calçados e acessórios de origem falsificada, devido também
à tradição da indústria têxtil localizada ao norte de Portugal.
O mercado competitivo recorre à legislação para manter a exclusividade dos
produtos considerados originais, sustentando uma pretensa originalidade a serviço
de grandes corporações que nutrem o processo financeiro. Essa pretendida
originalidade se cerca de uma perspectiva que tenta anular a divulgação do
conhecimento gerado pela produção de artigos das grandes corporações de Moda,
as superlogos (Chang, 2004), que buscam manter a exclusividade de seus artigos no
intuito de gerar rentabilidade mediante o valor de suas marcas.
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Abstract
Sedentary lifestyle and obesity challenges public health globally. Its increase in youth population is related to lifestyles, through daily access to the web and video games practice,
promoting a growing technological alienation whose generational characteristics led to
be so called N-[net]-gen / D-[Digital]-gen (Tapscott, 2008). The promotion of an active
lifestyle is a growing need, as for the first time in recent history, the new generations seem
to have a lower longevity perspective than their parents (Lee et al., 2012). School has been
identified as a privileged place for intervention programs that combine the promotion of
Physical Activity (PA) with Design, identified by WHO as a key element to integrate Health
promotion strategies. The goal of this study was to evaluate the Stages of Change (SC) regarding PA, after applying a stand-alone mass campaign, with seven week duration, on
a pilot school, which has used transmediatic communication and which has included an
intervention program associated with interactive digital technologies and gamification,
materialized on an exergame. It has participated 142 youth of both sexes, aged between
12-18 years old, being divided in two experimental groups: normal weight (EG2) and
Overweight and Obese (EG1) and two control groups (CGs), with the same characteristics.
We’ve used the “Stages of Change” questionnaire (Prochaska, 1991) and the non-parametric Wilcoxon test to evaluate the population. Positive changes of 15.6% were obtained for
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the SC of the EG1, changing from a stage of “non-practicing” to “practitioner”. EG2 also
has showed improvements, but less expressive. In the CGs there weren’t registered significant changes. The developed strategy presents very positive results, as it can be identified
with the current motivations of young people. These results show that it is possible to
reverse the current sedentary lifestyle profile of young people.
Keywords
Sedentary, Obesity, Youth, Design/ Strategy, Interactive Digital Technologies

1.INTRODUÇÃO
A epidemia emergente da obesidade infantil é um dos mais complexos desafios
sistémicos de Saúde pública do século XXI. Dados recentes revelam a existência
de cerca de 200 milhões de crianças e jovens em idade escolar com sobrepeso,
dos quais, 40 a 50 milhões estão classificados como obesos. (IOT, 2010). A principal
causa apontada está determinada pelas leis da termodinâmica que determinam
que o excesso de energia está na origem de todos os tipos de obesidade e
diretamente relacionado com a falta de Atividade Física (AF) e como resultado de
um desequilíbrio de energia em que a taxa de ingestão energética excede a taxa
de gasto energético (Melby, Ho & Hill, 2003). De fato, tem-se verificado nas últimas
décadas uma tendência global para o declínio da frequência de AF/ Exercício Físico,
sendo que 80% das crianças e jovens não atingem os níveis recomendados (Hallal
et al., 2012). A nível Europeu, em cerca de 23 países com informação disponível, mais
de 30% da população com 15 ou mais anos de idade não atinge níveis suficientes
de AF, para combater ou evitar o sobrepeso e a obesidade. Portugal segue a
tendência internacional, com mais de 50% dos jovens com idade igual ou superior
a 15 anos a não praticarem e apenas 20% praticam regularmente (WHO Regional
Office for Europe, 2014a; 2014b). Estes valores revelam-se muito preocupantes,
pois sabe-se que a obesidade adquirida na infância e/ou adolescência repercutese negativamente na qualidade de vida e sucesso escolar, isto é, os jovens com
sobrepeso e obesidade estão mais propensos a riscos psicossociais imediatos, como
distorção da imagem corporal, baixo autoestima ou ansiedade, isolamento social,
sendo ainda associados a um maior risco de exclusão social e bulling (Daniels, 2009;
Freedman et al., 2009). O excesso de excesso de peso na infância é ainda preditor
de obesidade na idade adulta (Daniels et al., 2005; Morrison, at al., 2008), pelo que
assume um grau aumentado de severidade a possibilidade de transferência do risco
de doenças da infância e adolescência para a idade adulta (Malina, Bouchard & BarOr, 2004; Sousa & Maia, 2005).
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A promoção de um estilo de vida ativo torna-se um imperativo visto que pela
primeira vez, na história recente da humanidade, estudos indicam um decréscimo
da longevidade das novas gerações comparativamente aos seus pais (Olshansky et
al., 2005; Lee et al., 2012).
O crescente aumento da obesidade na população infanto-juvenil tem sido
relacionado com os estilos de vida associados a uma crescente expressão das
tecnologias informáticas na ocupação dos tempos livres (Eaton et al., 2010;
Livingstone et al., 2011; Rideout, Foehr & Roberts 2010), mediante o acesso diário
à web e a prática videojogos (Lenhartt et al., 2008), que estão a fomentar uma
alienação tecnológica, que levou a que esta geração fosse denominada de N-[net]gen/ D-[digital]-gen (Tapscott, 2008). Nessa medida, como estilo de vida dizem
exigem estar always-on, sendo a conexão e interação pontos centrais da geração net
(Puybaraud, 2011).
Desta forma, e segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2012a; 2012b;
2012c) a AF constitui uma estratégia primordial de promoção da saúde, sendo
a Escola apontada como um lugar privilegiado de intervenção com programas
que aliem a promoção da AF ao Design identificado como elemento chave,
enquanto área integrante de estratégias de promoção da Saúde, do bem estar e da
sustentabilidade social.
Todavia, são raros os estudos, de intervenção, aplicados na Escola e os que existem,
habitualmente, não têm por objetivo averiguar o seu efeito (Stice, Shaw & Marti,
2006). Ainda assim, os que o fazem revelam eficácia e apontam-na como um
ambiente privilegiado para a implementação de programas de intervenção de
combate à obesidade com base no exercício físico (Mendes, 2009; Meyer et al., 2006;
Reid & Bolen, 2014). Importa referir que um dos principais determinantes dos níveis
de AF geral dos alunos é a proporção do tempo total semanal curricular que a Escola
atribui à disciplina de Educação Físia, revelando-se por isso muito preocupante, na
medida em que se verifica uma disparidade entre as exigências oficiais e as ofertas
reais para a educação física a nível mundial (Marshall & Hardman, 2000). Identificase também uma tendência internacional implicada na exigência de frequência da
disciplina, nomeadamente em Portugal. Embora seja transversal a todo o currículo,
no 1.º Ciclo do Ensino Básico é facultativa, estando prevista no Ensino Secundário
a redução da sua carga horária e a sua não utilização para a classificação final do
estudante. Embora exista um Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE), este
apenas tem como campo de atuação a promoção de uma alimentação saudável. No
PENSE (2015) pode ainda ler-se “o desafio das novas tecnologias e o aproveitamento
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das funcionalidades de dispositivos móveis, como tablets e smartphones, tão
apetecíveis para alunos/as e professores/as, podem, quando adequadamente
utilizados, contribuir para a melhoria da literacia para a saúde, a gestão da saúde
individual e a promoção da educação para a saúde” (PENSE, 2015, 16). No entanto,
revela-se incompreensível a inexistência de um programa prioritário de promoção
de atividade física/ exercício físico, de intervenção nas escolas portuguesas e que vá
ao encontro das motivações dos jovens.
Por outro lado, quando falamos em alteração de comportamento não podemos
esquecer a motivação, pois esta está na essência do desejo de mudança de
comportamento. Está descrito por Snyder (2007) que as Campanhas de Marketing
Social podem influenciar cerca de 5% o comportamento de uma população. Por
outro lado Cugelman, Thewall & Dawes (2011) referem que as intervenções digitais
podem alterar cerca de 10%. Cugelman (2012) refere ainda que as Campanhas de
comunicação capazes de alterar Estilos de Vida devem ser constituídas por canais
da media e tecnologias digitais interativas. Estes modelos híbridos parecem ter a
possibilidade de alterar cerca de 15% o comportamento. Por outro lado, o fascínio
dos jovens pelos videojogos criaram as condições para o desenvolvimento de
exergames — jogos digitais, que combinam o exercício físico com o jogo e que
por serem um divertimento, possuem a particularidade de motivar para a prática
de AF (McGinnis et al., 2006; Staiano et al., 2011). Está ainda provado que a prática
regular de exergames, contribui para o aumento nos níveis de AF (Mhurchu et al.,
2008), do gasto energético (Maddison et al., 2007; Staiano & Calvert, 2011), para
uma melhoria da aptidão física, coordenação motora, perda de peso ao longo do
tempo (Unnithan, Houser, & Fernhall, 2006; Staiano & Calvert 2011). Para além diso,
promove a interação social e melhora do desempenho cognitivo (Hoysniemi, 2006).
Os exergames constituem também ferramentas inclusivas na medida em que se
adaptam a qualquer tipo de população (Unnithan et al., 2006). Para além disso, tem
sido defendido por vários autores que os prémios, os pontos e a competição irão
motivar o mundo inteiro e os designers devem integrar estratégias da gamification,
como parte constituinte de estratégias de alteração de comportamento, de modo
a tornar as intervenções de saúde digitais divertidas e envolventes (CHP, 2012;
Cugelman, 2013; Hamari, Koivisto & Sarsa, 2014).
A promoção de um estado de mudança é um elemento chave do Modelo
Transteórico da Mudança (MTT) de comportamento, segundo o qual as pessoas
passam por diferentes estados de motivação durante o processo de mudança
(Prochaska, Redding & Evers, 2008). Segundo o MTT, a prontidão para a mudança
apresenta quatro princípios: (i) estados de mudança; (ii) autoeficácia; (iii) balanço
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decisional; e (iv) processos de mudança. Os estados de mudança são traduzidos por
um modelo heurístico que descreve uma sequência de passos que vão, desde o
estado pré-contemplativo (em que não é reconhecida a necessidade ou o interesse
em qualquer mudança de comportamento) ao estado de manutenção (em que se
mantém com sucesso a mudança durante pelo menos seis meses). As diferenças
entre estados ajudam a explorar o “como” e “porquê” das pessoas passarem de um
estado para o outro e melhorar o sucesso dos programas (Prochaska, Redding &
Evers, 2008). Neste caso em particular, a alteração considerada diz respeito à prática
de AF (Prochaska, Norcross & Diclemente, 1994). Embora tenhamos identificado um
conjunto de evidências acerca da importância de conhecer o nível de prontidão
para a mudança de comportamento (Mendes, 2009; Bourdeaudhuij et al., 2005),
não encontramos nenhum estudo que tenha realizado uma avaliação do estado
de mudança antes e após uma campanha e/ ou programa de intervenção, em
jovens em idade escolar, o que se constituiu como uma motivação acrescida para a
realização deste estudo.
O design de estratégia é identificado como sendo o meio que conduz a uma
abordagem holística e multidisciplinar, capaz de alcançar soluções completas e
resilientes (Helsinki Design Lab, 2015; Ling, 2009). Como tal, parece constituir um
caminho promissor (Manzini, 2015), perante um desafio tão complexo e de natureza
sistémica, que é o combate à obesidade com base na promoção de um estilo de
vida ativo.
Assim, decorrendo do exposto, o objetivo do presente estudo foi avaliar o Estado de
Mudança perante a AF depois da aplicação de uma estratégia de design.
2.METODOLOGIA
2.1.Participantes
Participaram no presente estudo 142 jovens (82 do sexo feminino e 60 do sexo
masculino) com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos, do Ensino Básico
– 3.º Ciclo de Escolaridade Obrigatória (7.º ano ao 9.º ano), e do Ensino Secundário
(10.º ano ao 12.º ano). Foram constituídos dois GEs: com sobrepeso e obesos (GE1) e
normoponderais (GE2) e dois GC: com sobrepeso e obesos (GC1) e normoponderais
(GC2).
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2.2.Procedimentos e instrumentos
2.2.1.Estratégia
Desenvolvemos e implementamos uma estratégia para promover um estilo de
vida ativo e combater a obesidade dos jovens, baseada numa campanha standalone mass media, de sete semanas, numa escola piloto, que utiliza a lógica da
comunicação transmediática, da qual faz parte um programa de intervenção
em associação às tecnologias digitais interativas, que recorrem à gamification,
materializado por um exergame (Figura 1).

Figura 1: Campanha Stand-Alone Mass Media.

Para o desenvolvimento da estratégia e implementação da campanha considerámos
três elementos-chave: key informers para a definição das características da
campanha e do programa de Intervenção nas áreas chave: Design, Desporto,
Engenharia Informática e Saúde; parcerias estratégicas com profissionais
especializados, empresas e instituições, para desenvolvimento experimental da
prova de conceito do projeto de investigação e a sua implementação nas áreas
chave: Arte e Design, Desporto, Saúde, Engenharia, com o Gabinete de Psicologia
do Desporto e o Laboratório de Cineantropometria da Faculdade de Desporto
da Universidade do Porto, o Hospital de S. João e a Faculdade de Ciências da
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Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, as empresas Waydip, Inklusion
Entertainement e Artpixel; uma Escola piloto para a validação da estratégia,
implementação e avaliação do impacto da campanha e do programa: o Instituto
Nun’Álvres do Colégio das Caldinhas em Santo Tirso, escola pública do Norte de
Portugal com aproximadamente 1.300 alunos.
2.2.2.Campanha
Foi desenvolvido o projeto multimédia Funnactive, um conjunto de artefactos,
quer físicos quer virtuais, com unidade gráfica que deram suporte à comunicação
da campanha e ao programa de intervenção, definidos na estratégia, tornando-se
visíveis e tangíveis através do Design.
Para o seu desenvolvimento optou-se pela implementação de um método misto
que combina o criativo (Csikszentmihalyi, 1997) com o iterativo (Zimmerman, 2003).
Duas das valências utilizadas no processo de Design foram a cocriação e o co-design
(Sanders & Stappers, 2008) com a participação da equipa multidisciplinar de projeto.
O design assumiu o papel de gestor e editor do processo.
A campanha teve como conceito chave uma competição entre os alunos de uma
escola piloto, aos quais foi dada a missão de transformar a energia associada ao
movimento (energia cinética) em eletricidade, e assim apurar que gerava mais
energia elétrica. A comunicação transmediática foi estabelecida através de medias
tradicionais, digitais e interativos. O programa de intervenção teve por base uma
história e um desafio, materializado pelo exergame AxleCole®. Programa diferenciado,
por utilizar um controlador que consiste numa plataforma interativa Waynergy®
People, que deteta o movimento do jogador sob a superfície, controla o seu Avatar
e capta a pressão do jogador na superfície, transformando-a em eletricidade,
com uma elevada eficiência de conversão (Duarte et al., 2013). A atividade diária
dos jogadores e o desempenho no jogo foram monitorizados ao longo de toda
a competição. A performance individual e o respetivo ranking de energia foram
publicados no website afeto ao exergame. Foram distinguidos semanalmente os
melhores jogadores. (Figuras 2 a 4).
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Figura 2: Performance individual.

Figura 3: Ranking.

Figura 4: Promoção mediática de um jogador.

Como forma de motivação extra, eram enviadas mensagens, via dispositivos móveis
e website. A existência de uma “Rede Social” própria e fechada aos jogadores em
competição proporcionou ainda uma interação online. As aulas de Educação Física
foram utilizadas como suporte de treino à competição (Figuras 5 e 6).
Como elementos chave de gamification consideramos uma história, o desafio, a
definição de objetivos, a pontuação, a monitorização a apresentação do progresso, a
atribuição de prémios, a promoção mediática, a conectividade social e a diversão. O
programa considerou ainda um evento onde se realizou uma “competição final
concentrada” e a respetiva entrega de prémios.
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Figura 5: Jogador em competição.

Figura 6: Aulas de suporte de treino à competição.

2.2.3.Estados de mudança
Para a avaliação do estados de mudança de comportamento em relação à
atividade física, recorreu-se à versão traduzida e adaptada do questionário
“Stages of Change” (Prochaska, 1991a), elaborada pelo Laboratório de
Psicologia do Desporto — UP (2006). Este instrumento foi aplicado a
todos os participantes antes e após a implementação da campanha StandAlone Mass Media, da qual fazia parte o programa de intervenção, através
do link: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_
web&formkey=dEtrUW5wQmdxYmJxdzN5bG9YYVBDMUE6MA#gid=0
2.2.4.Análise de dados
Os dados foram descritos recorrendo a estatísticas descritivas (média e desviopadrão). Para averiguar eventuais alterações nos “estados de mudança” entre os
dois momentos de aplicação do programa, utilizou-se o teste não paramétrico de
Wilcoxon. O nível de significância foi estabelecido em 5%. Os dados foram tratados
nos softwares Excel2013 e SPSS versão19.0.
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3. RESULTADOS
3.1.Estados de mudança (EM)
Nos Quadros 1 e 2 são apresentados os valores da estatística descritiva e inferencial
dos quatro grupos estudados. No GE1 (Sobrepeso e Obesos), verificou-se uma
melhoria significativa dos EM de 0.5 ou 15.63%, o que representa, uma maior
apetência para a prática de AF, passando-se de um estado de “não praticante” para
“praticante”. Por outro lado, no GC 1 não se registou qualquer alteração nos EM,
mantendo-se reduzida a apetência para a prática de AF (Quadro 1).

Quadro 1: Estatística descritiva e inferencial dos valores relativos ao GE1 (n=20) e GC1 (n=18)

No GE2 (Normoponderais), verificou-se uma melhoria significativa nos EM, de 0.37
ou 13.30%. No entanto, como já eram “praticantes”, não houve alteração do EM. No
GC2 (Normoponderais), não se registou qualquer alteração nos EM, verificando- se
a mesma tendência já observada no GC1 com jovens com Sobrepeso e Obesos
(Quadro 2).

Quadro 2: Estatística descritiva e inferencial dos em relativos ao GE2 (n = 54) e GC2 (n = 50)
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4. CONCLUSÕES
A campanha criada com o objetivo de promover um estilo de vida ativo e combater
a obesidade dos jovens resultou. Tal resultado deve-se ao facto de apresentar uma
metodologia que vai ao encontro das motivações dos jovens (utilização das TIC com
base num “exergame”).
Tais resultados sugerem que a utilização de estratégias motivadoras para a prática
de exercício físico, em ambiente escolar, têm condições para alterar o estado atual
de sedentarismo e obesidade dos jovens. Comprova-se ainda o contributo do
design de estratégia, para promover mudanças na sociedade, particularmente
quando associado a outras áreas do conhecimento.
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Design social em abrigos
de moradores de rua:
resgate de identidade cultural
ID 336
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Universidade de São Paulo. Brazil

Abstract
The research presented is part of a project, still in progress, funded by FAPESP (Foundation
for Research State of São Paulo - Brazil) in partnership with researchers at the University
of São Paulo - Brazil and Southampton University - England. The main objective of this
project is to encourage the exchange of knowledge between countries, specifically in
working with textiles.
The Brazil-is characterized by a rich cultural diversity made up of immigrants from
various countries, which helps to form large regional centers with characteristic
identifying features. But the country faces a serious social disparity and unequal
distribution of income and based on official data (IBGE - Brazilian Institute of Geography
and Statistics, 2010) these are the most serious problems we face. These situations are
more visible in large urban centers, where the number of people in vulnerable situations
grows uncontrollably. But what was once seen only in Third World countries today is
spreading in countries of Europe and North America, showing the huge number of
homeless and destitute in the world.
Given this situation we chose to locate our work with the shelters receiving people on the
streets and offer workshops to produce some kind of product that can generate income,
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but which have as their main raw material textile waste. Complex of Caninde, shelter that
meets these characteristics was chosen.
Thus, we aimed to empower a participatory manner these people to develop their
products, contributing to the recognition of a cultural identity in which their symbols and
languages can be preserved and applied to products.
Keywords
Social design , identity, product, textile waste

Introdução
O indivíduo em situação de rua, ou popularmente conhecido como “morador de
rua, carrega em si uma situação delicada de difícil abordagem, uma vez que sua
origem e passa por acontecimentos traumáticos familiares, dependência química,
imigração, desemprego, saída do campo para as cidades em busca de condições
melhores de vida, e outras situações. Infelizmente, os números deste contingente de
pessoas crescem a passos largos.
Abrigados em ONGs, estas pessoas contam com poucas oportunidades de se
recolocarem na sociedade. Algumas destas organizações têm oferecido oficinas de
capacitação a fim de possibilitar um ganho financeiro a estes cidadãos, em que são
desenvolvidos produtos artesanais na maioria das vezes. É preciso fazer algumas
importantes distinções acerca do trabalho envolvendo o design social elaborado
com as pessoas em situação de rua daquele desenvolvido com comunidades
artesãs ou cooperativas.
As cooperativas possuem um protagonismo dos envolvidos em relação aos
aspectos de gestão e lógicas de produção ponderados com os saberes tradicionais
daquela comunidade. Já as pessoas em situação de rua o protagonismo se
manifesta na urgência de recuperação da condição humana, perdida na brutalidade
da vivência nas ruas.
São formas completamente distintas de atuação e deve-se, sempre, sem ambos os
casos, atentar para o que desejam as diversas comunidades. Isso pode ser realizado
na observação do cotidiano dos envolvidos, respeitando suas realidades, atuando
conjuntamente com as pessoas, sem hierarquias e imposições. É fundamental, em
ambos os casos, que se considere as diferenças próprias de cada situação.
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Fundamentação teórica
Diante desta problemática que envolve os modos de vida contemporâneo, é
cada vez mais importante a conscientização do designer ao desenvolver novos
produtos no sentido de contribuir positivamente para minimizar os problemas que
a sociedade já enfrenta atualmente como escassez de recursos naturais, excesso de
lixo, desperdício, consumo desenfreado e a péssima distribuição de renda, não só no
Brasil, mas no mundo como um todo.
É fato que algumas mudanças foram adotadas, como o ensino de práticas
sustentáveis nas escolas de design, o surgimento de um “marketing verde”, a prática
do “comércio justo”, entre tantas outras.
Muitos autores têm discutido alternativas para diminuir os problemas causados em
grande parte pelo consumo desenfreado de bens, tanto os não-duráveis, como os
duráveis, que hoje, também estão sujeitos à lógica da obsolescência programada.
Manzini e Vezzoli (2008), por exemplo, tem estudado cenários em que os recursos
não-renováveis sejam utilizados com parcimônia e sejam pensadas alternativas para
sua utilização, e ainda recomendam uma profunda transformação em padrões de
consumo e produção. Whiteley (1998) diz que os designers devem discutir os valores
e princípios intrínsecos aos projetos, o que corrobora a visão de Tomás Maldonado
que aponta para o fato de que os profissionais da área devem buscar autonomia
profissional e usá-la para fins sociais e ambientais. (MARGOLIN, 2007).
Neste sentido Löbach propõe o design social que privilegia o ser humano e não o
objeto, “(...) o design social é orientado para os problemas sociais e tem como meta
a melhoria das condições de vida de determinados grupos sociais” (LÖBACH, 2001)
Diante deste quadro buscamos trabalhar de maneira a unir a problemática social
e ambiental. Nesse sentido a ONG CROPH (Coordenação Regional das Obras de
Promoção Humana) com um grande abrigo para indivíduos em situação de rua,
próximo aos bairros do Brás e do Bom Retiro, em São Paulo mostrou-se bastante
adequada aos nossos propósitos.
Os bairros do Brás e do Bom Retiro (em São Paulo) são bairros industriais na qual
situam-se dezenas de pequenas e médias confecções de vestuário. Já houve,
na região, um grande problema com descarte de resíduos sólidos provenientes
destas empresas. Hoje há uma tentativa de fazer um tipo de descarte programado,
principalmente em forma de doações. Mas, é ainda um grande problema, pois as
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pessoas de um modo geral não sabem reaproveitar estes resíduos. Atualmente
são descartadas, diariamente, duas toneladas de retalhos pelas cerca de 1.200
confecções localizadas nos arredores. Parte desse volume é recolhida por catadores
irregulares, mas o maior volume acaba sendo jogado no lixo comum, terminando
em aterros sanitários e causando grande impacto ambiental, segundo o presidente
do Sinditêxtil-SP, Alfredo Emílo Bonduki (Disponível em: http://www.inspiramais.
com.br/novidades/256/reciclagem-de-residuos-texteis-e-o-objetivo-do-projetoretalho-fashion acesso em: 28 junho 2015).
A ONG em questão já estava trabalhando com esses resíduos sólidos para a
confecção de tapetes artesanais pelos conviventes do abrigo. Esse trabalho
denominado “ Projeto Ubuntu” tem um grande potencial para o desenvolvimento
dos princípios de cidadania do ser humano e geração de renda sem muita exigência
de tecnologia e conhecimento técnico, porém apresenta uma grande precariedade
em suas atividades e baixo desempenho na execução de tarefas.
Metodologia
A metodologia escolhida foi a pesquisa-ação, podendo ser considerada um estudo
de caso, mas com a diferença que o pesquisador torna-se também sujeito da ação,
partícipe do processo, sendo uma pesquisa empírica, na qual o pesquisador está
inserido no processo. (Meksenas, 2007)
Conforme Thiolent uma pesquisa-ação compreende as seguintes fases:
1.Exploratória – diagnóstica para identificar um problema
2.Principal – planejamento da ação, alternativas para resolução dos problemas
3.Ação – execução das ações, incluindo um roteiro
4.Avaliação
Resultados e discussão
Após a definição da ONG demos início a Fase Exploratória em que foram realizadas
reuniões com os gestores da ONG e do projeto Ubuntu de tapetes, e estudos a fim
realizar o diagnóstico para identificação formal do problema.
Analisamos os tapetes atualmente confeccionados na oficina. São produzidos com
retalhos de tecidos de malha em diversos tamanhos: 40 x 30 cms, 80 x 60 cms. e
passadeiras de 40 x 80 cms.
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A matéria prima básica é o tecido de talagarça recortado com as medidas do tapete
e uma quantidade de retalho de tecidos com 12 x 2 cms , em quantidade necessária
para cobrir toda a extensão do tapete. O único instrumento é um palito de madeira
com meio centímetro de diâmetro, 12 centímetros de comprimento e um lado
pontiagudo.
O processo de produção é muito simples: a ponta do tecido é introduzida com o
palito pelo lado do avesso em cada orifício da talagarça. Os demais procedimentos
são executados com as mãos e ajuda do palito.
Em relação aos aspectos formais do objeto foram analisadas: cores, formas,
volumes, tamanhos e destinação.
Resíduos de tecidos, malhas em sua maioria. utilização de combinações de fácil
assimilação: preto e branco, preto e vermelho, vermelho e branco.
Não há grande variação de desenhos, mantendo-se formas geométricas
concêntricas, invariavelmente formas retangulares, acompanhando o formato da
peça, bastante simplificado, conforme pode ser verificado na imagen abaixo:

Figura 1: Tapetes produzidos na Ong. Foto nossa.
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Foi realizada reunião com os conviventes envolvidos no projeto para apresentação
do mesmo. Nesta primeira reunião contamos onze pessoas entre homens e
mulheres adultos, em que conversamos sobre as origens de cada um e suas
expectativas em relação ao projeto a ser desenvolvido.
A primeira oficina foi uma aula sobre a história dos tapetes e sua importância ao
longo do tempo, os modos de fabricação e principais materiais utilizados, também
foi abordado o conceito de desenvolvimento de produto e apresentação da
construção de um painel de inspiração e cartela de cores. Foram oito participantes
entre homens e mulheres adultos.
Exemplo dos painéis de inspiração confeccionados na oficina:

Figura 2
Quadro de Referência. Foto nossa.

Destes painéis começamos a produzir algumas peças, a fim de testar cores e outras
possibilidades simples, de acordo com o desejo dos conviventes:

Figura 3
Tapete produzido após as oficinas. Foto nossa.

382

DESIGNA2015 - IDENTITY - INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESIGN RESEARCH - UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Já neste produto é possível notar que o convivente buscou estabelecer um tipo de
raport de listras de tamanhos variados, em um perceptível aumento do nível de
complexidade do produto, em tons sobre tons.
Considerações
Como explicado este trabalho ainda não foi finalizado, porém já nos deparamos
com algumas questões de relevância tais como: o desenvolvimento de um produto
passa, necessariamente, pela condição de sujeito daquele que desenvolve, sendo
assim a problemática resultante do fato de que o morador de rua introjeta o
discurso da invisibilidade, e de uma sociedade da qual ele não se sente parte afeta
consideravelmente sua relação com o trabalho proposto. Notamos nos órgãos
públicos uma demanda por solucionar rapidamente a situação dos moradores
de rua, mas ao nos aproximarmos dessa realidade, notamos o quanto é ilusória
essa idéia. Há de se pensar nos vários tipos de pessoas nesta situação e em suas
necessidades individuais, é impossível atingi-las por meio de políticas públicas
esmagadoras que não privilegiem os indivíduos, o que torna a situação ainda mais
difícil face ao aumento do número de pessoas nestas condições.
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Abstract
The local residence design had characteristics combined Egyptians ancestral homes
design with the characteristics which had been imposed through colonialism and
Western civilizations to become Egyptian architecture a mixture of European and
Egyptian styles.
Then these Mix styles had been faded and replaced with modern European architecture
in the 1940s almost, which took control of all kinds of public and private buildings,
without taking into account the environmental effects as well as Egyptian human nature
and his social and cultural needs.
And with the successive historical eras which influenced on the local architecture, these
Styles which express about the mixed cultures had been vanished. And its identities
were missed, except in a few places, accordingly the local residence design lost all
contemporary standards.
In less than a century the civilizations feature vanished which had been aroused and was
lasting for thousands of years, so not only the planning of cities and the forms of streets
and squares, public and private buildings architecture, but also all elements of Interior
design and materials used in the work of the walls, floors, ceilings, furniture, lighting
accessories and all requirements of daily life.
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Despite the end of colonialism and the attainment of full independence of the country for
more than six decades, but the interior design and its elements still does not reflect the
country’s identity and the social needs of the population.
Hence the importance of this study which examines the reasons behind the lack of
Egyptian identity in interior design and furniture for modern residences , and how has
the local home interior lose most important foundations?. Do the Egyptians prefer to
keep pace with the times and break with the past and its concepts and styles to go after
recent discoveries and ongoing evolution, than belonging to the environment, society
and cultural identity stemming from the grandparents originality and their inherited?.
Or might the impact of the globalization era and physical life spread to the details
of everyday life and the individual needs within his home and force the Egyptians to
abandon their social needs in Exchange for well being and using modern technological
methods?, Or does the contemporary designer unable to blend ancestral legacies and
youth aspirations?
The research on the reasons that led to the loss of Egyptian identity may be the first
step in restoring it in the contemporary designs as well as a sense of the importance
of cultural heritage and conservation it from vanishing, Through the use of the survey
and questionnaire, So the issue of the protection of cultural heritage, and the cultural
resources preservation are very important in a world that is changing rapidly day after
day. In order to preserve the country identity in the face of globalization through interior
design, which is the closest to humans where handled to perform all daily activities
within the home.
Keywords
Egyptian residence - originality – modernity – interior design – Egyptian identity

Preface
Most people differ in their needs, whether physiological or psychological, but they
disagree on how to bring these requirements depending on the different behaviors
and lifestyles of personal and cultural needs stemming from identity.
Identity is about how individuals or groups see and define themselves, and how
other individuals or groups see and define them. Identity is formed through the
socialization process and the influence of social institutions like the family, the
education system and the mass media. (Sociology Teaching and Learning Guide
n.d.)

386 DESIGNA2015 - IDENTITY - INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESIGN RESEARCH - UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

The concept of identity is an important one, as it is only through establishing our
own identities and learning about the identities of other individuals and groups that
we come to know what makes us similar to some people and different from others.
The identity of individuals and groups involves both elements of personal choice
and the responses and attitudes of others. Individuals are not free to adopt any
identity they like, and factors like their social class, their ethnic group and their sex
are likely to influence how others see them. The identity that an individual wants
to assert and which they may wish others to see them having may not be the one
that others accept or recognize. (Culture and identity CH 1–4 (M1203).qxp:John Q7
26/3/08 10:47)
The land of Egypt, the civilizations which affect most of the peoples of the world,
be obliterated their features of predestination after consecutive eras of colonialism.
And with the end of colonialism and achieving full independence of the country’s
revolution of July 23, 1952, Architecture began to be liberated and the subsequent
interior design of European styles dominant in that time. Not to return to its culture
and its heritage, but to become a mixture of many styles.
And in our times and with the information varied and numerous memberships
belonging to the faith and identity and political dimension and thus conflicts arose
between opinion and other, which affected local architecture and thus in interior
design.
And thus it became the constant change is the main feature of the result of human
aspiration to change and keep up with modern technology, which seized the life
day items, coming from Europe, America and other countries, which is leading this
contemporary development.
The problem latent in bringing this technology and the content of technological
means, materials and modern ideas without proper selection of the local
environment and which is compatible with the nature of the land and human which
were concerned by the traditional Egyptian style.

DESIGNA2015 - PROCEEDINGS - The interior design of the Egyptian residence between originality and modernity

387

Identity for compatibility with the environment
For the production of buildings compatible with the environment this correlation
which results from the merging with the land nature, and be appropriate with the
climate, materials and civilized heritage in order to be stemming or extracting from
them. For example, the traditional home in Japan and counterparts China and India,
besides the environmental homes in Yemen and Gulf countries, as well as Hassan
Fathy homes stemming from the Islamic styles and Nubian environment in Egypt.
So the tradition is not necessarily old-fashioned and is not synonymous with
stagnation. Furthermore, a tradition need not date from long ago but may have
begun quite recently. (FATHY 1973) It is the result of the experiences of grandparents
in the same place and the same climatic and geographical characteristics, cultural
and social.
Identity for human life
It is necessary that the interior design elements must be compatible with the
characteristics of people who are always using the internal spaces, this compatibility
is not only limited on the physical measurements and dimensions, besides the
functional relationships inside home, as well as the appropriate environmental
elements like lighting, ventilation..... etc., but also it exceeded to be appropriate with
the social and cultural characteristics.
Every human is in need to feel the sense of belonging towards a specific society,
as the sense of belonging considered to be one of the main psychological needs,
and when the human lose what he belonging to he resort to use the alternative
symbols which compensate him from what he lost, he make the amendments in
his new environment to resemble in a way or another his society or homeland, also
the sense of belonging to the surrounding environment stems from the correlation
of the buildings and neighboring buildings to the tradition nature of the place,
its cultural, the sense of authenticity and individual identity where the home is
characterized by qualities and features of the environment in which it emanate from
it, and the sense of belonging can be expanded through the interior design works
including all furniture pieces.
Ali Raafat says that the human between his genetic genes and the living
environment like the liquid which takes the shape of the container where it placed
in it. There are containers which have very accurate section so the liquid’s height

388 DESIGNA2015 - IDENTITY - INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESIGN RESEARCH - UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

increase or thick section decreases from the liquid’s height or it may be perforated
so the water pouring out of it onto the floor, and there are some containers prided
the color of the liquid inside it and others extinguish liquid’s color. But the liquid
or human in all environmental conditions remain persistent despite of his different
relations, formations and levels ( تفأر2003 ).
the questionnaire study
To find out the reasons behind the loss Egyptian identity in interior spaces and its
different elements which is the closest to humans where handled to perform all
daily activities within the home. By take an opinion of sample from Egypt.
The sample of the Questionnaire study is composed of random of 250 people from
Egypt, including different age categories taking in to account the similarities in
their economic and social circumstances. Increase the number of responses who
studding art by about 70% of the total of survey responses.
The general results of the questionnaire study are:
The highest ratios of preference of using the elements of local styles (The Ancient
Egyptian, Islamic, Coptic) was determined in the overall house design and exterior
and space surrounds it by a ratio 50%, as well as in the design of accessories and
antiques used in the internal space decoration which exceed 60% of the selected
sample / total survey respondents.
While the preference of using the elements of local styles in the interior design and
Design furniture and furnishings were retreated to a ratio of 40%.
This may be due to the different spaces (volume) of contemporary homes than
the previous eras and the small and narrow areas, which leads to the need of
simplification and sufficiency of some accessories which help in increasing the sense
of belonging and nostalgic to tradition elements, and the preference of tradition
design to The overall house design and exterior may be to express the identity of
the residents, as well as increasing the relationship between the home and the
surrounding environment, the nature of land and climatic conditions.
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When analysis the age categories who response to the survey, the results of the
questionnaire study was that the ratio of the categories older than 50 years who
prefer the overall house design and exterior besides the surrounding environment
exceeded 80%, while it is reduced in other categories, and the forties categories was
the least ratio among the different categories.
When
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Weak disparity in the preference ratio of the interior design works originated from
traditional models and styles, while the highest ratio was the category of people
older than 60 years as it reached 50% and the lowest one was the forties categories.

For the preference ratio of design furniture and furnishings originated from the
traditional models and styles it has been shown that the categories older than 50
years are the most one preferred the design furniture and furnishings originated
from the tradition, while the forties category was the least one by an approximate
ratio 10%.
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With regard to the accessories and antiques originated from the local traditional
models and styles, it has been shown that the preference ratio was varied between
the different categories, as the forties category considered to be the least one by a
ratio 40%.
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By analyzing the results of the questionnaire study it has been shown that the
design of the most local houses didn’t follow the local traditional models and styles
(the ancient Egyptian,
Islamic, Coptic) whether in the house design and exterior by a ratio 80% and it
reduced consecutively in the interior design, then in the design furniture and
furnishings, and even in the accessories and antiques used in the interior spaces
decoration which reaches to an approximate ratio 45%, and the (accessories and
antiques) originated from the traditional models and styles were the most item used
inside the local houses by a ratio 10%.
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When asking about the reason for the absence of the local traditional models and
styles in your home design and its interior spaces and contents, the answers varied
and were as follows:
In the overall house design and exterior the main reason was the lack of the designs
originated from the tradition, then its high cost comparing by other houses.
For the reasons of the absence of interior design was first of all the lack of designs
originated from the tradition and then the lack of appropriate designs.
With regard to the lack of furniture design and furnishings originated from the
tradition the main reason was the high cost, then unwillingness to many details and
finally the lack of appropriate designs.
The sample of the questionnaire study saw that the main reason behind the lack of
acquisition of accessories and antiques originated
When asking about the style they prefer using it in their home design and its
contents, the selection ratio was limited on the local traditional models and styles
by a ratio 40%, while on the other hand the preference of the modern European
styles bypassed the local tradition style by 45%.
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By analyzing the ratio in different age categories it has been shown that the young
people were the most category preferred the European style whether the modern
or classical one by a ratio more than 45%, and the decline of the preference of
traditional design in this category to about 25%.
As for the twenties categories their desires has been varied so that in the forefront
was the European styles which exceeded 45%, while their preference ratio of using
the traditional styles in home design reached 40%.
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Concerning of thirties category their forefront desire was the using of local
traditional styles in home design by a ratio 45%, then the modern European styles
by a ratio exceeded 35%.
While the forties categories had equal preference for the use of local traditional
styles in home design with the modern European styles by a ratio about 45%.
For the people who are fifties categories they preferred the models and elements
originated from the local tradition by a ratio exceeded 65%, while about 15%
preferred the using of modern European styles, as well as the European classical
style.
The result for analyzing the people who are older than 60 years was that there
is a high preference ratio for the models and elements originated from the local
tradition exceeded 65%, then the preference of the modern European styles by an
approximate ratio 30%.
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And when asking about the visiting of archaeological museums and heritage areas
in the local environment it has been shown that the ancient Egyptian museum was
the highest visiting ratio exceeded 90%, then the Islamic Museum, temples and
castles.

When asking about the reason for visiting the archaeological museums and heritage
areas the answer was for studying, then identifying the civilizations and increasing
the knowledge, while the psychological satisfaction and a sense of belonging has
become in the least rank with a ratio about 25%.
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Despite of the people who studied art in the selected sample exceeded 70% but
only about 60% who can distinguish between elements of the local traditional
styles, while 30% have a moderate distinguish to these styles.

When asking about if the current requirements of the era hinder the use of
traditional styles in the interior design of the local home it has been shown that
most of the sample agreed except 20% of them.

And by analyzing the different responses of the age categories it became clear that
the opinions are varied among the different age categories but the older categories
has topping the agreed ratio that current requirements of the era hinder the use of
traditional styles by 80%.
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Conclusion
The majority of people in Egypt tend to simplistic specially in interior design
and furniture design and furnishing in internal spaces As a result of continuous
development, which included all aspects of life. and sufficiency of some accessories
which help in increasing the sense of belonging and nostalgic to tradition elements,
and the preference of tradition design to The overall house design and exterior may
be to express the identity of the residents, as well as increasing the relationship
between the home and the surrounding environment, the nature of land and
climatic conditions.
The design of the most local houses didn’t follow the local traditional models and
styles (the ancient Egyptian, Islamic, Coptic) whether in:
-Overall house design and exterior due to was the lack of the designs originated
from the tradition, and then its high cost comparing by other houses.
-The interior design due to the lack of designs originated from the tradition, then the
lack of appropriate designs and its high cost.
-The furniture design and furnishings due to its high cost and its more details to
Became inappropriate
-The accessories and antiques due to its high cost.
All this on the designer shoulders that became unable to keep up with the times by
modern designs related to traditional styles, and the selection of environmentally
friendly materials, which could contribute to reducing the total cost.
The most of survey responses prefer using modern European styles in their home
design and its contents than using the local traditional styles, which may due to
keep up with the times by modern European designs. Despite of age categories
differences in preference ratio in various styles.

400 DESIGNA2015 - IDENTITY - INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESIGN RESEARCH - UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

References
1. Spillers, F. (2004) Emotion as a Cognitive Artifact and the Design Implications for Products That are
Perceived As Pleasurable , Experience Dynamics – USA
http://experiencedynamics.com/sites/default/files/spillers-emotiondesign-proceedings.pdf
2. Jones R. , Chesters , J&Flecher : M(2003) Make yourself at home People living psychiatric disability in
public housing.international journal of psychosocial Rehabilitation
3. Matthew Cousins :Design quality new housing , Taylor & Francis , USA and Canada , First published
2009.
4. Randall Thomas :Environmental design . E&FN SPON .Newyork . 1990
5. Sociology Teaching and Learning Guide.
www.nzqa.govt.nz/assets/Providers-and...and.../ASM-overview.pdf.
6. FATHY, HASAN. ARCHITECTURE FOR THE POOR. chicago and london: the university of chicago press, 1973.
7. “Culture and identity.” CH 1–4 (M1203).qxp:John Q7 26/3/08 10:47. https://www.polity.co.uk/browne/
downloads/sample-chapter_2.pdf.
8.  ىحتف نسح:  ةئيبلاو ة رامعلا،  ف راعملا راد،  ةرهاقلا.
9. ىحتف, نسح. ةيديلقتلا ة رامعلاو ةيعيبطلا تاقاطلا.  توريب: ةيبرعلا ةسسؤملا
رشنلاو تاساردلل, 1988 .
10.  تفأر ىلع:  غارفلاو ةئيبلا, رشنلاو عبطلل ريرحتلا راد,  ةرهاقلا، 2003

DESIGNA2015 - PROCEEDINGS - The interior design of the Egyptian residence between originality and modernity

401

402 DESIGNA2015 - IDENTITY - INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESIGN RESEARCH - UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

A identidade da indústria do
mobiliário de Paredes aliada
do design – como estratégia,
metodologia e produto
ID 345
Jorge Brandão Pereira
IPCA Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, ID+. Portugal
Heitor Alvelos
Universidade do Porto, ID+. Portugal

Abstract
This paper develops a brief presentation of the centennial development of the furniture
industry in Paredes, a traditional industrial region in Northern Portugal, with a symbolic
deficit in its main industrial activity.
Paredes has a historically rooted entrepreneurial tradition, with varying endogenous
assets, a privileged geographical position and a strong industrial heritage associated with
furniture and wood. This activity defines an identity and local culture and is recognized
as such.
The relationship of the industry with the design as strategy, methodology and product
has evolved very significantly, having a framed governance strategy that aims to connect
with sustainable development practices in design, but that wanders by a series of
decisions that report to mismatched agendas with the design. Our research crosses this
industrial timeline with the evolution of design as strategy, reflecting on this territorial
identity and its industrial and economic sustainability, based on its symbolic heritage.
Keywords
Paredes, furniture industry, design, local identity
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1. A starting framework
Paredes’ evolution as a developing territory is closely tied to the furniture and wood
industry, with more than a century of history. This paper systematizes information
collected from relevant sources, otherwise scattered, and that is part of a PhD
research project about this local culture and its relation with design culture and
design identity (Pereira, 2015).
It is a developing municipality, endowed with the essential infrastructure, which has
recorded a demographic change and an ability to become a more attractive area.
The furniture industry is one of the economic, strategic and social drivers of the
region. It is the largest employer in the region, since “62% of its workforce is in the
manufacturing sector, with the weight of furniture in this sector exceeding 60%”
(Paredes Rota dos Móveis-SACIC, 2009, p. 10). The furniture sector is, in fact, overrepresented in Paredes, hence the relevance the strategy has for this economic area.
2. Defining a local industry
Paredes was elevated to town status in 1844 by Queen Maria II, an important date
which highlighted an historical figure politically linked to the historic reality of
Portugal at the time, that enabled Paredes to participate in promoting progress—as
understood then—focused on accessibility, transport, communications and education. This figure was the Counselor José Guilherme, who incorporated a strategic
vision for the region linked to the furniture industry, “a bourgeoisie with the economic power to acquire furniture, the figure of José Guilherme is worth mentioning
because he was greatly involved in the whole development of the municipality and
the town, in terms of city planning, the road network, and “progress” in general.”
(Alves, n.d., p. 4)
The economic development of Paredes, from this time, was concentrated on
agriculture, which was modernized, and this new industry of timber and furniture,
which in turn boosted trade.
The origins of this “new” industry are in the tradition of woodworking, for which
“there are indirect references that point to the existence of joiners, sculptors, woodcarvers, sawyers and other craftsmen (...)” (Alves, n.d., p. 2). Alves undertook some
research, a review of literature and interviews with the population, and refers to the
“near invisibility of the furniture industry in the works consulted” (Alves, n.d., p. 1).
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These craftsmen underwent a gradual evolution from manual labor to
industrialization, in the phenomenon of the Industrial Revolution that was witnessed
throughout Europe. The descriptions by Vieira in “O Minho Pittoresco”, a monograph
dated 1887, refer to the existence of “construction workshops (carpenters, bricklayers
and plasterers), 136 workers. Pine sawmill: 3 manual laborers and 3 hydraulic saws”
(Vieira, 1887, p. 583).
In an interview published in the newspaper “O Progresso de Paredes”, Joaquim
Moreira dos Santos is presented as one of the pioneers in the industrial manufacture
of furniture in the municipality of Paredes. He identifies some hypotheses about the
emergence and development of the furniture activity in the territory. According to
the interviewed: “the activity may have started with a Sicilian who have installed in
town (...) and they may been the ones who developed from the mid-19th Century
the industry of the chairs in the county and extending to Paços de Ferreira. In
his words, this activity was an completely handmade “industry”, family-oriented,
working father and children mostly in the production of chairs. “Around 1888/89
the industry was already highly developed. In Rebordosa parish, everyone had
cadeireiros.” (Pereira, 2011, p. 51)
Barreiro (1922) produced the monograph that today serves as a reference
document for historical research on Paredes. In a lengthy, detailed description
of the municipality, he updates this information with data that Alves confirms,
referring to “joiners and carpenters in the municipality, the grandparents and greatgrandparents of the people interviewed.” (Alves, n.d., p. 2)
In particular, it relates to an initial sign of what would be the industry of the region:
“In Vilela, there is a recent initiative, the first factory in the country that we know
of, making wooden seats for chairs, expanded with the production of materials for
other similar industries.” (Barreiro, 1922, p. 43)
In his description of the central parish in the Municipality, Barreiro writes that
“chickens and eggs are dispatched from Paredes station, along with wooden items,
especially chairs, from Lordelo, Vilela and from other parts, as described below,
going to Porto, Lisbon, Trás-os-Montes, etc.” (Barreiro, 1922, p. 308).
Here is a specific mention to the women who carried the chairs to sell, the
cadeireiras. The man, the cadeireiros, deal only with the woodworking and
production. This activity had such a great impact that at the end of 19th century
almost all families had cadeireiras, women carrying chairs on their backs or head.
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In Vilela, Barreiro (1922) also describes the activity of “Fábrica A Boa Nova”:
“In this parish, in Casães, there is an important steam factory making chair seats,
which makes large-scale exports from Paredes station to Porto, Lisbon, Alentejo,
Algarve, etc., as well as to abroad. It makes perfect chair seats in the Austrian
fashion, using thin wooden circular slats, engraved with beautiful designs. It also
manufactures chairs, which are largely exported. The factory is the main one in the
municipality.” (Barreiro, 1922, p. 554)
Barreiro (1922) reproduces a newspaper article from Jornal de Notícias, No. 214 of
September 9, 1917 (Barreiro, 1922, pp. 554-557), which describes its intensive activity
and influence on its workers and the local economy.
We thus conclude that the local industry was already one hundred years old and
developed due to political strategy, economic development and the particular
characteristics of important individuals, who played an active role in the
development of the history and industry of Paredes. Alves describes these reasons
as “a set of favorable factors at the turn of the 20th century” (Alves, n.d., p. 4). We
also note the reference to the cadeireiras, women from Paredes, an important piece
on the Art on Chairs narrative.
The railway installed in Paredes allowed the distribution of joiner pieces and chairs
throughout in the county, and that until then were transported by carreteiros or
cadeireiras. These identities are very charismatic in the County and are part of
popular imagery, but this research made possible to observe that it has been losing
some of its memory (Simão, 2007; Pereira, 2011). They marked a period of Paredes’
History, connected mainly to an elder population.
“According to the elder citizens, the cadeireiras were women whose family members
(parents, husbands) worked in carpentry and as usual for these times all contributed
with their work within their abilities. These women hold the one of the toughest
jobs because they had to carry the chairs at the back, or head, as if it were a beam.”
(Pereira, 2011, p. 55-56)
Added to these factors was a natural disaster, the cyclone of February 15, 1941. This
natural disaster caused a profound change in Paredes, at the time and for the future.
“The damage caused by the storm that night felled thousands of trees throughout
the municipality (and the country), causing a great amount of good quality timber
to be available at a low price. (...) To properly understand the importance of this
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event for the wood and furniture industry, it should be noted that in Lordelo,
particularly, sawmills were built specifically to “cope with” the increase in timber
work caused by tree felling.” (Alves, n.d., p. 5)
The excess of wood available for work, received from tree felling, contributed to the
development of the furniture industry in the county. This is concluded by Pereira
(2011), “as it is certified through the number of applications for licenses to install
more sawmill devices, sawmills and carpentry workshops.” (Pereira, 2011, p. 68)
3. An industrial asset
The decades following the 1941 cyclone, until 1980, are regarded as the “golden
age of the furniture industry in Paredes” (Alves, n.d., p. 8). At this stage, Paredes
underwent a transformation from a rural district into an industrial area, boosted by
an emerging consumer society and the political and social context of the country.
From the sectorial point of view, it was also during this period that trade associations
were created in Portugal, specifically:
– The Association of Wood and Furniture Industries of Portugal (AIMMP - Associação
das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal), originally founded in 1957 under
the name Industrial Timber Guild of the districts of Porto and Aveiro - Grémio dos
Industriais de Madeira dos distritos do Porto e de Aveiro (AIMMP, 2007, p. 6);
– The Portuguese Association of Furniture and Allied Industries (APIMA - Associação
Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins), founded in 1984 (APIMA, n.d.).
During the transition into the 21st Century, the industry benefited from a favorable
economic climate and several EU financial aid programs for technological
development. “The ‘90s saw a great growth in domestic consumption of furniture,
due to the growth of the construction market and consumer habits. At the same
time, businesses were encouraged to invest in more and better technologies,
increasing the installed production capacity” (EGP, 2007, p. 33). Nationally, Paredes
ranks in first place for production and sales in the furniture sector (Pinto, 1996, p. 53).
It is at this turn of the millennium, when Portugal’s infrastructure has been
modernized thanks to the support of the then European Economic Community, that
design makes a consistent entry into business vocabulary.
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As a result of the implementation of support for industrial development from
European Union programs, design began to be incorporated as a strategic segment
in the development of organizations, particularly in the design of investmentoriented public policies. “Indeed, the lack of creative design in the products offered
and a new philosophy of business management in which design takes center
stage within business strategies are among the most pressing needs recognized.
(...) As industrial design is one of the priorities in our industrial policy, it is perfectly
natural that the main financing instrument of this policy, PEDIP, provides support to
industrial design.” (Mira Amaral, 1992, pp. 54-55)
Design enters the agenda of economic and industrial policy, not just for this
particular sector but for all economic activity, through the Specific Program for
the Development of Portuguese Industry (PEDIP) proposed by the Portuguese
Government’s Ministry of Industry and Energy in 1989.
The Program for the Modernization of the Wooden Furniture Industry (PROMIM) was
also established under PEDIP. This dealt with a structural change in an important
relevant industrial sector in the country’s economy, which at this time “shows
signs of structural inadequacy at the corporate level, characterized by insufficient
capital, poor business organization, outdated technology, lack of qualification of the
workforce, shortcomings in the area of marketing, insensitivity to design and low
levels of efficiency.” (PROMIM, 1990, p. 10)
Design was seen as an increasingly important factor, accompanying a global
attention being paid to design culture, which was also observed in Portugal. What
was sought in a structured way, and alongside various other programs, was the
establishment of a more complex organizational model. This model positions design
in two components:
(i) the interpretation of design as commercial quality, fundamental “both for
penetration and to maintain a competitive position in more competitive markets.”
(Valente, 2000, p. 53)
(ii) the optimization of production processes, for “organizing and strengthening
technical capacity in the area of product design and development (technical design
and product design).” (Valente, 2000, p. 54)
Paredes and its industry integrated and accompanied the national trend for
industrial homogenization. The opening of Portuguese economy to international
markets entailed structural changes relating to the necessary resources, training
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and corporate culture. In this sense of development, design was seen as a major
factor for change (PROMIM, 1990), integrated with concepts of quality, productivity,
competitiveness and marketing. The PROMIM proposal established objectives
at three levels: Sectorial; Corporate; Infrastructural. These three strands made up
the entire value chain associated with the industry and its organizations, within
a transversal emphasis that, if implemented correctly, would correspond to the
intended development goals.
It is interesting to see how design was interpreted as a discipline “honestly
integrated into the production process” and that “requires a great deal of common
sense, a strong approach to the immediate realities and a demystifying cultural
attitude” (PROMIM, 1990, p. 26). It anticipates structuring concepts related to
participatory culture, not just within an emotional connection to local realities but
above all in compliance with project methodology as a formal dimension.
This description portrays a new corporate structure, where the artisanal component
gradually moves away from industry, and mass production is valued. It is an
interpretation of design based on industrial efficiency, the use of technology
in business, and with programs like Program for Improving Competitiveness of
Wood Industries (COMPIFIM), between 2002 and 2008, described as “the largest
intervention program in the sector (...), the know-how gained from this project
constitutes a key pillar for the definition of new aid programs to the sector” (AIMMP,
2009, p. 9). More recently, under the National Strategic Reference Framework (QREN)
programs, the Development Program for the Wood and Furniture Industries of
Portugal (PRODIMMP), launched in 2007 in the 2007-2013 QREN, sought “to create
competitive advantages in both domestic and international markets where firms are
positioning themselves or intend to position themselves.” (AIMMP, 2007)
The municipality of Paredes, recognizing this asset, develops in 2005 an industrial
census. This census collected concrete data on the industrial activity of the county
(Paredes Rota dos Móveis, 2005) and is the first large-scale survey ackowledged,
including data collected in 1166 companies in the various parishes of the county.
This study confirms, from an organizational perspective, an industrial asset in the
region that perpetuates the involvement of its inhabitants and workers.
The census presents other relevant data related to this chronology, which is an
average creation of 18 new companies per year, in the 1940-2005 range. This
is representative of the business dynamics of the region, its boldness and its
organizational capacity for growth.
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The emergence of this new industrial paradigm was clear, associated with new
factors of competitiveness. These factors are associated with the cult of innovation
and intangibility of an increasingly complex, more global and less material
world. In the industrial ecosystem of Paredes, “there were companies that took
the opportunity of these actions to change their attitude towards design and
incorporate it as a business strategy, and there were others that considered that it
would not be ideal for them and that, in most cases, it was of no use” (Morgado,
personal communication, November 22, 2012). This eventually constituted
an opportunity for the incorporation of such intangible factors as design,
communication and new forms of content distribution.
At the beginning of the 21st Century and with the escalation of the economic crisis,
there is “a strong tendency for a significant number of companies to disappear,
whether by foreclosure and discontinuation of the activity by businessmen or due to
bankruptcy proceedings” (EGP, 2007, p. 34). In this adverse economic environment,
the political leadership of Paredes has identified the opportunity for action, again
supported financially by EU investment promotion programs, but this time with
design as a bridge between the industrial heritage of the region and the collective
organizational development.
It is a hybrid context, a local industry that has simultaneously tradition and will to
innovate, where micro, small and medium-sized enterprises coexist, that shapes the
framework for the case study of this research. The outcomes can not be interpreted
right away, but in face of creative economy challenges, Paredes aims at continuing
its History.
4. Paredes Rota dos Móveis – Furniture Route
Beyond the promotion of a set of enterprise infrastructures of support such as
enterprise and business parks and training centers, the municipality launched
in 1999 a strategic project associated to furniture designed as Rota dos Móveis
(Furniture Route), in order to promote the image and prominence of Paredes as
a business and touristic center for furniture. It consisted of an articulated touristic
route in eight industrial areas (Pereira, 2006, p. 47). In the initial phase the slogan
was merely created and after it was devised to allow a visual representation that
illustrates this brand (Pereira, 2011, p. 11).
The Rota dos Móveis brand is currently hybrid equity. On one hand, it refers
to an industrial and commercial heritage of the region, appearing in all official
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communications, including the Municipality stationary, and fulfilling the bridge for
disclosure of the region’s most important industry. On the other hand, is a brand
that is naming a multitude of subjects, which are dispersed between the sports hall,
sponsoring a Portuguese professional cycling team, a motorsports 4x4 team, a water
polo team, a gourmet itinerary and avenues in the city, just to name some.
We observe an intention to render the brand ubiquitous, in all outcomes supported
by the Municipality, either as promoter or as sponsor.
5. Paredes Center for Furniture Design and Art on Chairs
Based on its political leadership, the Municipality defined a strategic vision to
Paredes, settled in the articulation amongst their endogenous actives, the History
and tradition of the municipality and the new factors of competitiveness, targeted in
innovation and creativity, electing design as the development anchor.
This strategy’s main aim is to affirm Paredes as a creative center of furniture
design and production, positioning itself as a renewed territorial centrality, not
only at a regional level—particularly in competitiveness with neighboring Paços
de Ferreira—but also at national and international level. It concerns not only an
economic revitalization strategy of the municipality, but also a regeneration of
the city itself, allying creativity to urban and industrial life. “On the one hand, it is
intended to introduce design as competitiveness factor of local furniture industry;
secondly, to promote design interventions in places, buildings and public spaces in
the city.” (Selada and Cunha, 2010, p. 221)
It thus moves into the second phase, Art on Chairs: a route that converges a set of
ideas, from different individuals and organizations.
The project was publicly presented in October 2011, as “a collective territorial
reinvention project for a sustainable development, through design and creativity.”
(Paredes, 2011, p. 5). It settled four key strategies for the city’s development model:
“To develop a new economic model for the region which joins traditional industries
with creative industries and activities.
To implement an Urban Regeneration project for the city of Paredes aiming at the
development of the Creative City.
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To strengthen the components of creative industries and activities in their
relationship with the culture, creativity, innovation and furniture industry of the
region, the territory and the communities.
To contribute to the development of the creative industries cluster of the north [sic]
region.” (Paredes, 2011, p. 5)
This presentation included the definition of the three initiatives: Art on Chairs (Firs
edition, 2012), Creative City and Design Factory. In order to perform this endeavor,
its stakeholders—Paredes Municipality, industry entrepreneurs, and management
actors—intended to introduce design as a factor of competitiveness in local
furniture industry and as a strategic constituent for its organizations. Additionally, it
intended to promote design as intervention in places, public spaces and structures.
Beyond the creation of local conditions to the attraction and setting of designers
(individuals or companies) and other talents to the development of the creative
business, the Municipality intends to potentiate and to maximize the use of
endogenous local resources, including the city’s History, industrial heritage and
geography.
As one can infer from this description, many subjects are involved in this
transformative narrative that wants to implement and communicate design.
But the communication strategy addressed this multiplicity of initiatives and its
consequences, but this was not fully achieved.
A new moment can be identified, after the Art on Chairs event. The project lost
scope and media visibility for their activities, as expected in its aftermath. And in this
fading, at the launch of the second edition of Art on Chairs—held between 2014
and 2015—the project got a rebranding and is promoted as a new stand-alone. Art
on Chairs is presented and communicated as an autonomous project, empowered
from the previous endeavor and with no direct heritage with the previous structure
of Paredes Center of Furniture Design.
The Paredes Center of Furniture Design brand has faded, replaced by Art on Chairs.
The global project was restructured around this brand and this specific project,
apparently postponing or canceling all previous complexity. This shift is complete,
including in media.
An important recognition that supports this change was the achievement of
the RegioStars 2014 award in Smart Growth, by the European Comission. This
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acknowledgment as one of Europe’s most promising and innovative regional
projects gave Paredes a wider visibility and enhanced its strategy in four key criteria:
innovation, impact, sustainability and partnership (EU, 2014).
6. Final remarks
The evolution of Paredes’ governance strategy has been a growing route, a historical
tradition that should be recognized, and with a sense of timing in relation to its
integration into national or European funding programs, facilitating the desired
growth and commonwelth.
The industrial activity appears in a rudimentary way, predominantly within family
businesses—a feature that is still predominat today. Also, natural and geographical
characteristics of the territory contributed to this development. These assets shall
be an identity in the municipality’s activity and its leaders recognize it as such.
This knowledge passed from parents to children and between generations, which
reinforces the symbolic patrimony of this to the region.
Paredes now has a governance strategy that is endorsed by design, but that
wanders through a series of decisions withdrawing its sustainability. Our research
(Pereira, 2015) identifies this new path and is part of the action research project
Stories of Chairs, that recognizes design as an enhancer for the interpretation of
organizational strategy, a model of innovation that extends to the economic and
creative spheres built on a local industry identity. Evolves to build the concept of
creative economy, particularly associated with territorial development models,
approaching semantic and contextual approaches sustained in a collective way that
develops strategy, communication and participation.
This territorial reflection and identity is necessary to its industrial and economic
sustainability, based on its symbolic patrimony.
This symbolic heritage defines the narrative that is the argument of strategy by
design.
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Abstract
In the context of the Master Degree in Design and Product Development is under
development a project that aim to create a new approach to monitoring systems used in
physiotherapy, making it a viable option for home use, with real-time feedback and alerts
in the event of incorrect movement. The system allows the recording of session data,
making it possible to follow the evolution of the patient recovery. In this paper it is shown
a market research and the analysis of the current presented by the inquired.
Following the survey result it is presented the data obtained from questionnaires made
to physiotherapists and physiatrists, with the objective of studying their perception about
the relevance of this system. It is also an objective of this work to understand if these
health professionals see the system as an asset or a threat to their profession and if there
are benefits associated with its use.
The investigation led to the conclusion that it is appropriate to use this monitoring
system, and that this type of technology can be helpful for the treatment and to a better
performance of health professionals.
Keywords
Monitoring, physiotherapy, sensors, design, ergonomics.
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1.Introduction
The growth of the elderly population is changing the demographic structure of the
society, through the lower birth rate and the increase in life expectancy (Stula, 2012).
According to Linz & Stula (2012), this change requires a response to new challenges,
such as the creation of products and services for ambient assisted living.
These products will enable the improvement of the living conditions of the
population, increasing autonomy, mobility, and self-confidence. These aspects are
fundamental to seniors that give great importance to independence and security in
their familiar environment (Claes et al., 2015).
In recent years there has been an increase of technology associated with health
care, being today, this partnership, increasingly inseparable. An example of this is the
progressive use of medical devices with integrated electronics (Santos, 2010).
Currently it is common to use technologies, such as sensors in medical products,
with the aim facilitate the provision of health care.
2.Project Objectives
The creation of this monitoring system aims help people who don´t have the
possibility to have access to the necessary treatment of physiotherapy, helping
them to perform the prescribed exercises, in a domestic environment, without the
continuous live monitoring.
In addition, the system should present various characteristics, such as: real-time
feedback with a graphic 3D model, the possibility of data registration for treatment
evolution verification and the existence of warning signals in the event of incorrect
movement.
3. Literature Review
About the use of technologies in the health area, it can be identified two
different approaches: The first one is the use of sensors in functions such as the
acquisition and monitoring of vital data, physiological parameters, body posture and
movements associated to physical therapy.
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The second approach is the use of software that enables the motion capture
through cameras, helping the patient rehabilitation.
Some examples of products recently associated with physiotherapy are the “Kinect”,
“Flexmeter” and the “Sword”.
In 2010 Microsoft invested in creating Microsoft Kinect, a device that allows
that the users interact with the game, being the motion detected from an infrared
illuminator and camera, which makes it possible to capture 3D motion, facial
recognition and voice. The player uses body movements to interact with games and
doesn´t need any electronic controller (Parry et al. 2014).
In 2013 was created the system “Flexmeter” which aims the monitoring and
supervision of the physiotherapy patient´s treatment (Alves et al., 2013). The system
allows the monitoring of the patient´s movement, being the data recorded and then
sent to the physiotherapist. These are displayed through graphics and a computer
graphics model. In addition, the general data indicates the average, maximum and
minimum reached in each session.
More recently, was created the system “sword”, with the aim of changing the
rehabilitation for patients who have suffered a stroke, as a complementary system to
physiotherapy sessions, which can be used in a domestic environment (Bento, 2012).
4. Base System
The base system of this project was created earlier, having preliminary tests been
presented by Macedo, Afonso & Simoes (2014). It consists of magnetic sensors which
are applied to the movement´s capture, and a base station, which allows to send the
data captured to a computer.
These collected data consists of inertial and magnetic readings, which allow
the calculation, in real time, of the sensor orientation through angles of tilt and
rotation (Macedo et al.,2014).
The prototype built allows an accuracy of 1 to 2 degrees on the compass, due to the
use of an ADC (analog to digital converter) of 12 bits.
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5. Research
This study aims to collect and analysis data provided by health professionals, related
to aspects of physiotherapy and the use of this system.
In order to obtain information, was created a questionnaire with simple and closed
questions that can be single choice, multiple choice and scale.
The questionnaires was administrated in digital format trough GoogleDocs platform
and was send by email information about the project and a request for answer to
questionnaire to several physiotherapy clinics and physiotherapist and physiatrist.
Between June, 1 and July, 31 was collected 104 valid responses.
5.1. Data collection and analysis
By the questionnaire were collected data on issues such as the lesions that are
more frequent, the reasons that lead people to appeal to physiotherapy, the areas of
the body most worked and the need for the professional continuous monitoring.
Proceeded to a questionnaire validated using Cronbach’s alpha to evaluate the
internal consistency. The result (0.604) shows the validity of the questionnaire.
Was also performed an analysis of correlations that indicated the existence of
correlation between the questions related to the use of the system at home and at
the clinic (r = 0.500; p_value = 0.000).
It was also found that there are correlations between the questions related to the
added value of the project, assistance in monitoring the treatment and assistance in
the performance of their duties. However an analysis of partial correlations indicated
that there is only relation between the questions related to added value and
assistance in follow-up treatment (r = 0.673; p_value = 0.000).
In addition, in a general way, it is possible to know that 72.2 % of the respondents
agree that it is appropriate to use this system, as can be seen in figure 1.
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Figure 1: Relevance of the system creation

Relating to technology the data analysis show that 72.6% of respondents believe
that this type of technology can help the patient´s treatment and 83.7 % sees the
use of this technology as an aid for the best performance of their duties. In respect
to monitoring technologies used in physiotherapy as a threat to their profession,
71.2% say that the technology is not a threat and 15.4% has no opinion.
Another important fact is that 72.7 % of the respondents agree that it´s beneficial
the use of the system at home, as method ally to the present sessions (figure 2).

Figure 2: Benefit from the use of the system at home

The motivation of the patient for the exercises was analysed in order to understand
if the use of system, through the visual feedback, create an increase of motivation.
The results show that 77.0% of the respondents agrees that the patients are
motivated, but they can be more, since 89.1% agrees that the use of system can
increase that motivation.
Furthermore, 87.0% of respondents consider that there is no motivation, agree with
increasing motivation through the visual feedback provided by the system.
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6. Materials
It is known that, in the physiotherapy and orthopedics accessories, the fixing
systems more often used are: velcro, clips, buckles, rings and polyester tapes
(Gomes, 2010).
The material has to be elastic to fit to the user, while remaining in the same location
without allowing slides due to time of use, sweat, or other constraints.
So, in order to create a comfortable and adjustable product, the best material option
for the support system will belong to the group of thermoplastic polymers.
It is well known that the most common material used in the manufacture of
orthopedics and physiotherapy accessories is the neoprene (Gomes, 2010).
Therefore, it´s a material that can be used in this project.
7. Final considerations
After the presented research, we are working in a conceptual phase of concept
creation that will enable the construction of prototypes, in order to conduct usability
tests. These will define the solution that best answers to the problems and needs.
8. Conclusions
We can conclude that a large percentage of health care professionals, associated
with the physiotherapy, believe that it is appropriate to create this monitoring
system, and it may bring benefits to the individuals who need frequent treatments
and do not have the possibility of regularly, have access to professionals. In
addition, they believe that can be beneficial the use of this system in a domestic
environment, in order to complement the presential sessions. This information
validate the continuation of this work, demonstrating its relevance.
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abstract
The communication is of an interdisciplinary character at the crossroads of industrial
design, technology and entrepreneurship and it is developed in two planes. On the
one hand a case is scrutinized, based on a design project by the first author, from the
point of view of the restrictions imposed by the foreseen production process on the
design of the product. On the other hand, the implications on the product configuration
of the changes in the means of financing the project are discussed together with
the implications in terms of achievable production processes and consequences in
the product’s configuration. In general terms, disconnected from the case study, the
economic, design and market perspecytives are brought together to explore the ways
in which alternative configurations of the triaxial model of financing, production
and marketing may suggest changes in the product’s generalized life cycle. The
communication presents the initial design for a terrace chair, in order to manufacture it
in large-scale by thermoplastic injection, with a model of designer income from business
financing in the form of authoral rights. An alternative configuration in order to meet
the rules imposed by a chair design contest is also presented (including restricting to
the use of metallic materials), whose award would consist of placing the project in a
catalog for manufacture to order from the end customer. The possibilities for productive
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development and subsequent placement on the market from alternative funding and
investment models are also explored, including crowdfunding, for an adapted version of
the concept. Conceptually, the prospects of various interested groups in the product and
the production process are articulated, based on various academic specialties that are
typically involved (marketing, design, technological process). In this plan it the classical
technical and economic curve of the product generalized life cycle is contrasted with a
proposal for its reconfiguration drawn up in light of the analysis to the alternatives for the
improving the feasibility of the initial conceptual design .
Keywords
Financing, protection, alternatives models, paradigms

Os novos produtos são a chave para a sobrevivência económica e fazem-se por ano
milhões de pedidos relativos a patentes de invenções e a registos de modelo ou
desenho industrial (Morris, 2009, p. 11). Para responder às necessidades do mercado,
desenvolvem-se vários projetos de novos produtos em simultâneo, assim como o
respetivo planeamento de futuras substituições e, ou, atualizações dos mesmos. Esta
estratégia denomina-se Concurrent Design. Numa entrevista após o lançamento do
iPhone 6 e do dispositivo Apple Watch em 2014, Jonathan Ive afirma que o relógio
da Apple demorou três anos a ser desenvolvido; e que no momento de lançamento, o seu substituto já estava em desenvolvimento adiantado (Coelho, 2015). Uma
equipa constituída por profissionais de várias áreas torna a conceção do processo da
produção e a conceção do produto um processo articulado, contínuo e colaborativo
– Concurrent Engineering (ver Figura 1)(Gaither & Frazier, 1999, p. 129) (Rozenfeld, et
al., 2006, p. 16).

Figura 1: Desenvolvimento de produtos (adaptado de Rozenfeld, et al., 2006, p. 12)
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O desenvolvimento do produto engloba uma sequência de etapas e processos de
produção que deve ser considerada pelo designer desde os modelos possíveis de
financiamento, de produção e de colocação no mercado. Verifica-se que o ciclo de
vida generalizado do produto vai variar conforme a alternativa de organização do
processo de desenvolvimento selecionada. Conforme é ilustrado na Figura 2, o ciclo
de vida convencional de um produto divide-se em quatro etapas: a conceção e introdução, o crescimento e a turbulência competitiva, a maturidade e a última etapa
diz respeito ao declínio do volume de vendas e à eventual extinção do produto
devido à sua obsolescência (Arsham, 1994-2015).

Figura 2: Ciclo de vida generalizado do produto (adaptado de Arsham, 1994-2015)

A curva referente à exposição ao mercado confunde-se com a curva referente às
vendas pois quanto maior fosse o volume de vendas, mais conhecido se tornava o
produto. A entrada na era do crowdsourcing e do crowdfunding provocou efeitos e
alterações na configuração da curva do ciclo de vida generalizado do produto como
o desvanecimento das fronteiras entre as etapas do ciclo de vida, nomeadamente
ao nível de geração de ideias para novos produtos. Desta forma as etapas iniciais de
conceção e de introdução passam a estar entrosadas. A submissão de uma determinada ideia numa plataforma Web é a fase inicial do produto que será desenvolvido
tendo em conta o feedback da multidão, tornando-se assim num projeto colaborativo e sempre exposto ao mercado. A exposição ao mercado permite ao designer
prever antecipadamente qual será a aceitação do público perante o desenvolvimento de uma nova ideia ou produto (ver Figura 3).
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Figura 3: Ciclo de vida generalizado do produto - crowdsourcing e crowdfunding.

Neste caso, contrapõe-se a clássica curva técnico-económica do ciclo de vida generalizado do produto com esta proposta de reconfiguração elaborada à luz da análise
das alternativas de viabilização de um projeto conceptual inicial para uma cadeira
de esplanada. Inicialmente o projeto tinha em vista o fabrico em grande escala por
injeção em termoplástico, com financiamento empresarial num modelo de proveitos para o designer na forma de direitos de autor.
Em busca de contacto com empresas interessadas na produção e na venda da
cadeira, a primeira autora participou no concurso internacional de mobiliário SPECIAL GUEST lançado a 9 de abril de 2015 pela plataforma web Formabilio fundada
no conceito de crowdsourcing. Os intervenientes são os designers (neste caso de
mobiliário), os consumidores e os fabricantes. Os designers partilham as suas ideias
na plataforma, os consumidores comentam e votam nas mesmas e os fabricantes
produzem e vendem os projetos vencedores. Os conceitos vencedores passam posteriormente pelos processos de prototipagem e comercialização, sendo paga ao(s)
autor(es) uma taxa de 7% por cada produto vendido (Formabilio, 2015).
O objetivo do concurso era promover o envio de projetos de cadeiras, porta-revistas,
móveis, mesas, entre outros, para o site it.formabilio.com cuja inspiração florescesse
de uma personagem histórica. Tendo por base o brief proposto, a autora obedeceu
aos requisitos do concurso e submeteu um conceito da sua autoria, cem por cento
em metal e fruto da inspiração na divertida e caricata personagem Homer Simpson.
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The chair is a combination of design, ergonomics and functionality. Homer Simpson is a
comical character and his favorite drink is beer, for these reasons the concept contains Fun
Design elements and a bottle opener incorporated in the chair, located particularly in the
armrest. This accessory allows the user to open his or her drink at the most convenient time.
It contains a flat area for advertising with 4 times more area than the back of the chair and a
place for storage of newspapers or magazines or small objects. The cutouts of happy faces
(Fun Design) transmit willingness to users. Optimized stacking. Application in indoor and
outdoor furniture industry.

Perante novos requisitos e novas decisões a tomar foram realizadas alterações ao
conceito. Este conforma-se ao novo paradigma de ciclo de vida generalizado do
produto sendo cem por cento em metal. O novo paradigma consiste numa alteração do conceito ao nível de pormenor, nomeadamente quanto à especificação do
tipo de metal e os processos de fabrico associados. O concurso internacional SPECIAL GUEST contou com a participação de cerca de quatrocentos candidatos, sendo
que a proposta da autora ficou colocada acima da média.

Figura 4: Homer chair

Deste modo, o conceito e a sua materialização no projeto de detalhe dependem do
modelo de investimento selecionado, do material e do processo produtivo, estando
estes interligados. O custo final do produto também se encontra diretamente relacionado com o tipo de materiais utilizados no processo produtivo que, por sua vez,
são dependentes do projeto do produto e do processo (ver Figura 5). Atualmente, a
escolha dos materiais e do processo produtivo é praticamente ilimitada e os designers podem utilizar os materiais e as formas de produção como fatores de inovação
de modo a concretizar bons projetos e trazendo benefícios quanto à durabilidade, à
estética e à distribuição (Lesko, 2004, p. 9).
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Figura 5: Materialização do conceito no projeto de detalhe

No caso concreto da plataforma de crowdsourcing Formabilio, os requisitos impostos implicavam a utilização de metal como material, podendo neste caso ser a
variação da cadeira concebida com metais não ferrosos como o alumínio ou o cobre
e através de um processo artesanal como o corte e dobragem de chapas a partir da
planificação 2D da cadeira (ver Figura 6).

Figura 6

Tendo em conta as alternativas de materiais a utilizar e os respetivos processos produtivos do conceito da cadeira, fez-se uma árvore com as várias opções (ver Figura
7). As propostas quanto aos materiais alternativos na cadeira e os seus processos de
produção não comprometem a sua forma original. Em trabalhos futuros poderão
ser realizados testes para avaliar a integridade estrutural e a eficácia da adoção dos
processos de produção propostos.
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Figura 7: Árvore de categorização dos materiais alternativos

O segmento de financiadores do presente conceito volta-se para as empresas cervejeiras e de refrigerantes; contudo, os elementos publicitários podem abranger patrocínios de pequenos negócios locais como por exemplo os restaurantes, as gelatarias,
como também as informações ou a promoção de eventos, entre outros. Através da
visualização da Figura 8 é possível constatar os fluxos comerciais e a moeda de troca
no modelo de patrocínio.

Figura 8: Fluxos comerciais e a moeda de troca no modelo de patrocínio

Conclusão
Conclui-se que através das plataformas de crowdsourcing e de crowdfunding o
designer tem a possibilidade de expor ao mercado uma determinada ideia e, ou,
conceito para verificar a aceitação do público, existindo sempre a hipótese de desenvolver o produto e lançá-lo no mercado. O tema relacionado com esta era atual
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motivou a proposta de algumas transformações na configuração da curva do ciclo
de vida generalizado do produto. Nota-se o desvanecimento das fronteiras entre
as etapas iniciais de geração de ideias e o produto passou a poder estar exposto
ao mercado desde o início do processo de desenvolvimento. Visto que os novos
produtos são a chave para a sobrevivência económica, é fundamental responder
às necessidades do mercado rapidamente, com produtos novos e cada vez mais
complexos – Concurrent Design. O designer dispõe de várias alternativas de financiamento. Através das plataformas de design colaborativo, este pode colaborar com
ideias, votos e sugestões de melhoria, ganhando assim reconhecimento social e, ou,
monetário. Apresentaram-se propostas de várias alternativas quanto aos materiais a
utilizar na cadeira sem haver comprometimento crítico com a forma e funcionalidade original em função dos processos produtivos. Apresentaram-se algumas propostas para o processo de fabrico e posterior colocação no mercado a partir de alternativas de modelo de financiamento e investimento, nomeadamente o crowdfunding.
Desenvolveu-se uma configuração alternativa adaptada segundo os requisitos
impostos por um concurso internacional de design de cadeiras, cujo prémio seria a
colocação do projeto em catálogo para fabricação a partir de encomenda do cliente
final. Como trabalhos futuros propõe-se a realização de testes para avaliar a integridade estrutural da cadeira e a realização de testes para avaliar a exequibilidade de
recorrer aos processos de fabrico propostos.
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O desenho na transferência
semântica para o produto
de design
ID 361
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resumo
A identidade representa um fator importante na escala de valores de um produto de
design, na generalidade dos casos é associada com um autor, um produto, uma marca,
um fenómeno cultural. No entanto antes de ser uma construção especulativa para
a diferenciação, como estratégia comercial, é mais uma construção semântica, uma
mais-valia na comunicação estética. O objeto é um veículo da identidade, a qual mais se
afirma quanto menos útil é o objeto. Neste artigo procuramos enquadrar três questões:
Como se transforma a identidade individual/coletiva numa função primária? Em que
circunstâncias a fruição do conteúdo semântico é utilitário no sentido da ferramenta?
E, como a consciência da identidade pode ser materializada no processo de design
sem recurso a símbolos e lugares-comuns? Para responder as estas questões tomamos
como paradigma a utilização do dese- nho no processo de design e o seu potencial
para transferir referências semânticas com carácter abstrato. A função instrumental do
desenho pode ser substituída por outra, como a utilização de modelos tridimensionais
com uma eficácia similar. Porém, diferente que seja o modelo deverá ser pos- sível
identificar, reconhecer um padrão expressivo transversal, ao qual se nivelam diferentes
valores culturais de identidade. Através de três estados identitários do desenho linear,
plástico e pictóri- co – e a qualidade de informação que propõem, procede-se à análise
de alguns casos de estudo, no design português, aferindo a construção de sentido, de
valor estético, da identidade, através do desenho dos seus autores.
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Abstract
This paper aims to present a methodology focused on the surface design of teaching
and at the same time, demonstrate, through a case study, the relevant graphic design’s
contribution to the creation of prints in surface design. Through the study presented
shows up the interface between some areas, the graphic design and surface design,
the visual languages arising from perceptions, technical proposals and some results
obtained within the many possibilities. This method exemplifies the use of previously
suggested figures in the experimental creation of new forms. The study and development
of prints were developed by Corel Draw® software. For this activity, compositions were
proposed modules (and consequently rapports) with pre-determined topics. The start
of this method is through a semantic-conceptual panel. This panel enables thematic
familiarization with images that, in turn, will assist in the early process of analysis and
synthesis of form. Simplification of developed forms is generally through the geometric
abstraction, where each part of the object is redrawn from the vectoring (or not) until we
obtain a simple and easily identifiable form. The bionic analysis occurs when analyzing
in depth the object. It serves to increase the processing capacity through the capture of
three-dimensional details and formal principles that structure the focus of analysis. In the
case of this study, bionics is proposed as a form of inspiration. Thus, aesthetic solutions
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are numerous and quite diverse, with multiple possibilities of considering different scales
and color combinations, which further extends the numerous proposals in addition to
the most diverse application options.
Palavras-chave
Design de superfície, metodologia, criação, ensino, estudo de caso

Introdução
Apresentamos este estudo de caso a partir da proposta de um exercício dentro
das aulas de Design Têxtil do Curso de Têxtil e Moda (ACH2585) da Universidade
de São Paulo, que nos contemplou com resultados extremamente interessantes.
O estudo e desenvolvimento de estampas foram elaborados através do software
Corel Draw® e, para esta atividade, foram propostas composições de módulos
(e, consequentemente rapports) com temas pré-estabelecidos a partir de
estabelecimentos profissionais ou prestadores de serviços pré-determinados para
serem sorteados para duplas de alunos em sala.
A Identificação do Elemento de Referência
O início deste método ocorre através de um painel semântico-conceitual. Este
painel possibilita a familiarização temática com imagens, em apresentações variadas.
Isso auxilia bastante para o início do processo de análise e sintetização da forma.
A simplificação da forma ocorre, em geral, através da abstração geométrica, onde
cada parte do objeto é redesenhada, até que se obtenha uma forma geométrica
simples e facilmente identificada. O resultado final, no caso desta proposta, deve
oferecer ao espectador a identificação dos objetos-tema.
No caso da dupla que será utilizada como exemplo - Olívia Serenza Lui e Luana
Soares de Arruda - o tema sorteado foi “consultório médico” e, para representá-lo
foram selecionados os seguintes objetos: bisturi, pinça cirúrgica e luva, além de uma
mancha de sangue.
Além do desenho e da criação das formas para os rapports, foram propostas as
aplicações de cores primárias, secundárias e terciárias, além do contraste do preto e
do branco. Houve também solicitação de variações de tamanhos e quantidades dos
módulos.
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Figura 1: Temas selecionados para a construção do rapport

Figura 2: Imagens iniciais e estudos das formas

“consultório médico”

A Identificação do Elemento de Referência
Nesta etapa, buscou-se extrair as características essenciais dos objetos, de modo a
retirar das estilizações os elementos que posteriormente tornaram-se os módulos
das composições. Todas as composições, vetorizações e cores foram elaboradas
através do software Corel Draw®.

Figura 3: Estudos e estilizações das formas selecionadas

A partir das estilizações, foram geradas múltiplas combinações, com uma ou mais
imagens, porém, sem que a identificação com os objetos originais sofressem total
perda referencial. Foram feitas variantes de combinações de cores entre figuras e
fundos, observando-se as cores complementares e as cores contrastantes.
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Figura 4: Variações do módulo por espelhamento do elemento-base: Rapport

Figura 5: Padronagem em proposta preto x branco

Os padrões podem ser aplicados em tecidos: sofás, colchas, toalhas, roupas, como
estampa de papel para presente, papel de parede e até mesmo como produto físico,
como divisórias, luminárias, caixas.

Figura 6: Exemplo de cartela de cores Pantone® com legendas, conforme o solicitado no exercício.
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Figura 7: Padronagens em cores variadas.

Figura 8: Exemplos de aplicações conforme a proposta:
papel de parede, tapeçaria para as cadeiras e tampo de mesa.

Considerações finais
A opção pela metodologia do processo de criação exposta demonstra que,
tomando-se como ponto de partida um bom universo temático, o mesmo
desempenhará um papel muito importante no decorrer de todo o projeto e
garantirá coerência em todas as etapas e propostas de criação partir do mesmo.
Desse modo, as soluções estéticas são inúmeras e bastante diversificadas, com
múltiplas possibilidades de se considerar diferentes escalas e combinações de cores,
o que amplia ainda mais as inúmeras propostas, além das mais diversas opções de
aplicações.
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MODA: complexidade
e contemporaneidade1
ID 263
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Universidade Federal de Santa Catarina. Brazil

resumo
Este trabalho considera a moda como o sistema que organiza a vida social moderna e
contemporânea. Sendo assim, como todo objeto social, apresenta padrões não-lineares,
atrações que articulam pontos em um sistema completo. Isso denota, entre outros,
que uma pequena dinâmica dentro desse contexto sistêmico pode resultar em amplas
consequências. A moda é, portanto, um conjunto complexo de elementos, onde vários
agentes independentes interatuam diversificadamente.
No campo industrial e mercadológico da moda e do design, a utilização de mecanismos
como as tendências de moda, que reverberam o Zeitgeist, surge como estratégia para
empresas que pretendem interpretar e prever aspirações dos consumidores e do mercado
no futuro. Dentro desse cenário, a pesquisa de tendências enfoca o processo estratégico
de gestão das marcas, já que a inovação se apresenta como um diferencial positivo para
empresas no mercado altamente competitivo.
A pesquisa prospectiva, baseada na pesquisa sociológica, busca entender as mudanças
nas lógicas organizacionais construídas pelas sociedades. Esse tipo de pesquisa,
altamente qualitativa, envolve o pensamento complexo - desafio intelectual ainda
a ser enfrentado - e consiste em observar, mapear, interpretar e revelar aspectos
da atual sociedade para traçar ações futuras de inovação. Aceitar a complexidade
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enquanto premissa teórica amplia os horizontes de compreensão, permitindo um
leque de possibilidades; e não diretrizes supostamente precisas sobre a realidade, como
subentende a prática positivista.
O presente artigo busca tecer considerações sobre a necessidade de uma análise do
fenômeno Moda através da perspectiva das Ciências Sociais e Humanas. Além disso,
aborda-se a adaptação do pensamento sistêmico para o universo teórico da moda e
das tendências, através da adequação dos alicerces metodológicos e paradigmáticos da
pesquisa qualitativa ao exercício de pesquisa prospectiva de sintomas emergentes dos
modos de vida.
Palavras-chave
Moda, Complexidade, Ciências Sociais, Pesquisa de Tendências, Ciências Humanas.

Introdução
O presente texto, resultado de revisão bibliográfica, está dividido em duas partes,
além do resumo, introdução e considerações finais. Na primeira seção, a partir
de abordagens sociológicas, apresenta-se a moda enquanto “fato social total”,
considerando-a, por consequência, a partir de lógicas sociais, antropológicas,
sociologias, históricas e econômicas que articulam o Sistema de Moda. Na sequência
do trabalho, o aceite da Teoria da Complexidade enquanto premissa teórica e social
amplia nossos horizontes de compreensão, possibilitando a inclusão de um leque
de acontecimentos e modos de vida visando ao desenvolvimento da pesquisa
prospectiva na área da moda.
MODA ENQUANTO ESPELHO DA SOCIEDADE
Gilles Lipovetsky (2009) concebe a moda enquanto espelho da sociedade, sendo
assim, é possível pesquisá-la em diversos contextos e espaços; nas ruas, na internet,
em exposições de arte, em reportagens, em costumes e em diferentes hábitos de
uma ou mais culturas. Pesquisadores renomados, ao executarem sua análise do
fenômeno moda, retificam que a moda apresenta características que a enquadram
enquanto um fato social total. Caldas (2014) sanciona que, a partir dos anos 1970, a
“forma moda” foi identificada por outros autores como um “fato social total”, o que
significa que o seu desempenho alastrou-se para todas as esferas da sociedade e da
cultura.
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Émile Durkheim (1858–1917), um dos principais teóricos da Sociologia, inseriu a
ideia de “fato social”. Para o autor, fatos sociais são fenômenos coletivos, e esses
acontecimentos são irredutíveis a indivíduos particulares, ou seja, referenciam-se a
partir de uma lógica de grupo – assim como a fé é compartilhada e os padrões de
conduta. Durkheim (2012, p. 37) descreve que os fatos sociais constituem-se como
“resultantes da vida comum, um produto de ações e reações entre as consciências
individuais; e se ressoa em cada uma delas, é em virtude da energia especial que
deve justamente à sua gênese coletiva. [...] Cada um é arrastado pelos outros”.
Sendo assim, considera-se que, ao estudar comportamentos, produtos e o estilo
de vida de alguns indivíduos, instrui-se também acerca de comportamentos e
características relevantes no corpus da cultura, sendo que cada indivíduo reverbera
as pulsantes sinuosidades do espírito de seu tempo e seus costumes. Portanto,
“é possível […] afirmar que os fenômenos sociais, embora obviamente existentes
sem os seres humanos, não residem nos seres humanos como indivíduos, mas fora
deles” (BAUMAN, 2011, p.272).
Assim como a natureza, a cultura manifestada através dos fatos sociais, torna-se
intrínseca à condição humana em sociedade. Tais fenômenos, todavia, não
são estáticos. Cabe ao pesquisador compreender de maneira sistêmica as ações
passíveis de observação externa, as quais poderiam parecer iguais a qualquer
observador, mas que estão enriquecidas pelo sentido. Com isso, é imprescindível o
entendimento complexo característico dos estudos sociológicos ao perceber que as
ações humanas precisam ser compreendidas mais do que ser explicadas.
COMPLEXIDADE E PESQUISA DE MODA
A complexidade é a qualidade do complexo (latim complexus) e seu significado
constitui aquilo que abrange muitos elementos ou várias partes. A teoria da
complexidade sustenta que o todo é uma unidade complexa, já que não se reduz
à simples soma dos elementos que constituem as partes (CASTRO et al., 2006;
PETRAGLIA, 2008; MORIN, 2011).
O paradigma da complexidade apresenta seis preceitos teóricos centrais: (1)
o princípio sistêmico ou organizacional diz respeito à ligação das partes ao
conhecimento da totalidade; (2) o preceito hologramático evidencia os paradoxos
dos sistemas, como na sociedade que é composta de indivíduos através dos quais
nota-se a sociedade (através da cultura, linguagem e normas); (3) o pressuposto
do anel retroativo é o responsável pela ruptura com o pensamento linear, na
medida em que a causa e o efeito provocam efeitos de ação entre si; (4) já a regra
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do anel recursivo introduz ideias de autoprodução e auto-organização, sendo
assim, produtos e efeitos são, ao mesmo tempo, produtores e causadores do
que produzem; (5) o princípio dialógico, que possibilita declarar a associação de
ciências e conhecimentos contraditórios para compreender um mesmo fenômeno
complexo, premissa que permite a união de noções aparentemente excludentes; e
(6) o preceito da reintrodução, que trata da restauração do sujeito, isto é, daquele
que conhece em todo conhecimento, nos processos de construção e significação
do conhecimento (MORIN, 2011).
Domenico de Masi (2012) alerta para a imperatividade de uma educação focada
para a complexidade e para a descontinuidade, categorias que se apresentam
em consonância com a própria natureza humana. Assimilar e contemplar
a complexidade significa acolher seu caráter miscigenado, contraditório e
descontínuo. A divisão e a disjuntura das disciplinas no atual sistema de educacional
tornam praticamente impossível o aprendizado daquilo “que é o tecido junto”, ou
seja, a apreensão do complexo. Quanto mais nos acostumamos a segmentar o
conhecimento, mais difícil fica o entendimento holístico. Para Juvenal Arduini (2009),
a visão holística concebe o universo como um Todo entrelaçado, mas diversificado.
A consistência do holismo reside na articulação de um Todo orgânico e harmonioso
que preserva a identidade de cada ser. Sua visão é horizontal e vertical à medida
que abarca a totalidade dos seres que compõe o mundo e também capta a
densidade de cada ser.
Afirma-se que a pesquisa prospectiva, assim como a pesquisa sociológica, busca
entender as lógicas organizacionais construídas pelas sociedades humanas em
seus contextos e conjuntos. Esse tipo de pesquisa qualitativa envolve uma forma
de pensamento eminentemente complexa, um desafio intelectual ainda a ser
enfrentado. Na verdade, é necessário aprender a pensar de modo complexo.
O aceite da complexidade enquanto premissa teórica e social amplia nossos
horizontes de compreensão. Permite a inclusão de um leque de possibilidades,
acontecimentos e modos de vida, e não a suposta verdade de uma única realidade
de um devir inexorável.
A apropriação da Teoria da Complexidade, como base teórica para a elaboração e o
desenvolvimento de um modelo de pesquisa propectiva, serve como fundamento
para a ruptura de uma forma de pensar simplificadora ou mutilante. O complexo
aparece como resposta a métodos lineares e vazios, propondo uma nova
mentalidade sistêmica, em que as partes possuem especificidades e, ao mesmo
tempo em que fazem parte do todo, em contato com as outras partes, o modificam.
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É necessária a compreensão da sociedade como uma estrutura em forma de rede,
composta por um número potencialmente infinito de nós e malhas, enquanto um
conjunto e não enquanto retalhamento.
A partir dessas considerações e fundamentos, compreende-se também que as
tendências de moda ultrapassam os sentidos do vestir e apresentam relações com
as culturas, os meios de comunicação e a indústria cultural, podendo ser abordadas
através de diversas perspectivas: históricas, econômicas, industriais, de marketing,
de engenharia de produção, psicológicas ou artísticas. O diálogo com as Ciências
Sociais e Humanas, porém, parece imprescindível. A busca da comunicação com tais
áreas de conhecimento reflete-se na própria metodologia da pesquisa prospectiva,
que consiste, a princípio, na observação dos signos emitidos por sujeitos comuns
em situações triviais.
A partir de abordagens que concebem a moda e a pesquisa de tendências através
de tratamentos mais flexíveis, permite-se uma captação mais intensa e prolixa das
dinâmicas das mudanças, que se atualizam permanentemente em um presente
contínuo. “A maior e mais importante contribuição que o design tem a fazer para
equacionar os desafios do nosso mundo complexo é o pensamento sistêmico.
Poucas áreas estão habituadas a considerar os problemas de modo tão integrado
e comunicante” (CARDOSO, 2013, p. 243). A observação de comportamento e
a interpretação de sinais são alicerces de modelos e métodos de pesquisa e de
estudos, os quais se detêm na prospecção de tendências através de sintomas
perceptíveis por meio da análise crítica e explorativa dos acontecimentos e da
significação de tais experiências feitas pela sociedade. Sendo assim, considera-se
mandatória a compreensão do humano como capital primordial para os futuros
criadores inquietos com o amanhã.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No curto espaço deste artigo, buscou-se mostrar a aproximação necessária entre
a pesquisa de tendências e os métodos de pesquisa adotados nas Ciências Sociais
e Humanas. Logo, parece-nos mais interessante, para tal prática, a utilização
da pesquisa qualitativa através da análise de como as pessoas se expressam,
comportam, convivem e comunicam seus modos de vida, além da maneira como
esses modos de vidas e conjuntos de valores são veiculados pela mídia. O desafio
da pesquisa de tendência, e da moda, de modo generalizado, é concatenar a
comunicação com a compreensão das diversas tradições culturais por meio de uma
lente para a compreensão da complexidade contemporânea.
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resumo
O presente artigo objetiva discutir e refletir acerca de um assunto que vem sendo
explorado na mídia recentemente: gênero e moda. Procura- se compreender a relação
entre ambos, a partir da conceituação de identidade e de gênero, bem como através
de revisão bibliográfica, entendendo as discussões sobre moda, normatividade e
as construções sociais que permeiam esses tópicos na atualidade. A moda é uma
importante forma de expressão individual e, apesar de, muitas vezes, enfraquecer
estereótipos e dar liberdade para que os indivíduos expressem suas identidades,
funciona, igualmente, como instrumento normativo. Ainda, hoje, em sociedade, os
valores normativos de sexo e gênero são dominantes e, a partir deles, identidades são
desrespeitadas e desconsideradas, distanciando ideias de feminino e de masculino, bem
como os tornando antagônicos. O ano de 2015 iniciou com o anúncio de uma nova
proposta de experiência de compras por uma loja de departamento inglesa, na qual não
haveria mais a separação de gênero entre feminino e masculino, mas, simplesmente, a
promessa de neutralização, iniciando uma série de discussões a respeito do tema. Em
consequência das publicações midiáticas sobre moda e gênero, emergiram algumas
preocupações diante da maneira como o assunto foi abordado, negligenciando as
discussões de reestruturação de gênero e, até mesmo, as duras críticas às coleções de
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moda que apresentaram coleções sem gênero nas passarelas. Apesar da proposta de
subversão na área da moda não ser recente, não há como discordar que, em termos de
sociedade, as discussões sobre a Genderless Fashion estão ainda distantes de alterar os
valores e normas impostos aos gêneros, assim como a aceitação pelo mainstream.
Palavras-chave
Moda, Gênero, Identidade, Tendências

448 DESIGNA2015 - IDENTITY - INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESIGN RESEARCH - UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

A importância do Design,
do Design Moda e da cor
na construção do vestuário
ID 266
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resumo
Este artigo consiste num documentário sobre a relação existente entre o Design, o Design
Moda e a Cor, sendo o normal abordar cada um destes temas em separado, sem nunca
haver uma associação entre eles, cuja questão a explorar é destacar a importância de
cada um deles, e a forma como a moda comunica através da cor e do design, e consiste
numa ferramenta útil na construção do vestuário, segundo as perspectivas de diversos
autores. Segundo alguns especialistas, afirma que o Design surge como uma forma de
solucionar determinados problemas ao qual é atribuído um Designer, sendo este que
por norma sugere a solução do problema. O Design surgiu na década da Revolução
Industrial e desde essa década até hoje, o Designer é projectado para o mercado como
uma inovação de modo a responder às necessidades dos consumidores. O conceito
de Design associa-se à criação de algo, de modo a conquistar o sucesso do mercado e
sucessivamente o de vendas, o que justifica a especialização nos mais diversos campos.
O Design de Moda é considerado um assunto paradoxal gerado nas Universidades e nas
Escolas de Moda do que de facto se estuda em moda. Assim, percebe-se que o Design
de Moda envolve um «pensamento criativo», uma preocupação com a «estética» e a
preferência da forma sobre a função, todas as coisas geralmente consideradas peculiares
à arte. Dependendo da sociedade em que vivemos, o termo Moda é interpretado
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segundo a cultura de cada um, sendo aplicada a diversos campos, ou seja, tudo o que
permita identificar determinadas culturas. A roupa é um fenómeno cultural, transmitindo
hábitos de consumo, sendo considerada como uma linguagem universal e que comunica
entre diversas culturas. A ideia inicial do modelo (croqui/esboço) é fundamental para
o estudo ao nível dos materiais e cores, de modo a formar possíveis combinações,
testando os materiais através de experimentações bem como o estudo ao nível da cor.
Contudo, a Moda e o vestuário por si só não basta, a cor também desempenha um
papel fundamental ao nível das tendências e na caracterização das estações. A cor é um
elemento que pode provocar um efeito positivo ou negativo em determinadas peças de
vestuário, consoante a combinação entre elas.
Palavras-chave
Design, design moda, cor, comunicação e vestuário
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abstract
This paper presents a combination of concepts related to fashion, visually deconstructed
under the personal point of view of the authors. Nowadays, fashion lives immersed in
a deep identity crisis motivated by consumerism, resulting in a constant struggle to find
the new and the necessary. However, not always are these realities shown within the
Fashion Industry, whereas they are likely to succumb to vulgar ad schemes and poorly
constructed visual productions. Style and the need to pursue what is fashionable at a
certain time are also relevant questions in this paper.
Held by a deep theoretical research where the main subjects are explored, such as
consumption, identity, the body, among others, the creative process seeks to project a
new overview in this industry visual culture, while suggesting new interpretations to its
own language.
Thus, this paper tries to evidence how Fashion’s visual universe has room to expand, and
how it can benefit from visually interesting approaches, without questioning its way of
functioning.
Palavras-chave
moda; desconstrução; identidade; cultura visual; fotografia.
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A procura da identidade
A identidade, enquanto parte integrante do ser, perde-se e mistura-se na sociedade
de hoje, mudando consoante a situação social, o estatuto, a moda, a influência da
publicidade. O ser individual não é apenas um só e não depende apenas de si mesmo,
procurando a sua confirmação, a aceitação dos que o observam. Mas, onde se encontra então o seu “eu”, no seio da sociedade de consumo de consumo do séc. XXI? O
indivíduo vive uma constante batalha entre o que é e o que deseja ser, contemplando
também os meios para alcançar esse objetivo, e sendo, por fim, continuamente assediado e influenciado pelo outro. Estas lutas internas e aparentemente invisíveis são o
que se procura explorar visualmente, a partir do envolvimento teórico que se segue.
A esfera publicitária procura vender, em cada novo produto, cosmético ou gadget,
uma promessa para um futuro melhor, ou por outras palavras, para um “eu” melhor.
“O fosso entre o que se é e aquilo que gostaria de se ser.” (Berger, 1972, p. 152). Mas,
como definir o abismo entre estas duas realidades? Até que ponto a individualidade
de cada um não foi já influenciada por uma versão melhorada de si mesmo?
“Quando se é alguém, poderá «encontrar-se» a própria personalidade? E onde se encontra você,
enquanto tal personalidade o assedia? No caso de alguém ser ele mesmo, importa que o seja
«verdadeiramente» — ou é que, na eventualidade de se ser duplicado de um falso «si mesmo»,
bastará um «pequeno tom claro» para restituir a miraculosa unidade do ser? Que quererá dizer
o louro «matiz muito natural»? É ou não natural? E se sou eu mesmo, como poderei ser «mais do
que nunca»? — quer dizer que ontem não o era inteiramente?”
(Baudrillard, 2011, p.104).

Este excerto explica bem como a publicidade pretende manipular a identidade
— como pode um produto, fruto de uma necessidade que não existe, tornar a
pessoa mais semelhante a si mesma? A crise identitária, que acompanha também
um crise de valores, baralhada pelos constantes estímulos tecnológicos, cresce
assim na necessidade de encontrar soluções para o eu perdido. Há também uma
necessidade de multiplicar a personalidade, criando várias pessoas que se adequam
às circunstâncias, ou uma única que está em constante mutação.
Existe o ser que se adapta às circunstâncias sociais que o envolvem — está numa
festa? deve ser politicamente correto? ou num festival de verão, onde o aceitável é
um estado de semiloucura? — e que quer fazer parte do todo que o acolhe nesse
momento. A necessidade de integração, de fazer parte e de ser reconhecido impera
neste comportamento.
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Existe o ser que procura “encontrar-se” nas aspirações publicitárias, comprando o sonho que
os novos produtos ou a moda volátil lhe vendem: ser o seu “eu” melhorado (ninguém admite
que o seu “eu” não é suficiente, pode apenas ser polido, beneficiar da naturalidade que se
vende em frascos e pacotes aliciantes). Berger afirma que “O objetivo da publicidade é tornar
o espetador marginalmente insatisfeito com a vida que tem. Não com o modo de vida da
sociedade em geral, mas com o seu. Sugere-lhe que, se comprar o que lhe é proposto, a sua
vida melhorará. Oferece-lhe uma alternativa melhorada para aquilo que é.” (Berger, 1972, p.
147).

Figura 1
Identidade de Consumo.
Composição tipográfica sobre
fotografia.
Joana Isabel Duarte, 2014.
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Este é também um meio de evasão e negação do confronto, pois é mais fácil adotar
algo que não se é verdadeiramente, omitindo assim o ser verdadeiro. Ou seja, não
há que temer por assumir a sua verdadeira pessoa e aceitar as críticas que poderiam
daí advir, mas ao apresentar um eu alternativo, além de moldado conforme as
imposições publicitárias, está imune a rejeições e observações — como não se
aplicam ao seu verdadeiro eu, deixam de ser importantes ou de carregar o peso da
verdade.
Ocultar os defeitos é também aliciante, principalmente tendo em conta o
crescimento do culto da beleza associada à cosmética. De fato, a maior parte
das imagens que observamos nos meios de comunicação foram já manipuladas
digitalmente para camuflar as imperfeições dos modelos ou atores, o que leva o
público a aspirar a algo que, na verdade, nunca foi real (Galer, 2007, p.70). O corpo
imperfeito (apesar dos esforços de diversas personalidades, marcas ou associações
para contrariar esta tendência) está ainda longe de se assumir como completo,
saindo das trevas para inundar a luz do dia.
Por último, o ser criado pelas projeções sociais, de si e dos outros, da observação e
do sentir-se observado — ser o que os outros veem, ser o que os outros querem ver.
No fim, o espaço para o ser original é diminuto, confuso com todas as identidades
que o rodeiam e o assediam. O ser pensante (o dos antigos, dos filósofos, dos que
pensam logo existem) perde-se, asfixiado pelas comodidades oferecidas pela
sociedade que prefere o facilitismo.

Figura 2: Identidade Perturbada. Manipulação digital sobre fotografia. Joana Isabel Duarte, 2014.
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A questão essencial, porém, mantém-se: se a individualidade é a nossa essência,
o que nos define enquanto pessoas, não deveria esta ser imutável? No entanto,
se nos deixamos influenciar, a cada estação existe um novo “eu” para cada um de
nós, à espera de ser adotado, consumido e experienciado — como qualquer outra
novidade que nos é oferecida.
Ainda sobre a publicidade, e ainda refletindo sobre a opinião de Berger em Modos
de Ver (1972), é importante a observação da evolução desta e importância na
sociedade. O autor considera que a publicidade vive da insatisfação do consumidor
face à sua vida, como já referi anteriormente. Este desdobra-se na necessidade de
se tornar naquilo que a publicidade projeta. Todavia, esta projeção já não é linear:
atrizes de cinema e rostos perfeitos já não são os únicos capazes de vender (apesar
de continuar a existir no setor, principalmente da moda, numa escala considerável).
Contudo, a publicidade muda constantemente, adaptando-se às necessidades e
insatisfações da sociedade onde se insere. Hoje em dia, e também por culpa dos
novos e cada vez mais diversificados meios de comunicação, a publicidade não
percorre um sentido único. Há marcas que dispensam os meios tradicionais e
substituem-nos por eventos ou experiências únicas, e outras que apostam mais no
marke-ting de lifestyle, do que no produto que vendem. O consumidor já não é o
mesmo, e já não chega sugerir-lhe o que deve ser. Muitas vezes é preciso “prová-lo”,
como no caso do sem número de “casos reais”, que proliferam em todos os canais
audiovisuais. Outras, o apelo ao consumidor que conhece a sua própria identidade
está na personalização de mil artigos ao seu gosto pessoal, ou ao gosto pessoal
de outros que seguem também o seu perfil. No entanto, o que mais intrigante
fruto da nossa época é o apelo a “não se sabe bem o quê”, um je ne sais quoi que
dispensa o encanto exclusivo dos parisienses, o nonsense que move multidões nas
camadas mais jovens. É a identidade perdida e nunca encontrada, e também a esta
a publicidade tem de dar resposta.
O estilo como identificação pessoal
Numa sociedade que procura incessantemente o novo, o passo à frente, a próxima
modernidade, o estilo é um tópico recorrente nos meios onde impera a linguagem
visual, particularmente no design e na moda, e de recorrente importância no que
toca à construção da identidade.
Elevam-se ícones de estilo, muda-se o estilo das saias, torna-se a básica t-shirt
branca num must-have-style-icon, e tudo, desde que a seu tempo, se pode tornar na
mítica expressão «sinónimo de estilo».
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Mas o que será, por fim, «o» estilo? Será a genuinidade do ser, que interpela os seus
observadores, num misto de inveja e fascínio, ou será algo construído, pensado ao
pormenor para encantar as massas? “A moda passa, mas o estilo é eterno” disse Yves
Saint Laurent (1975, cit. por Andrews, 1993, p. 876). Este mote, ainda incrivelmente
adorado na cultura de moda contemporânea, é como que o fim inatingível que o
Homem descontente continua a procurar — será eterno o estilo, quando nada, na
nossa noção de temporalidade, o consegue ser?

Figura 3: City apparel. Composição tipográfica e manipulação digital sobre fotografia. Joana Isabel Duarte, 2014.

“Ligado ao desenvolvimento do psicologismo, aos desejos de independência acrescida e de
expressão de si, o look representa a face teatralizada e estética do neonarcisismo, alérgico
aos imperativos standardizados e às regras homogéneas. (...) Com o look, a moda recupera
juventude, tudo o que há a fazer é jogar com o efémero, manifestar-se sem complexos
no êxtase da própria imagem inventada e renovada como bem apetece. Prazeres da
metamorfose na espiral da pessoalização fantasista, nos jogos barrocos da sobrediferenciação
individualista, no espetáculo artificialista de si oferecido aos olhares do Outro.”
(Lipovetsky, 2010, pág. 173).

É fácil compreender a volatilidade da moda, indústria que vive da constante
mudança, e por isso, sabendo que nenhuma moda dura para sempre, procurar no
estilo a resposta para a questão diária “que(m) vou vestir hoje?”. Ser/ter este je ne sais
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quoi é um imperativo de sucesso na sociedade da opinião e da imagem, por isso
é importante estar à altura do estilo que os outros esperam de nós. A construção
de um certo estilo pessoal, sólido e constante, está também aliada à construção da
própria identidade — pelo menos da identidade visual com a qual podemos contar
e presentear o outro numa primeira impressão.
Identidade It
Partindo do conceito de estilo aliado à estruturação da identidade, como se passa
do objeto de desejo para a personalidade de desejo? Não é o desejo físico, nem
sequer emocional; há algo mais intelectual em desejar aquilo que outra pessoa
transparece. Outrora, celebridades e movie stars ditavam o que era desejável, na
sua época. Este desejo recaía também na condição social, o estatuto ou o nível de
vida — séculos antes já se seguia esta admiração, feita nas cortes que definiam
a moda. Hoje não. O estatuto e a divisão de classes, apesar de continuar a existir,
quer-se subtil, logo não são esses os valores que sobressaem na determinação
da personalidade it. O apelo à diferença, talvez, mas diferente sempre inserido
do contexto do estilo. A it girl não se destaca pela extravagância nem por uma
aparência fora do comum — é a sensação de simplicidade ou facilidade (effortless)
que fascina os admiradores.

Figura 4
It Girl. Composição tipográfica sobre fotografia. Joana
Isabel Duarte, 2014.
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Nesta sociedade que vive inundada de estímulos e constantemente bombardeada
pela publicidade, a naturalidade (ainda que construída) é um valor que muitos
procuram para construir o estilo perfeito. É aqui que surge a necessidade e crescente
influência dos blogues de street style: é o estilo na rua, usável, credível. Fora das luzes
da ribalta, sem pós-produção, a roupa aparece na sua função básica de ser vestida,
e ganha, em conjunto com a admiração de quem a observa, estatuto de objeto de
desejo.
Quando a admiração cresce e se torna notória nos meios de comunicação, entra a
personalidade e o voyeurismo começa. Pode ser a rapariga do lado, um vocalista
de uma banda que ninguém conhece, uma blogger na América Latina. Já não são
só modelos e atrizes de Hollywood a influenciar o “eu” dos observadores; agora o
leque é mais alargado, desde que partilhado por um qualquer dos inúmeros meios
de comunicação. Nesta fase, a t-shirt branca e sem forma não é só aquela peça que
abunda em qualquer guarda-roupa, é uma afirmação de estilo, que pode começar
por ser involuntária. Para que algo ou alguém se transforme no objeto de desejo, é
necessário que o observador encontre nele o equilíbrio entre o familiar e a novidade
— apreciamos a familiaridade daquilo que já conhecemos, mas queremos também
ser surpreendidos. Esta oscilação, quando atinge picos de massificação, decai para
um novo pico, o que coloca o objeto de parte, junto com todas as tendências que
passam a residir no limbo do “fora de moda” (Couto, 2012, p. 118).
Voltando ao estilo dos indivíduos, e agora numa escala temporal mais alargada,
em que já não estamos em 2005 nas ruas de Nova Iorque, fotografadas para o The
Sartorialist, o encanto do estilo de rua já não tem a mesma espontaneidade. Como
todas as modas, desvanece na democratização ou na fabricação artificial — como
pode ser entendido como estilo de rua, se foi previamente pensado, estudado,
articulado, e se o intuito não é sequer ser usado? Especialmente na altura das
semanas da moda, um pouco por todas as capitais, a excentricidade sai à rua, e não
o faz como se fosse outra data qualquer. Existe uma intencionalidade em quem
quer aparecer e ser fotografado, que leva à pré-produção do dito estilo. Ainda que
esta qualidade não seja quantificável, é percetível; o estilo de rua perde-se na sua
intencionalidade de querer ser estilo — the it girl wannabe.
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Conclusões
Sobre a evolução da moda em si, Lipovetsky (1987) considera que esta é uma
consequência dos ideais da sociedade de consumo, que deixa a pouco e pouco
de se reger por normas de classe para se libertar no individualismo de cada
um. As coleções, apesar de continuarem a ditar tendências comuns, são muito
mais abertas para se adequarem aos estilos pessoais. Nesta libertação do gosto,
formal e ideológico, o surgimento das it girls pode ser visto como algo necessário:
seguir algo, ter um ponto de partida quando a moda em si já não nos diz o que
fazer. Assim, a inspiração de estilo passa da passarela para o seu intérprete, que
encarna neste momento a identidade it que um outro alguém poderá considerar
inspiradora. Não o look em si, mas a tomada de consciência feita posteriormente. No
fundo, procura-se o efémero, o etéreo que não se lê em revistas de tendências, nem
se encontra em fabricações fotográficas.
Mascarado de essência, o estilo será tudo menos isso. Se as afamadas it-girls,
conhecidas como exemplo de vestir e ser, saem à rua lançando tendências apenas
por existirem, o resultado da equação é simples: o estilo está no olhar de quem vê.
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abstract
The orthopedic clothing needs to advance the aesthetic level to cover its target audience:
young people need to identify themselves with this type of product. In this case, the
clothing to explore is related with the vertebral column, since this is the main cause of
lower labor in Portugal (SPPCV & SPOT, 2008). This issue focuses mainly in the population
starting the 25 years, with the increase in females (Pheasant, 1996). So, they will be
analyzed throughout this article, the target and the creative avenues for the development
of clothing.
A descriptive and exploratory methodology is used to investigate the processes for
conducting a current and innovative design, which would meet the lateral thinking
method. It will take into account the consumer psychology, in which will be analyzed
both, the reason for dressing as the importance of identity expression, contained in a
paradox between unity and social integration. The change, imitation and language
of fashion are inevitable issues related to research. All factors will be completed with
the results of a questionnaire that reveals, in addition to the health of the spine of the
Portuguese, their preferences and priorities.
The in-depth knowledge of the junction client with a creative process allows us to go
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beyond the limits of the standards that are implemented in the company. This will
show that it’s possible to implement in the market a product linked to health that
simultaneously attract the young with its progressive design.
Keywords
Orthopedic Clothing , Design , Innovation, Consumer Identity

1. Introdução
Atualmente as doenças associadas à coluna vertebral causam sintomas em forma
de dores numa idade precoce, essencialmente devido ao estilo de vida atual. No
entanto, as soluções vestíveis encontradas no mercado não são as mais indicadas
para um público jovem, muito menos feminino. Assim sendo, um designer de
moda, para a conceção de um produto eficiente, tem de ter tanto em atenção a sua
estética como a sua funcionalidade. Também é sua função criar um design inovador
com qual o cliente se identifique. Se o desenvolvimento de um \produto não for
explorado através do conhecimento e da pesquisa, como é possível garantir um
resultado eficaz e atraente?
2. A necessidade do Vestuário Ortopédico para a Jovem
Consumidora
Segundo a Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral (SPPCV) e
Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia (SPOT) (2008), as doenças
relacionadas com a coluna vertebral causam 50% da incapacidade física dos
trabalhadores e é o motivo principal de baixa laboral. Inicia-se essencialmente entre
os 25 e os 60 anos, contudo também já existem crianças e adolescentes afetados.
Como refere Fischer (1998), 80% da deterioração da coluna é causada pelo
comportamento e hábitos errados no dia-a-dia. Pheasant (1996) igualmente
refere as posturas incorretas e também culpa os locais de trabalho que não estão
ergonomicamente construídos. Afirma-se que o principal alvo são as mulheres e
Konplich (1978) justifica-o com a influência hormonal ligada à tensão pré-menstrual.
Pois também o psicológico de um indivíduo interfere no bem-estar da coluna
vertebral; estados de stress resultam em posturas incorretas e músculos tensos,
que têm por consequência uma maior facilidade de deterioração dos discos
intervertebrais.
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Realizou-se uma análise ao visual dos produtos vestíveis existentes no mercado
para a prevenção da coluna, nomeadamente às marcas “Up Couture”, “Alignmed”,
“PelhamStrutt” e “Bauerfeind”. Os resultados foram bastante claros, a maioria não se
adequa ao uso no dia-a-dia de uma jovem, para além de serem bastante limitados
na sua variabilidade. A não ser a “Up Couture” que consiste em T-shirts básicas
que realmente disfarçam a componente funcional, as restantes são ou desportivas
ou para uso interior. Todavia, qual é a jovem que atualmente quer vestir todos os
dias uma t-shirt básica? Onde está a componente visual com a qual esse se pode
identificar? Pois, vestir está além da proteção e do pudor da nudez.

Figura 1: “Up Couture”, “Alignmed”, “PelhamStrutt” e “Bauerfeind”
(Fonte: upcouture.com; alignmed.com; pelhamandstrutt.com; bauerfeind.com)

3. A Razão do Vestir
As causas básicas da razão do vestir do ser humano estão relacionadas com as
condições climatéricas, o pudor da nudez e o objetivo de ornamentação do corpo,
como introduz Jones (2005). Contudo, existem mais motivos envolvidos que têm
origem na pré-história. Eco (1989) exemplifica o que quer transmitir através do
homem primitivo que usou a pele do animal que caçou como vestuário para se
proteger do frio. Por consequência, outros o começaram a imitar, tendo os mais
fortes a capacidade de obter as melhores cobertas e os mais fracos as piores.
Tal possibilitou o desenvolvimento de uma hierarquia na qual os dominadores
demonstravam o seu poder através do que tinham vestido. A segunda pele - a
roupa - “fala” portanto além de todas as outras funções. Assim, possibilita a
comunicação do status, e não só.
“Porque a sociedade, seja de que forma se constituir, ao constituir-se, “fala”. Fala porque se
constitui e constitui-se porque começa a falar. Quem não sabe ouvi-la falar onde quer que ela
fale, ainda que sem usar palavras, passa por essa sociedade às cegas: não a conhece: portanto,
não pode modificá-la.”
Eco (1989: 20)
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Através da escolha do vestuário que se usa no dia-a-dia concebe-se uma linguagem,
tal como os gestos de cada ser denunciam uma linguagem corporal. Eco (1989)
traduz as escolhas a nível de vestimenta em traços de personalidade, gostos,
costumes culturais, ideologias, classe social, passatempos e até profissão. Contudo,
é necessário ter em atenção, tal como Monteiro (1997) refere, que esta é uma
“metalinguagem”. Ou seja, a simbologia associada a uma certa peça de vestuário
é mutável com o passar do tempo, o que torna o código do vestuário frágil e leva
a interpretações incorretas. Todavia afirma que uma base desse signo permanece,
mesmo que seja por parte transformado, sendo esse núcleo “o passado que volta”.
Oliveira (2013) completa que é importante ter em conta os códigos válidos na
atualidade para se poder entender a sociedade, pois cada vestimenta representa
uma “palavra”.
4. A Jovem ao encontro da Identidade através do Vestuário
Em geral, o vestuário dita o “eu”, contudo o “eu” acaba por estar também incluído
num “nós”. Tal como refere Miranda (1998), por um lado quer-se expressar
individualidade e unicidade; no entanto é inevitável fugir à necessidade da imitação
em termos de adaptação a um grupo social com o qual certo indivíduo se identifica,
com o objetivo da partilha de gostos e de ideologias.
Em relação aos jovens, Livolsi (1989), nomeia-os de grupo etário revolucionário
que é essencialmente responsável pela mudança na moda, e considera-os os
consumidores mais importantes. Todavia Cereda (2013) contextualiza o jovem atual
como preocupado paradoxalmente em, ou seguir ou distinguir-se dos estereótipos.
De uma maneira ou outra está a tentar integrar-se num grupo social, sendo
influenciado pelos meios de comunicação de massa.
Na análise do lado feminino, Miranda (1998), completa que este público para
além de usar o vestuário como expressão social e individual, também o usa para
interpretar vários papéis consoante ocasião e para o aumento do ego. Considera o
fator inovação e novidade na moda importante, enquanto que principalmente no
público jovem e feminino foram analisadas características dominadoras no vestuário
como “sobressair”, “seduzir” e mostrar “competência no trabalho” através das
mesmas.
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5.Análise do target através das conclusões de um questionário
Foi realizado um questionário a fim de conhecer o estado e hábitos relacionados
com a coluna vertebral, para além dos gostos relacionados com o vestuário. Neste
artigo é apenas apresentado um resumo dos resultados com as questões mais
relevantes. As 100 respondentes são unicamente do sexo feminino e encontram-se
entre os 18 e os 33 anos, tendo havido uma classe modal de 22anos. Responderam
maioritariamente estudantes (63%), de seguida trabalhadoras (31%) e em pequeno
número estão as desempregadas (6%).

Figura 2: Tabela representante das zonas de dores e intensidade (Fonte: Autoria Própria)

Foi identificado, através de um quadro, ID303-02, o grau de dor consoante as
várias zonas das costas, nomeadamente, a cervical, a torácica, a lombar e a pélvica.
Apenas uma pessoa não se queixou de qualquer dor, sendo que 58 sofrem de
dores intensas e 18 já sentiram dores muito intensas. As regiões lombar e cervical
foram selecionadas como as de maior dor, coincidindo com o resultado do
estudo realizado por Fischer (1998). Apenas esta primeira pergunta demonstra a
necessidade da prevenção por mais de metade das mulheres que responderam a
este questionário.
Em relação ao comportamento e hábitos no dia-a-dia da mulher, esta
maioritariamente encontra-se sentada entre 3-4h (49%) em alturas de lazer e em
trabalho são mesmo 7-8h (29%), o que demonstra que o sedentarismo prejudica
a coluna, e a necessidade de no trabalho se usufruir de vestuário adequado. O
resultado das posições selecionadas enquanto se encontram sentadas é bem mais
favorável. O pico encontra-se na opção em que se muda de tempo a tempo a
posição (36%), defendida por Fischer (1998) devido à diminuição da tensão muscular
e possibilidade da variabilidade do ponto de pressão sobre a coluna.
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Relativamente às preferências das respondentes, numa análise geral, desejam
essencialmente um produto que tenha uma “aparência intermédia entre o casual
e funcional” (45%), num estilo “elegante” (44%) e “feminino” (41%). As cores mais
selecionadas foram o “preto e branco” (50%) e cores “suaves/nuda” (36%) e o caso
de se aplicarem estampagens foi em pequena quantidade (51%).
Por último quis-se saber qual era o fator que mais influenciava a compra. As três
principais opções escolhidas foram o “preço” (39%), de seguida a “originalidade no
design” (22%) e também o “conforto” (23%).
Assim conclui-se com facilidade que uma peça de vestuário para o suporte da
coluna de um público jovem seria essencial, pois este já se queixa de dores e os seus
gostos não estão em concordância com os produtos já existentes no mercado.
6. Como atingir a inovação
Loscheck (2009) defende que a libertação de “pensamentos, sentimentos e ação”,
bem como a fuga à rotina, a frustração com o que é “comum”, são caminhos para se
atingir a criatividade. Já a inovação é um processo evolutivo do ser humano, no qual
se cruza o conhecimento e a criatividade. Esta autora nomeia algumas maneiras
que são usadas no mundo da moda para atingir a inovação, das quais algumas são:
provocar (chocar), delinear ou deformar o corpo, manipular através de subtração e
inversão, expressar sentimentos, uso do que é oposto, defesa de um conceito, entre
outros. Todavia para se realmente concluir algo inovador, tal tem de ser aceite pela
sociedade, mesmo que isso não aconteça de imediato.
O “Lateral Thinking” é um método criado por Edward de Bono (1970) que promove
a criatividade através de um caminho alternativo para conceber projetos inovadores.
É “divergente, não linear e não convencional”, pois o desafio está em encontrar
diversas soluções para um problema. Aceitam-se todo tipo de ideias iniciais por
muito improváveis que pareçam, e são cruzadas entre si. Aplicado no design,
por exemplo, podem-se desconstruir silhuetas e desenhos, sendo de seguida
reconstruídos de maneira completamente diferente. No fim, todas os caminhos são
“afunilados” e descobre-se uma ou mais soluções. Contudo, o melhor é conjugar o
pensamento lateral ao que se usa por norma, o vertical. Existem ainda mais técnicas
envolvidas neste método que são detalhadas consoante situação desenvolvidas por
Bono (1970)
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Figura 3: Desconstrução/Construção de Figuras Geométricas (Fonte: Bono, 1970: 57)
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Design têxtil - a influência
da moda na criação de padrões
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abstract
We propose to generate a reflection on the influence of fashion and new technologies in
the creation of patterns for home textile. We live in the age of the new technologies and
the fashion has always marked the most varied times, and the ephemeral trends have
a very present connection in the individual. We can argue that fashion is turning out to
be a lifestyle, a personality extension. In this sense,the question arises: how the textile
designer is influenced by fashion and by technological tools to create patterns for home
textile?
The textile design creates multiple images that are printed on fabrics, determining the
aesthetics, the use and success of a product, but the influences/fashion trends governing
the themes, colors and styles in the patterns. To these two factors we combine the
creation of patterns through the technological/generative tools that can provide new
experiences to consumers.
The methodology discussed in this study initially goes through a theoretical approach,
through the collection, selection and analysis of the subject matter, which is a historical
background of the fashion, textile design - styles/design parameters for creating patterns
-and generative design. It provides a second methodological moment, the creation of
a practical project, which is the patterns setting, spring/summer 2016 season, directed
stamping on decorative home, generated via a generative component - algorithmic
language - and later the discussion of the results, and the conclusions.
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1. Introdução
O presente artigo apresenta-se como parte de uma investigação no âmbito de um
projeto académico para obtenção do grau de mestre, intitulado, O design aplicado
na criação de padrões para o têxtil-lar.
Tencionamos com este artigo, compreender a criação de padrões, sendo necessário
constatar o impacto da influência da moda e das novas tecnologias, apresentandose para o efeito um projeto prático. Pretende-se aliar as novas exigências individuais
e sociais do consumidor e do designer, bem como os avanços nas ferramentas
tecnológicas, permitindo que cada vez mais, os tecidos sejam um suporte de
tendências de moda.
Esta pesquisa visa responder à necessidade de gerar novos padrões na área do
design têxtil, explorando as possibilidades tecnológicas, permitindo ao utilizador
interagir na criação dos padrões, para estampar nos tecidos decorativos do seu
lar. Objetiva-se assim perceber a influência da moda e das novas ferramentas
tecnológicas na criação de padrões.
2. A criação de padrões
Segundo Bruno Latour o design é uma tarefa subsequente que visa tornar algo mais
vivo, mais comercial, mais usável, mais agradável, mais aceitável, mais sustentável
(LATOUR, 2008:7). O design têxtil começa a ser considerado indispensável na
concepção de tecidos a partir dos anos 60. Este define os aspectos técnicos e
estéticos, como a cor, a funcionalidade pretendida, o conforto do tecido, maior
funcionalidade do uso, entre outros. “Os designers de estamparia têxtil criam
imagens, estampas e cores que afetam diretamente a estética, a aplicação e o
sucesso de vendas de um produto” (BRIGGS-GOODE, 2014:7).
Num processo de design têxtil o designer deve ter a capacidade de iniciar e
interpretar uma inspiração de design1 - considerando as tendências do consumidor,
as tendências de moda e os estilos de design, bem como os processos de
estamparia (BRIGGS-GOODE, 2014:7). Os quatros grupos principais dos estilos de
design presentes nos padrões são o estilo floral, geométrico, étnico e figurativo.
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O padrão é constituído por um módulo que repetido origina uma composição
contínua e uniforme “um padrão gráfico é um elemento que, ao ser colocado entre
várias cópias de si mesmo, cria um desenho coerente e ampliável” (MACARENA
2009:16). Atualmente, a inovação de produtos traduz-se muitas vezes através da
utilização de padrões, que surgem como uma solução criativa, no sentido da
possibilidade da utilização de diversas cores, formas, tamanhos e texturas, sendo
as suas combinações infinitas. O conceito rege a coerência, a exclusividade e a
originalidade que o designer pretende para o produto. Como defendem Ángel
Fernández e Gabriel Roig “Antes de abordar … uma coleção é preciso encontrar
um tema, desenvolver uma linha de peças a partir de uma fonte de inspiração, com
um design, uma gama de cores e de texturas que seja coerente com a coleção e a
relacione com uma história ou um conceito” (FERNÁNDEZ & ROIG, 2007:98).
Em síntese, o designer deve inicialmente delimitar os elementos de inspiração,
definir os estilos de design, verificar as previsões de tendências da moda e
determinar o método de criação do padrão, sendo estes os pontos abordados no
projeto prático elaborado neste estudo.
3. A influência da moda
A moda surge durante a pré-história, nomeadamente no período Neolítico e tem
como primeira função vestir para proteger, mas é a função de diferenciação social,
profissional e cultural que prevalece. “ A moda é a arte de apresentar ao público a
própria aparência pessoal, o culto da imagem … efeitos psicológicos e culturais e
até políticos e filosóficos” (FERNÁNDEZ & ROIG, 2007:6).
Na indústria da Moda, os designers propõem sistemas de produto, no sentido que
não criam apenas vestuário, mas prolongam a sua ação projetual noutros âmbitos
como os artigos de têxtil-lar. Como refere Gillo Dorfles “… existe sempre, uma
analogia e uma sintonia entre a moda de vestuário e a do mobiliário, entre a moda
cultural e a social, dentro de uma determinada estação” (DORFLES, 1979:8).
Hoje em dia, considerando que o lar é uma continuação do ser humano, este deve
refletir o seu modo de ser e de viver, sendo muito mais do que um lugar para morar,
que oscila, derivado aos gostos pessoais e às tendências de moda. Como defende
Bruno Latour “há sempre algo… ligado à moda - e consequentemente, às oscilações
da moda, algo ligado aos gostos…” (LATOUR, 2008:8).
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A necessidade de adquirir novos têxteis surge naturalmente no indivíduo. É notório
no mundo da moda que alguns tecidos desenvolvidos nos dias de hoje, sejam
um reflexo da utilização das novas tecnologias, que possibilitam a utilização de
novas ferramentas na criação, o que origina novas soluções em tecidos, como
aplicações de LED por exemplo. A moda e as ferramentas da era tecnológica são
um reflexo constante quando se ambiciona a criação de novos têxteis, bem como,
novas soluções criativas para estampagem, como por exemplo o projeto prático
apresentado, onde predomina a criação de padrões através de um processo
generativo, mais concretamente, através da utilização de uma linguagem de
programação open-source (Processing) usada num contexto visual e interativo.
4. As novas tecnologias | Uma abordagem generativa
Na procura de novas soluções criativas e inovadoras o design generativo é uma
atual solução. As criações não são desenhadas mas sim obtidas através de uma
aplicação baseada num conjunto de regras (algoritmos) num computador,
permitindo assim criações únicas e aleatórias. Os computadores tornam-se
ferramentas para o processo criativo dos designers durante a década de 1960.
O design generativo é um conjunto de regras definidas pelo designer que o
computador realiza. No âmbito teórico o design generativo explora a programação
matemática. Os designers deixam o lugar da frente na criação, determinando apenas
as regras, que controlam o resultado final, mas é o software que ganha o lugar
pois este gera resultados múltiplos e imprevisíveis, ou seja, o designer transcreve
nas regras as suas intenções, mas o computador gera diversas soluções através de
pontos, linhas e formas primitivas (CURRALO, 2015:95).
Open source Processing2 é um ambiente e uma linguagem de programação
escolhido para ser utilizado no projeto prático deste estudo, através da criação de
uma aplicação que permitirá gerar imagens únicas para utilização como padrões em
tecidos.
O design generativo apresenta-se assim nos dias de hoje como o futuro do
pensamento de design, uma vez que a flexibilidade dos algoritmos desenvolvidos
para computadores permitem desenvolver soluções criativas e imprevisíveis. Daqui
em diante, os computadores passam a participar nos atos de criação, algo que até
então só os homens podiam alcançar.
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5. O Projeto | Da natureza para a tecnologia
O projeto prático consiste na criação de padrões, primavera/verão 2016, com
inspiração na natureza, nomeadamente no Rio Lethes3. “Na natureza é possível
encontrar uma variedade infinita de cores, uma grande diversidade de formas e um
sem fim de histórias…” (MACARENA, 2009:21).
Lidewij Edelkoort4, revela que a inspiração/temática para a primavera/verão 2016
é “Vaidade - A mitologia de si”5, com referência à natureza, onde os padrões
apresentam-se com um papel dominante, em cores como o azul, o verde e o
castanho, entre outras. Assim, após a determinação da inspiração de design, da
investigação das tendências de moda, da definição do estilo de design geométrico,
procedeu-se à criação dos padrões. Em vez de uma abordagem tradicional,
optamos por uma abordagem algorítmica, com o intuito de gerar novas soluções e
explorar novos territórios relativamente à criação de padrões para estampagem em
tecidos para o têxtil-lar.
Os padrões resultantes desta experiência de criação, consistem na leitura algorítmica
de uma aplicação através de uma imagem, especificamente fotografias do Rio
Lethes, por meio de formas primitivas e da cor.

Figura 1: Padrão 1 - Natureza para a tecnologia
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Figura 2: Padrão 2 - Natureza para a tecnologia

O resultado final do padrão não é estático, pois permite ao utilizador personalizálo interactivamente utilizando a aplicação a desenvolver, o que origina uma maior
flexibilidade na parametrização de formas, tamanhos, cores e texturas a adotar num
padrão. Esta experiência pode revelar-se extremamente benéfica, no sentido que o
cliente pode personalizar o padrão.
Após a realização deste projeto prático deparamo-nos com padrões que englobam
naturalmente as tendências da moda, bem como, a utilização de ferramentas
tecnológicas, originado a exclusividade e a diferenciação na criação de padrões.
6. Conclusão
A partir dos argumentos expostos ao longo desta investigação, podemos concluir
que é perceptível que o consumidor encontra-se em permanente mudança, sendo
necessário que a indústria têxtil consiga acompanhar essas mudanças associadas
à moda. Estamos numa era digital e tecnológica, na qual encontramos soluções
criativas para atender às necessidades e desejos do consumidor e do designer. A
pesquisa de design generativo é relativamente recente e portanto torna-se um
desafio para os designers em busca de novas soluções.
O projeto abordado nesta investigação é uma primeira experiência no que
concerne à criação de padrões através da referida aplicação, que futuramente será
complementada e finalizada com o objetivo de explorar a linguagem algorítmica na
criação de padrões para o têxtil-lar.
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notas
1. Dados obtidos através de um briefing que inclui conceito, tema, paleta de cores e aplicação do produto;
2. Uma linguagem de programação de código aberto, um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) e
uma comunidade on-line desenvolvida por Casey Reas e Ben Fry;
3. Rio Lima;
4. “Guru” holandesa muito conceituada, que antecipa as tendências de moda e do design;
5. Consultado em: http://www.designindaba.com/events/li-edelkoort-trend-forecast-2015#Programme;
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O desenvolvimento de uniformes
profissionais para trabalhadores
de ambientes externos a partir
da aplicação de acabamentos
funcionais de barreira UV
em fibras previamente
ativadas por plasma
ID 311
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abstract
Presently, the concerns about climatic conditions, the transmission of solar rays and the
UV protection have become, increasingly more, a transverse theme to the academic
universe through debates, projects and researches. This work intends to develop a
prototype of a functional piece of clothing directed to the segment of professional
uniforms with UV protection directed to open-air workers. This study is part of a PhD
investigation that aimed to develop, test and analyze some textile finishings provided
with UV barrier in natural fibers and mixtures. In this manner, the results achieved
allowed to develop strategies aiming to the fabrication of the uniforms in accordance
with the studies of Silva et. al. (2014), which has verified that the points of higher
incidence of ultraviolet radiation – RUV in the skin of open-air workers vary in accordance
with the workers position in relation to the sun exposure and with the kind of actions that
performs in its labor activities. However, it is intended that the results of this study may
contribute to the development of the segment of professional uniforms and go further,
since the UV protection must be reached by the world population across the world.
Palavras-chave
functional finishings, ultraviolet radiation, UV protection, professional uniforms, external
workers
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REFERENCIAL TEÓRICO
Por muitos anos o ser humano levou em consideração que estava protegido do sol
porque estava vestido. Deve-se salientar que esta é uma ideia errônea! O vestuário
por si só não protege a pele da RUV. Para que isto ocorra, alguns pontos devem ser
levados em consideração, nomeadamente a: estrutura do tecido, densidade, cor,
composição e a humidade, entre outros fatores, conforme as conclusões observadas
nas pesquisas de Fernandes (2003); Cristo (2005), Magalhães (2007), Balogh (2011) e
Silva Martins (2015).
Para além destes pontos, pode-se adicionar aos substratos têxteis os processos
de acabamentos para que a função de proteção UV seja ativada. Parafraseando
Soutinho (2005), a funcionalidade têxtil pode ser aplicada ao produto em três
momentos:
• Na fibra - através de novas técnicas de produção, como biocomponentes, gel e
nanofibras;
• No fio - através das novas estruturas, por exemplo, os fios combinados, revestidos
ou heterofílicos;
• Na estrutura/tecido - aplicação de tecnologia de enxerto (grafting); utilização de
SMM (shape memory material); microcápsulas de PCM (phase change material);
nanocoating e as membranas inteligentes, sendo possível melhorar a adesão destas
funcionalidades através de modificações superficiais da superfície do substrato com
recurso à tecnologia de plasma.
Segundo Morent et al. (2008) a tecnologia de plasma é um processo limpo e seco
que oferece inúmeras vantagens em relação ao processo de acabamento têxtil
químico convencional. O plasma pode ser considerado um processo económico
e ecológico por ser um pré-tratamento que prepara os substratos têxteis para a
receção dos acabamentos, mantendo-os por muito mais tempo inseridos nas fibras,
evitando assim os riscos para o meio ambiente provenientes dos efluentes.
Em consonância encontram-se os estudos de Oliveira (2009), que ressaltou esta
importância do tratamento plasmático visando preparar o substrato para receber o
produto do acabamento, o qual pode vir a ser um produto funcional, um corante ou
uma microcápsula, entre outros. Esta tecnologia pode representar uma ferramenta
empregue para modificar a composição da superfície de um material sem alterar as
suas propriedades.
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Portanto, para a construção de um uniforme funcional de barreira UV não devemos
avaliar apenas o tipo de tecido e o tipo de acabamento a utilizar, deve-se também
levar em consideração se este produto será confortável para os seus utilizadores,
uma vez que as propriedades do calor e humidade presentes no cotidiano
das atividades laborais provocam alterações nas sensações de conforto dos
trabalhadores (Iida, 1998; Grandjean, 1998; Wang & Li, 2005) .
O desconforto em relação aos uniformes foi observado tanto nos estudos de
Oliveira et al, (2004) como nos estudos de Adissi et al, (2006). Os trabalhadores
afirmaram que o tipo de tecido adotado na fabricação dos uniformes é o principal
item de desconforto, pelo fato de o mesmo ser muito quente para as condições
climáticas existentes, alterando a zona de conforto térmico dos trabalhadores.
Um outro ponto relaciona-se com a humidade do tecido, pois à medida que eles
vão transpirando o tecido passa a ficar mais pesado, provocando maior fadiga e
diminuição dos movimentos.
Para Cristo (2005), os tecidos pesados levam a um aumento da temperatura corporal
e estando húmidos perdem a barreira de proteção UV, permitindo a passagem dos
RUV pelo tecido, além de o mesmo aderir constantemente à pele aumentando
ainda mais o desconforto.
Neste sentido, Geraldes (1999) ressalta que em temperaturas elevadas ou climas
quentes, o fluxo sanguíneo aumenta causando vasodilatação e o microclima entre
a pele e o vestuário diminuem aumentando as perdas térmicas por convenção.
Segundo Iida (2005), a zona de conforto térmico é delimitada entre as temperaturas
efetivas de 20º a 24ºC, com humidade relativa do ar de 40 a 60%, e com uma
velocidade de ar moderada na ordem de 0,2m/s.
Desta forma, Sarraf (2004) ressalta que um bom uniforme de trabalho é aquele que
leva em consideração o conforto térmico do seu usuário, pois temperaturas abaixo
ou acima dos limites de conforto podem gerar desconforto para o trabalhador e
influenciar negativamente o desempenho profissional.
Diante do exposto, foram levados em consideração todos os estudos mencionados
para a elaboração de alguns pontos que são considerados fundamentais para a
promoção do conforto na construção dos uniformes funcionais, sendo eles:
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• Ser um produto de uso fácil;
• Ter boa capacidade de absorção e transferência adequada da humidade;
• Ter boa transferência de calor;
• Possuir tecidos adequados ao clima da região ao qual os trabalhadores estão
submetidos;
• Ter flexibilidade para atender aos movimentos inerentes às atividades;
• Não provocar alergias na pele do trabalhador;
• Não causar odores indesejáveis por conta dos tecidos;
• Ser de fácil manuseio para a lavagem e a conservação do produto;
• Possuir boa estabilidade dimensional;
• Não amarrotar;
• Não encolher;
• Ter boa durabilidade;
• Ter boa densidade para não prejudicar o rendimento da capacidade física dos
trabalhadores.
Neste contexto, é válido ressaltar que este uniforme também deve promover a
proteção adequada contra aos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos e
de acidentes existentes no meio ambiente, levando em conta as propriedades dos
materiais utilizados na sua produção, pois estas promovem uma perceção final do
utilizador que pode ser a sensação de conforto e ou de desconforto e isto estará
ligado a partir da interação entre o homem, o vestuário e o meio ambiente (Iida,
2005).
METODOLOGIA
A pesquisa teve uma abordagem qualitativa. Para o desenvolvimento conceitual
do produto funcional tornou-se necessário planear uma série de etapas como;
a seleção das amostras; ativação dos tecidos pela tecnologia de plasma;
desenvolvimento de diferentes receitas de acabamentos têxteis (produtos
nanofuncionais), testes laboratoriais, análises e o desenvolvimento do produto.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Partindo do conceito de proteção da pele dos trabalhadores contra a RUV,
desenvolvemos a ideia do uniforme a partir da função simbólica do escudo, material
bastante utilizado na defesa dos guerreiros nas batalhas medievais (ver figura 1).
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Figura 1: Modelo de Escudo que serviu de base para
a produção do uniformeFonte: www.colorearya.com

Assim, com a definição da simbologia do escudo para a proteção dos membros
superiores do corpo dos trabalhadores, adaptamos o seu formato com recorte
abaixo da região do peitoral para proporcionar maior conforto ao utilizador na
execução dos movimentos do corpo (Silva et. al., 2014) (ver figura 2).
Denominamos o projeto de camisa PROTET - Escudo – UV. O protótipo faz uma
junção dos estudos mencionados levando em consideração o emprego dos itens
de maior relevância para os trabalhadores de ambientes externo (Hohenstein, 2011;
Oliveira 2004), conjuntamente com a observação dos pontos do corpo que recebem
maior incidência da RUV (Silva et. al., 2014).
Optou-se por utilizar mangas compridas com a aplicação da malha de algodão de
estrutura Rib K=15, mencionada nos estudos de Cristo (2005). Esta escolha partiu
da premissa de que a malha de algodão é ideal para regiões de climas quentes
por proporcionar maior conforto térmico e ergonómico, praticidade e leveza aos
movimentos intensos dos trabalhadores.

Figura 2: Protótipo da camisa PROTET Escudo UV, frente e costas
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Ao considerar que a temperatura interna do corpo é em média 37ºc independentemente da temperatura do meio ambiente, procurou-se regular esta temperatura a
partir dos recortes na altura do pescoço (frente/costas) e nas axilas. Estes recortes são
viáveis para não haver oscilações no conforto térmico do utilizador dos uniformes.
De acordo com o Hohenstein (2011), as zonas consideradas de maior aquecimento de
temperatura corporal situam-se nas extremidades próximas da zona nuclear (coração)
e oscilam entre 32ºc nas axilas e 37ºc no pescoço. Desta forma, sugerimos o emprego
de malhas com filamentos de poliéster com funcionalização de coolmax fresh, nestas
zonas.
A modelagem da camisa PROTET - Escudo – UV, foi inspirada no corte de mangas
raglan. Este formato permite a remoção do corte e da costura na região das axilas os
quais, devido aos movimentos dos braços, podem ocasionar desconforto por causa
do atrito da costura na pele, levando a um aumento da temperatura das extremidades (axilas) e da sudação. O corte raglan proporciona à camisa do uniforme maior
flexibilidade dos movimentos dos braços e equilibra a sensação de conforto ao
utilizador.
A parte do escudo da frente e das costas da camisa necessita ser desenvolvida com
tecidos planos (100% CO ou Misturas) com acabamentos funcionais, podendo variar a
receita com concentrações de 15g a 30g/L de produto nanofuncional a depender da
gramatura dos tecidos, ver os estudos de Silva Martins (2015).
O detalhe da camisa fica para a gola inspirada no modelo de colarinhos existentes
no mercado de camisas sociais. Ela tem a altura da chamada gola rolê ou alta por ter
um tipo de estrutura arredondada e alta que protege todo o pescoço contra a RUV.
Apresenta características da gola palhaço pela abertura e conforto que proporciona.
Esta gola descaracteriza-se do colarinho social por não possuir o pé de gola na sua
estrutura, porém sugere e apresenta um esquema que lembra o pé de gola alto. Assim, desenvolvemos uma gola alta e armada com o propósito de proteger o pescoço
do trabalhador externo da RUV no momento em que o trabalhador assim o desejar,
pois a gola é dobrável no tamanho desejado, permitindo cobrir o pescoço todo ou
apenas parte dele.
Escolheu-se o abotoamento frontal de pressão. A escolha visa o intuito de deixar a
indumentária com fácil manuseio na hora do vestir e despir. Recomenda-se a presença de dois bolsos tipo cargo e com tampa na zona inferior da camisa, na altura das
mãos, para facilitar o transporte de ferramentas leves de trabalho.
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Os punhos de malha, ligeiramente nervurados, têm como função garantir que as
mangas compridas da camisa fiquem presas ao punho do utilizador de forma confortável não expondo esta zona à RUV.
CONCLUSÕES
Para aliar o conforto aos uniformes profissionais dos trabalhadores de ambientes
exteriores, que tenham durabilidade e sejam viáveis economicamente para as
empresas, deve-se levar em consideração algumas variáveis identificadas nos
estudos de Silva Martins (2015) a partir da composição do fio, estrutura do tecido,
massa por unidade de superfície, corantes, acabamentos funcionais, assim como a
relação com a humidade e a durabilidade dos acabamentos, além da necessidade
de um design de carácter funcional. No entanto, nota-se que o investimento por
parte dos empregadores em uniformes funcionais pode ser uma das formas mais
viáveis para tentar evitar os danos causados na pele do trabalhador devido às
excessivas e intermitentes exposições à RUV.
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abstract
The objective of this study is to analyze the child garments through online platforms
in the websites and blogs of children’s fashion brands in Brazil and Portugal through a
value analysis of how clothing can communicate through image the concept of comfort
Children clothing. The comfort in all its variables (termofisiológico, sensory, psychological
and ergonomic) is one of the main features of children’s clothing. In particular, the
ergonomic comfort of each model depends on several factors such as raw materials
used in the construction of structures; textile structures used in the construction of the
parts, either woven fabrics, knitted fabrics or other structures; functional finishes; the
process modeling, essential for a good ergonomic comfort since it will provide the shapes,
volumes, clearances and / or reduction of measures (in the case of knitted structures),
being a function of reliably anthropometric measures table, respecting the functional
features of the anatomical structures of the joints users since children require great
freedom of movement to be able to develop their own childhood activities.
Keywords
Modeling, comfort, ergonomics, children’s fashion, identity
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente as crianças encontram-se inseridas em uma cultura contemporânea de
consumo desde muito cedo e cada vez mais. Antes mesmo de seu nascimento o
“ter” já começa a entrar em ação, com a compra das fraldas de determinada marca,
tipo do leite mais indicado por especialistas, brinquedo mais estimulante. Segundo
CASTILHO (2012) a relação das crianças com esses objetos vai circunscrevendo seus
valores, sua forma de ver e sentir o mundo. Faz-se necessário, uma consciência por
parte dos designers, indústrias de moda, e consumidores para o fator primordial
e mais relevante no vestuário infantil, que é cumprir com sua funcionalidade, a
permitir segurança e garantir conforto em todos os sentidos, a ficar em escala
secundária aspetos estéticos e apelativos comerciais.
Os designers ao projetar produtos para o segmento infantil deverão pensar no uso
real, previsível e no uso imprevisível, tendo em consideração que um elemento
colocado no vestuário poderá causar desconforto e/ou comprometer a segurança, e
até mesmo a saúde do utilizador.
O objetivo do presente trabalho é fazer uma análise das imagens das peças do
vestuário infantil através das plataformas online nos sítios da internet e nos blogs
de marcas de moda infantil do Brasil e de Portugal e fazer uma análise de valor de
como a roupa poderá através da comunicação visual, trazer a perceção do conforto
no vestuário infantil. O conforto ergonômico depende de vários fatores como:
otimização dos têxteis/acessórios na interação da criança, a integrar saúde, bemestar, segurança e eficácia do produto; utilização dos conhecimentos de anatomia,
a respeitar as características funcionais das estruturas anatômicas e fisiológicas,
ressaltando a necessidade de uma maior liberdade de movimentos para o
desenvolvimento motor das atividades próprias da criança; e a antropometria, com
aplicação dos dados antropométricos, que implicará diretamente na obtenção da
tabela de medidas confiáveis para a construção do processo de modelação, com sua
real importância, visto que irá proporcionar as formas, os volumes, o ajustamento, a
funcionalidade e o cair das peças.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Conforto
O conforto é uma das principais características quando falamos do vestuário infantil,
os designers devem estar atentos às necessidades das crianças nas diferentes fases
de sua vida e serem consideradas na hora de se projetar produtos de moda para
o vestuário infantil. O conforto e a estética são os dois fatores mais exigidos na
demanda de produtos de moda. Segundo GONÇALVES e LOPES (2007) “Para que os
mercados sejam mantidos e novos sejam conquistados, as empresas têm atribuído
características para agregar valores aos produtos como: conceitos, temas culturais e
regionais como inspirações para as coleções, peças personalizadas, e por vezes, têm
especificados os produtos como sendo ergonómicos.” Sendo a roupa um elemento
presente constante em contato direto intimo com o corpo, tanto tátil, como visual
e olfativo e é necessária uma preocupação com o bem-estar do indivíduo. Desde o
processo de criação o designer deve ficar atento a escolha das formas/modelação,
dos tecidos e demais aviamentos que serão utilizados na coleção bem como os
processos de montagem das peças e os acabamentos visando sempre o conforto
ergonómico de acordo com o público-alvo e as atividades que o mesmo irá
desempenhar como utente.
2.2 Ergonomia no Vestuário Infantil
O vestuário é um dos produtos mais consumidos pelas pessoas. Martins (2005)
aponta que “assim como a pele está geneticamente adaptada ao corpo cumprindo
as suas funções básicas e fundamentais; da mesma forma, o vestuário deve ser uma
segunda pele que cobre o corpo, mas que precisa ser reconhecida e adaptada para
os diferentes usuários em suas diferentes aceções”. No vestuário infantil aspetos
relevantes devem ser levados em consideração, como liberdade nos movimentos,
leveza dos tecidos e cuidados com os aviamentos aplicados.
O autor ressalta também a necessidade de pesquisas “que integrem a ergonomia,
a usabilidade e outras especialidades, para serem definidos os diferentes tipos de
segundas-peles e suas propriedades sob diferentes condições de uso”, isto é, as
peças de vestuário, composição de materiais, modelação, aviamentos, etc. (MARTINS
2005 p.60).
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A roupa como extensão do nosso corpo necessita de requisitos que contribuam
para o conforto térmico, mobilidade, segurança, dinamismo e higiene. E quando
esse público é infantil esses atributos passam a ter uma conotação ainda maior, exigindo do designer maior atenção na projetação do mesmo. A relação da roupa com
o corpo e seus movimentos e com o ambiente em que a criança vai está inserida.
A modelação exerce um papel fundamental no conforto ergonómico das peças
do vestuário que aliada ao estudo das medidas antropométricas do público infantil
juntamente com os princípios da ergonomia irão proporcionar elementos para que
possamos ter um vestuário infantil a condizer com as necessidades de seus utentes,
para as diferentes faixas etárias e as mais diversas ocasiões de usabilidade. “O
processo de elaboração de um molde consiste numa fase que envolve os estudos
dos fatores ergonómicos, da antropometria e o conhecimento do corpo do usuário.
Assim, para realizar a modelação plana industrial, os principais fatores a serem
considerados são as formas, as medidas e os movimentos do corpo humano”. (DOS
SANTOS, 2010, p. 83).
2.3 Mercado de moda (Marcas estudadas)
Foram selecionadas três marcas portuguesas que denominamos de A, B e C e três
marcas brasileiras as quais denominamos D, E e F. A marca A que foi inspirada nas
tendências da moda mas sempre com um cunho muito próprio, a marca conta com
uma seleção de produtos cuidadosamente escolhidos, permitindo o conforto de
fazer as suas compras sem sair de casa. A marca B preza pelos materiais utilizados
na confeção, que são rigorosamente selecionados por critérios de qualidade
superior, conseguindo mesmo assim uma relação preço/qualidade excelente, graças
à economia dos custos de produção que a complementaridade das empresas
do grupo permite. A terceira marca C cujos produtos são inteiramente fabricados
em Portugal, em unidades de produção especializadas na fabricação de vestuário
infantil e que estão familiarizadas com os parâmetros de qualidade e normas de
segurança exigidos para produtos têxteis de bebé e criança.
A marca brasileira denominada D que trabalha com alta qualidade, que se dá na
escolha dos têxteis duráveis, na costura cuidadosa, nos aviamentos seguros e na
modelagem confortável. Já a marca E é vibrante, ativa, cheia de energia. Veste
crianças de 2 a 16 anos e bebês. Traz coleções com um jeito alegre, dinâmico e
muito confortável. Atua no mercado através dos canais de lojas próprias, franquias,
lojas multimarcas e e-commerce. E por último a marca F vem conquistando meninas
de várias gerações com roupas confortáveis, divertidas e cheias de personalidade e
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para meninos estar em sintonia com o estilo de vida das crianças contemporâneas,
ligadas em esportes radicais, no mundo digital, em games, música, cinema, televisão
e cultura e diversão em geral.
2.4 Moda e identidade
A identidade se define através de sinais, grafismos, mensagens, conceitos e valores
que a marca defende e acredita, definindo o perfil da identidade psicológica.
Com um DNA definido, e essência destacada, alcançará o posicionamento
pretendido e fortalecerá sua autenticidade, possibilitando ter personalidade
da marca como única. Assim obterá adeptos de sua filosofia e lealdade dos
seguidores. Segundo o autor WALLYS OLINS (1996: 28) “Empresas têm muito a ver
com lealdades, com a criação de uma cultura comum, de valores compartilhados
e um senso de direção bem claro”. Definir com clareza, investir e aprofundar na
personalidade da marca como única, na visão, no DNA e na essência implicarão em
uma autenticidade da organização.
Porém esse fator mais relevante da identidade psicológica é melhor compreendido
pelos adultos, no caso os consumidores pais. Em se tratando das crianças como
consumidores e decisores da compra, a memória visual é mais atrativa. Estudos
mostram que o uso de personagens, logotipo e cores são fortes identificadores
da marca para os miúdos, assim como a facilidade da pronúncia da marca ou
associação aos sons familiares das crianças, importância do slogan, já que a memória
verbal é limitada.
Há também o fator influência dos pais ao passar aos filhos o valor atribuído as
marcas, como tentativa de obter status através das crianças. Segundo Cyndee Miller
(1992) os pais introduzem o nome das marcas na cultura infantil, para estas pessoas
a moda tem muita importância, preocupam-se com a aparência dos seus filhos e
dão muita atenção às marcas.
Os anúncios publicitários e a influência dos fatores sócios demográficos também
são responsáveis pela preferência dos gostos infantis.
A moda infantil tem a responsabilidade de lançar no mercado produtos que
respeitem a necessidade e segurança, a mobilidade e proteção, a estética e acima
de tudo a ética de permitir que crianças façam uso de vestimentas adequadas ao
tempo da infância.
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3. METODOLOGIA
O presente artigo é o resultado de uma pesquisa qualitativa exploratória e
bibliográfica sobre aspetos ergonómicos do vestuário infantil. Através da técnica de
grupos focais. Segundo Dias (2000) “Os grupos focais, ou entrevistas de grupo focal
têm sido empregados em pesquisas mercadológicas desde os anos 50 e, a partir dos
anos 80, começaram a despertar o interesse dos pesquisadores em outras áreas do
conhecimento, como as Ciências Sociais, a Ergonomia, as Ciências Médicas, a Ciência
da Informação, entre outras. Pela crescente aplicação dessa técnica, inclusive em
pesquisas acadêmicas, e por ter sido ainda pouco explorada na literatura científica,
seria oportuno analisá-la como alternativa às técnicas de coleta de dados mais
tradicionais, tais como questionários e entrevistas individuais”.
Optamos pela pesquisa qualitativa tendo em vista que a mesma poderá dar
melhores resultados quanto ao que se pretende realizar no presente estudo
que é a percepção dos pais consumidores de marcas infantis que fazem uso do
ecomerce na compra do vestuário de seus filhos e como elas percebem o conforto
ergonômico e se o mesmo é percebido pelas imagens apresentadas nos sites das
marcas consumidas. Na pesquisa qualitativa não se faz uso de dados numéricos e de
análises estatísticas, porém podemos examinar mais profundamente o estudo do
tema. LIEBSCHER (1998), apud Dias, “para aprender métodos qualitativos é preciso
aprender a observar, registrar e analisar interações reais entre pessoas, e entre
pessoas e sistemas”. CALDER (1977) apud. DIAS “concluiu que, a pesquisa qualitativa
proporciona um conhecimento mais profundo e subjetivo do cliente e, na prática,
tem se tornado quase sinônimo de entrevista de grupo focal”.
Foram selecionadas três marcas infantis portuguesas e três brasileiras para realização
do estudo que estivessem dentro das seguintes características: atende ao público
infantil de 2 a 10 anos; tem site da marca; trabalha com tecido plano. Foram
estudados a identidade de três marcas portuguesas e três brasileiras, onde foram
utilizadas imagens de peças das referidas marcas.
Após a definição das marcas selecionamos no site das mesmas, imagens com 3
peças do segmento feminino e 3 do masculino de cada uma das marcas perfazendo
um total de 18 imagens que foram analisadas nos grupos focais. (Anexo I)
Para a definição dos grupos focais determinamos que cada um teria no mínimo 06
participantes e no máximo 10, “O número de pessoas deve ser tal que estimule a
participação e a interação de todos, de forma relativamente ordenada” DIAS (2000,
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p.3), formado por pais de crianças de 2 a 10 anos de idade e dois grupos distintos
um com formação em Design de Moda e outro sem a formação na área. Foi
elaborado um roteiro para direcionamento do grupo. (Anexo II)
4. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Grupo de mães Portuguesas – Foram analisados oito roteiros, dos quais apenas
duas possuem formação superior na área de moda. A maioria apresenta renda
familiar de até 3 salários mínimos. Do grupo abordado, quatro entrevistados
são mães de 2 filhos, três deles só tem 1 filho, e apenas um pai tem 3 filhos. Em
relação a faixa etária dos filhos, 6 dos entrevistados estão inseridos no item que
compreende 4-6 e 6-8 anos; os outros dois tem filhos com menos de 4 anos.
Quanto ao local efetuado para a compra do produto, a maioria informou que a faz
em lojas de departamentos; apenas 1 respondeu comprar em lojas da marca de
sua preferência; mercado informal também foi citado. Os fatores mais votados na
hora da compra para roupas para o dia, foram por ordem decrescente: conforto,
durabilidade, modelagem, vestibilidade, tecido, preço, aparência, versatilidade,
criatividade da peça e marca. Para as roupas sociais/festa, o item preço apareceu
em primeiro lugar seguido de conforto, modelagem, aparência, tecido,
vestibilidade, funcionalidade; a durabilidade e marca pouco foram citadas nesse
item. Em relação ao conforto, o item modelagem foi o mais relacionado, seguido
do tecido e modelo. Quanto as imagens escolhidas, houve concordância da maioria
em relação a perceção do conforto no vestuário infantil, pois a figura 3 feminina foi
assinalada por 7 entrevistados, como não confortável devido a parecer ser pesada
ou áspera, e a maioria das calças/bermudas em jeans e sarja com modelagem justa
também foram citadas como não confortáveis.
Grupo de mães Brasileiras – foram analisados sete roteiros todas as mães teem
formação superior, sendo duas com formação em moda. A maioria possui renda
familiar superior a 8 salários mínimos, 4 das mães tem apenas um filho, duas mães
tem dois e a outra tem 3 filhos, a maioria das crianças são do sexo feminino. Com
relação ao local das compras, as lojas de departamento e/ou lojas multimarcas
foram as mais votadas e apenas uma mãe compra roupas importadas. Os fatores
mais votados com relação as roupas do dia-a-dia foram por ordem decrescente
o conforto, durabilidade, preço, vestibilidade, tecido, modelação, criatividade,
versatilidade e por último a marca. E para as roupas sociais a aparência ficou em
primeiro lugar seguido da criatividade da peça (modelo), o preço e a durabilidade.
Com relação ao conforto o item mais relacionado foi o tecido seguido da
modelação. Quanto as imagens escolhidas, houve concordância da maioria

DESIGNA2015 - PROCEEDINGS - A MODELAÇÃO COMO FORMA DE COMUNICAR O CONFORTO ERGONOMICO E A SEGURANÇA DO VESTUÁRIO (...)

491

em relação a perceção do conforto no vestuário infantil, no que diz respeito as
calças justas e sem o elástico na cintura onde as mesmas foram indicadas como
desconfortáveis, as roupas mais leves foram consideradas como confortáveis e as
mais pesadas como os casacos para climas frios.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebemos que tanto o grupo de mães Portuguesas como Brasileiras, fazem uma
relação maior do conforto com o tecido e o ajustamento da peça ao corpo, portanto
as calças justas em sarja e jeans foram consideradas pela maioria do grupo como
desconfortáveis.
Sabemos que não só o ajustamento das peças ao corpo podem proporcionar
conforto e segurança ao usuário, pois as roupas muito folgadas também podem
trazer transtornos e desconforto físico e psicológico. Com apoio nas medidas
antropométricas, através das técnicas e métodos, a modelação proporcionará o
conforto ergonómico desejado para os diferentes tipos de peças do vestuário e suas
mais diversas utilizações.
Acreditamos que o estudo deve ser melhor explorado com outros grupos e através
de debates para podermos melhor avaliar a questão da ergonomia das peças
apresentadas em plataformas online poder ser transmitida apenas através de
imagens estáticas. A forma como as peças são apresentadas nos sítios da Internet,
está na sua maioria planificada dificultando a perceção do caimento e conforto das
mesmas.
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anexos

( ) Criatividade da peça ( o modelo)
( ) Versatilidade

ROTEIRO PARA OS GRUPOS FOCAIS

( ) Tecido

1. Escolaridade dos pais

( ) Modelagem ( Modelação)

( ) Ensino médio

( ) Aparência

( ) Superior incompleto. Qual? ____________

( ) A Marca

( ) Superior. Qual? ____________________

6.2 Roupas sociais / festa

( ) Pós graduado. Qual? _________________

( ) Preço
( ) Durabilidade

2.Renda familiar

( ) Conforto

( ) até 3 salários mínimos (SM)

( ) Vestibilidade

( ) mais de 3 e menos de 5 SM

( ) Funcionalidade

( ) entre 5 e 8 SM

( ) Criatividade da peça ( o modelo)

( ) mais de 8 SM

( ) Versatilidade
( ) Tecido

3. Quantos filhos você tem?

( ) Modelagem ( Modelação)
( ) Aparência

4. Faixa etária dos filhos

( ) Marca

( ) 2 a 4 anos de idade

7. Na sua opinião o conforto está relacionado:

( ) 4- 6 anos

( ) Ao tecido

( ) 6 – 8 anos

( ) A Modelagem ( Modelação)

( ) 8 – 10 anos

( ) Aparência

( ) Outro. Qual? _____________

( ) Ao modelo
( ) À Marca

5. Onde compra as roupas de seus filhos:

( ) Outro. Qual (ais)? __________________

( ) Lojas de Departamentos - Qual?
( ) Lojas multimarcas

Observe as imagens e diga se as peças são ou não

( ) Loja da marca de sua preferência

confortáveis e porquê?

( ) Outro. Qual? _____________
6. Selecione por ordem de prioridade de
importância:
6.1 Roupas para o dia a dia:
Qual (ais) fatores leva em consideração na hora da
compra:
( ) Preço
( ) Durabilidade
( ) Conforto
( ) Vestibilidade
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A importância da moda
na pintura: o Impressionismo
ID 313
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abstract
This paper’s aim is to analyze the relationship between art and fashion from the mid1860s until the mid-1880s, a period in which new bonds were formed between the artist
and fashion, so as to interconnect. While many study the fashion and art interrelationship
with regards to the crossing of these languages in the pursuit and absorption of visual
elements and the limits between the two universes, this work backs to the question of the
fashion’s role in the Impressionist artists’ purpose at a time of revolution and rupture with
tradition.
Keywords
Art and Fashion, Impressionism, XIX century

“A última moda é absolutamente necessária para a pintura. É o que mais importa. ”
Manet, 1881 (MILLER, L.; SCHREIBER, F.S, 2013).
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Charles-Pierre Baudelaire, poeta, escritor e crítico de arte francês, ao observar as
mudanças que surgem a partir da modernização da vida urbana parisiense na
segunda metade do século XIX, produz um ensaio no qual insiste que a arte do
presente não deve se focar no passado, mas sim se valer do senso de atualidade
para representar a vida presente. Para que qualquer modernidade seja algum dia
digna de poder ocupar o posto de “antiga”, é preciso que se extraia o eterno no
transitório, o poético que pode conter no histórico.
Em seu ensaio “O Pintor da Vida Moderna”, ele aludia especificamente a pintura,
o qual ele relacionou à moda. Para ele, caberia ao pintor moderno, já que este
representa temas universais, deixar de vestir os personagens segundo a moda
clássica da Antiguidade ou da Renascença, e sim de acordo com a sua própria
época.
Descreve (1995, p. 860)
“A modernidade é o transitório, o fugitivo, o contingente, a metade da arte, cuja outra
metade é o eterno e o imutável. Existiu uma modernidade para cada pintor antigo: a maior
parte dos belos retratos que nos provêm das épocas passadas está revestida de costumes
da própria época. São perfeitamente harmoniosos; assim, a indumentária, o penteado e
mesmo o gesto, o olhar e o sorriso (cada época tem seu porte, seu olhar e seu sorriso) formam
um todo de completa vitalidade. Não temos o direito de desprezar ou de prescindir desse
elemento transitório, fugidio, cujas metamorfoses são tão frequentes. Suprimindo-os, caímos
forçosamente no vazio de uma beleza abstrata e indefinível (...)”

Para ele, somente alguém em contato com o cotidiano moderno, poderia ser
verdadeiramente um “pintor da vida moderna”. Émile Zola ratifica essa questão ao
declarar que (SIMON, 1995, p. 166)
“O pintor está quase sempre ansioso para imitar uma escola. Ele quer pintar como Rubens,
Rembrandt, Raphael ou Velásquez. Sua mente está cheia de um ideal do passado. Ele tenta
com todas suas forças a mentir, ao invés de representar fielmente a pessoa que está a sua
frente.”

Esses pensamentos ecoaram plenamente no propósito de um grupo de pintores
conhecidos como impressionistas, que não se guiaram pela recusa do passado,
mas sim pela afirmação do presente. Gombrich (1993) explica que esses pintores,
familiarizados com o avanço industrial científico e tecnológico, em um período
da supremacia da burguesia e de estabilidade social, sentiam-se descontentes e
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inconformados com as finalidades e os métodos oficiais. Eles desejavam não mais
seguir as estáticas e conservadoras regras de composição helênica, nem produzir
obras baseadas na mitologia, iconografia religiosa ou na Antiguidade Clássica, que
ao seu ver haviam se tornado ao longo dos séculos um repertório vazio e oco que,
longe de representar as coisas tal como eram, representava meras fantasias. Esses
jovens queriam acompanhar e pertencer ao próprio tempo e representar suas
próprias observações, a mutabilidade, o ritmo nervoso, as impressões intensas e
efêmeras da vida na cidade, ou, como disse Manet “ser de nosso tempo, e pintar o
que nós vemos” (ART INSTITUTE, 1995).
De acordo com Gompertz (2013, p. 486), os Impressionistas escolheram bem o seu
momento. “Todos os ingredientes necessários para uma ruptura com a tradição
estavam reunidos em Paris pós-revolucionária: mudança política violenta, rápidos
avanços tecnológicos, (...) novas e estimulantes ideias filosóficas”.
Nesse contexto, a moda, que existe em uma condição essencialmente urbana e
possui a mudança como uma das suas características inerentes, expressa a moral
e a percepção estética, é abraçada por esses pintores vanguardistas por se tornar
uma expressão vital da vida moderna, catalisado pelo surgimento das lojas de
departamento, do advento da fotografia, do ready-to-wear e da proliferação das
revistas e ilustrações de moda (ISKIN, 2007).
Possuindo Paris o título de “Capital da Moda”, destaca-se a figura da Parisiense,
a idealização da mulher e da feminilidade contemporânea. Para Simon (1995), a
parisiense não pode ser definida apenas geograficamente, e nem se limitar a uma
específica classe social. Ela seria uma modista, uma socialite, mas mais que isso, ela
seria a própria moda: “Tire da Parisiense suas botas de cetim e verniz, seu lenço de
seda, suas luvas, seu leque e as milhares de jóias, e você vai ver o que restará: uma
mulher” (SIMON, 1995, p. 188).
No início de sua carreira, Claude Monet se propôs a retratar diversas mulheres em
seus trajes com as últimas tendências e a deixá-los em evidência. Mulher no Salão
(1866-67), Almoço na Relva (1865), Camille (1866) e Mulheres no Jardim (1866) são
exemplos dessa fase.
Neste último (Figura 1), que se configura como um belo exemplo de pintura ao ar
livre, é possível observar que Monet destaca as vestimentas em detrimento dos
outros elementos da cena, elaboradas com atenção aos detalhes, aos ornamentos
e às texturas dos tecidos. Monet representa precisamente o Tarlatan, tecido fino de
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algodão muito em voga na década de 1860 ao capturar seu movimento, fluidez e
sua qualidade parcialmente translúcida em contraste com a luz do sol, favorecido
pela escolha de poses e pelo movimento das personagens (FUKAI, A; SUOH, T;
IWAGAMI, M. et al, 2007).

ID313-01: Mulheres no Jardim. Claude Monet, 1866. Fonte: www.wga.hu
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Na obra “Camille”, do mesmo ano, (Figura ID313-02), a atenção é fortemente
dirigida ao majestoso, sólido vestido verde, em um momento em que se distancia
do espectador. Em “Madame Louis Joachin Gaudibert”, de 1868 (Figura ID31303), o vestido de seda cinza e o xale revelam uma parisiense fashionista. O tecido
cashmere, leve, com brilho acetinado, geralmente utilizado sobre os ombros ou
braços, era o tecido mais desejado pelas mulheres ao longo do século XIX devido
sua qualidade e exotismo único, se eternizou na tela de Monet (FUKAI, A; SUOH, T;
IWAGAMI, M. et al, 2007). Em ambas as obras, não se vê claramente o rosto da figura
retratada, de modo que não sabemos se estamos a observar um vestido ou uma
mulher (MILLER, L.; SCHREIBER, F.S, 2012).

ID313-02: Camille. Claude Monet, 1866. Fonte: www.claudemonetgallery.org
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ID313-03
Madame Louis Joachin Gaudibert. Claude Monet, 1868
Fonte: www.claudemonetgallery.org

É importante ressaltar que, apesar do foco muitas vezes residir no vestuário, não
era o propósito dos impressionistas documentar e registrar minuciosamente os
trajes - até mesmo porque a parisiense não se definia apenas pelas suas roupas
- e sim refletir o espírito de seu tempo, um momento, utilizando o vestuário como
suporte de expressão. Por isso não bastava o estudo dos tecidos, acessórios, pregas
e ornamentos do vestuário, tornou-se fundamental também considerar a maneira
como os pôsteres, revistas e ilustrações de moda representavam a moda e a figura
da parisiense, pois, por se configurarem como midiáticas, revelavam a modernidade
tão efetivamente quanto as próprias parisienses. A intenção dos artistas, portanto,
seria representar a figura ideal, porém considerando a imagem construída pelos
impressos midiáticos que eram relativamente recentes (ISKIN, 2007).
Segundo Iskin (2007), a obra “A Parisiense”, de Renoir (Figura ID313-04), possui a
estrutura semelhante às ilustrações e pôsteres de moda da época, no qual o foco
principal é depositado no vestuário. A cabeça, mãos e pés pequenos contrastam
com seu volumoso traje, característica das ilustrações de moda. O mesmo acontece
com “A Parisiense” de Manet (Figura ID313-05), pois em ambas, o fundo se encontra
vazio. Porém, ambas mantêm, ao seu modo, contato visual direto com quem as
observa, uma característica inexistente nas gravuras impressas.
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ID313-04: A Parisiense. Renoir, 1874. Fonte: http://www.museumwales.ac.uk/art/online/?action=show_item&item=1534
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ID313-05: A Parisiense. Édouard Manet, 1875. Fonte: www.metmuseum.org
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Não se sabe se essas mulheres fazem parte da bourgeoisie, se são esposas ou
cortesãs: nesse novo tipo de retrato, sua real identidade não possui relevância, e
sim o fato de que a moda se torna imprescindível não apenas como prenúncio de
modernidade, mas para representar a elegância e sofisticação da arte de se vestir
que caracterizou o período. Mesmo que essa mulher não consiga se vestir nas
melhores magazines, ela domina a ciência do vestir e sabe criar a elegância à moda
parisiense, de modo que ela não represente uma identidade, e sim um tipo de
mulher (MILLER, L.; SCHREIBER, F.S, 2012).
Segundo Simon (1995), o tratamento impressionista da roupa é muito diferente da
ilustração, mas isso não diminui a importância desses documentos na construção
das poses, gestos e cenas artificiais. Um exemplo claro dessa firmação e de
influência direta é a obra “La Promenade” de Cézanne com a ilustração “Toilettes de
Madame Fladry”, da revista La Mode Illustré, ambas do ano de 1871 (Figura ID313-06).

ID313-06: Comparação entre La Promenade, de Cézanne, com gravura de La Mode Illustré. 1871
Fonte: http://www.museumwales.ac.uk/art/online/?action=show_item&item=1534
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Muitas vezes, a representação das novas tendências não se limitava às roupas, mas
irradiava no plano de fundo, como na obra de Manet “Mulher com Leques”, de 1873
(Figura ID313-07), que denuncia a moda e o fascínio generalizado para todas as
coisas japonesas durante este período, através dos inúmeros leques e do painel ao
fundo (Janet Whitmore)
Segundo Simon (1995), os acessórios, que eram amplamente utilizados, eram
indispensáveis na construção da imagem da Parisiense, pois também se
configuravam como armas de sedução: “As Parisienses são como sultãs do ocidente.
Elas passas diante dos olhares dos admiradores de forma leve, ágil, volúvel e
radiante, como houris no paraíso de Mohamet” (SIMON, 1995, p. 189).
Longe de serem selecionados ao acaso, os chapéus, luvas, calçados, joias, leques,
sombrinhas, entre outros, foram utilizados com o mesmo significado pelos pintores
impressionistas, tornando-se verdadeiros atributos da parisiense (Figura ID313-08).

ID313-07: Mulher com Leques. Manet, 1873. Fonte: http://www.museumwales.ac.uk
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ID313-08: Lise – a mulher com a sombrinha. Renoir, 1867. Fonte: www.pierre-auguste-renoir.org

DESIGNA2015 - PROCEEDINGS - A importância da moda na pintura: o Impressionismo

507

Considerações Finais
A modernidade, que é defendida por Baudelaire como sendo o transitório e o
efêmero, engloba a moda como uma de suas principais manifestações e seria
imortalizada na tela dos pintores impressionistas, que, em uma ânsia de inovar
sem precedentes, buscaram revolucionar a arte ao se distanciarem das tradições
artísticas impostas para representar a vida moderna que passava diante dos próprios
olhos. Ao se tornar sinônimo de contemporaneidade, novidade e efemeridade -além
de evidenciar o comportamento da época-, a moda é utilizada como um meio de
acesso a esses ideais, auxiliando toda uma geração de artistas na construção de um
espelho de sua realidade sobre as telas.
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abstract
This article is substantial argument to generate discussion about the role of the main
fan magazines and highlight its influence on changes in behavior patterns of fashion
consumers in the first decades of the twentieth century. The research becomes relevant
to detect this relationship and conduct expanded for the first mass culture of the vehicle,
cinema, aided by industries that have spread to other continents, establishing new
support needs.
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Nas primeiras décadas do século XX houve a consolidação do star system, através
dos avanços da indústria cinematográfica e indústrias agregadas americanas, como
a de Cosmética e a da Moda, quando mulheres, de todas as idades e classes sociais,
tinham no ecrã o espelho para a acomodação aos padrões de beleza de Hollywood.
Atrelados a essa relação simbiótica na expansão e assentamento de um novo
comportamento de moda, estavam as revistas de fãs, que divulgavam, desde
hábitos da intimidade e estilo de vida a escolhas do vestuário das principais estrelas
de cinema em voga.
Na adequação desta imagem criada por aquele sistema, alguns elementos visuais
estabeleceram com o público identificação imediata, para tal fim, Cosmética e
Moda foram indispensáveis no processo de geração da estrela de cinema e a beleza
foi e ainda é uma das fontes do estrelato. Beleza prospectada pela maquiagem,
pelo vestuário, pelo comportamento, pela etiqueta e algumas vezes pela cirurgia.
(MORIN, 1980, p. 36)
Em 1909, o cinema se impôs e se alastrou, revelou novos modos de ser e de vestir,
mulheres de todos os tipos, idades e classes sociais foram afetadas. Segundo Faux
(2000, p.11) “a estrela de cinema, bela e bajulada, eclipsou a mulher elegante (...)”,
reestruturaram-se as tradições do comedimento do oitocentismo. E a imagem
representativa das estrelas, introduziu-se na sociedade tão seriamente que não
desapareceu mais ao longo de todo o século.
Em 1915, a revista norte americana de celebridades Photoplay, fundada em 1911 em
Chicago, considerada como uma das primeiras revistas do gênero, juntamente com
a Motion Picture History e Modern Screen, veiculava matéria sobre a importância
do figurino nos filmes e sua influência no aperfeiçoamento da imagem feminina.
Era a criação de um estilo disseminado pelo mundo, evidências que provocaram
alterações no comportamento de moda (ID314 - 01).
Um produto com potencial para ser veiculado, a maquiagem ou make up,
enfrentava, ainda, tabus nos meios mais elegantes e bem-educados da sociedade.
Apenas atores de teatro e profissionais do entretenimento a usavam. Por isso, não
desfrutavam de boa reputação, era um período pós-vitoriano e as mulheres ainda
usavam apenas um pó facial e uma pomada nos lábios.
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ID314 – 01: Matéria de moda da revista Photoplay, 1915.
Fonte:http://www.archive.org/stream/PhotoplayMagazineJan.1915/Photoplay0115#page/n113/mode/2up

Apesar disso, havia Max Factor, pioneiro da indústria dos cosméticos, responsável
pela construção estética de diversas atrizes do star system. Polonês, começou no
ramo da beleza trabalhando para a família imperial russa junto ao czar, refugiouse nos Estados Unidos em 1904, depois de muitos percalços, mudou-se para Los
Angeles em 1908, para abrir um salão perto dos estúdios de cinema e começar
a fornecer maquiagem para atores do cinema mudo. Um ano depois já abria a
Max Factor and Company. Por meio de suas pesquisas e experimentos ganhou a
confiança dos principais estúdios, que entregavam em suas mãos, suas melhores
atrizes, para que ele as transformasse. Logo, essas modificações eram percebidas
pelas espectadoras que buscavam na loja de Max Factor, a fonte para a solução de
suas necessidades (BASTEN, 2012, p. 30-50).
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O cinema e a indústria moderna dos cosméticos estavam de tal modo associados à
produção da estrela de cinema que muitos dos principais criadores de maquiagem
mudaram-se para Hollywood, afim de alavancar seus negócios, seguindo os passos
de Max Factor, tal a influência que as estrelas provocavam nas ondas de consumo
propagadas pelas principais revistas. Usava-se o termo: estrelas maxfactorizadas
(MORIN, 1980, p.36).
Nesse contexto, a linguagem do cinema, através de suas narrativas melodramáticas
ou aventureiras, encorajou o espectador a consumir um produto imaterial,
que destacado por sua tela, transformou-se em objeto de desejo, sonho de se
emparelhar ao mito.
Segundo o site Media History Digital Library, um dos meios mais importantes
dessa relação iniciou-se com as revistas de fãs, proporcionando ao público uma
maneira eficiente de inteirar-se dos conteúdos, dos bastidores dos filmes, da
vida e das preferências de seus artistas prediletos. Esse processo começou com o
Motion Picture Story Magazine (1907-1919), um dos mais antigos jornais da indústria
cinematográfica que veiculava em suas edições publicidade do estúdio.
A revista era composta de várias páginas, com sorteios para ingressos e enredos
completos dos filmes, fotografias de algumas cenas, de maneira que o espectador
tivesse em mãos toda a história, como num pequeno livro. Havia também uma
galeria com as fotos dos principais atores e os estúdios aos quais pertenciam, a ID314
- 02, demonstra a venda de posters de todos os artistas que compunham o estúdio
da Vitagraph, para que fossem colecionados, em sua edição de 1917.
Esses encartes foram responsáveis pela permanência da imagem do ator no
imaginário do público. Suas capas eram coloridas artificialmente e sempre
veiculavam o rosto de uma estrela, ou uma cena de filme em que determinada atriz,
no papel de heroína, aparecesse.
Continham entrevistas, chamadas de “Hats With the Players”, com alguns atores com
suas opiniões. Numa delas, conforme ID314 – 03, a atriz Mabel Trunnelle (1879-1981),
responde, entre outros assuntos, a respeito de questões político-sociais. Logo no
início da entrevista, ela opina sobre o voto feminino: “Não, eu não quero votar. Por
que eu deveria? Eu acho que meu marido está perfeitamente capacitado para votar
por nós dois” (tradução da autora).
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ID314 – 02
Página do Motion Pictory Magazine,
fev. 1917. Fonte: http://archive.org/stream/
motionpicture191712chic#page/n9/mode/2up

ID314 – 03
Mabel Tronnelle, Motion Picture Magazine, 1917
Fonte: http://archive.org/stream/
motionpicture191712chic#page/n485/mode/2up
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Em 1914, surge uma outra revista interessada em concorrer com a Motion Picture,
a Photoplay, constituía-se da mesma forma, no entanto, o enfoque deste magazine
relacionava-se à vida privada dos artistas, seus hobbies, dia-a-dia, viagens. Tornouse a primeira a dedicar-se às celebridades e sua privacidade. Ao final tinha alguns
anúncios vinculando a estrela de cinema Mary Fuller (1888-1973), a um produto que
estivesse à venda (ID314 – 04).

ID314 – 04: Anúncio do perfume de Mary Fuller, veiculado na Photoplay, 1914
Fonte:http://www.archive.org/stream/PhotoplayMagazineNov.1914/Photoplay1114#page/n181/mode/2up
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A estrela de cinema, nasceu em 1909, desenvolveu-se ao mesmo tempo que a
concentração de capital da indústria cinematográfica, numa relação simbiótica,
patrocinada pela mídia disponível, cria-se o star system. Suas peculiaridades são as
mesmas que movimentam o capitalismo. A estrela é uma fabricação, torna-se um
produto e por consequência pode ser vendida, além disso confirmará a venda de
outros produtos, expandindo seu potencial de comercialização (MORIN, 1980, p.80).
Na ID314 - 05, Marion Davies (1897-1961), uma das principais estrelas de cinema
entre 1910-1930 na campanha da Coca Cola de 1919.

ID314 – 05: Marion Davies no selo da Coca Cola, 1919
Fonte: http://jipemania.com/coke/1910/index4.html
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Essa nova imagem sexual feminina, que começou a ser propalada pelo cinema
é um atravessamento de cultura, segundo Khel (1998, p. 313), por conseguinte, a
passagem para a modernidade tende a tornar essa mulher em uma outra, e ao
mesmo tempo, dependente em relação ao que o homem pode desejar dela.
Por esse ângulo, a estética popularizada pelo cinema foi determinada por
conveniências do imaginário masculino e como tal, concebeu novas necessidades
prontamente absorvidas pelo consumo feminino. Tudo o que aparecesse nas telas e
que fosse promovido por alguma estrela, rapidamente caia em seu gosto.
Para Baechlin (apud MORIN, 1980, p. 80) “a própria maneira de viver de uma estrela
é mercadoria”, o fato de ter uma vida pública também será dotada de eficácia
comercial, em outras palavras publicitária, será destinada ao consumo das massas.
É nesse contexto de evidentes aparências que a revista Modern Screen Magazine de
novembro de 1930, mês de sua fundação, lança a primeira de uma série de matérias
sobre os “wardrobes” (guarda roupas) das estrelas de cinema, começando por Fay
Wray (1907-2005), numa sequência de 4 páginas, em que ela prova suas roupas,
descreve suas escolhas e posa para a foto, a primeira da série é a ID314 - 06.

ID314 – 06
O guarda roupa de Fay Wray na Screen Magazine
de nov. 1930
Fonte:http://archive.org/stream/
modernscreenmaga01unse#page/78/mode/2up
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Essas matérias propunham uma relação de intimidade entre o público feminino e
suas estrelas de cinema favoritas. A estrela tornou-se a ostentação da personalidade
feminina, com suas mansões suntuosas, recepções mundanas, prazeres e amores
efêmeros, que por consequência destronizaram as mulheres de sociedade como
líderes da moda, despertaram comportamentos de similitude em massa e a moda,
como reflexo do comportamento é a ostentação do parecer, juntas persistem em
razão da dupla lei de sedução e de personalização das aparências. (LIPOVETSKY,
2009, p. 249).
Com esse comportamento, em muitos momentos, Hollywood superou as
tendências importadas da Europa e seus costureiros introduziram estilos e acessórios
que só depois da aprovação de uma estrela tornavam-se moda, como foi o caso de
um dos mais famosos trajes cinematográficos da década de 30, criado por Adrian
para Joan Crawford para o filme “Letty Lynton” (1932), um vestido de noite branco
que gerou mais de meio milhão de cópias vendidas pela loja de departamentos de
Nova York, Macy’s. Era um modelo que valorizava os ombros, naturalmente largos
da atriz. Esse acessório já tinha sido usado nas coleções de Marcel Rochas e Elsa
Schiaparelli, porém, só se tornou sucesso após a legitimação de uma estrela de
Hollywood, conforme ID314 -07 (MENDES, 2009, p.82).

ID314 – 07
Joan Crawford em “Letty Lynton” (1932)
Fonte: https://www.liveauctioneers.
com/item/7144333_joan-crawfordnegatives-letty-lynton-hurrell
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Nesse mecanismo de distinção na produção e consumo das tendências de moda,
utilizando-se de artifícios para compor os figurinos de estrelas do cinema é que se
tornaram ícones a serem reproduzidos pela moda e veiculados pelas midias.
Desta forma, a configuração de uma estrela relaciona-se à imposição da beleza, que
se resume numa exigência de juventude e à personificação da sedução. A moda e a
cosmética unem-se na necessidade de perpetuar a juventude. Para muitas mulheres
impossibilitadas de ingressar neste universo do efêmero, a oportunidade de
aproximarem-se, na aparência, tanto pelo penteado, como pela maquiagem de suas
estrelas favoritas, assegurava-lhes algum acesso à fantasia de que poderiam possuir
essa mesma beleza, ora com o penteado curto de Greta Garbo, ora com a mecha na
testa de Claudete Colbert (MENDES, 2009, p. 86).
Para atingirem esse objetivo, serviam-se das revistas de celebridades, que lhes
fornecia essa proximidade. Essas revistas foram extremamente influentes no
processo de consolidação da indústria cinematográfica. Dentre elas, destaca-se
a Photoplay, pois, criou um formato reproduzido por quase todas as revistas de
celebridades posteriores.
Por volta de 1918, sua circulação ultrapassou 200 mil exemplares, suas páginas
veiculavam além dos hábitos, preferencias, dicas de saúde, beleza e conselhos das
estrelas de cinema na capa, como Mary Pickford na (ID314 - 08).
Em 3 de janeiro de 1967, Film Daily, jornal diário sobre informações de cinema,
fundado em 1915, declarou que 50% das vendas de bilhetes de cinema foram
influenciados por revistas de fãs, como a Modern Screen e a Photoplay, num
momento em que a televisão havia se tornado uma grande competidora da
indústria de cinema.
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ID314 – 08: Photoplay Magazine com Mary Pickford. Fonte: http://mediahistoryproject.org/fanmagazines/
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O papel da memória nos processos
criativos do Design
ID 321
Mónica Romãozinho,
Ana Margarida Fernandes
ESART-IPCB. Portugal

abstract
The aim of this communication is to reflect on the role of memory and history in the
creative processes relating to fashion design considering Manuel Cargaleiro artwork as
concept. The selection or exclusion of information along the research about the artist
crosses with memories that would be connected with his work, also determinant for the
morphology of our project. Moreover, design assumes the function of filter in evocation
of designs that fulfill the imaginary path of designer. The reinterpretation of traditional
techniques like embroidery or the exploitation of new production mechanisms, including
rapid prototyping, is also part of project methodology. We intent to demonstrate,
particularly, the contribution of historical knowledge, of tradition and memories for
oriented practice, not in the sense of conducting to revivals guided by fashion or trends,
but in view of the creation of “functional” products, provided with its own identity and
eclectic.
Keywords
Cargaleiro, Design, Fashion, Identity, Memory
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1. Definição do problema
O projecto apresentado nasce da vontade de incrementar através do Design de
Moda a identidade corporativa do Museu Cargaleiro, situado em Castelo Branco, que
alberga obras pictóricas, de cerâmica e têxtil, da autoria de Manuel Cargaleiro (1927).
Pretende-se conceber peças para efeitos do merchandising do museu. A génese do
projecto parte de Margarida Fernandes, coordenadora da Mestrado em Design de
Vestuário da ESART-IPCB-FAUL. Trata-se dum projecto evolutivo que se iniciou com
uma colecção de coordenados e acessórios, desenvolvida por alunas no âmbito do
mesmo ciclo de estudos. Focaremos o desenvolvimento específico de pregadeiras
complementares a uma linha de echarpes que evoquem a obra do artista de modo
poético e não figurativo. Trata-se de um projecto a quatro mãos, que envolve
designers com experiências complementares, responsáveis pela concepção dos
objectos volumétricos e escultóricos (Mónica Romãozinho) e composição de
têxteis/echarpes (Margarida Fernandes). O projecto reflecte o compromisso entre
uma técnica tradicional (bordado de Castelo Branco) e uma tecnologia recente
(impressão 3D). A concepção de uma pregadeira, não se reduz a uma resposta
dita “funcional”. Motiva-nos fundamentalmente a perspectiva fenomenológica,
patente na obra de Baudrillard, para quem o design não se limita a responder a uma
necessidade quotidiana mas tem como objectivo transcender o real, ter vida própria,
ultrapassar o sujeito (BAUDRILLARD, 2001, p.10-11). Alimentamos, neste sentido,
a utopia de que as peças produzidas possam enriquecer o imaginário do público
mas este fenómeno só poderá ser avaliado ao longo do tempo, dependendo do
contexto sociocultural do público, determinante para que se reconheça ou não no
produto.
2. Metodologia projectual: da pesquisa ao conceito
O passado mais recente ou distante, é matéria integradora da nossa metodologia e
consequentemente do objecto, reflectindo-se de modo não literal nos esquemas
compositivos e cruzando-se com o recurso a um material recente. O conhecimento
histórico inerente a áreas como a Arte, a Arquitectura e o Design, permite-nos
sobretudo inscrever o projecto num quadro de continuidade e explorar significados
que levem o público a reconhecer-se neste conjunto de peças.
No primeiro momento de recolha e análise de dados, procedemos à leitura do
percurso deste artista da terceira geração (FRANÇA, 1985, p.437) que sucedeu
ao Futurismo e Surrealismo. Cargaleiro nasceu em Chão de Servas e iniciou a sua
actividade como ceramista na olaria de José Trindade, no Monte da Caparica,
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tendo posteriormente desenvolvido trabalho num atelier na Fábrica Viúva Lamego,
junto a Jorge Barradas que conhecera em 1947. Em 1958, partiu para Paris como
bolseiro da FCG a fim de estagiar na Faiencerie de Gien. No ano seguinte, instalou
o seu atelier em Paris, com o apoio do galerista Eduard Loueb, cidade onde nunca
mais parou de expor e se tornou amigo de artistas como Natalie Gontcharova e
Michel Larionov, Vieira da Silva e Arpad Szenes. É também possível ligar a sua obra
à de Herbin do grupo Abstraction Création ou de modo mais indirecto a Alfred
Massenier, contemporâneo de Vieira da Silva, pela liberdade da sua iconografia
(ABSTRACT ART, p.109 e p.121). Nesta fase, foram também desenvolvidos esquissos
a partir de algumas obras de Cargaleiro que permitiram, por um lado, analisar o seu
léxico e, por outro, estabelecer relações entre as suas concepções e as de outros
artistas ou arquitectos. Vieira da Silva terá sido determinante para o abstraccionimo
geométrico e carácter espacial da obra de Cargaleiro, revelando memórias de
locais como uma ponte móvel suspensa sobre o porto de Marselha, o metro de
Paris, teleféricos ou arquitecturas de ferro como a Gare Saint Lazare. (RUSSEL,
1988, p.132). Contudo, não podemos deixar de estabelecer um paralelismo menos
evidente com a arquitectura de Pancho Guedes (1925), disseminada em território
moçambicano. Para este arquitecto não existe uma fórmula ou um processo
específico para resolver projectos pois todas as variáveis devem ser exploradas
e todas as hipóteses colocadas. Se Cargaleiro é fascinado pela obra de Matisse,
Klee terá sido uma influência para Pancho Guedes, assim como Le Corbusier que
promovera a integração da pintura. Os Painéis em relevo que integram uma fachada
na habitação colectiva “Leão que ri” ou os murais de agências bancárias revelam
uma geometria análoga à de Cargaleiro. Observa-se a integração de motivos de
cultura local como máscaras, padrões de tecidos, elementos de joalharia, entre
outros (PANCHO GUEDES, 2009, p.233). É de evidenciar a dedicação de Cargaleiro
à integração da cerâmica na arquitectura, atitude de continuidade face a uma
tradição, partilhada por outros artistas. Cargaleiro participou no projecto do bloco
das águas livres (1957), da autoria de Nuno Teotónio Pereira e Bartolomeu Cabral,
que englobava ainda obras de Almada, Frederico George e José Escada. Destacamos
ainda as suas intervenções na estação de metro de Champs-Elysées em Paris (1995)
ou as encomendas para Vietri Sul Mare.
O desenho funcionou como instrumento catalisador de referências do nosso
imaginário, de dados que integram a nossa memória profunda e que foram
chamados para integrar a resposta projectual a um problema concreto. Foram
desenvolvidas primeiras experimentações volumétricas e cromáticas, tendo sido
determinantes autores como Kandinsky, Rodchenko, Itten, El Lissitsky, revisitados
ao longo do processo de design que determinam toda uma imagética projectual
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construída ao longo do tempo. Valorizámos a intuição a par de princípios de
composição assentes na experimentação em torno da linha, movimento, repetição,
ritmo, assimetria e equilíbrio. Esquissaram-se composições considerando uma
premissa que é versatilidade das peças, podendo o público optar por diferentes
posicionamentos na colocação das peças. As linhas constituem-se como elementos
duma malha estruturante a partir da qual emergem geometrismos como
quadrados, triângulos, cruzes, losangos, traços, círculos: “Tanto na pintura como em
qualquer construção em geral, a linha é a primeira e a última coisa” (RODCHENKO,
1979, p.12).
Dada a escala de uma peça como uma pregadeira, procurou-se explorar o contraste
de escala entre os volumes de maior dimensão que integram bordados e os de
porte mais mimético que recebem tecidos ou se traduzem sob formas relevadas.
Exploraram-se distorções pontuais, observáveis nos geometrismos da pintura de
Cargaleiro, decorrente de expressivas pinceladas. Neste sentido, certas formas
modulares apresentam contornos nem sempre regulares ou ortogonais. A repetição
patente na sucessão de elementos lineares verticais ou horizontais tem como
objectivo ritmar toda a composição. Definiram-se camadas sobrepostas, como se
estivéssemos perante composições infinitas numa cidade aparentemente caótica,
regulada por linhas verticais, horizontais ou diagonais. Na pregadeira contentora de
linhas diagonais, foi também inicialmente equacionada uma sequência de losangos
que evocam cercaduras de faiança vidrada que marcam certas obras de Cargaleiro
e que daria lugar a uma superfície tecida mais abstracta e texturada. A cor e a
mudança de direcção do ponto presente no têxtil provocam leituras em torno de
uma tridimensionalidade sugerida nas volumetrias iniciais. Indiciam-se construções
piramidais, contrastes de cheio e vazio, alternâncias entre formas relevadas e
reentrâncias. Os azuis, multiplicados em matizes, definem valores de profundidade
nas peças. Pequenas superfícies luminosas em cor de laranja ou branco, podem
corresponder apenas a uma linha e provocam um jogo de contraste quente-frio e
de quantidade.
O desenho de carácter exploratório foi alternado com a modelação tridimensional
e impressão 3D, por vezes apenas de fragmentos a fim de testarmos encaixes e a
consistência de elementos lineares e de secção mínima, minimizando-se o gasto
de pla (polímero biodegradável designado de poliácido láctico) ao longo do
processo. Experiências no âmbito de outros projectos, permitiram-nos saber com
que espessuras mínimas podemos projectar com segurança, níveis de densidade e
qualidade adequados e tempos prolongados de impressão a fim de alcançarmos
um acabamento eficaz ao nível de geometrias piramidais e combinações de
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superfícies oblíquas. Foram testadas reentrâncias inferiores onde encaixam os
tecidos e equacionados furos de modo a que certas molduras fossem transformadas
em estiradores de bordar, permitindo a visualização do verso dos bordados de
modo a que o utilizador possa aferir a qualidade do mesmo. O corpo central das
pregadeiras seria condicionado pela abertura que acolhe o alfinete. Recorremos
ainda à sobreposição de protótipos sobre papel, a fim de testarmos esquemas
cromáticos à mão levantada. Inserimos alfinetes em protótipos intercalares que
se revelaram versáteis devido à leveza do material que permite colocá-los em
diferentes posições. As pregadeiras foram produzidas na cor Pearl Gold, que evoca
a elegância de peças de joalharia. Cargaleiro olha o mundo numa perspectiva não
nostálgica que se renova todos os dias. Não existem, na sua obra, transposições
explícitas, atitude que procurámos traduzir no presente projecto que não se esgota
nos produtos apresentados, pretendendo-se conceber peças com maior grau de
mutabilidade.
3. Síntese conclusiva
Se uma écharpe tem como objectivo resguardar o corpo do frio não se limitando
obviamente a essa função, uma pregadeira reveste-se de um peso sobretudo
simbólico, no sentido em que o corpo funciona como plataforma de comunicação
de atributos de acordo com os contextos social, cultural e histórico (PAGAN, p.1),
contribuindo para a afirmação da identidade do utilizador. O design funciona
como dispositivo de cruzamento de memórias e experiências do designer, mas que
poderá constituir-se como vector intemporal de construção de histórias e narrativas
por parte do público. O objecto ultrapassa o designer, tal como acontece na pintura.
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Figura 1: Composição da autoria de Manuel Cargaleiro. 1970. Disponível em:
http://www.apartegaleria.com/exposicoes.php?lang=en&exposicao=A081FDFF-2716-
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Figura 2: Murais de agência bancária da autoria de Pancho Guedes. PANCHO GUEDES: VITRUVIUS MOZAMBICANUS. Lisboa:
Fundação de Arte Moderna e Contemporânea-Museu Colecção Berardo, 2009, p.70.
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Figura 3: Desenvolvimento de primeiras composições e estudo da relação com uma écharpe ou capa. Desenhos:
Mónica Romãozinho
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Figura 4: Os protótipos permitiram

Figura 5: Os quadrados receberiam

Figura 6: As experimentações

estudar a escala do objecto e a sua relação

posteriormente bordado, com excepção

volumétricas serviram de base para

com o corpo, assim como os motivos

de dois que se sobrepõem à reentrância

estudos paralelos de cor. Foto: Mónica

relevados que se sobrepõem à reentrância

do alfinete. Foto: Mónica Romãozinho.

Romãozinho.

do alfinete e que seriam posteriormente
acentuados. Foto: Mónica Romãozinho.

Figura 7: Pormenor de superfície tecida.

Figura 7: Integração assimétrica de bordados.

Foto: Mónica Romãozinho.

Foto: Mónica Romãozinho.
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abstract
This article is a report of the visual merchandising application experience applied to
the selling points of the Popular Shopping in the city of Teresina, state of Piauí, Brazil
(Rodrigues et al. 2012). This work is about applying organizational techniques of popular
fashion outlets in the direction of readjustment of space and programming tools to the
popular shopping reality, taking primarily engaged in the organization of the internal
space of the point of sale (Kerfoot et al., 2003) and the distribution and coordination
of the displays of products. For the preparation of this research was realized the
combination of the methods of the literature (Gil 2008), implementation techniques in
the field (Braga et al. 2014) and observation to evaluate the results. It was identified that
the outlets that received such implementation grew in the number of customers and
sales. Apart from finding that the techniques of visual merchandising are important for
winning customers and so on to the purchase act, it was also possible to see that this
knowledge can be applied in different types of outlets, even with little or no financial
support. Finally, it was concluded that despite the importance of Brazilian popular
fashion market, there are few actions and projects targeted to this specific segment.
Keywords
Visual merchandising, point of sale, popular shopping, popular fashion
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1. introdução
O Merchandising Visual aplicado ao ponto de venda consiste na ordenação de
todos os aspetos relacionados ao espaço interno e externo, como montra, layout
da loja e material de comunicação, como forma de tornar estes espaços agradáveis
e confortáveis para seus clientes e atrativos, conquistando novos consumidores. É
ainda uma gama de estratégias de marketing e comunicação que utilizam técnicas
e métodos para promover um produto ou serviço para os consumidores. (Massara
2003; Blessa 2006; Feijó 2010)
Segundo Lea‐Greenwood (1998:324), a moda, como um dos principais segmentos
de consumo, é a maior responsável pela aplicação e difusão do merchandising.
Os mercados populares, principalmente os Shoppings populares, como o de
Teresina, Piauí no Brasil, tem se destacado por rendimentos económicos positivos e
crescente aumento de negócios, principalmente no setor de vestuário.
Com base nesta perspetiva o presente trabalho tem como principal objetivo relatar
a experiência de aplicação das técnicas de Merchandising Visual em pontos de
venda de vestuário do Shopping Popular da cidade de Teresina, capital do estado do
Piauí, Brasil e assim apresentar os resultados obtidos a partir da implementação de
tais técnicas.
2. Metodologia
O caminho para a realização desta pesquisa realizou-se em três etapas: referencial
teórico, desenvolvimento da pesquisa e considerações finais. O referencial teórico
consiste no levantamento de artigos e estudos acerca do tema, que possibilita
conhecer o repertório científico existente, de modo a construir a base teórica de
consolidação desta investigação.
O desenvolvimento da pesquisa refere-se à descrição do processo de execução das
atividades no campo. Iniciadas com observação, de modo a conhecer a realidade
acerca da operacionalização dos negócios de moda realizados no Shopping
Popular da Cidade de Teresina. A coleta dos dados orienta-se a partir do conceito
de Provdanov & Freitas (2013) que defende a determinação de um plano específico
para observação e registo das informações.
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Após a implementação das técnicas de Merchandising Visual, realizou-se uma
observação como meio de avaliação dos resultados.
Na conclusão, é apresentado os resultados analisados a partir do referencial teórico,
elaboração da pesquisa e coleta dos dados.
3. Referencial teórico
3.1. Merchandising Visual no Ponto de Venda
O termo merchandising visual, segundo os estudos de Blessa (2007), Massara (2003),
Feijó (2010) é um conceito oriundo do marketing que está relacionado com a
exposição de produtos no ponto de venda e a forma como esses são posicionados
em relação à concorrência. É ainda uma gama de estratégias de marketing e
comunicação que se utiliza de técnicas e métodos de promoção do produto ou
serviço frente aos consumidores.
Silva & Teixeira (2003) relatam que devido aos altos níveis de concorrência,
principalmente no setor retalhista de moda, os proprietários tem sido incentivado
a investir em estratégias mercadológicas para atrair novos consumidores e de
se posicionar perante os concorrentes. Para isso, identificaram que o maior
investimento deve ser aplicado no ponto de venda com a implementação de
técnicas de merchandising. Identificaram que tais técnicas proporcionam grande
diferencial e possibilitam afirmarem-se perante a concorrência.
Os clientes, além de produtos, buscam experiências de socialização e lazer quando
vão às compras e para que isso aconteça, as empresas tem utilizado, com maior
frequência, elementos de estética, criatividade e subjetividade como estratégias de
atrair novos consumidores.
Kerfoot et al. (2003) relatam que a criatividade da combinação dos elementos
da estética e da subjetividade aplicados aos espaços de loja, são importantes no
processo de sedução e conquista dos clientes, pois afetam os aspetos psicológicos
e comportamentais e são ferramentas de aproximação dos consumidores ao ponto
de venda.
Por fim, Silva & Teixeira (2003) constataram que o valor atribuído pelo cliente resulta
da totalidade de sua experiência no ato da compra. Caso não haja criatividade e
inovação no layout dos espaços de loja, grande parte dos consumidores optam
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por preços mais baixos, pois não terá nenhuma razão para pagar mais pelo mesmo
artigo. Mas se o retalhista oferecer uma experiência de compra diferente, em que o
cliente se sinta recompensado pelos momentos desfrutados, estará a proporcionar
uma experiência de satisfação ao consumidor, consolidação da venda, logo
rentabilidade económica.
3.2. Mercado de Moda Popular
O termo “moda popular” em questão está relacionado ao que Alves (2009)
referencia acerca dos produtos de moda concebidos, fabricados e consumidos
por confeções direcionadas a atender a procura dos consumidores de baixos
rendimentos económicos, em produções caseiras/domésticas e sem contratos de
trabalho, sendo nomeados como informais, e por ter como principais pontos de
venda as feiras e/ou shoppings populares.
A configuração da moda popular da região Nordeste do Brasil, assim como grande
parte dos empreendimentos “informais” populares, deve parte de sua positiva
representatividade económica, às novas condições de consumo das classes
populares.
O mercado de moda popular da região Nordeste do Brasil tem-se tornado destaque
pelos índices de desenvolvimento económico, produtiva e de consumo, em
diferentes setores, calçado e acessórios e vários segmentos de vestuário, chegando
a gerar em 2011, 120 mil empregos diretos. Os estados da Região que mais se
destacam pelo desenvolvimento das atividades de confeção de vestuário são
Paraíba, Pernambuco e Ceará (SEBRAE 2013).
O mercado de moda popular da capital piauiense, principalmente do Shopping
Popular de Teresina, caracteriza-se como um centro de comercialização de roupas e
acessórios a baixos preços e como um centro de distribuição para outras regiões do
estado e para estados vizinhos como Maranhão e Pará. (Rodrigues et al. 2012)
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4. Desenvolvimento da pesquisa
O presente trabalho foi executado no Shopping Popular da cidade de Teresina, que
está dividido em três pavimentos interligados por escadas rolantes e um elevador,
possui 1.915 pontos de vendas, denominados de boxes. São vendidos vários tipos
de produtos e serviços, tais como vestuário e acessórios, produtos de beleza,
brinquedos, calçados, iguarias típicas, farmácia, correio, salão de beleza, além de
ter acesso direto à estação de Metro de Teresina, por onde circula grande parte da
população trabalhadora do município.
A operacionalização das ações iniciou-se com visitas de observação, de modo
a identificar os pontos de venda de comercialização de produtos de vestuário,
ver como estes espaços estão organizados e selecionar um ponto de venda para
implementação das intervenções.
Com as visitas foi possível constatar que a ocupação dos pontos de venda do
Shopping Popular de Teresina, são 80% de produtos de vestuário popular e que
estes apresentam muitas semelhanças. Às vezes lojas vizinhas vendem produtos
iguais, diferindo somente nas cores e preços.
Assim, selecionou-se um ponto de venda para a realização duma observação mais
detalhada, durante o tempo de observação. Diagnosticou-se que o ponto de venda,
o seu espaço interno estava superlotado de mercadorias, as roupas expostas umas
sobre as outras, uma confusão visual de cores, formas e texturas. Ainda foi possível
detetar que devido à falta de ordenação do espaço, organização dos expositores
e a confusão de produtos fez com que clientes passassem sem olhar para as
mercadorias e consequentemente não comprarem.
Com a análise das informações coletadas e da constatação do reduzido espaço
interno do ponto de venda, além de verificar que os recursos financeiros retalhistas
são reduzidos, aplicou-se técnicas de organização das mercadorias, tanto do stock,
quanto dos produtos expostos.
As mercadorias do stock foram arrumados por ordens de tamanho e cores,
ordenados em fileiras, identificadas com placas contendo o nome e código do
modelo da peça.
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No espaço interno de circulação, retirou-se o amontoado de peças em exposição,
retirando das paredes e do teto, deixando o espaço mais iluminado e clean. Para
expor as peças, fez-se uma seleção de modelos e tamanhos, organizando-as em
araras, ordenadas em sequência de cores, como ilustrada na figura 1. Estas araras
foram organizadas no ponto de venda, de modo a ter um mínimo de espaço de
circulação para as pessoas e ser facilmente visualizada por quem passasse em frente
à loja.
Após a implementação das técnicas do Merchandising visual na ordenação do
espaço interno do ponto de venda, foi realizado uma análise do comportamento
dos consumidores ao ponto de venda. Com isso identificou-se que 75% dos
clientes que passaram, entraram e finalizaram uma compra; 15% entraram, mas
não compraram, porque não havia as peças procuradas e os restantes 10% não
entraram.

Figura 1: Exposição de mercadorias ordenadas por cores (Arquivo do Autor)
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5. conclusão
Através da realização deste trabalho foi possível constatar que a aplicação do
merchandising visual na ordenação dos espaços de loja, como destacados pelos
autores apresentados no referencial teórico, deixam os espaços mais agradáveis
e confortáveis e assim estabelecendo um vínculo com as pessoas, conquistando
clientes e direcionando-os à concretização do ato de compra.
Com a aplicação destas técnicas no ponto de venda de moda popular foi possível
comprovar que tais implementações são possíveis serem aplicadas sem grande
orçamento e recursos financeiros, como foi o caso da intervenção realizada por este
estudo.
Por fim, conclui-se que o mercado de moda popular brasileiro necessita de algumas
instruções técnicas para a ordenação dos seus espaços de venda e que apesar da
importância económica, poucas são as ações e projetos direcionados para este
segmento de mercado de moda.
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abstract
The aging process highlights the need for research to assist the dependent elderly. This
research aims to present the basic pattern design process for the elderly apparel above
65 years old. The study was based in the body measurements obtained in the sitting
position, in order to produce more appropriate clothing to their reality, understanding
the limitations at the time of dressing/undressing, in order to increase the performance
of values in a continuous conservation of their emotional identity. From an ergonomic
analysis using measurements, experiments were performed and found an average of
measurements for the preparation of the pattern bases.
Keywords
Base modeling, senior dependent, comfort and caregivers.
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Introdução
O papel social do idoso na sociedade é uma condição relevante na significação
do envelhecimento, pois depende da maneira como tem sido conduzida a
sua vida ao longo dos anos e em que condições se encontra a sua saúde. A
realidade apresentada ao envelhecer parte dos limites impostos pela idade para a
acomodação e a flexibilidade corporal, o qual resulta num aditamento gradual de
perdas. Consequentemente, ao perceber o processo, surgem os impactos pessoais,
familiares e sociais que podem implicar numa realidade de dependência e perda de
identidade (Sebastião; Albuquerque, 2011).
Esta pesquisa tem por objetivo apresentar o início da modelação básica do
vestuário para idosos dependentes num intuito de elaborar roupas mais adequadas
à realidade em que se encontra, ao constatar as reais limitações no momento
de vestir/despir a roupa, visando a valorização do indivíduo na conservação da
identidade. Foram coletadas 78 medidas de idosas na posição sentada em idade a
partir de 65 anos, residentes em instituições especializadas no amparo de idosos. A
recolha de dados ocorreu em dois locais, nas cidades de Guimarães, em Portugal, e
na cidade de Teresina, no Brasil.
Sobre estudos referentes ao vestuário, Schiehll, Silva e Simões (2014) abordam que o
design inclusivo para senhoras recorre a limitações funcionais. Por isso, é necessário
projetar um vestuário que forneça mais autonomia e independência para esse
público. Twigg (2007) analisa o papel desempenhado pela roupa na expressão da
diferença social da pessoa idosa e investiga o papel da idade-ordenação na decisão
das escolhas da vestimenta de pessoas mais velhas. Howe (2010) aborda a falta de
roupa com atributos do design para atender às necessidades de pessoas com lesão
medular.
Mediantes esses fatores, verificamos que parte das necessidades não estavam sendo
atendidas com soluções de roupas disponíveis para cadeirantes. Isso demonstra
que produtos ofertados com propostas de design ainda são negligenciados. Com o
avanço tecnológico é cada vez mais necessário que os projetistas industriais passem
a utilizar a ergonomia no processo de criação. De acordo com Iida (2005) e Petroski
(2007), para um vestuário mais ergonómico, são aplicados estudos antropométricos,
ciência que estuda as medidas do corpo humano, os volumes, as formas, os seus
movimentos e articulações.
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Materiais e métodos
As aferições das dimensões corporais foram feitas com o uso de uma fita métrica
flexível, sendo favoráveis as observações individuais da forma física. O procedimento
ocorreu em seis etapas: registo das idosas; aferição das medidas do corpo na
posição sentada; experimentações para encontrar a média da tabela de medidas
para elaboração das bases; modelação das bases; e prova da base no corpo da
idosa.
A aferição das medidas ocorreu da maneira como a idosa se apresentava
casualmente vestida com as suas roupas, sentada em cadeira de rodas ou em outro
tipo de cadeira da instituição. Foram identificados oito pontos do corpo necessários
para coletar as medidas fundamentais: Contorno da Cintura (CC), Contorno do Busto
(CB), Contorno do Quadril/Ancas (CQ), Largura da Frente – cava a cava (LF), Largura
das Costas – cava a cava (LC), Comprimento do Ombro (CO), Comprimento do braço
(Cb) e Altura do Gancho (AG)1.
A correta determinação do resultado estará baseada em três princípios básicos:
conhecimento, honestidade e bom senso. O conhecimento dos fenómenos são
técnicas e mecanismos que envolvem o processo de medição fundamental para
o resultado-base; a honestidade indispensável, sem ser tendencioso, baseia-se
na convicção do trabalho ao medir e transmitir o resultado; e o bom senso, com
atenção a efeitos inesperados e continuamente crítico nas etapas do processo
(Boueri Filho, 2008).
Neste estudo, por se tratar de senhoras idosas e medidas aferidas na posição
sentada, postura que possibilita o alargamento das ancas, teve como referência
de padrão as medidas aproximadas dos três tipos de ancas, com designação dos
tamanhos por letras XXS, XS, S, M, L, XL e XXL em correspondência à largura das
ancas da tabela da média de medidas das idosas do estudo.
Experimentações
Foram realizadas cinco experimentações com as médias das medidas: a primeira e
segunda experimentação, calculou-se a partir da CC, usando intervalo de 20cm e
de 10cm entre as medidas, com três e seis designações de escala de tamanhos. As
duas primeiras experimentações foram descartadas por não contribuir com nenhum
dos critérios de escolha da média adequada. Compreendeu-se que esta não seria
adequada, porque, com a proposta da aferição das medidas sentadas, o modificador
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nessa posição seria o CQ. Na terceira, quarta e quinta experimentações, usou-se
como referência o CQ, com intervalo de 10cm e 5cm entre as medidas, com cinco
designações da escala de tamanho. A tabela de medidas aferidas foi elaborada
a partir da média de todas as medidas localizadas e organizada uma tabela de
referência, usando critérios de seleção para modelação da base do corpo.
Considerações finais
A identidade emocional do idoso exerce um relevante papel na sua qualidade
de vida; amplifica sua capacidade de ultrapassar as dificuldades nas atividades
individuais e coletivas, proporcionando descobrir o real significado do “ser idoso”,
promovendo bem-estar e prazer (Freitas et. al., 2012).
O envelhecimento vem acompanhado de alterações fisiológicas e normalmente
ocorre a perda da capacidade funcional e limitações (WHO, 2007). Com o tempo,
o formato e o tamanho do corpo vai modificando notavelmente, e o vestuário,
componente necessário para cobrir o corpo, precisa estar em conformidade com a
nova compleição física. Deste modo, a identidade do idoso é concebida a partir de
seu quotidiano por meio de novidades vivenciadas em constante mudanças.
Para se adequar a tais mudanças, cresce a busca por soluções com propostas de
inovação para este público que aumenta em ritmo acelerado. Enfim, é necessário
um novo formato de tratamento e que novas significações, sejam arquitetadas
nas atitudes profissionais e na academia. Conforme Lima Argimon et al. (2012), a
mulher idosa de hoje pode estar redefinindo seu lugar na sociedade, ao tomar a
direção da sua vida, procurando construir um espaço social onde haja igualdade
de direitos e deveres. Por isso, o nosso intuito, ao desenvolver esta proposta de
modelação básica, converge com necessidades e desejos de um público ascendente
na sociedade.

Notas
1. Conforme Yu (2004), foi o Conselho Conjunto de Vestimenta (CCV) que providenciou uma referência
padrão para as medidas do corpo que foram divididas em quatro grupos: estatura, comprimento do
segmento, largura do corpo e circunferência.
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abstract
We analyze the aesthetic standard set by contemporary society, just as the body
appointed by the fashion industry. Looking at the social relations of research participants
and how they impact on human behavior, we use the concept of behavior setting. To
this end, we aim how the individual reacts and realizes social pressure led by groups
who attends and lives, indicating the symbolic values that the body are assigned. Based
on the qualitative method, we focused on research in the cultural imposition templates
provided in the behavior of human groups (Baztán; Martins, 2014). They are running 10
semi-structured interviews, drawn from a screenplay by general topics (Alves; Silva, 1992)
among undergraduate students of Fashion Design in Fortaleza, Brazil. Among these
students, the discussion about the body becomes relevant, since in their educational
background, beauty models are recurrently standardized by the industry and by the
media, guiding your opinion and vocational training.
Keywords
beauty, fashion and body.
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Introdução
Esta investigação consiste em analisar um padrão estético somático proposto
por parte da sociedade ocidentala partir da visão que os participantes da
pesquisapossuem frente a este padrão. Referimo-nos ao corpo jovem, magro e
esbelto obtido a partir de intervenções cirúrgicas, tratamentos estéticos, dietas etc.
A investigação se ancora na pesquisa bibliográfica e na imbricação com entrevistas
e o método do diferencial semântico. De acordo com Lopes et al. (2011, p.81), o
diferencial semântico é uma técnica que possibilita “avaliar a percepção afetiva
das pessoas sobre situações objetivas e subjetivas de seu dia-a-dia”. Para tanto,
uma lista de adjetivos opostos será apresentada aos participantes que poderão
atribuir conceitos a partir da análise de imagens de pessoas que lhes serão
apresentadas. Alguns dos adjetivos utilizados serão: pobre/rico, feio/bonito,
ocioso/ativo, descuidado/cuidado e magro/gordo. Este instrumento deverá ser
aplicado a aproximadamente cem pessoas para que as informações obtidas sejam
consideradas confiáveis (Almeida et al., 2014; Lopes et al., 2011).
Behavior setting
O conceito de behavior setting está atrelado ao conceito de Psicologia Ambiental,
ao avaliar o indivíduo sob o ponto de vista do ambiente em que se insere, levando
em conta não só a dimensão física do setting como também sua dimensão social.
De acordo com Pinheiro (2011, p.83), os settings “são unidades ecocomportamentais
que correspondem a padrões estáveis de comportamento que ocorrem em tempo
e espaço determinados”. O conceito leva em conta o indivíduo, seu comportamento
e o ambiente onde habita.
Avaliar a forma como o indivíduo se comporta sem levar em conta o ambiente
onde está inserido seria uma avaliação eivada de erros, posto que o ambiente
pode orientaro indivíduo a praticar determinados comportamentos.Portanto, o
indivíduo, de acordo com Wicker (1979, p.2), “não pode ser considerado como
existindo ou agindo em isolamento”, já que é um ser social. Para ser aceito nesse
setting(sociedade), é necessário que ele se adapte, estabelecendo uma convivência
harmoniosa com os demais indivíduos do grupo, procurando se parecer com eles
em sua forma de agir, portar-se, vestir-se e até mesmo pensar.
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Poderão ocorrer casos em que a falta de adequação do indivíduo ao setting
desencadeie atitudes por parte dos demais que pertencem ao ambiente, exigindo
possivelmente a saída deste, como dispõe Wicker (1979): algumas ações serão
aceitas pelo grupo enquanto outras poderão ser desencorajadas ou até mesmo
proibidas. Se o indivíduo não se adéqua àquele ambiente sofrerá pressões relativas
às “ações de manutenção do setting” (Pinheiro, 2011, p.92) e assim será convidado a
agir de acordo com os demais.Dessa maneira, para que o indivíduo seja aceito em
um grupo, inserido em um determinado behavior setting, é necessário que procure
se adequar a ele, adaptando seu modo de se trajar e agir em conformidade com as
regras estabelecidas.
A partir da compreensão do conceito de behavior setting, propomos que a
sociedade seja considerada o setting maior onde o indivíduo necessita moldar seu
corpo de acordo com os padrões estéticos atuais e posteriormente vesti-lo.
Um corpo sob padrões
Parte da sociedade apregoa que alcançar o corpo perfeito e agir em consonância
com o que é esperado surge como um sinal de sucesso. O corpo aceito na
contemporaneidade como ideal é,segundo Ramos (2010, p.21), um “corpo malhado,
sarado, atlético, bonito, em boa forma”. No Brasil, como dispõe Goldenberg (2010),
o corpo é um capital desejado tanto pelas camadas mais humildes da população
quanto nas camadas médias, pois o corpo é “um importante veículo de ascensão
social” (p.34). Tal discurso também é confirmado por Malysse (2002) que realizou
uma pesquisa em academias de ginástica na cidade do Rio de Janeiro e pode
concluir que o corpo malhado era o objeto de desejo de todas as classes sociais.
Malysse (2002) ainda estabeleceu a existência de dois corpos, um considerado
“artificial”, moldado em conformidade com os padrões estéticos sugeridos pela
sociedade e o outro “natural”, considerado um corpo social popular e pobre.
O corpo no século XXI é moeda para ser aceito no ambiente e, portanto, ser aceito
pela maioria. Em pesquisa realizada pelo Grupo Catho em 2005 (Ramos, 2010),
a obesidade já era considerada critério de exclusão. A sociedade propõe novos
padrões e cabe ao indivíduo sair em busca deles para ser aceito. A valorização do
corpo está em alta: este é o discurso da contemporaneidade.
De acordo com Landa (2012), a publicidade propõe um corpo atlético, considerado
como saudável.Há um bombardeiode imagens na mídia acerca do corpo perfeito e
isso interfere na forma como o corpo com sobrepeso é visto.É importante ressaltar
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que este fenômeno se relaciona com a cultura da aparência, do exibicionismo,
presente no Brasil, desde os tempos da colonização. Antes, a exibição dizia respeito
às indumentárias, que deveriam ser luxuosas, para serem vestidas e expostas em
praça pública (Del Priore, 2009).
Na sociedade contemporânea, a primeira condição para fazer parte dela diz respeito
ao corpo. De acordo com Del Priore (2009), a “tirania da perfeição física” leva à
mulher a buscar uma identificação e não a uma identidade extensível também aos
homens, chamados de metrossexuais, que em busca do corpo perfeito se entregam
a tratamentos estéticos a fim de se tornarem integrantes da sociedade e seres
desejáveis
O setting moda
Para fazer parte do behavior setting moda, as imagens observadas através da
televisão, revistas, redes sociais e locais públicos surgem como modelos de estilos a
serem copiados.Conforme Brandini (2009), a moda trouxe em si, a partir do século
XX, uma função diferente da proposta pela indumentária: a moda não consiste mais
em apenas vestir o corpo, mas sim construí-lo através de intervenções cirúrgicas,
dietas e exercícios com o intuito de alcançar o corpo que irá trajar o vestuário
contemporâneo. Brandini (2009, p.13) constata que na atualidade o corpo “é a moda
que antecede a roupa”.
O corpo assume proporções de importância maior do que a roupa que o veste
(Goldenberg, 2011).Para um ocidental, o corpo parece estar em primeiro lugar. O
corpo moldado mediante os padrões estéticos atuais “é o único que, mesmo sem
roupas, está decentemente vestido” (Goldenberg, 2011, p. 547).Quem está em
destaque é o corpo que a veste.
Considerações finais
A sociedade imprime regras e parte dela procura segui-las para se sentir aceita
nos vários settings dos quais pretendem participar. Tais regras têm início com
a identidade construída sobre a imagem do corpo – moldado de acordo com
os padrões de beleza vigentes – e, posteriormente, com a forma de vestir, em
consonância com o ambiente e o grupo.

548 DESIGNA2015 - IDENTITY - INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESIGN RESEARCH - UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Referências
Almeida, J. H. de et al. Análise da validade e precisão de instrumento de diferencial semântico. Psychology, 27(2), 272-281, 2014.
Alves, Z. M. M. B.; Silva, M. H. G. F. D. da. Análise qualitativa de dados de entrevista: uma proposta. Paidéia (Ribeirão Preto), (2),
61-69, 1992.
Baztán, Á. A.; Martins, J. C. A pesquisa qualitativa de enfoque etnográfico. Coimbra: Gárcio Editor, 2014.
Brandini, V. Bela de morrer, chic de doer, do corpo fabricado pela moda: o corpo como comunicação, cultura e consumo na
moderna urbe.Contemporanea-Revista De Comunicação e Cultura, 2009.
Del Priore, M. Corpo a corpo com a mulher: pequena história das transformações do corpo feminino no Brasil. São Paulo:
Editora Senac São Paulo, 2009.
Goldenberg, M. (Org.). O corpo como capital: gênero, sexualidade e moda na cultura brasileira. São Paulo: Estação da Letras e
Cores, 2010.
Goldenberg, M. Gênero,” o corpo” e” imitação prestigiosa” na cultura brasileira. Saúde e Sociedade, 20(3), 543-553, 2011.
Landa, M. I. Os corpos da liderança: as tramas da ficção do dispositivo cultural do Fitness. Cad. Cedes, 32(87), 223-233, 2012.
Lopes, J. D. L. et al. Escala de diferencial semântico para avaliação da percepção de pacientes hospitalizados frente ao banho.
Acta paul. enferm, 24(6), 815-820, 2011.
Malysse, S. Em busca dos (H)alteres-ego: olhares franceses nos bastidores da corpolatria carioca. In: Goldenberg, M. (Org.). Nu e
Vestido: Dez Antropólogos Revelam a Cultura do Corpo Carioca. Rio de Janeiro: Editora Record, 2002.
Pinheiro, J. Q. Behavior setting. In: Cavalcante, S.; Gleice, A. E. (Org.). Temas básicos em Psicologia Ambiental. Petrópolis: Vozes,
2011.
Ramos, M. S. O corpo como capital e a felicidade. In: Goldenberg, M. (Org.).O corpo como capital: gênero, sexualidade e moda
na cultura brasileira. São Paulo: Estação da Letras e Cores, 2010.
Wicker, A. W. Uma introdução à psicologia ecológica. In: Wicker, A. W. An introduction to Ecological Psychology. Monterey,
Califórnia: Books/Cole.

DESIGNA2015 - PROCEEDINGS - A PERCEPÇÃO SOCIAL DA IMPOSIÇÃO DE UM CORPO IDEAL

549

550

DESIGNA2015 - IDENTITY - INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESIGN RESEARCH - UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

IN CA DESIGN: COMO UMA EMPRESA
PODE UTILIZAR O DESIGN THINKING
PARA O DESENVOLVIMENTO DE
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abstract
This article proposes the creation of a physical/psychological space for the development
of products/services and fashion collections, in order to explore the main brand
differentiation, the use of concepts of Design Thinking, to be applied to strengthen and
preserve the identity of the brands / clients. The study applied, had the participation of
entrepreneurs and managers of fashion brands, interviews fruit from the standpoint
of its objectives and literature. Before joining fashion identity itself, the study addressed
concepts of innovation, design thinking, focusing on the fashion market. In this context,
there is a need to understand and elucidate how the Ca In Design, using the tools of
design thinking can contribute to the development of innovative products/services to
fashion and strengthening the identity of fashion brands.
Keywords
Design Thinking, Moda, Identidade, Inca
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente, o contexto externo é mais dinâmico do que a capacidade de entendê-lo
e dirigi-lo e, como empresa, produzir decisões razoáveis sobre o futuro. Segundo
Martin (2010), os modelos tradicionais de gestão que se baseiam em análise talvez
estejam rígidos demais para ajudar a compreender e transformar a realidade dos
negócios.
Diante do imediatismo de resultados, o processo criativo necessita de um ambiente
favorável para o seu desenvolvimento, evitando prejuízos nos resultados. Nesse contexto, a questão que se deseja ver respondida é: Como uma empresa pode utilizar o
design thinking para o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores e o fortalecimento de identidade de marcas de moda?
O objetivo geral deste estudo foi identificar as ferramentas do design thinking que
possam criar e fortalecer a identidade de marcas de moda.
Os objetivos específicos foram: idealização do espaço In Ca Design; identificar o perfil
das empresas que a In Ca Desing pretende atender; investigar o contexto do mercado
de moda na atualidade; e contextualizar os conceitos de inovação e desing thinking.
O design como prática projetual pode ser um importante colaborador, propondo soluções no desenvolvimento de estratégias, produtos e serviços impactantes, sustentáveis e inovadores voltados para indústrias e marcas de moda.
O estudo aplicado é de caráter qualitativo, exploratório-descritivo em formato de
entrevistas semiestruturadas, contando com a participação de sujeitos intencionais,
empreendedores e gestores de marcas de moda.
O objeto da presente pesquisa foram dez micros e pequenas empresas de varejo
de moda do Ceará, Belém e algumas Regiões da Europa (entrevistas extraídas do
livro Desenvolvendo uma coleção da coletânea Fundamentos de design de moda,
Renfrew, 2010)
Os dados obtidos possibilitarão compreender e elucidar como a In Ca Design, utilizando as ferramentas do design thinking, pode contribuir para o desenvolvimento
de produtos/serviços de moda inovadores, impactantes e sustentáveis, na busca de
soluções estratégicas de design que fortaleça a identidade das indústrias e marcas de
moda.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Inovação
“Quando um produto ou serviço é inovador ele causa impacto na vida das pessoas
e transforma para sempre a forma dessas pessoas viverem e trabalharem.” Tennyson
Pinheiro BROWN (2010: 01)
Mas o que é preciso fazer para elevar um produto, serviço ou marca à categoria de
inovação? Compreender o ser humano de forma profunda, cocriar as soluções e
experimenta-las ainda cedo, com tempo hábil para modificá-las e ajustá-las.
Empresas devem buscar relevância pela criação de cultura de empatia, cocriação e
constante experimentação.
Buscando novos caminhos para a inovação que se criou o que hoje é conhecido
como “Design Thinking”: uma abordagem focada no ser humano que vê na
multidisciplinaridade, colaboração e tangibilidade de pensamentos e processos,
caminhos que levam a soluções inovadoras para negócios.
2.2 Design Thinking
O design thinking refere-se à maneira do designer de pensar, que utiliza um tipo
de raciocínio pouco convencional no meio empresarial, o pensamento abdutivo.
Transforma a experiência do consumidor criando valor percebido.
Foco do design thinking é abordar perspetivas para solução de problemas
priorizando o trabalho colaborativo em equipas multidisciplinares em busca
de soluções inovadoras, a estabelecer confiança, comunicação e pensamento
integrativo.
As etapas do processo de design thinking correspondem as etapas de imersão,
análise e síntese, ideação e prototipagem. Na imersão a equipe de projeto aproximase do contexto do problema, tanto do ponto de vista da empresa quanto do usuário
final.
Após vem a análise e síntese das informações coletadas. Para tal, os insights são
organizados de maneira a obter-se padrões e a criar desafios que auxiliem na
compreensão do problema.
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A fase da ideação tem como intuito gerar ideias inovadoras do projeto e para isso,
utilizam-se as ferramentas de síntese para estimular a criatividade e gerar soluções.
Geralmente se inicia com a equipe de projeto realizando brainstormings ao redor do
tema a ser explorado e com base nas ferramentas.
As ideias geradas ao longo do processo são capturadas em Cardápios de ideias que
são constantemente validadas em reuniões, por uma Matriz de Posicionamento ou
em Prototipações.
A prototipação tem como função auxiliar a validação das ideias geradas.
2.3 Mercado de moda
Torna-se difícil descrever, cada vez mais as características da moda por país ou
capital da moda. Segundo Frings (2012), as ideias vêm de todos os cantos do
mundo; os materiais têxteis são exportados de um país para outro; a produção é
feita quase em todos os lugares do globo, especialmente na Ásia; e quase todos os
países contribuem, de alguma maneira, com a moda.
Nos negócios de moda, uma tendência é tentar construir conglomerados e
complexos, controlados por poucas grandes empresas.
“Para competir em escala global, o designer ou fabricante precisa abrir lojas e expandir o
negócio. Isso, porém, exige dinheiro, e um sócio assumirá o risco financeiro apenas em troca
da propriedade da marca”. (FRINGS, 2012: 184)

O investidor manterá o foco em obter um retorno sobre o investimento, enquanto o
designer se preocupa mais com a criação de uma identidade e estilo. Por outro lado,
empresas independentes de pequeno e médio porte enfrentam a dificuldade de
manter um espaço físico com uma equipe qualificada atendendo as necessidades
do mercado preservando a identidade da marca.
2.4 Moda e identidade
É através da identidade que a marca irá alcançar um posicionamento no mercado,
através da identidade física e psicológica. No entanto, atingir e fortalecer a
identidade da marca, está ligado diretamente à lealdade.
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“Empresas têm muito a ver com lealdades, com a criação de uma cultura comum, de valores
compartilhados e um senso de direção bem claro”. (OLINS, 1996: 28)

Segundo Argenti (1998), o consumidor encontra-se bem inserido no processo de
conhecimento da empresa, relacionando o produto com a marca em si. Deste
prisma o foco da lealdade passa a ser do consumidor à empresa, e não mais do
consumidor à marca/produto.
A personalidade da empresa levará a uma impressão, adotada por seus adeptos
e identificadores. É através dessa essência que a marca assumirá seu papel
na sociedade, com sua forma própria de ver o mundo, sem seguir regras ou
convenções, e sem a pretensão de ser aceita, seguindo um ideal e causa, criados e
associados fortemente à sua marca.
2.5 IN CA Design
IN CA Design é solução estratégica de design para indústrias e marcas de moda e
desenvolve produtos/serviços e coleções de moda. Tem como principal foco a fase
de ideação, que enfatiza os dados coletados nas pesquisas ou no próprio briefing do
cliente.
A missão é desenvolver produtos e serviços impactantes, sustentáveis e inovadores
e inspirar quem cria moda. Como visão, proporcionar vantagem competitiva de
longo prazo através do fortalecimento de identidade. Com ambiente físico e virtual.
O principal diferencial da IN CA é a utilização de conceitos do design thinking, o
que significa ter como premissa o entendimento dos métodos e processos que
designers usam ao criar soluções, e a capacidade dos indivíduos e organizações de
se conectarem e revigorarem seus processos de criação a fim de elevar o nível de
inovação.
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3. ANÁLISE DOS RESULTADOS
A maioria dos entrevistados respondeu que desenvolvem suas próprias criações.
40% Afirmaram possuir uma equipe de desenvolvimento de produtos.
Sobre protótipos, seis dos entrevistados afirmaram desenvolve-los nos próprios fornecedores, em sistema private label. São enviados briefings das coleções, com prazos
para entrega, aprovação e data de pedido. Metade deles afirmaram lançar em média quatro coleções por ano. Os demais afirmam lançar produtos quinzenalmente.
Em relação às pesquisas, a maioria dos entrevistados afirma cuidar pessoalmente
destas, através de bureaus, feiras e viagens. Apenas 2 afirmaram contratar profissionais especializados.
Todos entrevistados responderam que a maior dificuldade enfrentada em relação ao
desenvolvimento de produtos é manter a identidade da marca.
40% Afirma ter alguém responsável especificamente pelo marketing e, dentre os
que trabalham com planejamento de marketing, somam-se mais três entrevistados.
Nenhum dos entrevistados utiliza essas ferramentas para medir o grau de satisfação
do cliente. Afirmaram considerar caro ou trabalhoso.
60% dos entrevistados afirmaram realizar um planejamento com metas mensais
de venda. Mas todos afirmaram planejar metas de vendas em relação a períodos
promocionais de liquidação ou em momentos festivos. Apenas três, trabalham em
parceria com Stylists e Relações Públicas.
A maioria dos entrevistados afirmou cuidar da criação e aprovação da produção
para a divulgação da marca e só três afirmaram contratar profissionais especializados. Apenas um trabalha com agência de publicidade.
Todos os entrevistados responderam que fazem uso de mídias e redes sociais para
divulgar a marca. O facebook, foi a ferramenta mais citada. Quatro dos entrevistados
afirmaram possuir loja virtual e três pretendem começar a vender em loja virtual em
2016.
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70% responderam fazer sistematicamente análise interna das coleções e produtos e
eventualmente uma enquete com empregados e clientes, assim como consideram
a possibilidade de recorrer a uma empresa especializada em desenvolvimento de
produtos e estratégias de lançamento para suas marcas.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo principal deste estudo foi identificar como as ferramentas do Design
Thinking podem ser adaptadas à realidade das marcas de moda na busca de desenvolver coleções , produtos e estratégias inovadoras e consistentes.
Buscando a questão levantada na introdução desse trabalho, sobre a identidade da
marca, pode-se assim concluir que somente agregando valor e criando um relacionamento baseado em empatia com o cliente, torna-se possível o fortalecimento da
identidade da marca.
Diante desse contexto, a IN CA Design, vislumbra uma oportunidade de atender essas demandas, oferecendo mais do que serviços, soluções inovadoras com foco no
ser humano, com equipas interdisciplinares qualificadas e comprometidas em não
somente preservar a identidade da marca, como promover o seu fortalecimento.
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APÊNDICE
Roteiro para entrevista
1.Possui equipe de desenvolvimento de produtos?
2.Onde e como desenvolvem seus primeiros protótipos? Quantas coleções lançam anualmente?
3.Como e por quem são feitas as pesquisas?
4.Qual a maior dificuldade enfrentada em relação ao desenvolvimento de produtos?
5.Existe alguém na empresa responsável pelo marketing? Se sim, em seu planeamento de marketing é priorizado ações que
estimulem o relacionamento com o cliente?
6.Possui algum mecanismo de feedback (pesquisa, questionário) relacionado ao grau de satisfação do seu cliente?
7.Possui planejamento e estratégias de venda do produto? Trabalha em parceria com Stylists e RP?
8.Em relação à identidade visual da marca, embalagens, tag’s, cartões de visitas, etc. Tem agência e/ou setor responsável na
empresa?
9.Sua marca faz uso de mídias sociais e/ou e-commerce?
10.Em relação a identidade da marca, existe um cuidado e um trabalho realizado durante o processo de desenvolvimentos de
produtos e serviços?
11.Levaria em consideração a possibilidade de desenvolver produtos/ coleções e estratégias de lançamentos e relacionamento
com o cliente fora do espaço físico da empresa?
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O Design como Redução
dos Impactos Ambientais
da Manufatura do Vestuário
de Moda
ID 349
Francisca Dantas Mendes, Maria Cecília Loschiavo dos Santos
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abstract
A Cadeia Têxtil e a Moda envolvem uma ampla e diversificada rede de empresas
que desenvolvem e produzem produtos de moda com características específicas
proporcionadas pelo design que confere, pela via da criação, estilos para consumidores
ávidos por produtos diversificados em suas formas e diferenciados em seu visual,
produzidos em pequenos lotes. O processo produtivo envolve um grande número de
etapas e de matérias primas resultando em uma ampla variedade de resíduos sólidos e
alto impacto no meio ambiente.
O design pode ser utilizado juntamente com os conceitos das estratégias dos “Rs.”:
repensar, reduzir, reutilizar, reaproveitar e reciclar são poderosas ferramentas para
minimizar os impactos causados pelas empresas de Manufatura do Vestuário de Moda
- MVM.
Este artigo é parte da pesquisa sobre a cadeia têxtil e suas questões socioambientais. Seu
objetivo é estudar o descarte de resíduos sólidos têxteis, seus impactos na cidade de São
Paulo e suas possíveis soluções a partir do design.
Abstract: The Textile Chain and Fashion involve a wide and diverse network of companies
that develop and produce fashion products with specific characteristics provided by the
design which gives, by way of creation, styles for avid consumers of diversified products
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in their ways and different in its look produced in small batches. The production process
involves many steps and materials resulting in a wide range of solid waste and high
impact on the environment.
The design can be used along with the concepts of the strategies of the “Rs.”: Rethink,
reduce, reuse, reuse and recycle are powerful tools to minimize the impacts of
Manufacture of Fashion Clothing - MFC.
This article is part of research on the textile chain and its social and environmental issues.
Your goal is to study the disposal of textile waste, its impact on the city of São Paulo and
possible solutions from the design.
Keywords
Waste, Clothing, Manufacturing.

INTRODUÇÃO
Inúmeros são os tipos de resíduos gerados na cadeia têxtil em sua maioria sendo descartados sem grandes preocupações com os impactos causados ao meio
ambiente. O objeto deste estudo está concentrado apenas nos resíduos produzidos
pelos departamentos de corte que podem ser solucionados a partir da ação do
design.
Estudos comprovam que os departamentos de corte das empresas são responsáveis
pela maior geração de resíduos da MVM que, uma vez descartados de forma desorganizada, sua identificação para posterior reutilização é impraticável.
As questões relacionadas ao meio ambiente passaram recentemente a ter grande
importância global e de identidade de uma marca. Os conceitos iniciados com os
3Rs. (reduzir, reutilizar e reciclar), atualmente de domínio público, evoluíram para os
atuais 5 Rs. São ferramentas usadas por poucas empresas de moda que, de alguma
forma, estão minimizando os seus efeitos prejudiciais.
Na presente investigação há fontes teóricas de metodologia de diferentes autores,
tais como Yin (2008), que demonstraram não haver uma única teoria que apresente
um conjunto de ações de forma a possibilitar a coleta de dados e de informações de
um assunto que está inserido em um cenário empírico pouco estudado e documentado. O estudo de caso partiu de uma pesquisa qualitativa, na qual perguntas
“como” e “por que” foram a base do estudo.
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Em termos de valor financeiro, volume e mão de obra empregada no cenário
econômico do Brasil, é flagrante a destacada posição da confecção de vestuário.
São US$ 53,4 bilhões movimentando 1,878 milhão de toneladas por ano e empregando 1,317 milhão de empregados formais. São produtos finais que agregam valor
dos segmentos de tecelagem e malharia, gerando, por ano, 170 mil toneladas de
resíduos não adequadamente aproveitados. Mais de 90 % dos quais são descartados
incorretamente (ABIT, 2012).
REFERENCIAL TEÓRICO
A cadeia têxtil e a moda, segundo Mendes (2010), compreendem um conjunto de
etapas consecutivas ao longo das quais os diversos insumos transformam-se até a
constituição de produtos finais e sua colocação no mercado. A sucessão de operações dos processos produtivos sofre maior ou menor influência do ciclo da moda
em cada elo da cadeia têxtil.

Figura 1: Cadeia Têxtil (MENDES, 2010)

Observa-se na Figura 1 o eixo principal composto pela produção de fibras, fiação,
tecelagem, malharia e não tecido, confecção e varejo. No seu entorno participam
indústrias de beneficiamentos, de insumos e de suporte.
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Em cada nova estação climática a indústria da moda, influenciada pelas informações
dos bureaux de estilo e design têxtil, precisa apresentar grande variedade e novidades de produtos em suas formas, cores, materiais e texturas, possibilitando às marcas
produtoras de vestuário atingir diferentes públicos-alvo. O objetivo é satisfazer os
desejos de um público conservador, que consome uma moda mais comedida e de
outro, arrojado e inovador, que acompanha os movimentos da vanguarda da moda.
Para isso é preciso desenvolver produtos a partir de pesquisas de tendências
divulgadas pelos bureaux que resultam em um mix de produtos que possibilita uma
vasta variedade de combinações de uso. O ciclo de vida do vestuário de moda é
bastante curto em razão das demandas dos consumidores por produtos inovadores
em tempos cada vez mais reduzidos (Figura 2).

Figura 2: Coleção de mix de produto. Fonte: IFM (2005)

No departamento de corte um estudo de encaixe das partes dos moldes ao longo
da largura do tecido visa melhor aproveitar os tecidos preparando-os para o corte
das peças (Figura 3).

Figura 3: Estudo de encaixe por computador Fonte: Material publicitário (2010)
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O molde refere-se à planificação do produto criado. É a reprodução de partes do
vestuário em planos bidimensionais que podem ser representados em papel ou tela
de computador. O estudo de encaixe também deve ter por objetivo a redução da
quantidade de resíduos sólidos na confecção. Os espaços entre os moldes são os
resíduos a serem descartados.
A implementação de leis e normas ambientais cada vez mais restritivas e a criação
de mercados mais competitivos vêm exigindo que as empresas da MVM sejam mais
eficientes do ponto de vista produtivo e ambiental. O aumento da produção industrial deverá estar associado a um menor gasto de insumos e redução da geração de
resíduos poluentes.
Segundo Fatá (2007) os conceitos de 5Rs. são: Repensar - é necessário refletir sobre
a real necessidade do uso do produto ou daquele tipo de matéria prima, a sua
durabilidade e sua composição; Reduzir - é importante restringir o consumo com o
propósito de reduzir os resíduos comprando somente o necessário e na quantidade
necessária; Reutilizar - as embalagens reutilizáveis ou recicláveis são outra preocupação para uma boa escolha de consumo; Reaproveitar - utilizar embalagens de materiais e produtos em várias oportunidades para embalar outros objetos ou materiais
ou, no final da linha, o próprio lixo; Reciclar - conhecer um novo processo produtivo
para reciclar resíduos na forma de materiais ou produtos que podem ser transformados em um novo produto ou matéria prima para iniciar um novo ciclo de produção.
ESTUDO DE CASO
A marca “A” implementou, entre seus funcionários do departamento de corte, a
reflexão (repensar) sobre as melhores formas de aproveitar (reutilizar) peças com pequenos defeitos ou excedentes de produção, tecidos e aviamentos que sobram no
estoque e resíduos gerados na produção. Com isso foi possível obter novos produtos (reaproveitados) para serem lançados no mercado a baixo custo. Nesse segmento de produto não há expectativa de lucro, mas a sua atuação reduz consideravelmente os impactos ambientais. Quanto à marca “B”, durante o estudo de encaixe,
a estilista cria (repensa e reduz resíduos) elementos decorativos para alguns novos
produtos como: bolsos desenvolvidos a partir dos espaços de decotes e cavas ou
novos acessórios como porta moedas, nécessaires, etc., conforme as dimensões dos
vãos livres entre um molde e outro. Em ambos os casos, no entanto, as empresas
estão desenvolvendo projetos para incrementar mais ações de caráter sustentável,
pois ainda há, ainda que de forma reduzida, sobras e refugos sem solução.
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ANÁLISE E CONCLUSÕES
A moda é alimentada pelo desenvolvimento de um extenso número de novos
produtos em todos os elos da cadeia gerando um novo produto na etapa seguinte
ou solicitando o desenvolvimento de novas matérias primas O design das peças
com um maior número de recortes e volumes diferenciados (prega, franzidos e
vieses,...) dificultam um melhor encaixe dos moldes. Como resultado, as partes entre
os moldes tornam-se maiores resultando em maior descarte de resíduos têxteis.
Uma das soluções que se apresenta para a redução dos efeitos negativos causados
pelos resíduos é o grupo de conceitos dos 5 Rs. Percebe-se que, a partir do design
de moda, os conceitos dos 5 Rs. revelam-se como caminhos seguros e alternativos
para o controle de descartes de resíduos sólidos. As empresas basearam-se nessa
teoria para obter, de fato, resultados significativos com o objetivo de preservar o
meio ambiente. Sobre o assunto estão sendo implementados projetos acadêmicos
no estado de São Paulo com o objetivo de divulgar e disseminar tais conceitos entre
as principais empresas de confecção de vestuário de moda do país.
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Efeitos estéticos inovadores
em tecidos para acessórios
de moda obtidos através
de acabamentos especiais
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abstract
In present fashion market, where competitiveness is a requisite and a result of
globalization, the company’s ability to arrive early and with innovation, pleasing and
surprising the consumer, is a decisive factor for success. Thus, fashion design plays a
fundamental and decisive role. The interface between design and technology allows
aesthetic and/or functional innovative effects in clothing and fashion accessories.
Hence, this research explores the aesthetic effects obtained using phosphorescent,
thermocrhomic and photochromic dyes applied on white and/or colored fabrics by
classical or digital printing processes and also with surface finishing coating, allowing
increasing the range of aesthetic and functional possibilities.
This work sought to respond, in terms of implementation, to contemporary-inspired
themes, developed under the QREN-Mobilizer PT21 Project - Powered Textiles 21-Century
- PPS Hightech Fashion/Fashion Fabrics, following an experimental methodology of
technologies looking for project materialization of aesthetic and functional concepts into
fabrics for wallets.
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The innovative results from the joint application of the different technologies and
the aesthetic effects rely on the interaction with the environment, in particular to
temperature variation, light exposure and changes from light to dark. The functional
finishes allow a different feeling touch given the creation of hydrophobic barriers, namely
water and oil repellency, relevant to wallet products.
According to CELASCHI et al (2009), in this research, inserted in a fashion design master’s
thesis, design works as a mediator between: technology and art to form conception;
technology and economy for function definition (functional fabrics and wallets useful
to people); economy and humanities for added value (innovation for difference and
satisfaction). Between humanities and arts to increase significance is perhaps the design
mediation with less weight on this project, given the typology of products under study.
Keywords
Design de moda; Acessórios de moda; Interface design e tecnologia; Efeitos fotocrómicos,
termocrómicos e fosforescentes; Revestimentos funcionais de tecidos.

introdução
O desejo de diferenciação em relação ao resto da população, por parte de alguns
indivíduos, levou a um ciclo de transformações e tendências, tendo mesmo ditado
algumas regras para os consumidores e, com o decorrer dos tempos, transformouse num meio de comunicação entre grupos de pessoas num mundo sem fronteiras.
Na ligação entre a criatividade, a inovação e tendências, surge o Design, que transforma um conjunto de ideias num projeto prático para produção de coleções de
vestuário e acessórios, com nova aparência através da forma, características, estrutura, qualidade e durabilidade, entre outros.
“Sendo o Design uma disciplina académica jovem que historicamente tem faltado
estabelece-se, entretanto, entre quatro sistemas de conhecimento que tradicionalmente têm interagido mal: humanidades, tecnologia/engenharia, arte/criatividade,
economia/gestão. A sua atitude em catalisar conteúdos e sintetizar os seus efeitos
em termos de forma, função, valor e significado para o utilizador final representa
uma componente essencial e constitui o objeto de um número crescente de estudos focados na fase chamada “metaprojetual” do processo de Design” (CELASCHI et
al, 2009, p.7) (figura 1).
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Figura 1: O Design como mediador entre os sistemas de conhecimento. (CELASCHI et al, 2009, p.7).

Ligado a todo este contexto, encontra-se o Designer de Moda, que tem como função projetar as coleções atempadamente para serem comercializadas. Independentemente do estilo, ou moda em si, o Design de Moda tem uma relação direta com
o artigo em produção. Aí, utiliza os seus conhecimentos e prática na área da Moda,
para adequar as suas criações aos padrões de consumo.
Inserido numa matriz à sua escala, o Designer assume a responsabilidade de traduzir
visualmente o que a sua inspiração, influência e conhecimentos lhe proporcionam,
através da aplicação dos seus conceitos em matéria palpável, inserida num enquadramento de ideias, tendências e antecipação, no tempo, de uma conceção secreta.
Faz a ligação entre criatividade e inovação.
Segundo VILAR (2014, p.55), “O Designer na herança do fazer artístico em que se
encontra dividido entre tecnologia, autoria e programa, estabelece relações de fronteira com a engenharia (programa + tecnologia), com a arte (tecnologia + autoria) e
com a gestão (autoria + programa).”
O mundo da Moda com as suas sucessivas mudanças traz-nos novos visuais nas
mais diversas variantes, o que nos permite, muitas vezes, aderir, sentirmo-nos melhor connosco próprios e aumentar a nossa autoestima (BODDY, 2014) (FERRARA e
BENGISU, 2014).
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Em paralelo com a evolução da moda no vestuário, surgem também alguns acessórios que combinam com aquele. Cada vez mais existe uma forte tendência em
ajustar as carteiras de mão das senhoras ao coordenado usado. Na figura 2 podem
observar-se alguns modelos inseridos nas tendências atuais.

Figura 2: Carteiras de senhora em passerelles de Milão, Paris e Londres, primavera – verão 2015. (Missoni, Antonio Marras,
Victor & Rolf, Sonia by Sonia, Emanuel Ungaro, Stella McCartney, House of Holand e McQ). Fonte: WGSN – Acedido em 15-022015

Processos de coloração dos substratos
A escolha do substrato depende da aplicação a que se destina. Utilizam-se diversos
substratos como lã, viscose, poliamida, poliéster, celulose regenerada e misturas de
poliéster/algodão e poliéster/lã.
O processo de tingimento mais usado é o chamado processo por esgotamento,
em que o material têxtil fica em contato praticamente permanente com o banho
de tingimento. A estamparia tem como objetivo alterar a apresentação da matéria
têxtil, tornando-a multicolorida, mais diferenciada, mais ou menos atraente e ao
mesmo tempo mais valorizada. Confere também uma identidade própria provocada
pela forma, estilo e arte.
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Com o desenvolvimento da eletrónica e da informática surgiu em 1990 o mais recente processo de estamparia, o digital, onde as imagens são impressas diretamente
no tecido com todas as cores em simultâneo.
Corantes com características especiais
Estes corantes, quando aplicados produzem alterações de cor provocadas pelo
estímulo externo existente, resultante das mudanças das características do meio
onde está inserido (reflexos, calor, luz, etc.) (BAMFIELD e HUTCHINGS, 2010). Podem
aplicar-se em têxteis para vestuário, têxtil lar, acessórios etc., e acrescentam funcionalidades aos artigos tintos com corantes clássicos.
Os materiais com características fluorescentes refletem a luz recebida e brilham só
enquanto atingidos pela luz. Os corantes fosforescentes brilham no escuro, porque
absorvem e armazenam energia quando expostos a qualquer fonte de luz. São
carregados em minutos e os seus efeitos podem durar horas (ZIMMER, 2014).
Um objeto colorido com um corante fotocrómico é aquele que, quando exposto à
luz solar realça a sua cor (ALDIB, 2013). Se essa luz desaparece, volta à cor original
provocada pela ausência de luz UV.
Os corantes termocrómicos são compostos por microcápsulas que alteram a cor de
forma reversível, induzidos por uma mudança de temperatura. Se a temperatura
ultrapassar o limite abrangido pelas propriedades do corante, este torna-se transparente e deixa de ter qualquer efeito visual, se a temperatura baixar a reação provoca
o efeito oposto realçando a cor do corante aplicado, voltando o objeto à cor original
(FALLON, 2006).
Tipos de substratos e corantes aplicados
Com o intuito de avaliar o aspeto final de alguns artigos têxteis na conceção de vestuário e acessórios relacionados com a moda atual, apresentam-se alguns resultados
de estampagem e revestimento com corantes de características diferentes. Nas
tabelas 1 e 2 mostram-se os substratos e corantes utilizados.
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Tabela 1: Substratos utilizados no estudo

Tabela 2: Corantes especiais utilizados

Resultados
Com todos os moldes e confeção da responsabilidade da Designer Liliana Ribeiro, as
figuras 3 a 6 apresentam o produto final de conceção de acessórios de moda (carteiras para senhora) com aplicação de corantes especiais pelo processo de estamparia
convencional e revestimento de impermeabilização em substratos simples previamente estampados na impressora digital.

Figura 3: Carteiras de tecidos de lã (Ref. 1 e 2) e poliéster/linho (Ref. 3) previamente estampados na impressora digital, com
aplicação de corante fotocrómico pelo processo de estamparia convencional e revestimento de impermeabilização. Fonte:
Projeto Mobilizador PT21 e Designer Liliana Ribeiro.
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Figura 4: Mochila em tecidos de lã (Ref. 1) e poliéster/linho (Ref. 3) com efeito fotocrómico. Impressão digital, efeito
fotocrómico, fosforescente e de impermeabilização. Fonte: Projeto Mobilizador PT21 e Designer Liliana Ribeiro.

Figura 5: Carteira em lã (Ref. 1) e poliéster/linho (Ref. 3). Acabamento fotocrómico, fosforescente e de impermeabilização.
Fonte: Projeto Mobilizador PT21 e Designer Liliana Ribeiro
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Figura 6: Modelos de carteira pequena em tecido de lã (Ref. 2) com acabamento termocrómico e fosforescente. Fonte: Projeto
Mobilizador PT21 e Designer Liliana Ribeiro

Conclusões
Os efeitos inovadores em tecidos para vestuário e acessórios de Moda, obtidos através de acabamentos especiais, tornam-se numa mais-valia para o consumo dos dias
de hoje e aumentam o leque de possibilidades de escolha para o consumidor.
Para o designer a aplicação individual ou em combinação de corantes, conjuntamente com outros acabamentos, vem incrementar a possibilidade de novas criações
e a expansão de algumas ideias inovadoras para a concretização de novos projetos.
Encontrar pistas inseridas no plano da inovação e enquadramento nas exigências
da moda é fundamental e a combinação de efeitos inovadores, pouco divulgada, já
que a literatura é escassa, parece ser uma boa aposta para uma diferenciação.
O custo de alguns produtos utilizados ainda é elevado, contudo, os efeitos inovadores que proporcionam destinam-se a um nicho de mercado que valoriza a diferença
e que lhes confere valor acrescentado.
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O desenvolvimento tecnológico tem proporcionado também uma mais-valia para a
inovação cada vez mais orientada para as necessidades específicas do consumidor
que muitas vezes procura respostas para se enquadrar na moda. Apostar na diversificação, tanto em vestuário como em acessórios, é uma tarefa de especial importância que nem sempre é conseguida.
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abstract
In recent years, and also prospects for the future, the population of the big cities
worldwide, grew at the expense of population in rural areas. There is an attraction for
employment (not rural) and by the modern environment that cities offer, even if the
quality of life is not that hoped and wished, but the demand, on the one hand, of the
opportunities and, on the other, a life filled, maintains the illusion of the big cities. We
are witnessing, thus, a frenetic experience, marked by the ambition rhythm of the rising
corporate profits, the constant search for new products and services to offer to the
consumer, and this to have a consumeristic paper, of pleasures delight (even if small)
of momentary duration, in a logic of a maximum enjoyment and quick disposal. It is a
time of marketing dominance over the emotions rather than the rational. One of the
best examples of this lifestyle is the fast-fashion, which has grown in recent years and still
has growth projection in the future. The most important fast-fashion companies are the
largest of the fashion field, with an extremely urban intervention, located in the areas of
greatest commercial concentration of the cities. For example, the bustling Oxford Street is
the street of fast-fashion stores in London.
As a counterpoint, it has emerged in recent years a more conscious approach, more
concerned with sustainability and human values. The slow-design is a unique and
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vital form of activism that returns values to the design and contributing to the shift
towards sustainability. The concept of slow-fashion rises from the slow-food movement,
founded by Carlo Petrini in Italy in 1986. “The slow-food movement links the pleasure
of food with the attention and responsibility for the defense of biodiversity, as opposed
to food standardization, defending the information given to consumers, and cultural
identity associated with the confection of food, own every culture. Was extended also
to other concepts such as the slow-cities, for example, an architecture of other values
of time fruition within the urban contexts in order to improve the quality of life and the
experiences of the inhabitants” (LIMA, 2012).
Keywords
Design de moda; Slow-fashion; Herança cultural; Preservação de tradições Portuguesas;
Análise de casos.

Introdução
Este trabalho de investigação procura analisar e discutir casos de preservação
da memória e tradições portuguesas, aliados a coleções de moda de marcas
nacionais e internacionais, inspiradas na herança cultural portuguesa. Seguem,
por isso, princípios de slow-fashion, pois criam significado ao relacionar a arte
com as humanidades (CELASCHI et al, 2009), tornando as peças de vestuário
emocionalmente ligadas ao consumidor, quase numa lógica afetiva e de
longevidade, portanto ambientalmente sustentável. Por outro lado, os princípios de
slow-fashion, agora em termos de sustentabilidade social, verificam-se em muitas
destas intervenções de design, pois assentam em trabalho artesão de comunidades
rurais.
Na moda a tradição e a modernidade sempre estiveram interligadas nas mais
diversas áreas do design, incluindo o design de moda. É o caso, por exemplo, de
uma loja tradicional de venda de vestuário estar atualmente a cair em desuso,
devido ao facto de as pessoas procurarem cada vez mais inovação e uma
aproximação ao mundo virtual. Neste campo, o design é capaz de responder e até
surpreender a sociedade com o que é capaz de fazer. São por vezes as técnicas
tradicionais que dão excelentes acabamentos/detalhes às peças de vestuário, que
não seriam tão bem conseguidos com as técnicas modernas, pois nem sempre
automatismo é sinónimo de melhor qualidade. Por esta razão, estas duas técnicas
estão tantas vezes ligadas e há quem recupere nas suas coleções a memória destas
conhecidas técnicas tradicionais. O mesmo acontece com a identidade cultural
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e as tradições, pois o design de moda é capaz de redesenhar esses elementos
transformando-os e combinando-os com peças com design atual, que segue as
tendências de moda.
LOMAZZI (1989:87) afirma que “a moda, a de vestir, é antes de tudo um sistema de
sinais significantes, uma linguagem: a maneira mais cómoda mas também a mais
importante e mais direta que o indivíduo possa usar diariamente para se exprimir,
para além da palavra”. Enquanto BARTHES (1967:209) salienta que a própria moda
pode proceder de uma forma imediata a um resumo dos seus traços e dá-los a
conhecer aos seus consumidores, e que a moda compreende, sob grandes linhas
ou tendências, um reduzido número de traços, pois é essencial que a fórmula seja
memorável.
1.Azulejo Português
Todas as estações, as tendências de moda lançam e envolvem estampados que das
passerelles passam para as vitrinas e que respondem aos desejos dos consumidores.
Existe um padrão que tem vindo a ganhar destaque, que é o que se inspira nos
desenhos dos azulejos portugueses. Estes são marcados principalmente pelas cores
azul e branco, e por retratarem cenas do quotidiano de Portugal, mas não só, pois
também carregam desenhos “livres”, bem como outras cores, como o ocre e um
vermelho pastel. A tendência é inspirada nas louças, azulejos e porcelanas antigas
com desenhos geométricos e florais. Este padrão ganhou visibilidade a partir do
momento que nomes como Prada, Valentino e Roberto Cavalli o colocaram nos seus
coordenados e os levaram para as passerelles.
1.1 Análise de casos
O segmento para a coleção Resort 2011 da Prada (figura 1) era de uma leveza não
exigente que ditou que a única diferença entre um vestido de cocktail e o de praia
fosse o comprimento da saia.
As peças de roupa modeladas com os brilhantes azulejos portugueses, o que
tornava o tipo de roupa como uma lembrança de verão. Também Roberto Cavalli
na coleção Resort 2013 (figura 2) a inspiração foi a mesma, em que o padrão azul
e branco era alternado com uma versão em amarelo canário, entre outras, faziam
parte dos coordenados selecionados.
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Figura 1: Resort 2011 Prada (Fonte: WGSN - Consultado em 15 de maio de 2015)
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Figura 2: (a) e (b) Resort 2013 Roberto Cavalli (Fonte: WGSN - Consultado em 17 de maio de 2015)

Dolce&Gabbana na pre-fall 2016 (figura 3) usou os motivos azulejos portugueses
que foram sabiamente transpostos para as peças de roupa, bem como para
acessórios atraentes.
A marca portuguesa denominada “Portuguesa” é um projeto que pretende fazer um
elogio à cultura e identidade de Portugal. A marca tem o seu próprio design e para
as suas peças procura inspiração nos azulejos tipicamente portugueses, o azulejo
azul e branco, (figura 4-a); nos padrões dos lenços dos namorados de Vila Verde
(figura 4-b); nos lenços de Viana do Castelo; e nas ilustrações das histórias da Anita,
entre outros.
Lazuli (figura 5), uma marca de calçado e acessórios da empresa Shoelutions
transporta para os seus objetos de design a riqueza histórica do azulejo português
enquanto elemento decorativo que eterniza a tradição de Portugal.
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Figura 3: Pre-Fall 2016 Dolce & Gabbana (a) (Fonte: http://cdn3.yoox.biz/dg2/wp-content/uploads/2015/05/dolce-andgabbana-fall-winter-20152015-womenwear-blu-maioliche-shop-the-look-1-medium.jpg, Consultado em 2 de junho de 2015);
(b) (Fonte: http://cdn3.yoox.biz/dg2/wp-content/uploads/2015/05/dolce-and-gabbana-fall-winter-20152015-womenwear-blumaioliche-total-look-26-medium.jpg, Consultado em 2 de junho de 2015)

Figura 4: Portuguesa (a) (Fonte: https://www.facebook.com/handbagsportuguesa/
photos/a.779788282106953.1073741848.29798106028 7680/779788525440262/?type=3&theater, Consultado em 20 de maio de
2015; (b) (Fonte: http://thumbs.web.sapo.io/?epic=8PlSsWu7LdSAv639T1RO12lMf7qZuH6CtPdY6CLMSEBHXdXx1PIjPG/
v8zPfobCWtyReYInCj/WdI/JnjvAoOVYG+Ak908ItY06sTucHVyc+xAuiUw5np7jUPZwO+eS0PfGq&Q
=90&crop=center&ar=1&png=0&H=350&W=350,Consultado em 8 de dezembro de 2014)
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Figura 5: Lazuli (a) (Fonte: https://www.facebook.com/Lazuli.pt/
photos/a.883253508363883.1073741852.542384232450814/893157 337373500/?type=3&theater,
Consultado em 20 de maio de 2015) (b) (Fonte: https://www.facebook.com/Lazuli.pt/
photos/a.1003667692989130.1073741856.542384232450814/10036 67849655781/?type=3&theater, Consultado em
20 de maio de 2015)

2. Lenços dos Namorados
Tudo indica que a origem dos “lenços dos namorados”, também outrora
conhecidos por “lenços de pedidos”, esteja nos lenços senhoris do
séc. XVII - XVIII, adaptados depois pelas mulheres do povo, dando-lhe
consequentemente um aspeto caraterístico. Inicialmente faziam parte
integrante do traje feminino e tinham uma função fundamentalmente
decorativa. Eram lenços geralmente quadrados, de linho ou algodão,
bordados segundo o gosto da bordadeira.
Atualmente, os lenços dos namorados não se restringem somente ao
básico (lenços), pois adaptaram-se às novas tendências e abrilhantam
desfiles de alguns dos mais importantes designers. Ana Salazar foi pioneira
seguida pelos Storytailors e por Agatha Ruiz de la Prada, que adotaram o
lenço dos namorados como acessório nas suas coleções. Assim, os lenços
dos namorados deixaram de ser apenas decorativos para passar a ser um
objeto de moda, que pode ser adaptado pelo design às novas tendências.
2.1 Análise de casos
O concurso “Namorar Portugal” emergiu da intenção de promover um
produto cultural de excelência – os lenços dos namorados. O objetivo do
concurso é a promoção dos lenços como elementos de arte e tradição
local, desafiando designers a conceberem peças contemporâneas
inspiradas nessa tradição. Inicialmente era um concurso nacional mas,
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atualmente, é já um concurso Internacional de Criadores de Moda. Iniciou-se,
assim, uma aproximação aos lenços dos namorados, entre os meios artísticos e o
design de moda. O coordenado “sopro de vida” da designer Marta da Costa (figura
6) foi submetido ao concurso Namorar Portugal 2009, segundo as tendências de
moda para primavera/verão 2009, com inspiração na temática dos “lenços dos
namorados”. Com o coordenado pretendeu ir buscar à memória as antigas tradições
do namoro, os sentimentos amorosos das raparigas casadouras, a sua arte de
encantar, e dar-lhe um novo fôlego, o vigor dos tempos modernos.

Figura 6: “Sopro de Vida” primavera/verão 2009 (Marta da Costa, 2009)

Em 2011 a marca alemã BMW manifestou um gesto de total envolvência no conceito
do evento que também apadrinhou, e apresentou em público um Mini One
descapotável com carroçaria “bordada” com motivos dos lenços dos namorados
(figura 7).
Em 2012, a designer espanhola Agatha Ruiz de la Prada enamorou-se de tal forma
pela tradição dos lenços dos namorados, que ela própria desenhou um lenço (figura
8) que foi bordado pelas bordadeiras da cooperativa da Aliança Artesanal.
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Figura 7: Mini One da BMW decorado com motivos dos lenços dos namorados
(VIII Concurso Internacional de Criadores de Moda)

Figura 8: Lenços dos namorados por Agatha Ruiz de la Prada
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Conclusão
No design de moda contemporâneo é frequente visualizarem-se formas e
elementos gráficos de peças artesanais e etnográficas, de diferentes culturas e
tratadas de diversas formas. Esta referência a tais elementos está cada vez mais
visível nos mais distintos objetos do design de moda. Sendo que é cada vez mais
frequente os artesãos e os designers trabalharem em parceria na produção de
objetos comercializáveis em maior ou menor escala e também na produção de
peças de autor, tornando-os individualizados e únicos.
“A tradição (…) não pode ser herdada e, se a quisermos, tem de ser obtida com
árduo labor. (…) O sentido histórico compreende uma perceção não só do passado
mas da sua presença (…)” (ELIOT, 1997:23). O que outrora poderia ser inaceitável na
moda, com o passar do tempo e a alteração de comportamentos sociais, atualmente
pode ser visível nas mais diversas formas dos objetos de design de moda.
O designer de moda tem uma função muito relevante e influente na divulgação da
cultura e tradição, pois ao associar aos seus objetos (peças de vestuário, acessórios,
calçado, etc.) elementos gráficos, formas e símbolos culturais e/ou tradicionais
permitem manter viva essa memória e acrescenta-lhes valor. Compete ao designer
demonstrar a relevância e as possibilidades de se fazer do design um meio de
inovação e preservação, atuando em todas as fases do processo da criação e
fabricação.
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Estudo comparativo dos tecidos
de malha fabricados com algodão
orgânico, liocel e soja, utilizados
na fabricação de vestuário
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abstract
The textile fabrics should provide comfort, protection, ease of maintenance, durability
and aesthetics and the raw material has great influence on the functional aspect of
the fabric. This work has as main objective to make a comparative study between
characteristics of knitted fabrics produced with fibres: organic cotton, soy fiber and
lyocell that are will used for the production of goods. The fabrics were produced from the
circular machine with mass per unit area statistically equal.
Determination of weight (ASTM D 3776-96), determination of pilling tendency (ASTM
D 4970-05), determination of bursting strength (ASTM D 3786-01), determination of
elasticity and elongation (JIS L 1018-02), determination of moisture absorption by
capillarity (JIS 1907-02) and determination of dimensional change (NBR 10320-88) were
chosen as trials, to determine among the raw materials studied which are those which
add more functionality to knitted fabrics. The results indicated that these materials are
adequate for textile applications. However, fabric made from soy fiber show greater
potential to meet consumer needs.
Keywords
knitting, sustainable fibers, textile fabrics, design of experiments
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Introdução
Desde meados da década de 1990, a cadeia produtiva têxtil brasileira perdeu mais de um
milhão de empregos e milhares de fábricas. A redução do número de empresas deveu-se
principalmente ao processo de consolidação do setor e à inadequação de muitas empresas às
novas condições impostas pelo fim do regime de substituição de importações, que incentivou
os investimentos destinados à atualização tecnológica das empresas e da substituição de
máquinas obsoletas por máquinas mais modernas (LUPATINI, 2004).
A procura de um modo de vida sustentável torna-se cada vez mais importante para o mundo
atual e mais ainda para as futuras gerações. Para Sachs (2004), “a sustentabilidade no tempo
das civilizações humanas vai depender da sua capacidade de se submeter aos preceitos de
prudência ecológica e de fazer um bom uso da natureza”. Nesse contexto, é um desafio para
todos a tentativa de se responsabilizar por esse conceito a partir da premissa de que o mundo
é um só e finito; seria então uma tarefa comum a todos buscar soluções para a degradação
ambiental que vem ocorrendo ao longo dos tempos.
A competitividade do setor de confecções é determinada pela capacidade de compreender
e reagir às necessidades dos seus clientes. Nesse contexto, pode-se afirmar que a indústria
têxtil deve estar preparada para responder ao fenômeno da moda, que obriga a uma enorme
versatilidade de produtos e processos, mas ao mesmo tempo ter em atenção a crescente
preocupação ecológica, de bem-estar, de segurança e de funcionalidade (FILGUEIRAS et al.,
2008).
Para o campo da moda, é um desafio conceber novos produtos para o vestuário de acordo
com o princípio sustentável, uma vez que ela é encarada como efêmera, já que possui ciclos
de vida curtos e seu apelo ao consumismo torna-se um entrave a tal princípio. Para o setor
têxtil torna-se também um desafio, pois sua cadeia de produção é um processo poluente e
que gera muitos resíduos.
Diante dessa nova realidade de preocupação maior com o meio ambiente, faz-se necessária
a adequação dos produtos de vestuário às medidas sustentáveis para beneficiar tanto o
ambiente como a sociedade.
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Revisão Bibliográfica
As fibras têxteis podem ter várias origens, e esse é o critério comumente utilizado
para sua classificação. Assim, as fibras podem ser: de origem natural, se forem
produzidas pela natureza, sob uma forma que as torne aptas para o processamento
têxtil; ou de origem química, se forem produzidas por processos industriais. As fibras
não naturais podem ser obtidas a partir de polímeros naturais transformados por
ação de reagentes químicos (fibras artificiais) ou por polímeros obtidos por sínteses
químicas (fibras sintéticas) (SANCHES, 2011).
Com o surgimento de diversos movimentos em defesa do meio ambiente e a
preocupação com a insustentabilidade dos padrões de consumo atuais, viuse a necessidade de se procurar alternativas que fossem ao encontro de um
desenvolvimento mais sustentável (GRAZIANO et al, 2009).
Dentre as matérias-primas usadas na fabricação de tecidos, encontram-se as fibras
ecológicas, ou sustentáveis,
“[...] entre as fibras naturais, o algodão orgânico, cultivado sem o uso de fertilizantes e
pesticidas, está se tornando popular. Aqueles que estão profundamente preocupados com a
poluição e problemas de danos à saúde associados aos corantes sintéticos estão propagando
o uso do algodão naturalmente colorido” (CHAVAN, 2004).

O algodão responde por aproximadamente 80% das fibras utilizadas nas fiações
brasileiras (OLIVEIRA, 1995 apud ALVES, 2006). A adoção do algodão orgânico seria
bastante impactante, pois sua cultura é a que mais polui e mais mata agricultores no
mundo.
Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, no mundo existem entre
500 mil e 2 milhões de vítimas de intoxicações agroquímicas, e um terço delas é de
cultivadores de algodão (SCHULTE, 2007). A fibra totaliza 3% das terras cultiváveis
no planeta, mas contabiliza 25% dos agrotóxicos consumidos no mundo (ZANESCO,
2008).
A agricultura orgânica busca o equilíbrio e o desenvolvimento sustentável do meio
ambiente, da fauna e flora e do ser humano, para que todos possam interagir com
respeito.
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A diferença entre a produção orgânica e a convencional está no respeito ao ciclo
das estações do ano e às características da região. A colheita é realizada na época de
maturação, ou seja, sem indução, há rotação e consorciação de culturas, assim como
uso de adubos orgânicos e reciclagem de materiais. O tratamento contra pragas e
doenças é natural e as plantas invasoras são manejadas sem herbicidas. Os produtos
são separados dos não orgânicos desde o manuseio ao maquinário e do transporte
à venda; as certificadoras fiscalizam sua comercialização da mesma maneira que o
ambiente em que fica exposto. As propriedades que exploram os trabalhadores ou
usam mão de obra infantil não recebem o certificado (AFFONSO; SONATI, 2010).
Outra fibra de baixo impacto ambiental é o liocel, nome genérico para uma fibra de
celulose regenerada obtida por meio da dissolução da polpa de madeira colhida,
utilizando um solvente orgânico: óxido N metil morfolina, sendo este facilmente
recuperado e reciclado (CHAVAN, 2004). A técnica de fiação em solvente adotada é
ecologicamente correta.
O liocel é fabricado a partir da celulose da polpa da madeira de árvores, essa fonte
é livre de muitos problemas ambientais associados ao cultivo de algodão, por
exemplo, a utilização de grandes quantidades de fertilizantes sintéticos, pesticidas,
herbicidas, inseticidas químicos, entre outros. As químicas utilizadas no plantio de
madeira põem muito menos carga no meio ambiente.
O material de partida para a fabricação do liocel e da viscose é o mesmo, a polpa
demadeira, entretanto os processos de fabricação são diferentes. Nenhum derivado
de celulose é formado no primeiro, enquanto a fabricação de viscose envolve a
formação de derivados intermediários e de subprodutos ecologicamente incorretos.
As fibras químicas derivadas das proteínas da soja (Soybean Protein Fibre − SPF) são
conhecidas como “fibras têxteis verdes”, pois a origem da matéria-prima derivada
da soja é renovável. O polímero para a produção da SPF é produzido a partir da
bioengenharia da pasta residual obtida na extração do óleo de soja (FALCETTA,
2003).
A fibra de soja é uma fibra proteica regenerada a partir da semente de soja, não
deveser considerada uma fibra de origem vegetal natural, mas sim artificial. A
proteína é retirada da pasta residual obtida na extração do óleo de soja, através
das novas tecnologias da bioengenharia. O licor, rico em proteínas, é submetido à
fermentação na presença de enzimas e agentes auxiliares, resultando na formação
de 18 tipos de proteínas (aminoácidos). Em seguida, é feito o aquecimento do
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líquido resultante do processo de fermentação, provocando transformações
na estrutura das proteínas, e preparando a solução para a extrusão. O processo
de obtenção dessas fibras é realizado a úmido. Posteriormente, as fibras são
termofixadas (aquecimento), onduladas e cortadas. O banho deve ser realizado em
baixa temperatura, para evitar o amarelamento das fibras quando submetidas a
temperaturas maiores que 120°C, fato que também ocorre com as fibras derivadas
da seda (FALCETTA, 2003).
A fibra derivada da soja é conhecida como fibra da saúde, fibra confortável e fibra
têxtil verde do novo século. Sua matéria-prima é renovável e, mesmo sendo uma
fibra artificial, sua produção não contamina o meio ambiente, pois após a retirada
das proteínas os resíduos da pasta servem como ração para os animais (GUIMARÃES
et al., 2010).
Materiais e Métodos
Na fabricação dos tecidos de malha foram utilizadas as seguintes matérias-primas:
fios fiados de algodão orgânico, de título nominal: 18,0x1tex; fios fiados de liocel, de
título nominal: 14,8x1tex e fios fiados de soja, de título nominal: 16,0x1tex.
Os tecidos foram fabricados em uma máquina circular, monofrontura, da marca
L. Degoisey, com diâmetro de 95,25 mm (3 ¾ polegadas), 236 agulhas, com uma
finura de 20 agulhas por polegada e sistema de alimentação positiva. As malhas
foram beneficiadas, em banho único, em uma barca de laboratório, para garantir as
mesmas condições de acabamento.
A significância dos resultados experimentais foi verificada através da análise da
variância (ANOVA), com intervalo de confiança de 95% (p = 0,05), e a determinação
da regulagem ótima da máquina foi feita através da análise da superfície resposta.
Nos tecidos acabados, foram realizados os ensaios de gramatura (ASTM D 3776 –
96), pilling (ASTM D 4970 – 05), pressão de ruptura (ASTM D 3786 – 01), elasticidade
e alongamento (JIS L 1018 – 02), absorção de umidade (JIS L 1907 – 02) e alteração
dimensional (NBR 10320 – 88).
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conclusões
Vem crescendo, no mundo todo, o contingente de pessoas preocupadas com os
problemas do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. Para atender a
essa demanda de consumidores, empresas do setor têxtil estão, gradativamente,
como forma de diferenciação, passando a utilizar matérias-primas produzidas a
partir de sistemas menos agressivos ao meio ambiente.
O vestuário de moda exerce influência sobre as pessoas e, ao se propor produtos
desenvolvidos num âmbito sustentável, pode-se estimular um pensamento crítico
em relação ao consumo de produtos ecologicamente corretos.
Os requisitos funcionais normalmente pretendidos nos artigos de vestuário são:
conforto durante o uso, proteção relativa a condições climáticas (chuva, vento, neve,
baixas temperaturas, etc.), estética, facilidade de manutenção e durabilidade.
Os resultados experimentais mostram que, para todas as características analisadas,
as matérias-primas selecionadas para a realização deste trabalho são adequadas
para a fabricação de vestuário. Entretanto, os tecidos fabricados com fio de soja, em
comparação aos fabricados com algodão orgânico e liocel, têm maior potencial para
atender as necessidades do consumidor.
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O TECIDO DE RENDA COMO SIGNO
NO TRAJE TRADICIONAL DAS BAIANAS
ID 367
Aymê Okasaki, António Takao Kanamaru, Francisca Dantas Mendes
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abstract
This research deals the use of lace in clothing of Bahia. Analyzing the historical origin of
the clothes Bahia, the research want to define the meanings and reasons for the use of
fabric of lace. This research started from a bibliographic reference defines the composition
of the clothing of Bahia and the history of lace inserted on the clothes of Bahia used in
ceremonial rituals, during the period of slavery in Brazil. Finally, it discusses the symbolic
functions of this fabric in clothes of Bahia into the present.
Palavras-chave
Rendas , baianas, vestuário, identidade cultural, têxtil
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Introdução
Esta pesquisa trata da adoção de tecidos de renda no vestuário típico das baianas,
após o século XVI. A partir dessa temática surgiu a questão que norteará a pesquisa:
quais os motivos e significações para o uso das rendas neste vestuário atualmente?
A hipótese mais evidente é que as razões são histórico-culturais, devido à imitação
prestigiosa, ainda no período escravagista do Brasil, quando os escravos buscavam
uma ascensão psicológica, imitando a estética do vestuário de seus senhores.
Uma das justificativas para a realização desta pesquisa é o reconhecimento
específico da renda no vestuário das baianas como patrimônio cultural, como já
ocorreu com o acarajé. Com este prestígio este traje poderia receber a proteção de
patrimônio cultural e se perpetuar.
Introdução
Objetivo geral
Mostrar a evolução da utilização das rendas pelas baianas, desde a vinda dos
escravos africanos ao Brasil.
Objetivo específico
Identificar os significados e motivações para a utilização dos tecidos de renda nos
trajes das baianas.
metodologia
Este artigo trata-se de uma pesquisa descritiva e explicativa acerca da utilização dos
tecidos de renda no vestuário das baianas. A pesquisa tem como base, referências
bibliográficas.
1.Origem do traje das baianas
Primeiramente, é preciso identificar a origem do chamado “traje de baiana”. Ele
surgiu da interação entre a cultura africana e a luso-brasileira, após o século XVI,
quando chegaram os primeiros navios negreiros na costa nordestina do Brasil. A
interação entre os escravos e os europeus foi essencial na criação do traje, com
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rendas, tecidos variados e o contraste do algodão alvo com os de cores vívidas. Essas
cores marcavam, entre outras características, as etnias da qual estes negros vinham.
Na Bahia, as etnias mais influentes na cultura e vestuário, devido ao grande número
de escravos e à resistência à aculturação, foram os Banto, daomeanos (Jejes), NagôIoruba e as etnias de Kêto (PIERRE 2002: 27-29).
Os trajes tradicionais africanos foram modificados, após a chegada ao Brasil. A
influência dos colonizadores europeus, as matérias-primas brasileiras e condições
de sobrevivência destes negros modificaram as vestes. As roupas das escravas
influenciaram e sofreram influência dos trajes das senhoras. Assim, os escravos mais
próximos dos senhores se vestiam diferente dos escravos que trabalhavam em
tarefas com pouco contato com seus senhores (MARTINI 2007).

Figura 1: Baiana na festa de Santa Bárbara, Salvador. Fonte: IPHAN 2004.

Importante salientar que a veste atual, como o da figura 1, é derivada do traje de
crioula. Isto porque a roupa dos escravos vindos da África era mais simples, em
comparação à dos crioulos, negros nascidos no Brasil. Os crioulos detinham uma
melhor posição social, podendo trabalhar em funções domésticas ou como escravos
de ganho. As crioulas serviam de troféu na prateleira do senhor, onde ele poderia
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exibir o quanto eram exóticas as escravas que ele sustentava. Por isso, os escravos
mais próximos dos senhores deviam ter uma boa aparência. Assim, estes eram
muitas vezes vistos com roupas emprestadas ou librés (uniformes). Quando o senhor
exibia um escravo bem cuidado era como exibir um bem de maior valia, ostentando
poder (MARTINI 2007).
1.Vestuário das baianas
Dentre diferentes trajes afro-brasileiros, um dos mais conhecidos é o das baianas.
Presentemente, ele é popular nos terreiros de candomblé, vendas de acarajé e
alas de carnaval, com modelos diferenciados. O traje chama atenção pelo volume,
onde não se sabe até onde são rechonchudas as baianas ou onde são volumosas
as camadas de rendas das saias. Esta amplitude é uma característica histórica, que
simula um quadril maior, que significava boa saúde para o parto dos filhos, além de
um símbolo sexual.
Contudo, é necessário identificar a composição do traje:
[...] A primeira e marcante identificação da baiana de acarajé ocorre pelo traje com rica e
complexa montagem de panos. Turbante, tecido em diferentes formatos, texturas e técnicas
de dispor, conforme intenção social, religiosa, étnica, entre outras; anáguas, várias, engomadas,
com rendas de entremeio e de ponta, espécie de segunda saia; saia, geralmente com cinco
metros de roda, tecidos diversos, com fitas, rendas, entre demais detalhes na barra; camisu,
geralmente rebordada na altura do busto; bata por cima e em tecido mais fino; pano-da-costa
ou pano-de-alaká de diferentes usos, tecido de tear manual, outros panos industrializados,
retangulares, de visual aproximado ao das peças da África [...] (IPHAN 2004: 32).

O traje descrito pelo IPHAN (2004: 32) é a vestimenta contemporânea das
baianas. Nele há a tradição da modelagem, balangandãs e cores, aliado a tecidos
industrializados e calçados atuais.
2.Traje cerimonial
Este vestuário é um elemento cultural da estética africana da religião afro-brasileira
do candomblé. Dentro do candomblé, o vestuário se modifica de acordo com os
terreiros. As rendas são mais presentes em nos terreiros chamados Kêtu e Angola.
Além das cerimônias, os orixás, voduns e inquices também determinam os modelos,
tecidos e cores. Dos terreiros, o traje de baiana foi para o Maracatu no Recife,
Cortejos e danças de São Gonçalo, Congadas de Sergipe, escolas de samba e outras
festas populares (IPHAN 2004: 34-35).

596

DESIGNA2015 - IDENTITY - INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESIGN RESEARCH - UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

3.Tecido de renda artesanal e industrial
As rendas podem ser tecidas manualmente ou industrialmente. Na indústria têxtil
as rendas são fabricadas nas máquinas de malharia de urdume. A renda possui
a característica principal de ser um tecido aberto. A transparência e os motivos
guiaram o uso das rendas ao uso no vestuário feminino (PEZZOLO 2007: 225).
Atualmente, grande parte dos tecidos de renda utilizados não é artesanal, devido ao
baixo custo e grande variedade das rendas industriais.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Observa-se que os trajes das baianas marcaram, desde o século XIX, as diferenças
entre as mulheres brancas, negras, escravas, libertas e alforriadas. Entretanto,
é possível dizer que havia uma busca das escravas em se parecerem com suas
senhoras brancas, por meio do vestuário. Por se tratar de um tecido rico em
detalhes e de tessitura elaborada, as escravas que podiam usá-lo eram vistas como
detentoras de melhores bens e de bom gosto. Assim, o uso da renda ficou marcado
como um símbolo de imitação prestigiosa, no período da escravidão no Brasil.
A transparência das rendas fornece certa sensualidade ao revelar o que há por trás
do tecido; muitas vezes o corpo de quem está vestindo. Nota-se que o uso de vestes
ricas, com muitas rendas e transparências pelas escravas no século XVIII e XIX se
deve, em parte, à reclusão das senhoras brancas em suas casas. Devido à religião
e aos maridos e pais, as mulheres pouco saiam às ruas. Enfeitar suas servas era
uma forma de canalizar seu luxo. Essa sensualidade simbolizava também o serviço
sexual ao qual elas eram impostas. Deste modo, a opulência e riqueza das roupas se
voltavam contra as negras, ao torná-las escravas sexuais. Importante salientar que
essa erotização partia do olhar eurocêntrico católico. Isto porque para muitas etnias
africanas, a nudez dos seios, por exemplo, não era erótica. Atualmente a roupa de
baiana não possui tal apelo sexual, pois as rendas possuem diversas camadas nas
saias e forro.
A utilização das rendas nos trajes das baianas se expandiu em relação ao período
de seu surgimento devido a fatores econômicos, também. Além do maior poder
de compra das baianas, as rendas foram barateadas pela alta produção industrial.
Com os tecidos mais acessíveis e de baixo custo, estas passaram a ser utilizadas com
maior profusão. De vestuário festivo, elas já são encontradas nas roupas do cotidiano
das icônicas baianas.
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conclusão
As rendas que marcam o vestuário das baianas contemporâneas remetem à
origem afro-brasileira das escravas crioulas. Este tecido está presente no traje das
baianas devido à imitação prestigiosa, à erotização pelos senhores, à canalização da
liberdade sexual e estética das senhoras e à religião afro-brasileira do candomblé.
Estas são as principais razões históricas identificadas. Entretanto, tão importante
quanto os fatores históricos são os fatores culturais que fizeram com que o uso da
renda permanecesse neste traje até a atualidade. A tradição da cultura local e as
questões religiosas de rituais fazem com que o traje de baiana se preserve até a
contemporaneidade.
Portanto, as rendas trazem um conjunto de significados histórico-culturais ao traje
das baianas e precisa ser documentado e preservado, para que a utilização deste
tecido não pareça aleatória, ou uma característica de moda de um período.

Referências bibliográficas
IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ofício das baianas de acarajé. Dossiê IPHAN
6. IPHAN: Brasília, 2004. 96 p. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=919>.
Acesso em: 06 nov. 2013.
MARTINI, G. T.. Baianas do acarajé: a uniformização do típico em uma tradução culinária afro-brasileira.
2007. 291 f. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Departamento de Antropologia, Universidade
de Brasília, Brasília, 2007. Disponível em: <http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/1302/1/Tese_2007_
GerlaineMartini.pdf>. Acesso em: 06 nov. 2013.
PEZZOLO, D. B.. “Outros tecidos: feltro, malha, renda, veludo e denin (jeans)”. Tecidos: histórias, tramas,
tipos e usos. 3. ed. São Paulo: Editora SENAC, 2007. 328 p.
VERGER, P.. Fluxo e refluxo do tráfico de escravos entre o Golfo do Benin e a Bahia de Todos os Santos: dos
séculos XVII a XIX. 4. ed. Salvador: Corrupio, 2002. 732p.

598

DESIGNA2015 - IDENTITY - INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESIGN RESEARCH - UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

DESIGNA2015 - PROCEEDINGS - O TECIDO DE RENDA COMO SIGNO NO TRAJE TRADICIONAL DAS BAIANAS

599

600 DESIGNA2015 - IDENTITY - INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESIGN RESEARCH - UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

TEORIA
\ THEORY

DESIGNA2015 - PROCEEDINGS - O TECIDO DE RENDA COMO SIGNO NO TRAJE TRADICIONAL DAS BAIANAS

601

602 DESIGNA2015 - IDENTITY - INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESIGN RESEARCH - UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CONTRIBUTOS DO PERFORMER
E DO ESPECTADOR NA ORGANIZAÇÃO
DO SENTIDO DE UM ARTEFACTO
ARTÍSTICO
ID 275
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Universidade de Lisboa, Portugal

abstract
In 2008 Jacques Rancière writes Le spectateur émancipé, book in which the spectator
is described as co-protagonist of the performance. This way, author, performer
and audience are in a same level producing the sense and realizing the artistic
artefact. Putting the focus specifically on the awakening of cognitive activity of the
spectator, which from the point of view of reception acts in anticipation of what is to
come, the subject of this article is the description of intellectual emancipation of the
spectator from the performative process.
This article will examine the predictability and interpretative flexibility in the score written
by the author, and that is executed by the performer. From the precept of the author
and performer’s involvement in its actions, particular attention shall be given to the
decisions that are taken before the development of a notation that the presentation is
constantly re-adjusted.With this analysis its intended to reflect on the performance of
the spectator when “invited” to think according to his experience and knowledge about
that time of the performance’s experience. On the invitation structured by the author,
when interpreted and transformed by the performer, new settings appear. This reconfiguration and consequent allocation of constituent elements of performance, even
if it is within a structure, the viewer acts strategically. This article will also discuss how the
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performance can be considered as a meeting, that is, a sharing between all stakeholders
(author, performer and spectator) redefining the relations of authorship and reception.
To establish this equality from the point of view of the interventional function in the
performative process, it opens the possibility of the performance to occur in a manner
substantially different with each new presentation.
Keywords
Atmosfera, performer, espectador, sentido, singularidade

introdução
Ao longo da performance a atmosfera desenhada permite uma simultaneidade
de sensações que escapam às influências habituais. O performer engendra um
corpo que propõe, em relação com o espectador, corresponder algo que permita
acompanhar a ação percecionada.
Na experiência (com)partilhada por corpos a análise dos fenómenos de empatia,
isto é das ligações estabelecidas entre corpos potenciam a organização de sentido.
Este re-ajuste da atenção que é estabelecida num encontro, não no sentido de
se inverterem as atividades (performer/espectador), mas de se atender a ambas
como contributos do artefato criado será o principal foco da presente comunicação.
O performer age, algo é instalado e à sua volta (do fenómeno em si) a atenção
não pára de circular em torno do que está acontecer. À medida que a atenção do
performer e do espectador gravitam o sentido é construído e é neste processo de
contrução que a coerência da proposta que é colocada ativamente no espaço pelo
performer faz aparecer uma outra configuração do artefato criado.
O performer desperta no espectador um estado de corpo que é essencial à
produção de sentido do artefato artístico. Destacando especificamente um dos
aspetos mais questionantes da dimensão performativa: o design de atmosferas por
parte do performer, esta comunicação analisa a ação do performer.
Para a reflexão em torno da noção relacional entre os protagonistas da performance
reunem-se os seguintes autores: Rancière 2000 e 2008 nos conceitos de
“traduction”e “partage du sensible”, e Didi-Huberman com a noção de “empreinte”
no objeto artístico.
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1. Entre dois espaços a ação é colocada num outro local:
apresentação da vídeo-instalação MARIAIRAM (2014) como
espaço de interação
Na vídeo-instalação MARIAIRAM (2014) são constituídos quadros de referência
efêmeros a partir da afectação do “corpo em trânsito” numa abordagem em
site-specific. A instalação das imagens que documentam a ambivalência do
olhar transfere os conteúdos para um vídeo que é projetado num outro espaço.
Colocando o foco na transferência e potenciação da migração das imagens criadas
num determinado espaço para um vídeo, que é depois projetado num outro
espaço pictórico, pretende-se com esta apresentação discutir a colocação de uma
determinada ação “em cena” num outro local.
Como se olha, como é registado e devolvido esse olhar em MARIAIRAM? Com
esta análise pretende-se compreender a relação entre o visível constituído e a
subjetividade em transformação. Mas também refletir sobre o corpo “deslocado” de
uma performance para um documento (o da performance) e sobre a contradicção
gerada pela passagem performance-documento, uma vez que é criado um registo
cuja acessibilidade contraria a condição da performance como acontecimento, a
saber, o seu carácter efémero e irreproductível.
Através de MARIAIRAM interessa colocar “em cena” diferentes técnicas de
expressão e de representação do corpo, e ainda atender à relação participativa
que se estabelece com o espectador. A instalação invoca lugares distintos, que se
encontram fora do alcance e as dimensões utilizadas não permitem uma visibilidade
imediata de quem olha. Em vez do que é imediato propõ-se que o espectador seja
convocado, ou até imerso na atmosfera proposta.
As várias étapas sensoriais não se limitam à instalação de algo no espaço. O fazer
acontecer no dispositivo instalativo, do corpo performático (ou performativo) e
da imagem projetada (o corpo e as suas imagens) são matérias da investigação
que o performer se propõe tecer. Assim, a possibilidade da performance se
produzir a partir da reflexão sobre aquilo que ela própria é, no caso particular da
video-instalação MARIAIRAM descreve um lugar da singularidade onde opera a
convergência. Deste modo é tornada possível a transferência e a passagem da
interface que constitui o próprio objeto. O vídeo permite ultrapassar a questão do
suporte, converge outros meios e permite o surgimento de outras experiências,
uma vez que cria uma ação específica (gesto ou acontecimento) para uma câmara
(antecipando um futuro espectador mas que naquele momento está ausente). O
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corpo do performer e suas imagens produzem a partir do processo performativo
uma emancipação intelectual do espectador (Rancière, 2008).
2. Descontinuidade entre performer e espectador
Para a reflexão em torno da noção de descontinuidade que parece, neste momento
da investigação, constituir o princípio da noção relacional entre performer e
espectador reúnem-se as seguintes fontes: Rancière (2000 e 2008) e Didi-Huberman
(2008).
Partindo do recorte de “formas de visibilidade e de disposição” Rancière no seu livro
escrito no ano de 2000 propõe uma noção da “partilha do sensível”:
“J’appelle partage du sensible ce système d’évidences sensibles qui donne à voir en même
temps l’existence d’un commun et les découpages qui y définissent les places et les parts
respectives. Un partage du sensible fixe donc en même temps un commum partagé et des
parts exclusives” (2000:12).

Através da “partilha do sensível”, as artes podem ser “pensadas como arte” e “formas
de inscrição do sentido da comunidade” (2000:13), pois essas formas definem a
“partilha de espaços, tempos e formas de atividades” (2000:12) e a “participação
onde uns e outros” (2000:12). As práticas artísticas são “formas de fazer” (2000:14)
em que a “forma visível do trabalho é deslocado” (2000:68). Segundo Rancière a
produção une o ato de fabricar ao ato de dar a ver, e deste modo o autor define
uma nova relação “entre o fazer e o ver” (2000:71). Rancière defende ainda que:
“L’art anticipe le travail parce qu’il en réalise le principe : la transformation de la matière
sensible en présentation à soi de la communauté” (2000:71).

Didi-Huberman escreve :
“Partout des empreintes nous précèdent ou bien nous suivent (…) L’empreinte semble ne se
dire qu’au pluriel, justement parce qu’elle semble n’exister qu’en particulier” (2008 :11).

Ao longo da comunicação a temporalidade foi pensada através dos vestígios entre
corpos, de modo a que a reflexão coincidiu com “um contato de uma ausência”
(2008:47). Uma vez que cada gesto do corpo (cada gesto particular do corpo)
sugere uma particular relação com o tempo, memória e lembrança, “contato
gerado pela perda” (2008:18) estabelecem-se uma igualdade do ponto de vista da
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função no processo performativo entre performance e espectador. Uma vez que a
performance (e esse corpo/gesto) não se repete, a impressão, ou melhor dizendo, o
vestígio produzido é como escreve Didi-Huberman um tecido de “relações que dão
lugar a um objeto concreto” (2008:32). Pode a impressão, comumente considerada
como construção de uma “relação entre corpo e substrato” (2008:33) ou entre
corpos (performer e espetador), ser pensada como gesto não orientado para a
produção de um objeto, mas para a “experiência de uma relação”(2008:33)? E deste
modo pode a performance realizar-se de forma substancialmente diferente a cada
nova apresentação?
CONCLUSÃO
Em MARIAIRAM é tornado visível um outro espaço, para que ele dê continuidade
à experiência de trânsito entre esses lugares. O discurso artístico desta vídeoinstalação aborda a criação como que uma espécie de consciência do processo, que
dá conta das articulações entre as imagens oferecidas.
Ao longo da comunicação propõe-se que toda a análise interpretativa seja flexível
e o espectador quando “convidado” a pensar de acordo com a sua experiência e
conhecimento torna possível que novas configurações apareçam.
Considerar a vídeo-instalação como que um encontro, isto é, como que uma
partilha entre os elementos intervenientes (artista e espectador) permite (re)definir
as relações de autoria e de receção da obra.
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O código da iconografia religiosa
e a tradição da cultura popular
no Brasil
ID 267
Karl Gallao, Alberto Cipiniuk
PUC-Rio. Brazil

abstract
This article is part of a study on religious printed popularly known in Brazil as Icon cards
of Saints (santinhos). As the ex-votos, the altarpieces and devotional objects, these
artifacts are still present today in the popular culture tradition, and although they may
work miracles in most people lives in Brazilian society, they also work as a message of
respect for the Catholic religion, distinguishing commercial or propagandistic dimension
of the church. While we can notice a strong demand for these printed, which are
distributed to millions in Brazil, in the university and higher education schools that teach
industrial design courses (design) the Icon cards of Saints are classified as inappropriate
object for reasons of structural incoherence and extent that they would not be in
accordance with the principles and scientific notions of the field - those originating from
German design and architecture schools: Bauhaus and Ulm - that support or legitimize
the “good” graphic design as better in a communication level. Because of these results, it
would be here the question: would we be facing a paradox or a mystery? The teachings
transmitted by universities would be excluding popular culture? How to explain this case
in relation to the more affluent social classes? That said, we could better understand
why these popular forms, which with their particular iconographic codes, serve as well
for some and not so well for others as the starting point of our research, we sought to
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understand how we could evaluate the informational and communication character of
the compositions. Based on this graphic material the article seeks to broaden the range of
variants in order to show how different social structures operate in imaginary or symbolic
dimension, in order to exalt specifically, through their material productions, social
representations that reflect cultural values and meanings.
Keywords
Religious iconography, Icon cards of Saints, graphic design, vernacular design, design
field.

A partir dos dados e relatos coletados ao longo dessa pesquisa pudemos verificar
que os impressos religiosos evidenciam a consolidação de uma base religiosa
fortemente integrada às nossas tradições culturais. Formam os laços que amarram
os sentidos mais profundos e que produzem coesão social. Esses impressos
circulam pelo país e seu significado como valor de trocas simbólicas é de notável
importância, não apenas entre católicos, mas verifica-se também entre não
religiosos. Surpreendentemente verificamos que ocorre também não apenas entre
os mais humildes, mas está difundido em todos os extratos sociais do Brasil, sejam
aqueles de possessão de capital simbólico, tal como professores e profissionais
liberais, mas também aqueles que se congregam socialmente em torno do capital
financeiro.

Figura 1: Um exemplar frente e verso de um “santinho” de Nossa Senhora do Trabalho.
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Outra apuração do estudo foi que embora o impresso religioso seja considerado
como reflexo das tradições religiosas ainda presentes em nossa cultura, verificamos
que nem todas as instituições de ensino de design julgam os “santinhos” como
artefatos comunicacionais que pudéssemos chamar de válidos ou eficientes em
termos de comunicação. Assim, de modo geral, nas escolas de nível superior para a
formação de designers no Brasil, os estudantes são “treinados”, ou melhor dizendo,
“condicionados” a acreditarem que tais impressos distinguem-se frontalmente
daquilo que é tido como verdadeiro pela ciência do design, no sentido pleno do
termo, uma teoria capaz de explicar os elementos comunicacionais, técnicos ou
estéticos de uma composição imagética.
Com isso, nossa intenção nesse trabalho foi estabelecer uma compreensão mais
clara dos critérios empregados para definição da eficácia desses impressos religiosos
e sua aceitação como representação social, concretizada em artefatos gráficos
populares comparando-os aos modelos legitimados dentro do campo do design
como o mais adequado em nível de comunicação visual1. Isto é, procuramos
ressaltar que tanto em universidades, quanto em faculdades ou escolas brasileiras
de nível superior que ministram cursos em design gráfico, instituições que
recrutam e formam designers, a noção epistemológica pela qual a base teórica
do conhecimento científico estaria fundamentada, manteria uma proximidade
ideológica análoga à ideologia acadêmica formalista difundida entre as primeiras
escolas de design fundadas na Europa, e que, por sua vez, estaria sendo empregada
como verdade única e incontornável para o estudo e análise das imagens em geral.
Noções dogmáticas travestidas e apresentadas como a psicologia da forma que
nos introduzem as leis da Gestalt, por exemplo, nos revelariam o modo como
percebemos e nos ensinariam como produzir as imagens eficazes do ponto de
vista comunicacional. Um ponto de vista particular e não outro, ou arrumação
e disposição dos elementos a partir de grids, são algumas das fórmulas que
consideramos pseudocientíficas, dentre outras “regras” tidas como condição de
possibilidade necessária à legitimação formalista de um “bom design”. Um critério
produzido por uma cultura que poderíamos nomear, à falta de melhor designação,
de “qualidade”, “excelência” ou eficácia comunicacional. Tais noções empregam-se
de modo a tornar a composição gráfica “harmonizada” ou “equilibrada”, daí nos
parece baralhar categorias estéticas idealizadas com algo que se pode observar
empiricamente.
De nossa parte compreendemos que esses elementos aqui chamados de científicos
são meros exercícios formais dispostos “caprichosamente” acreditando-se que
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essa sintaxe é funcional ou utilitária, que produz uma “boa” comunicação visual
da mancha gráfica, seja ela constituída de caracteres, seja por figuras, colocandose em posição paradoxal ao que defendem, pois segundo os partidários dessa
noção, deveria existir apenas uma preocupação com a sua funcionalidade,
enquanto imagem. Logo, essa noção ideológica situaria a totalidade imagética
ou a configuração da forma dentro de uma lógica fechada, interna a ela própria.
Ou seja, partindo dessa premissa, assumiríamos, portanto, que qualquer indivíduo
estaria condicionado a perceber a mesma imagem dentro dos mesmos princípios
fundamentais, sem que levássemos em conta uma série de outros fatores
relacionados ao contexto histórico, social ou cultural que condicionariam um
indivíduo a ver e assimilar uma imagem de uma determinada maneira, ou ainda,
que se relacionassem aos indícios que pudessem explicar a construção da imagem
em razão de seus motivos reais.
Confrontados a esta conjuntura o desenvolvimento desse estudo foi estruturado
da seguinte maneira: i) em um primeiro momento tratamos diretamente das
concepções formais da estrutura gráfica, buscando compreender e explicar o
caráter comunicacional das imagens a partir da ideologia formalista e estruturalista
reconhecidamente como hegemônica dentro do campo erudito do design e, em
um momento seguinte, buscamos contrapor essa noção pensando os processos de
percepção e produção de imagens relativizadas pelo contexto cultural onde estão
situadas. ii) Em seguida, para que pudéssemos compreender a razão pela qual os
impressos tradicionais religiosos dos “santinhos” estão profundamente atrelados
às nossas tradições, optamos por comentar os processos históricos envolvidos na
base de sua consagração como um objeto que hoje compõe como parte da cultura
popular brasileira. iii) Adiante, realizamos uma breve análise histórica na intenção
de compreender se seria legítimo afirmar que as noções antagônicas entre o par
“antigo” e “moderno” voltam periodicamente a se afirmarem num tempo histórico,
periódico, caracterizado por uma temporalidade curta, onde tendem a ser aceitos
como verdades absolutas através dos tempos. Isto é, para o meio acadêmico,
artefatos gráficos semelhantes ao dos “santinhos” são comunmente classificados
como objetos passadistas (antigos) por conta de sua configuração gráfica. Outras
vezes, talvez na maioria das vezes, como objetos “kitschs”. Nesse caso, acreditamos
ser pertinente analisar se essas características eram intrínsecas à configuração
gráfica das estampas, “antigas” ou “modernas”, ou se elas se constituíam com base
no critério de julgamento estabelecido pelas organizações sociais que as classificam
como tal. iiii) Por último, tratando a atividade projetual do design gráfico de forma
análoga ao campo ciências sociais, buscamos compreender como se constituem
os critérios de valor e julgamento entre os diferentes campos (o campo erudito
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em oposição ao campo vernacular), com a intenção de verificar como operam
as instâncias de legitimação e consagração, responsáveis por definir aquilo que
pertence, daquilo que não pertence ao campo de produção desses bens.
Para que pudéssemos entender de modo mais claro o porquê desses impressos
populares servirem tão bem para uns, afinal eles são impressos aos milhões,
portanto a sua eficácia comunicacional é mais do que evidente, e não tão bem
para outros, buscamos compreender como se avalia o caráter informacional e
comunicacional dessas composições imagéticas. Assim situamos as imagens
circunstancialmente, isto é, dentro de um contexto determinado de tempo e
espaço. Daí o fato de iniciarmos nossos escritos contemplando as correntes teóricas
que sustentam a base epistemológica do design contemporâneo: o formalismo.
Verificamos que a epistemologia do campo do design está vinculada unicamente
às correntes formalistas modernistas que se inauguraram no princípio do século XX
com a fundação da Bauhaus e da Escola Superior da Forma de Ulm2 e poderíamos
ressaltar que sua orientação ideológica estaria fundamentada previamente em outro
campo do saber. Desse modo, nosso trabalho buscou identificar um espaço teórico
aonde a aproximação entre duas áreas de conhecimento distintas, onde o campo
do design viria a se apropriar das noções formalistas originadas no campo da arte,
processos e métodos de análise gráfica. Tal espaço teórico foi o método iconológico
empregado pelos historiadores e críticos da arte clássica pertencentes ao Instituto
de Warburg.
Aby Warburg pretendia transformar o método iconológico para que não fosse
apenas mais uma ciência auxiliar dos historiadores da arte, assim, julgamos
pertinente abordar o sistema conceitual de análise anterior, aquele empregado por
Heinrich Wölfflin3 destinado à classificação das imagens através dos cinco pares
opostos. A noção “teoria da pura visualidade” seria aplicada com a finalidade de
separar representações imagéticas que seriam classificadas ora sob a forma clássica
ou tradicional, ora sob a forma anticlássica ou moderna. Desse modo, os aspectos
formais de uma composição estariam restringidos à repetição permanente e
mecânica entre as duas classificações opostas. Em complementaridade aos estudos
de Wölfflin abordamos os estudos sobre iconografia e iconologia do crítico de arte
alemão Erwin Panofsky4, também pertencente ao círculo de Warburg, mostrando
a aplicação prática dessa teoria que nos serviu de base para classificá-la como
formalista. Mostramos que essa teoria buscaria decifrar objetivamente os códigos
de significação contidos nos elementos gráficos dispostos nas representações
imagéticas. Através dessa teoria, estudiosos das imagens poderiam enfim alcançar a
verdadeira essência, oculta pela totalidade da forma.
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Verificamos que os iconografistas buscavam nas imagens aquilo que elas tinham
a oferecer como fonte de informação: dados. No entanto, esses estudiosos das
imagens sabiam de antemão a natureza das informações que iriam encontrar5. A
ideia de homogeneidade cultural ou de “espírito da época” (zeitgeist) era por muitas
vezes assumida como um processo ideológico que resumiria a condição de um
tempo histórico por completo. A mensagem contida na imagem estaria, portanto,
condicionada pelo ponto de vista em particular do historiador. Logo, estreitaríamos
nossa compreensão dos processos políticos e ideológicos de uma época inteira com
base no conhecimento individual que sabiam os iconografistas sobre as imagens
renascentistas. Ademais, mencionamos o risco que o método poderia produzir por
não submeter uma variedade maior de imagens para estudo, o que evitaria o acesso
a outras questões históricas de suma importância para as quais esses “documentos
visuais” poderiam auxiliar a trazer respostas. Portanto, consideramos a importância
do método iconográfico para análise de imagens, mas sem esquecer suas limitações
técnicas. Pois era preciso estar atento a uma série de outras variáveis referentes ao
tempo e principalmente ao espaço social que essas imagens ocupavam antes de
aceitarmos a teoria formalista como um instrumento de análise preciso.
Diante disso, buscamos em nossa pesquisa analisar os processos de percepção e
produção das imagens em vista de uma abordagem histórica e social para o design.
Analisamos seus aspectos formais, valores e significados levando em consideração
o contexto irredutível do objeto, ou seja, consideramos o meio externo como
subjacente à própria coisa. Nesse sentido, para reforçarmos nossos argumentos,
empregamos autores como W. J. T. Mitchell6 e Ernst Gombrich7 que nos ajudaram a
desfazer o mito moderno de que as imagens são necessariamente autossuficientes
ou autoexplicativas. No mundo contemporâneo, aonde as imagens chegam a
concorrer com as palavras para definir quem comunica mais, os estudos de Mitchell
foram abordados como uma interpretação radicalmente nova. Conseguimos
compreender que a imagem por si só não produz conhecimento, a menos que
saibamos como “lê-las”. Nesse caso, “perceber” uma imagem não dependeria
de condições objetivas, mas subjetivas, contudo, destacamos que o sujeito ou a
subjetividade não é individual, mas social, é construído coletivamente, daí porque
ver ou perceber algo, trata-se na verdade, de um processo “reconhecimento”,
resultado de um processo de inculcação de informações referentes a uma cultura
visual, pois só podemos ver aquilo que somos ensinados a ver.
Dando sequência a nossa argumentação, analisamos as razões históricas
relacionadas aos aspectos formais do nosso objeto de estudo. Nossa intenção era
entender quais foram os reais motivos relacionados à forte influência das estampas

614

DESIGNA2015 - IDENTITY - INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESIGN RESEARCH - UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

religiosas na nossa cultura de modo a manter por tanto tempo uma característica
gráfica tradicional em complementaridade as significações atribuídas aos impressos
dos “santinhos”, portanto, fizemos uma abordagem histórica retratando as intenções
políticas e ideológicas que corroboraram o uso de imagens religiosas entre os
povos ameríndios como suporte para a doutrinação eclesiástica. No entanto, é
preciso dizer que apesar de termos analisado os processos envolvidos na política
de disseminação dos ícones religiosos no México colonial desde as primeiras
expedições dos colonizadores espanhóis até a chegada das ordens religiosas
regulares (Franciscanos, Dominicanos, etc.) ficou faltando incluirmos ao nosso
trabalho um estudo mais aprofundado sobre a implantação da crença católica
com o auxílio das ordens regulares e terceiras (confrarias e irmandades leigas) no
Brasil. Acreditamos que a política do uso de imagens, fundada sobre os moldes da
doutrina tridentina, foi implantada no Brasil de forma semelhante como ocorreu
no México do século XVI, isto é, com a finalidade de uso propagandístico. Contudo,
sabemos que de certo modo o caso brasileiro foi singular, e embora fugisse aos
interesses desse trabalho, temos a intenção de especificá-lo em maiores detalhes
futuramente.

Figura 2: Entrada em Jerusalém – Frei Pedro de Gante, Doutrina Cristã na língua mexicana, 1553, fol. 109.

DESIGNA2015 - PROCEEDINGS - O código da iconografia religiosa e a tradição da cultura popular no Brasil

615

Por acreditarmos na coerência das nossas intenções, decidimos empregar na
pesquisa o trabalho do historiador Serge Gruzinski8, onde ele analisa os processos
envolvidos na política de infestação dos ícones religiosos trazidos pelos espanhóis
para as Américas durante o período de colonização. Desse modo, decidimos dar
início a essa etapa de estudos comentando sobre as classificações estereotipadas
das representações indígenas (os cemíes) sob o olhar iconoclasta dos europeus, isto
é, os artefatos foram confundidos com representações idolátricas pagãs e passariam
a ser suprimidos imediatamente. Os significados culturais desses povos foram
sendo gradativamente subvertidos, de modo a legitimarem ideologicamente a
superioridade culturas dos países ibéricos sob os povos das Américas.
Tratamos também da inspiração dos estilos artísticos da Europa setentrional
encontrada entre as primeiras representações gráficas religiosas disseminadas
nas Américas. Comentamos fatores como a ampla difusão das imagens a partir
dos avanços da revolução midiática e a influência do franciscano flamengo
Pedro de Gand, que contribuíram fortemente a ocidentalização da cultura
aborígene. Os índios foram “ensinados” e passaram a se dedicar à reprodução
de gravuras rigorosamente próximas ao estilo de representação europeu
setentrional. Posteriormente, frente aos interesses ortodoxos conduzidos pelo
arcebispo Montúfar, recuperariam a sensibilidade idolátrica de modo a sobrepor
os conflitos históricos, pelo mito da epifania. A imagem passara a exercer o
seu poder de dominação no imaginário popular e estariam livres para serem
cultuadas. Ainda sobre essas imagens, chegamos a mencionar a transgressão do
estilo de representação da composição maneirista para a composição barroca9,
onde a totalidade das imagens religiosas passou a ser compreendida a partir
da complementaridade indissolúvel entre símbolos gráficos e suas respectivas
legendas. Reassaltamos mais uma vez o paralelismo entre a imagem e o texto
como um fator necessário à legitimidade desses artefatos como produtores de
milagres. Afinal, seria a partir desse mesmo sistema de associações que viria dar
existência às estampas religiosas dos “santinhos”. É preciso dizer que quando nos
referimos aos impressos religiosos desse período, estávamos tratando ao mesmo
tempo, mas de forma indireta, sobre as estampas contemporâneas de devoção,
os “santinhos”, embora os processos empregados em sua fabricação fossem
outros. As estampas monocromáticas mexicanas eram geralmente impressas em
xilogravura ou em gravura sobre cobre, diferente das grandes tiragens coloridas
feitas em impressão offset que encontramos nos dias de hoje no Brasil. Todavia, os
“santinhos” sempre trouxeram em suas imagens representações figurativas tanto
quanto complexas (eruditas) para aqueles que não soubessem como decifrar seus
códigos simbólicos. Conforme apontamos, para compreender exatamente o que
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essas imagens comunicavam, era e é necessário que tivessem alguma familiaridade
prévia sobre alguns dos atributos e elementos identificados junto aos personagens:
a representação de Santa Luzia, por exemplo, apenas só poderia ser identificada
como Santa Luzia e não como Santa Ágata. Uma por conta dos olhos que traz em
uma bandeja e a outra pelos “bolos” (seios) sobre a mesma bandeja.

Figura 3: Santa Luzia, Jacopo Palma Il Giovane (†1628). St Jeremiah’s Church, Venice;
Santa Agatha, Francisco de Zurbarán, XVII.

Na terceira etapa do nosso trabalho, buscamos compreender melhor a questão
da comunicação visual desses impressos religiosos, ao passo que a configuração
tradicional das imagens coloniais não estaria de acordo com a noção legitimada
pelo campo do design como “moderno”, e que, portanto, concordariam que a
representação popular fosse evitada ou até mesmo suprimida. Assim, procuramos
entender o que é isso que é classificado contemporaneamente como moderno
ou antigo10. Isto é, abordamos alguns aspectos históricos evidenciando o modo
como noções antagônicas podem ser compreendidas caso levássemos em conta
uma série de variáveis circunstanciais. Fizemos menção ao termo “modernidade”
formulado por Baudelaire11, com a intenção de mostrar ao que se destinavam os
“novos” processos de inovação de seu tempo. Embora o movimento buscasse gerar
uma ruptura total com os moldes antigos a fim de exaltar o tempo futuro no tempo
presente, na realidade não deixariam de ser compreendidos como uma expressão
referente às vanguardas artísticas do século XIX. Além do que, acreditamos que
de certa forma, qualquer produção material produzida nessa época, não estaria
desvinculada completamente dos processos ideológicos constituídos através dos
tempos. Por esse motivo, pensamos que seria interessante nos aproximarmos de
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algumas concepções presentes nos escritos de David Harvey12 para que pudéssemos
perceber as produções materiais e o conceito de modernidade em vista de uma
reflexão sobre as categorias espaço e tempo. Acreditamos que a produção dos
artefatos culturais estaria refletida diretamente no modo como se organizaria a
percepção do senso psicológico espacial e cronológico. Ou seja, buscamos situar a
concretização formal desses objetos em vista de uma noção compreendida dentro
de um contexto histórico específico. Por isso, ao longo desse trabalho, passamos
a designar esses artefatos como objetos de representação social13, assumindo que
só poderíamos compreender a noção de espaço e tempo com base na produção
desses produtos culturais14 e materiais.
Conforme mencionamos, verificamos que os artefatos de representação social
podem ter diferentes configurações caso levássemos em consideração as
divergências e, sobretudo, o conjunto de interesses dominantes relativos a um
determinado grupo. De acordo com o viés teórico que escolhemos para realizar
esse estudo defendemos que tanto a configuração formal, quanto os significados
atribuídos a essas produções se estabelecem por dentro das estruturas sociais, pelo
próprio grupo. Assim como os “santinhos”, a forma “kitsch” seria concretamente
exaltada ou atacada internamente, pelas práticas sociais que, por sua vez, estariam
delimitadas pela posição no espaço social, contexto político, econômico, histórico, e
assim por diante. Na medida em que esses fatores poderiam estar combinados em
diferentes circunstâncias, assim estaria associada à manifestação concreta dessas
produções materiais.
Como a produção de artefatos na sociedade industrial, o modo de produção
material é em sua grande parte desenvolvido de modo a atender uma ideologia
comercial, daí o motivo pelo qual as práticas e os processos materiais influenciados
e disseminados pela indústria cultural se encontram em constante transformação
dentro do cenário contemporâneo. Consideramos que a efemeridade dos objetos
industriais fazem parte desse modo de produção que caracterizaria o nosso
tempo histórico. Em contrapartida, ressaltamos que os impressos religiosos não
são considerados pela cultura erudita como um meio de representação (ou
comunicação) adequado, apesar de termos apontado nesse trabalho que as
estampas religiosas estariam inseridas no conjunto de objetos difundidos pela
cultura de massa, como parte da cultura popular15. Por esse motivo, nos inclinamos
em aceitar que a sua configuração formal ou que a estrutura gráfica dos “santinhos”
estaria de acordo com sua principal função comunicacional, ou seja, um tipo de
forma ou uma estética construída para atender parte ao comercio de pequenas
gráficas e a difusão da doutrina católica, ao mesmo tempo em que garantiria a
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concretização de profundas tradições simbólicas instituídas previamente em outros
tempo histórico.

Figura 4: Santinhos e outros impressos religiosos fixados na parede de uma borracharia na cidade do Rio de Janeiro; Santinhos
fixados em um reservatório de chaves de um condomínio na cidade de São Paulo.

Por fim, examinamos a constituição de diferentes campos de legitimação e
consagração de bens simbólicos (o campo do design institucionalizado e o
campo do design vernacular)16, relativamente autônomos, respeitando um
princípio de circularidade entre três diferentes dimensões: erudita, popular e
de massa, por intermédio de instâncias e agentes próprios, como resultado de
fatores determinados socialmente. Nossa pesquisa de campo investigou como
diferentes estruturas sociais operaram na constituição de uma dimensão imaginária
ou simbólica, de modo a exaltarem concretamente, representações sociais
que traduzem significados para atender diferentes demandas. Concluímos que
realidades sociais distintas podem assumir diferentes percepções e entendimentos
sobre as coisas do nosso mundo, ao passo que a legitimação de bens, assim como
o julgamento de valor dos mesmos, sejam eles materiais ou simbólicos (imateriais),
referentes a um determinado grupo social, podem variar igualmente. Portanto,
argumentamos que o significado de um artefato gráfico não seria determinado por
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qualidades objetivas do objeto ou a partir de critérios formais, internos ao próprio
objeto, mas, sobretudo, por intermédio de condições externas que permeiam a sua
produção. Nesse sentido, a pesquisa chama atenção para uma série de condições
que devem ser consideradas antes de interpretarmos tal ou tal imagem como
“boa” ou “má”. Acreditamos que os critérios de pertencimento a um desses dois
grupos não fazem menção a questões individuais, de mérito profissional individual,
mas são internas ao próprio campo. Em vista da estratificação social de origem e
dos recursos disponíveis (formação técnica dos produtores, legitimação social e
meios para colocar os artefatos em circulação) para cada indivíduo, a apropriação
de bens econômicos, simbólicos e culturais seria estabelecida de forma desigual,
ou pelo menos, diferenciada. Dependendo das noções políticas e ideológicas
adquiridas através do habitus coletivo, o indivíduo viria a aderir a modos de agir
e pensar específicos. A singularidade desses grupos em determinar e propalar
seus próprios valores serviria como uma forma de reafirmar seu poder simbólico,
embora os critérios de pertencimento possam ser arbitrários. Mostramos que tal
como em outras categorias profissionais, o campo institucionalizado do design
procura estabelecer limites de pertencimento como uma garantia da sua posição, e
principalmente da posição de seus membros no espaço social. A separação entre os
campos erudito e popular, não refletiria nada além da divisão social do mundo que,
por sua vez, se relaciona com os interesses associados em estabelecer categorias de
pertencimento. O design, nesse caso, seria uma atividade restrita, que não poderia
ser exercida por qualquer um.
Portanto, ao final da nossa pesquisa, chamamos atenção dos leitores para a
importância da prática comunicacional do design como uma atividade profissional
que deve estar política e socialmente inserida. É preciso estar atento para que não
façamos qualquer tipo de distinção ou diferenciação a respeito das produções
materiais, sem antes levarmos em consideração aquilo que esses objetos podem
estar representando concretamente. Considerar os impressos religiosos populares
dos “santinhos” como produtos pertencentes ao campo do design gráfico é
pensar o exercício dessa prática profissional de comunicação visual inserida de
forma igualitária, a ser aceita por todos. Caso pudéssemos parar para analisar
com calma esse problema, verificaríamos que a própria nomenclatura, o termo
“design vernacular”, é condenado pelo campo erudito, enfim, é um modo de ver
posicionado ideologicamente. Caso os membros do campo erudito conjecturem
que existe de fato um design popular ou vernacular, aceitaríamos de antemão
que existe um design diferenciado, impregnado por características e aspectos
negativos em relação ao design institucionalizado, ou seja, o design erudito ou
“não popular”. Defendemos que a função social do design deve buscar integrar
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os diferentes grupos sociais juntamente com suas variadas formas de representar.
Não segregá-los ou marginalizá-los, mas aceitá-los assim como as organizações
sociais que produzem as estampas religiosas dos “santinhos”: como reprodutores de
significados e valores culturais legítimos.
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DISPOSITIVOS DE DISEÑO EN MEDIO
DE LAS DIFERENCIAS SOCIALES
ID 285
Diana Castelblanco
Universidad Jorge Tadeo Lozano. Colombia

abstract
Touraine in his book Can we live together? (2013) argues that culture is redefined from the
so-called mass culture; according to Mike Featherson in his text Consumer Culture and
Postmodernism (1998 p.38,39), it is based on capitalist commodity production and the
resulting is a vast accumulation of material culture in the form of consumer goods.
For many people this is an indivudual freedom, for others it is nothing more than the
ability of a few to manipulate ideologically the population, separating them by the game
of seduction of best social relationships; a culture whose ideological basis comes from
the media and its ability to put on the global stage what is unique and skillfully cause
contextualization of messages. Some say that the ideology in the strict sense no longer
exists, that globalization ends with ideology and it seems that now what the strangest
culture is the culture itself (Marafioti, 2005).
Actually, current political decline it is indisputable , but it is also indisputable that for
living together being everyone different, it is necesary to establish codes of respect for the
individual and the collective; formalize and institutionalize public debate tolerance as
the most important value that imposes the difference . Touraine (ibid.) shows the new
elements that characterize democracy today and the need to build a model of society
where coexist a particular man and a universal institutions.
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This scenario invites to reflect on devices that exists among persons (individual or
collective); the instrumental world and the world of the technical and symbolic values.
Hence intends to discuss the question about How to design mediations that promote
understanding under those differences?
Keywords
Autonomy, freedom, difference, mediations design

DISPOSITIVOS DE DISEÑO EN MEDIO DE LAS DIFERENCIAS SOCIALES
“ Es posible aislar el papel del objeto en contacto del hombre con los otros; ese es el problema
de la cultura material o cultura de los objetos, de la ampliación de noción de cultura que con
frecuencia solemos restringirla a las imágenes, sonido y textos enterrados en las bibliotecas
y museos, olvidándonos de los supermercados, almacenes y galerías que permanentemente
están en nuestra cultura personal. Los objetos cumplen las mismas funciones que el periódico;
su circulación sigue grosso modo las misma leyes y ejerce las misma acciones poblando al
cerebro del individuo de formas y reacciones. La originalidad o banalidad, la alineación o el
dominio se manifiestan en este campo”(( (CARANDINI, 1984)

Touraine (2000) plantea cómo los paradigmas sociales y culturales entran en
un momento crítico cuando las redes globales de producción, consumo y
comunicación reorganizan las relaciones que el hombre tiene con el mundo. Sin
embargo y aún este escenario de cambios, los paradigmas sociales generalmente
han estado regulados por las diferentes expresiones del capital, el mercado y
el trabajo, conceptos que en la actualidad probablemente dan cuenta de una
economía mundial globalizada superpuesta a lo individual, lo particular y lo regional,
pero que desde siempre han advertido sobre la relación que se establece entre la
cultura económica y los objetos simbólicos.
Al respecto, Jamerson (1984) -quien escribe desde el proyecto de reconstitución del
marxismo pero trasladando a él el Postmodernismo de Lyotard como un modo de
producción cuya pauta cultural dominante es el capitalismo avanzado (o tardío)dice que los tránsitos sociales son coincidentes con el transito que existe entre el
capitalismo de mercado, el capitalismo monopolista y finalmente el capitalismo
tardío, multinacional o de consumo. En cada momento del capital económico
resulta trascendental reconocer el papel desempeñado por las clases y los
movimientos sociales en la creación de las condiciones previas a cada paradigma, lo
que supone reconocer el capital que surge de las interacciones y relaciones que los
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hombres crean, donde se materializan las formas de pensar, sentir y hacer propias de
un momento cultural: el capital social.
Por otro lado, ante un sistema social capitalista, fruto de la lógica de acumulación
de capital y de los cambios tecnológicos, parece que la expansión de la cultura
es producida por la lógica de la forma de la mercancía, por la lógica del tener y
del valor del consumo de signos –mercancías-. Según Baudrillard, la lógica de
producción de mercancías ha provocado una inversión del sentido de la cultura, en
la que, si antes era determinada ahora pasa a ser determinante en el sentido de la
saturación de signos, mensajes e imágenes listos para consumir.
En la actualidad la cultura como elemento estructurante de las relaciones sociales
se define desde la llamada cultura de masas. Según Mike Featherson en su texto
Cultura de Consumo y Postmodernismo (1991,p.38,39), la cultura de masas se
asienta en la producción capitalista de mercancías, lo que da lugar a una vasta
acumulación de cultura material en forma de bienes de consumo y todo lo que en
torno a ellos se da. Para algunos este modelo cultural es una apuesta genuina por
reestructurar “(…) las relaciones socio espaciales de acuerdo con nuevas practicas
de inversión y de producción en la industria, los servicios, los mercados laborales y
las telecomunicaciones”(1991).
Sin embargo, algunos críticos dicen que las dinámicas de consumo y súper
producción cultural de las sociedades postmodernas, más que valorar las narrativas
particulares que se imponen frente a los discursos generales, se camuflan en el
supuesto de liberar a la realidad de lo totalizante y de defender las ideas particulares:
criterios generales encubiertos de diversidad. Se dice también que es la capacidad
de unos pocos de manipular ideológicamente a la población apartándola mediante
“el juego de la seducción” de mejores relaciones sociales. De ser así, estamos ante
una cultura cuyo fundamento ideológico probablemente se origina gracias a la
influencia de los medios de comunicación: a su capacidad de poner en el escenario
global aquello que es particular, de descontextualizar los mensajes. Lo ideológico
en un sentido estricto ya no existe, la globalización pone fin a lo ideológico; parece
que actualmente lo que la cultura más extraña es la cultura misma (Marafioti, 2005,
p.19)1.
Ante la tendencia de la economía mundial o de la sociedad global por homogenizar
y regular desde el mercado la vida colectiva, surgen contra tendencias y
movimientos variantes del modelo totalitario que se resisten ante todo lo que se
supone global. La defensa por la identidad, la autonomía y la libertad son ahora
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los principios de resistencia que emergen de los valores universalistas. Este estado
socio cultural, de movimientos ideológicos y de búsquedas por la diferencia y la
igualdad, la homogeneidad y el comunitarismo, las minorías y los universalismos, no
niega que la economía sigue siendo un fenómeno global y que el mercado entra a
gobernar por encima de las políticas nacionales y de toda protección social.
Es indiscutible el declive político actual, pero también es indiscutible que para vivir
juntos siendo todos diferentes hace falta establecer los códigos de respeto por
lo individual y por lo colectivo, formalizar el debate público e institucionalizar la
tolerancia como el valor más claro que impone la diferencia.
Alain Touraine en su texto ¿Podremos vivir juntos? (2000) pone de relieve los nuevos
elementos que caracterizan a la democracia hoy en día y cómo la economía de
mercado, como propuesta de homogenización, destruye las democracias internas
por lo que se hace necesario constituir un modelo de sociedad donde coexistan
un hombre particular y unas instituciones universales. Estas situaciones motivan
nuevas manifestaciones culturales que no pertenecen a un lugar particular sino que
conforman un espacio nuevo e impreciso. La ideología de la globalización como
una visión exclusiva y única del mundo se enfrenta a otros casos donde el mundo se
proyecta a un universo multipolar donde coexisten realidades múltiples y diferentes.
“Estamos atrapados en un dilema”2 dice Touraine (p.12). El dilema es más complejo
cuando se pone en el marco de la comunicación y de la circulación de mensajes. La
comunicación desde la apuesta por un reordenamiento del espacio y del tiempo,
cuyo proceso da lugar a complejas formas de interacción e interdependencia.“
¿Cómo puedo comunicarme con otros y vivir con ellos?(ibíd.). El conflicto que se
presenta ante dos imágenes opuestas, la que defiende la diversidad y la otra que
aboga por la unidad, supone explicar cómo se da la mediación entre el individuo y
la humanidad, el mundo instrumental y el mundo simbólico y entre la técnica y los
valores.
Para aproximarnos a estas formas de relación, vale la pena destacar que el mundo
instrumental y el mundo simbólico han estado regulados por dispositivos técnicos
–objetos- que narran las diferentes transiciones del capital económico y social, así
como las múltiples expresiones de la cultura en forma de bienes y servicios, que dan
sentido a la existencia de la vida en comunidad.
Analizar el tránsito que se produce de un medio natural, al medio técnico y al medio
técnico- científico- informacional (Moscovice, 2000), puede ser una manera para
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aproximarse a las complejidades de las formas de interacción social, mediadas por
objetos y/o dispositivos que también han transitado por diferentes formas del capital
económico y social. Este análisis también puede ser una manera de comprender
que cada mediación está inscrita en un proceso de comunicación, por tanto sus
manifestaciones (objetos o dispositivos técnicos) intentan volver común algo que
social, política o existencialmente no debería estar aislado.
Sin embargo, y revisando con detalle esta intención de “volver común algo”, en la
comunicación hay implícita una fragmentación social creada por las diferencias
entre individuos, fruto de sus repertorios simbólicos. Así entonces, los lenguajes
formales, funcionales, estructurales, estéticos y simbólicos del medio natural, técnico
o técnico científico informacional, son lenguajes que establecen claramente las
diferencias entre un grupo social y otro, entre sus prácticas, valores, emociones y
significaos que le otorgan a su propia existencia.
El medio natural constituye la base de la existencia de los grupos sociales e implica
la domesticación técnica de la naturaleza; de hecho no hay medio técnico que
excluya una acción de elementos naturales. El medio natural se valida desde los
contextos locales y es desde allí desde donde nacen, se hacen y su usan los recursos
técnicos, tratando siempre de conciliar las relaciones entre lo natural y lo artificial.
Los medios técnicos se caracterizan por la densidad de objetos técnicos que entran
a ocupar los espacios, a distinguir y a singularizar regiones; crean nuevos territorios
que no dialogan en igualdad de condiciones con la naturaleza, por el contrario,
desafían las lógicas naturales, las lógicas locales y se comprometen con la lógica
universal del consumo.
El medio técnico científico informacional se fundamentan en la ciencia, la técnica
y el mercado global, siendo la información la principal fuente de energía. Ahora
son la ciencia, la tecnología, el mercado y la información la base de la producción
y apropiación de los espacios, y en esta medida los espacios social y físicamente se
tecnifican y se vuelven espacios ideales para la circulación de información.
En la actualidad parece que el mundo toma la cara de los medios técnico científico
informacionales bajo cierta premisa de dominación de la técnica sobre la naturaleza
y del capital económico sobre el capital social. Estos dispositivos (objeto, artefactos,
máquinas, herramientas) están constituidos por sistemas de información, cuyos
mensajes representan la suma de información adquirida por el conocimiento
acumulado en la memoria del grupo cultural -lo que en un principio garantiza
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que el dispositivo se cargue de significados particulares-, pero indiscutiblemente
también son el resultado del conocimiento universalmente transmitido por la
humanidad. Esto en sí mismo supone, como ya lo menciona Geertz Clifford (2003),
la necesidad de configurar los medios técnico-científico informacionales a partir de
una “jerarquía estratificada de estructuras significativas”. Son ellos expresiones de la
cultura, por lo tanto su calidad significativa demanda de una descripción densa y de
la multiplicidad de estructuras conceptuales complejas
En este panorama socio económico y socio cultual, la invitación es a reconocer que
los dispositivos técnicos y objetos son producto de un bricolaje cultural y por tanto
la difernecia es en sí misma una condición para poder vivir juntos. Los dispositivos
están cargados de las nuevas dinámicas sociales, globales y de homogeneización,
en las que los procesos de transculturización muestran una marcada tendencia
hacia la renovación constante, pero al mismo tiempo hacia procurar que lo creado
sea perenne. Se busca entonces trabajar con varias semánticas que hagan de la
diversidad un patrimonio activo donde los diferentes códigos culturales aumenten
las posibilidades polisémicas de la producción de artefactos, objetos, productos, etc.
Bajo este panorama, más que fustigar y deplorar las nuevas dinámicas sociales
del consumo, donde el diseño de objetos ocupa una posición activa, se trata
de re-significar esa celebración de un presente social, donde los valores y las
significaciones culturales modernas han desempeñado un papel preponderante
para comprender la lógica de nuestras democracias, comprometidas con el
consumo y la comunicación de masas. Más que negar el poder inmemorial
del pasado tradicional o pensar que todo tiempo pasado fue mejor, se trata de
proponer un diseño en consonancia con el horizonte de lo posible pero también
de lo deseable por la humanidad. Y el hombre posmoderno desea que lo seduzcan;
desea ser un ciudadano libre y responsable para poder decidir. No se trata de
una estandarización de conciencias (Lipovetsky, 2013) ni de una reducción en la
capacidad de utilizar la razón de una forma crítica. Es justamente lo contrario: una
antípoda del platonismo y de los dogmas marxistas donde se comprende que
la seducción reduce el desatino, lo artificial favorece el acceso a lo real, donde lo
superficial permite el mayor uso de la razón y donde lo espectacular lúdico es
trampolín hacia el juicio valorativo objetivo y subjetivo (2013). El diseño debe estar
comprometido con estas nuevas realidades globales y ponerlas en armonía con esas
realidades locales.
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NOTAS
1La naturaleza, la cultura y la civilización definen la conformación de una sociedad y marcan la entrada
en el universo de la historia que es el que otorga un sentido definitivo a las formas de pensar las distintas
realidades.
2“Estamos atrapados en un dilema. O bien reconocemos una plena independencia de las minorías y las
comunidades y nos contentamos con hacer respetar las reglas de juego, los procedimientos que aseguran
la coexistencia pacífica de los intereses las opiniones y las creencias, pero renunciamos entonces al mismo
tiempo, a la comunicación entre nosotros puesto que ya no nos reconocemos nada en común salvo no
prohibir la libertad de los otros y participar con ellos en actividades puramente instrumentales, o bien
creemos que tenemos valores en común…, y nos vemos obligados a rechazar a quienes no los comparten,
sobre todo si les atribuimos un valor universal. O bien vivimos juntos sin comunicarnos de otra manera
que impersonalmente por señales técnicas, o bien solo nos comunicamos dentro de comunidades que se
cierran tanto más sobre sí mismas por sentirse amenazadas por una cultura de masas que les parece ajena”
(p.12)

Bibliografia
FEATHERSTONE, M. (1991) Cultura de Consumo y Postmodernismo. Argentina, Amorrortu Editores.
MARAFIOTI, R. (2005) Sentidos de la Comunicación. Buenos Ares, Editorial Biblos.
TOURAINE, A. (2000) ¿Podremos vivir juntos?. La discusión pendiente: el destino del hombre en la aldea
global. Fondo de Cultura Económica
LIPOVETSKY, G. (2013) El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas.
Barcelona, Anagramas S.A.
SANTOS, M. (2000) La Naturaleza del Espacio. Técnica y Tiempo. Razón y Emoción. Buenos Aires, Ed. Ariel
S.A.
CLIFFORD, G. (1983) La interpretación de las culturas. Cap. 1. Descripción densa: hacia una teoría
interpretativa de la cultura. Barcelona, Gedisa
MOSCOVICI, S. (1979) El psicoanálisis, su imagen y su público. Buenos Aires, Editorial Huemul S.A
CARANDINI, A. (1984) Arqueología y Cultura Material. Barcelona, Editorial Mitre S.A.

DESIGNA2015 - PROCEEDINGS - DISPOSITIVOS DE DISEÑO EN MEDIO DE LAS DIFERENCIAS SOCIALES

629

Diana Zoraida Castelblanco Caicedo
Diseñadora Industrial en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Especialista en Gerencia de Diseño
y Magister en Hábitat de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinadora Académica, Docente e
Investigadora del Programa de Diseño Industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Desde el año
2002 ha sido docente, investigadora y directora de proyectos de grado de las Universidades Javeriana y
Jorge Tadeo Lozano. Áreas de Interés Académico y Profesional: estética, diseño y hábitat; aproximaciones
analíticas, críticas y creativas del diseño y el territorio urbano. También se ocupa de la gestión y
administración de modelos educativos, de autoevaluación y actualización de procesos de enseñanza-‐
aprendizaje a nivel universitario.

630

DESIGNA2015 - IDENTITY - INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESIGN RESEARCH - UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

La identidad como concepto
clave de la ciudad de finales
del siglo XX
ID 319
Paula del Río Huesa, João Branco
ETSAM UPM Madrid. Spain

abstract
Cuando se estudian los espacios de la ciudad, planificadores y urbanistas tienden, influidos por las enseñanzas del Movimiento Moderno, a buscar una imagen de conjunto en
la que se establecen sectores, partes, flujos, líneas que definen funciones, y conexiones
para un funcionamiento total que debe responder a múltiples intereses. Esta visión
planimétrica y ortográfica excluye en la mayoría de los casos la experiencia del espacio
urbano centrada en la compartimentación y la resolución de los tránsitos.
Una visión más próxima al individuo es hoy urgente, como respuesta a las críticas constantes que se hacen de las ciudades, no aquellas de carácter nostálgico, que encontraban
en la vida metropolitana una serie de pérdidas con referente en una añorada y perdida
vida rural, sino las críticas que, asumiendo que la vida urbana es mayoritaria, que el
mundo global funciona a través de ciudades en red, describen el mal funcionamiento
de las ciudades en presentándolas como deficientes, energéticamente irresponsable, con
consecuencias para sus habitantes que afectan a la salud y a la calidad de vida.
Mientras existen un gran número de estudios sobre el comportamiento energético o la
sostenibilidad de los aglomerados urbanos, cuyos resultados están cerca de adquirir consideración normativa, encontramos un vacío, a penas cubierto por una minoría de investigadores, sobre las condiciones ambientales en el sentido espacial, de cara a mejorar las
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condiciones de las ciudades para desarrollar la vida a pequeña escala, la cotidianidad, la
vida en común, social y personal.
En este artículo propone una reflexión sobre las bases con las que se puede trabajar la
identidad de esos espacios urbanos. Se plantean así una serie de cuestiones: si los ciudadanos desarrollan relaciones con el espacio que habitan, la ciudad, a veces para sufrir sus
condicionamientos, otras para disfrutar del anonimato y la libertad que le son propios,
¿cuáles son las características que poseen los espacios que lo permiten? Para llegar a esa
pregunta clave, es necesario preguntarnos sobre la vida en las ciudades, y las expectativas de quienes habitan en ellas. Esto suscita cuestiones sobre la necesidad misma de
la ciudad en cuanto espacio para la comunidad cuando ésta ya no existe, y su posible
sustitución por los espacios digitales interacción con los demás.
Keywords
Urban Identity; Contemporary City; Individualism; Participation; Suspense

En la ciudad se hacen visibles los valores que fundan la ciudadanía, el pacto implícito
que organiza la vida en común, así como las escenificaciones de la vida cotidiana. La
posición física de las cosas, y el orden espacial se corresponden con las posibilidades que ofrecen para el desarrollo de la urbanidad, de la actividad cívica (Innerarity,
2006, p. 108).
Cuando pensamos en una identidad de la ciudad, el referente más directo, aquel
que contiene la esencia, lo propio o lo reconocible del espacio como realización de
una determinada cultura, nos trasladamos mentalmente a la ciudad histórica. En el
caso de las ciudades Europeas, reconocemos elementos en los centros heredados
que somos capaces de rememorar, que asociamos a cada una de ellas y nos permiten diferenciarlas. Sin embargo, esa ciudad antigua e histórica no sólo no constituye
la mayor parte de la ciudad, sino que en la mayoría de los casos, ni siquiera está
realmente introducida en la dinámica ciudadana. Con tasas de población residente
habitualmente muy bajas, esos centros característicos, que tras años de abandono
se encuentran ahora en proceso de rehabilitación, están mayoritariamente poblados
por turistas o por actividades comerciales dedicadas a ellos.
Cómo las propias ciudades explotan y utilizan esta parte antigua, cargada de carácter, para atraer turistas es parte del proceso llamado city branding. Las ciudades utilizan estrategias propias de la publicidad o del marketing para construir una imagen
reconocible. No sólo para atraer al turismo, sino inversiones, actividad comercial o
nuevos residentes.
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Esta identidad de marca se caracteriza porque presenta un mensaje único y
claro, como las estrategias publicitarias que utiliza, e intenta mostrar una idea de
características locales que confronta con un entorno global. Su referente es la
ciudad histórica, pero no sólo, también se reconoce en las construcciones singulares
(Baudrillard & Nouvel, 2001); edificios, o conjuntos de edificios reconocibles por su
forma, que se construyen para transmitir una imagen de dinamismo y capacidad
tecnológica.
La ciudad en su conjunto, no se ve afectada por el dinamismo de esta puesta en
escena. La carga histórica o singular suficiente para participar de estos procesos está
presente en un porcentaje muy pequeño de lo edificado. Además, la rehabilitación
de la edificación, en general, no es suficiente para devolver los centros a su antigua
condición metropolitana, en la que se producían el intercambio y la conexión con
el diferente (Innerarity, 2006, p. 138). La antigua ciudad densificada y diversa en su
oferta de encuentros, se ve suplantada por una de actividad única, un simulacro de
su vitalidad original.
Los habitantes, conscientes de esta nueva especificidad del espacio participan de
esta identidad como turistas en su propio entorno (Bauman, 1996). Se trata de una
identidad tan fácilmente transmisible que incluso se utiliza para comunicar el propio
entorno sin ser aquel en el que habitamos.
Esta identidad devastadora y unificante anula por su potencia y su vasta utilización
las identidades residuales que son mayoritarias en la ciudad. Es decir, la identidad
del espacio que realmente se habita. Los ciudadanos que vivieron y construyeron las
metrópolis europeas depositaron en ellas una carga identitaria, que ahora incluso
estando sólo ante los restos, somos capaces de reconocer.
¿Hay una posibilidad para una identidad depositada o generada en los espacios
habitados de la ciudad contemporánea?
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Cómo vivimos en las ciudades
La posibilidad de una identidad en la ciudad nueva, que el individuo
contemporáneo haga del espacio en que habita una entidad reconocible por sí
misma pasa por comprender el modo de habitar en las ciudades.
En la metrópolis tradicional, la sociedad mantenía un sentimiento arraigado
de comunidad, o de barrio, unido a la característica base de la vida urbana: el
anonimato. Éste segundo se mantiene en la actualidad, ligado, como en origen,
a la sensación de libertad y emancipación que acompaña a la vida urbana. En la
ciudad el individuo no necesita conocer ni intimar con los extraños con los que
convive, no necesita establecer lazos duraderos, puede reformular su identidad. La
ciudad permite, frente a las estrecheces de la antigua vida rural, mantener relaciones
independientes con diferentes personas en función de las razones de encuentro:
un entorno personal, otro social, otro laboral, etc. Incluso se pueden mantener
convenientemente aislados grupos diferentes dentro de la misma función de
intercambio. La ciudad es “el instrumento de la vida impersonal, el molde en el cual
se torna válida como experiencia social la diversidad y la complejidad de personas,
intereses y gustos” (Sennet 2010)
El desarrollo de la independencia del individuo viene acompañado de un progresivo
deseo de independencia espacial. La movilidad de población hacia territorios
suburbanos en los que la principal forma de residencia es unifamiliar es un claro
ejemplo. La ciudad en continua expansión se va apropiando de territorios de forma
de ocupación difusa en los que las interacciones personales son minimizadas y a la
vez controladas. Áreas homogeneizadas no sólo en la forma de sus edificaciones,
sino en el tipo de habitante y en la minimización de las actividades: un gran centro
comercial, que ofrece los servicios y actividades que antes eran propias del centro
y emula su actividad sirve a cada una de estas áreas, pobladas por individuos
semejantes. El encuentro con el extraño y con lo diferente, una de las cualidades
intrínsecas a la gran ciudad de finales del siglo XIX, desaparece, se anula la diferencia.
El ideal de libertad, de reconstruirse a uno mismo, de actuación en conjunto si
necesidad de ser idénticos (Sennet 1996, 563), se transforma en un individualismo
radical, en el que la comunidad es sustituida por las masas de cuerpos que se
encuentran inmersos en flujos similares: de casa al trabajo, a la zona comercial, a la
escuela, etc. Masas de cuerpos pueblan las infraestructuras urbanas.
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Las exigencias que cada individuo pone sobre la ciudad son personales, y los espacios
se especializan según estas prioridades. La ciudad se genera entorno a esos deseos:
un mercado de trabajo activo, seguridad o proximidad a una vía rápida, etc.
El nuevo entorno de la vida pública aparentemente está cada vez menos en espacios
físicos, realizamos el contacto con el otro a través de canales digitales; los medios de
comunicación y las redes sociales son ahora el ágora donde intercambiar ideas, discutir o dialogar. Si este espacio digital hace innecesario el espacio físico, acabaremos por
asumir que la ciudad se vuelve genérica y difusa porque ya no necesita de un centro,
el espacio público en la ciudad ya no es necesario (Innerarity, 2006, p. 135).
Sin embargo es y continuará siendo físico, real, el espacio de lo cotidiano. Si ya no
acapara la vida pública, sí que necesitamos las calles, los paseos, las plazas, para
escenificar nuestra vida exterior. Si ya no es la comunidad que dota de sentido a los
espacios de la ciudad, es porque deben ser los espacios de las múltiples identidades
individuales, que conjuren la identidad de las masas de cuerpos.
El agotamiento de la identidad tradicional
La construcción de identidad ha sido tradicionalmente un proceso político e
impositivo. Como explica Manuel Delgado, gran parte de las políticas urbanísticas
consisten en una producción de significados, orientadas a demostrar “cómo el medio
ambiente ciudadano puede ser manipulado para hacer de argumento y refuerzo
simbólico para una determinada ideología de identidad artificialmente favorecida”
(2001, p. 6).
El sustento de esta identidad, su significante, toma forma de monumento, entendido
de forma amplia como procesos de monumentalización. Adquieren esta categoría
diferentes objetos, edificios, espacios, o áreas enteras de la ciudad sobre las que se
apoyan, y a los que se dota de contenido identitario, de significado. El contenido de
estos significados impuestos es de base política o histórica. Pero, en una sociedad
en la que las ideologías han desaparecido, y la historia ya ha sido hiperexplotada
y la idena de comunidad no tiene sustento, ¿cuál puede ser el contenido de estos
mensajes?
Este agotamiento de los sistemas de la identidad tradicional, el sustrato de una
cultura común, una política común o un proyecto de futuro compartido, está en la
base de la rendición a la ciudad genérica, homogénea, la ciudad de la globalización,
que conforma las ciudades actuales.
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Tácticas
Seguimos asociando la urbanidad a la ciudad compacta del siglo XIX, de la que sólo
quedan ejemplares congelados, museificados, despojados de la diversidad que la
generó.
En la ciudad en la que realmente vivimos, cuales son las posibles estrategias de
reconocimiento nómada, temporal, leve, no impositivo, capaces de hacer despertar
los espacios públicos, si no para una vida común, sí para una vida exterior.
Se han ensayado algunas opciones de esta identidad de proximidad, a través de
propuestas participativas, como algunas propuestas de los arquitectos Ecosistema
Urbano para la plaza Stortorget Square en Hamar, Noruega, o los talleres que han
desarrollado en otros lugares como Hong Kong o Bahamas. Algunas ni siquiera
pasan por la arquitectura, como las propuestas del colectivo Boamistura, que
propone la participación de la población a través de la pintura de los espacios
como actividad participativa. El también español Santiago Cirujeda propone, entre
muchas otras cosas la incorporación de estructuras leves y efímeras en las que sean
posibles actividades libres, dotando de sentido a algunos de estos espacios urbanos.
En último lugar, cabe citar el proceso de propuestas variadas que se hizo en Berlín
para la apropiación ciudadana del terreno en el que estaba el antiguo aeropuerto
de Tempelhof, para el que se convocó un referéndum urbano en el que votaron un
millón de personas.
Estas estrategias, más que el carácter participativo durante su ejecución, lo que
pretenden es una interacción prolongada con los individuos. Estrategias como
el suspense, la sorpresa o el desconcierto, entran en juego para acercarse a estas
formas nuevas de habitar las ciudades. Junto con la resistencia a las imposiciones
políticas o al planeamiento, buscan espacios de libertad.
Una identidad que no se manifiesta desde lo perdurable, lo heredado o lo que
se va a dejar, sino desde lo presente, la inmediatez, abierto al éxito y al fracaso,
conscientes de la escala, de los medios.
Estas son algunas de las estrategias a aplicar en las arquitecturas urbanas.
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abstract
O presente artigo explora a competência do de- signer como formador de identidades e
analisa os conceitos classificatórios de identidade formu- lados pela combinação entre
a teoria geral dos sistemas, de Bertalanffy, conceitos de identidade pós-moderna e de
geração de sentido, fundamen- tados em Krippendorff, Harvey e Lipovetsky. A distinção
classificatória empregada no artigo parte da polarização entre identidades aberta e
fechada. As classificações são formuladas com base no relacionamento entre elementos de um mesmo sistema e entre o sistema e o ambiente em que está inserido. Alguns
projetos de identidade atingem a eficácia comunicacional por meio da consistência na
relação entre os elementos do sistema, enquan- to outros projetos investem em valores
dirigidos à efemeridade e à fragmentação. As classificações de identidades aberta e
fechada foram original- mente formuladas e publicadas em 2009, quando referiam-se
exclusivamente à projetos de identida- de corporativa para canais televisivos. Atualmente, tais conceitos incorporam a classificação dos mais diversos projetos de design ligados
à comunica- ção. São apresentados projetos de visualização de dados como exemplos de
identidades aberta e fechada.
Palavras-chave
Design de identidades; comunicação visual; visualização de dados; pós-modernidade
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A Poética da Criação:
Identidade e Memória
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resumo
Um problema comum ao design e à arquitetura é precisamente o da aceitação da obra
realizada. Aceitação significa, neste contexto, a forma con- creta como as obras são
apreciadas, compreendi- das, ou inseridas no universo próprio do utilizador ou comunidade que as encomendou, ou que se depara com a obra. O universo de significados de
uma peça de design ou de uma obra arquitetónica, não se resume ao que dela possam
dizer o autor, ou o crítico, o historiador de arte; ela adquire sig- nificados outros para
o universo dos destinatários. Para que a obra opere algum nível de comunicação (ou
produção de sentido), e independentemente das analogias que se possam estabelecer
entre a produção artística/arquitetónica e a linguagem, o que aqui interessa é assinalar
que a receção da obra implica um determinado conjunto de valores comuns entre os
operadores (estéticos, arqutietó- nicos) e os recetores. Ora entre esse conjunto de valores
(que no caso do design e da arquitetura, vão da adequação, à funcionalidade, à expressão dos materiais, ou à solidez da construção), sobressai a capacidade da obra entrar em
diálogo com outras obras, ou antes, a capacidade da obra evocar a produção anterior,
ou com ela entrar em diálogo. Este aspeto, que em muitos casos leva, por exemplo, à
citação de obras anteriores, é um aspeto particular da gestão da memória que fazemos,
quando apreciamos uma obra de design ou uma obra de arquitetura. Assim, podemos
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dizer que a memória é um fator fundamental na apre- ciação das obras, mas também
na incorporação de significados. Claro que a memória a que aqui nos referimos não
é apenas a memória pessoal, embora não exista memória fora da esfera pessoal; a
memória que nos permite aceder a um conjunto de significados partilhados poderá ser
descrita como Memória Coletiva. No que concerne ao design, reportamo-nos à conceção
do objecto imerso num mundo de significados. Na arquitetura, falamos da capacidade
de esta entrar em diálogo com um passado, atualizando-o.
Palavras-chave
Criar, Identidade, Memória, Design, Arquitetura

I. Memória Individual e Memória Coletiva
É na comunicação e construção de um “espaço intelectual” comum que a
memória transpõe a sua natureza pessoal para se converter num agregado de
acontecimentos e referências partilhadas por um grupo, bairro ou população
de um país, passando-se da Memória Individual para a Memória Coletiva, “Toda
a memória se estrutura em identidades de grupo: recordamos a nossa infância
como membros da família, o nosso bairro como membros da comunidade local,
a nossa vida profissional em função da comunidade da fábrica ou do escritório e/
ou de um partido político ou de um sindicato”. (Fentress; Wickham 1992: 7) Esta
visão subentende uma sujeição das Memórias Individuais aos padrões coletivos,
o que recordamos, enquanto indivíduos, é sempre condicionado pelo facto de
pertencermos a um grupo.
“Na cidade moderna encontramos as particularidades da cidade antiga, porque
temos olhos e pensamentos para esta.”. (Halbwachs 2004: 125) Teoria esta que
mais tarde foi reinterpretada por Rossi na sua obra “A Arquitectura da Cidade”. A
relação da cidade com a sociedade é retratada como a configuração desta através
de imagens que funcionam como marcos que podem interferir na sua formação a
diferente níveis, quer laboral, vivencial, cultural... “Não há dúvida que a diferenciação
de uma cidade é a origem de diversas funções e costumes sociais; mas ainda que
o grupo evolua, o aspecto exterior da cidade muda mais lentamente”. (Halbwachs
2004: 136) Para Halbwachs a função primordial da memória, enquanto imagem
partilhada do passado passa por promover a ligação entre os membros de um
grupo com base no seu passado coletivo, atribuindo-lhe uma aparência de
imutabilidade, ao mesmo tempo que fixa os valores e as aceções predominantes do
grupo ao qual as memórias se referem.
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II. Memória Coletiva no Design e na Arquitetura
É inquestionável a pertinência, do conceito Memória Coletiva, quando se trata
da reflexão Arquitetónica, do papel do arquiteto de reinterpretar o passado com
base no presente, promovendo mudanças no futuro e no passado da sociedade.
A situação é semelhante, quando abordamos a sua repercussão no panorama
do Design, concebida a obra na mesma para um público, para um indivíduo
pertencente a uma sociedade e, como a presença deste conceito marca toda a
diferença. “Um dos argumentos que tinha sido básico desde as vanguardas na
evolução da arte do século XX – que a arte era exclusivamente mudança e novidade
– entrou em uma evidente crise nos anos setenta. O mito do novo começa a
ceder tanto diante da valorização da tradição histórica como do sentido comum”.
(Montaner 2001: 110)
Os pensamentos destes autores, entre os anos vinte e trinta, do século XX, vêm
influenciar o clima que se respirava de alheamento às referências culturais. Aby
Warburg faz alusão à imagem sobrevivente, à memória como conhecimento
recuperado de um arquivo. Tentando compreender nestas figuras, o retorno de
certas imagens, as leis que regem o regresso de formas outrora impressas e, que
a Memória Coletiva ao mesmo tempo conserva e transforma. Havia a necessidade
de retroceder, aos arquétipos, à “casa onírica”, como Gaston Bachelard nos conduz,
que permaneciam no subconsciente, segundo C. G. Jung. Bachelard, apresentanos a memória, como ponto de partida, para o reviver da imagem poética, para
a arte de habitar o espaço, concretizando a sua teoria, através da observação de
imagens simples, com intuito de interpretar o valor humano dos espaços que
possuímos, dos espaços felizes, remetendo o leitor para a “casa onírica”, para a casa
“natal”1. Jung apercebeu-se que à semelhança do corpo, a mente tinha conteúdos
coletivos comuns a vários indivíduos em simultâneo, à sociedade, ao que designou
de Inconsciente Coletivo, constituído por arquétipos. Pretendemos centrar-nos, na
recuperação das memórias, da Memória Coletiva, da identidade, na emoção, inclusa
no Design e na Arquitectura, como elo comum de criação, atribuindo importância
desta para o homem, podendo comprovar esta afinidade nos trabalhos de Alvar
Aalto e Siza Vieira, que permitem esta transversalidade entre Design e Arquitectura.
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III. Alvar Aalto e Siza Vieira
3.1 Alvar Aalto
A arte e a memória sempre estiveram interligadas, em particular nas diversas
apropriações que os artistas realizam. A compreensão do trabalho dos artistas
contemporâneos passa por algumas questões epistemológicas fundamentais, como
é o caso, da mudança da produção para a reprodução em obras de arte, fazendo
alusão às próprias experiências do artista, enquanto ser social. “Se com Alvar Aalto
a arquitectura ganhou novos conceitos [...] é ao Design que se deve uma ação
exemplar daqueles factos ou momentos de transformações sociais e económicas,
com as correspondentes alterações das relações de produção artesanal a um modo
de produção industrial.”2 (Aalto 1998: 70)
Em traços gerais, há uma mediação entre o mundo que coabita o artista e a
realidade social, cultural e política de determinado contexto, sendo nesta que se
insere a sociedade que recebe as obras do artista. “A longevidade (ou perenidade)
dos modelos de Aalto é demonstrável pela capacidade de adquirirem novos
significados, sucessivas interpretações da linguagem e novos modos de uso no
espaço que cada geração tem vindo a recriar.”2 (Aalto 1998: 71) Em suma, podemos
compreender que a obra de arte contemporânea é a multiplicidade de significados
que dela emergem, propondo um exercício de reflexão permanente no espetador,
valendo-se para isso dos interfaces entre as suas memórias pessoais (do artista)
moldadas às memórias da sociedade.
Na obra de Alvar Aalto deparamo-nos constantemente com um lado humano,
um cunho humanista sempre presente, como nos diz Giedion “People are at least
as important to him as architecture. Aalto is interested in every human being, in
each of their particular desires and experiences” (Giedion 1995: 665) Para Aalto,
estamos perante uma arquitectura suscetível de ser racionalizada através dos seus
aspectos formais, mas antes de mais, humanizada, uma arquitectura para o corpo,
adaptada às suas medidas e aos seus sentidos, para que realmente seja eficaz “uma
arquitectura realmente funcional deve sê-lo principalmente sob o ponto de vista
humano”. (Aalto 1988)
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3.2 Álvaro Siza Vieira
Partindo do pressuposto que a Memória expressa em si um sentimento de
identidade, quer se trate de Memória Individual ou de Memória Coletiva, esta
deve servir de dialética frente às novas exigências arquitetónicas no cenário
contemporâneo. Halbwachs, aborda a questão do espaço na sua obra “La Mémoire
Colective”, referindo a relação da Memória Coletiva com o lugar, e a importância
deste, na sua construção. A apreensão da Memória Coletiva leva-nos à construção
do sentido urbano, fazendo emergir os significados e os valores dos lugares. Esta
importância do lugar, é atribuída pelos indivíduos que neles constroem as suas
vivências, representando estes as ligações simbólicas entre o espaço e o indivíduo,
bem como as suas crenças essenciais. O lugar, remete-nos para as imagens, os
momentos, as vivências, sendo um marco importante na Memória Coletiva,
podendo com ele identificarmo-nos ou não, elegê-lo ou não, arquivá-lo ou nunca
mais o recordarmos.
Para Siza Vieira, o lugar é a essência das suas obras, emergindo deste os primeiros
esboços para os seus projetos, chegando mesmo a afirmar que “a ideia está no
sítio mais do que na cabeça de cada um, para quem souber ver” (Siza 1994: 17) O
lugar, com o seu caráter poético, real, é a melhor forma de conservar a Memória dos
lugares chamados cidades, de todos os lugares. Abraçando estas duas premissas, o
lugar e o homem, Siza desenvolve a sua arquitetura com uma grande capacidade de
adaptação à envolvente.
Para Siza, os arquitectos não são inventores, trabalham com modelos, isto é, com
matéria prima, que transformam no sentido da resolução de situações com que se
deparam, sendo o mundo e a sua Memória responsáveis pelo desenho e redesenho
das cidades. Esses modelos, não passam de aprendizagens que se inserem no
conjunto de dados que formam o ser humano, uma base de trabalho.
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notas
1. Bachelard descreve no seu livro “La Poétique de L’espace”, a “casa natal”, como “Mais que um centro de
moradia, a casa natal é um centro de sonhos”. (Bachelard 2008: 34)
2. Texto: Daciano da Costa.
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ID343 - 01: Denominador comum. Público.
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ID343 - 02: Memória Individual. Memória Coletiva.
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ID343 - 03: Imagem metafórica. Construção de uma Memória.

ID343 - 04: Carl Yung. Inconsciente Coletivo.
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650

DESIGNA2015 - IDENTITY - INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESIGN RESEARCH - UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

ID343 - 06: Alvar Aalto. Biblioteca Municipal de Viipuri.

ID343 - 07: Alvar Aalto. Fabrico de mobiliário de Alvar Aalto, Finlândia

DESIGNA2015 - PROCEEDINGS - A Poética da Criação: Identidade e Memória

651

ID343 - 08: Siza Vieira. Casa de Chá, Leça da Palmeira.

652

DESIGNA2015 - IDENTITY - INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESIGN RESEARCH - UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

DIÁLOGOS ENTRE A MEMÓRIA
E IDENTIDADE EM LISBON STORY
ID 358
Catarina Neves
Labcom.IFP, UBI, Portugal

Resumo
Espaço de representação e memória para Wenders, a perspectiva que é apresentada
em Lisbon Story (1994) sobre a cidade de Lisboa assume-se estrangeira. Todavia, esta
situação não perde autoridade em relação ao facto de um português proceder a essa
representação. O “olhar estrangeiro” da visão wenderiana de Lisboa relaciona-se não
com a sua nacionalidade, mas sim com um conjunto de códigos e herança culturais que
acabaram por distorcer, propositadamente, a representação da cidade, e que conduziram o cineasta a reproduzir padrões dominantes e subalternidade. Wenders procurou
sempre explorar a questão da identidade através da alteridade, mas no caso de Lisboa,
apesar de a cidade ser vista como o ponto central para a sua memória, não é tanto a
representação do acontecimentos e do património (i)material que está patente no filme,
mas sim a expressão de um desejo seu, em relação ao que outrora foi a cidade, do ponto
de vista artístico, social, político e cultural. A Lisboa saudosista e anímica que o cineasta
revela no filme, através das suas ruínas, com espaços culturais devolutos é fruto de uma
intenção deliberada de invocar a memória da cidade de outrora.
Palavras-chave
Memória, identidade, cidade, ruínas, património
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abstract
In order to contribute to a definition of cultural heritage and identity, in this article we will
present an analysis of the existing debate about the institutional initiatives to regulate
their protection.
Opinions have been divided between those who see in the UNESCO’s 2003 Convention for
the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, as a victory for researchers, and those
who take a skeptical position, highlighting various contradictions implicit. On the one
hand, this was the first time that concerns about the local culture heritage were included
in an official and international document. On the other hand, this convention seems to
establish a legal and political position by adopting a single, global vision for the concept
of intangible cultural heritage.
According to the Convention, the intangible cultural heritage is something living,
dynamic and in constant change. Therefore we ask: How can we describe, document,
and interpret an evolutive cultural identity that manifests itself on many ways? Should
the heritage value of cultural production be recognized only through a single and
expert view on the subject? Should the diversity of cultural identity be preserved through
globalizing, homogenizing and standardized strategies?
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Given this context, we will examine how citizens have been or may be included in the
process of scrutinizing what should or should not be recognized as heritage identity.
We seek to understand their involvement in the process of safeguarding of cultural
heritage and how this involvement could lead to the coexistence of cultural diversity.
The argument will be supported by a couple of examples of institutional proposals and
cultural projects that have been exploring alternatives to the usual one-way parameters
adopted by most of the entities responsible for safeguarding the intangible cultural
heritage.
Keywords
Identidade cultural, Património, UNESCO, processos documentais.

O reconhecimento do valor patrimonial cultural
Em 1972, a UNESCO1 adoptou a primeira convenção dedicada ao tema do
património, a “Convenção para a Protecção do Património Mundial, Cultural e
Natural”, com enfoque sobre as obras de arquitectura, escultura e pintura ou outras
onde houvesse intervenção humana “com valor excepcional do ponto de vista da
história, da arte ou da ciência” (UNESCO, 1972, p. 2).
Esta visão circunscritiva excluía, portanto, qualquer tipo de bem que não tivesse
“valor excepcional” na história da humanidade. No ano seguinte ao da ratificação
da convenção, esta lacuna motivou o questionamento, por iniciativa da Bolívia,
sobre qual o lugar das manifestações, tradições e expressões das culturas locais no
conjunto de preocupações da UNESCO. Estas manifestações culturais, originadas
em contextos rurais ou urbanos, não se enquadravam nos critérios históricos,
artísticos ou científicos referidos pela convenção de 1972. Depois de vários anos a
debater sobre novos parâmetros a ter em conta, no início do século XXI, a UNESCO
criou então uma nova convenção, incluindo desta vez a salvaguarda do património
cultural imaterial (UNESCO, 2003).
Contudo, esta convenção tem sido motivo de discussão entre vários antropólogos e
sociólogos. Num debate sobre o tema (TSF, 2009), por exemplo, é clara a distinção
entre aqueles que vêem na convenção uma vitória para os investigadores, e os
que, com uma posição mais céptica, destacam as diversas contradições que ela
apresenta. Por um lado, era a primeira vez que estava a ser contemplada, num
documento emanado de um organismo internacional, uma preocupação com o
património das culturas locais. Por outro lado, esta convenção parecia firmar uma
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posição político-jurídica sobre o tema, ao adoptar uma visão única e globalizante
sobre o conceito de património cultural imaterial.
Por património cultural imaterial é entendido, segundo a descrição presente na
convenção, algo vivo, dinâmico e em constante mudança. O antropólogo Manuel
João Ramos, no entanto, afirma que se trata de uma “colonização mental de uma
série de culturas que, de certa maneira, contradiz a intenção preservadora da
diversidade cultural” (TSF, 2009). Nesse sentido, a sua protecção, preservação e
consequente “cristalização” é algo que, para Ramos, em determinadas situações,
poderá não fazer qualquer sentido. À partida, esta convenção parece querer marcar
na história uma preocupação a nível governamental e global com a preservação de
aspectos imateriais das culturas locais. Contudo, o que parece tornar-se um contrasenso é a vontade de querer preservar a diversidade cultural através de estratégias
globalizantes e homogeneizantes.
As preocupações com as questões da uniformização cultural tinham já sido
levantadas por Claude Lévi-Strauss (1952), um dos pioneiros da antropologia
moderna. Ele recomendava a preservação da diversidade cultural, não significando
com isso que as culturas se devam manter intactas (Lévi-Strauss, 1952, p. 41). Pelo
contrário, é o contacto intercultural que potencia o desenvolvimento das várias
culturas “each of which would preserve its own originality.” (Lévi-Strauss, 1952, p. 45)
Dada a sua diversidade, volatilidade e singularidade, não se pode, portanto,
pretender salvaguardar o património de uma determinada cultura através de um
só ponto de vista. No confronto entre a sensibilidade dos especialistas e a opinião
particular dos grupos e comunidades locais, segundo Ramos, esta última não é tida
em conta em muitos dos processos de reconhecimento de valor patrimonial das
manifestações culturais. Ramos vai ainda mais longe ao afirmar que não faz sequer
sentido separar os conceitos de material e imaterial no âmbito do património, pois
eles são complementares (TSF, 2009). Isto é, o património material surge como
resultado das manifestações culturais. Os objectos com valor patrimonial material
são provas de determinadas manifestações culturais de um povo, o património
imaterial.
Existe, portanto, um conjunto de questões e contradições por resolver na
Convenção da UNESCO de 2003, que levam, inclusive, ao questionamento
sobre os conceitos e práticas que lhe estão associados. Embora seja a UNESCO a
responsável por este acordo entre diferentes Estados, não é esta organização que
aplica, na prática, os princípios do acordo. São os Governos dos diferentes países
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que elegem as entidades que deverão encarregar-se do processo de salvaguarda
do património cultural imaterial a nível nacional, regional e local. Destas entidades
fazem parte, entre outros, os centros de estudo e investigação em antropologia
e sociologia e os museus. Eles documentam, recolhem, inventariam, classificam,
preservam e expõem elementos representativos da expressão das culturas locais.
O escrutínio sobre o que deve ou não ser reconhecido como património tem sido
portanto da responsabilidade de um conjunto restrito de indivíduos especializados.
E este exercício tem sido realizado segundo uma metodologia de configuração
tipicamente unidireccional.
Segundo Fernando Andresen Guimarães2:
“...o património cultural imaterial é assunto que diz respeito a todos nós enquanto membros
de grupos, de comunidades, de nações cuja memória e identidade, fundada no passado e
continuamente recriada, constitui pedra angular do presente. Participar na sua salvaguarda,
mais do que um dever, constitui um ato de cidadania que nos permite intervir activamente na
construção do futuro.” (Cabral, 2011, p. 11).

De facto, se a cultura é algo que diz respeito aos indivíduos membros de um grupo,
de uma comunidade, de uma população ou de uma civilização, tal como refere
a própria convenção, é pertinente considerar que cabe aos próprios cidadãos
decidir o que deve ou não ser preservado na sua própria cultura. Mais importante
do que decidir o que deve ser preservado e como deve ser preservado, é garantir
o envolvimento das pessoas no próprio exercício de decisão, preservação e
documentação.
Neste artigo postula-se portanto que ao envolver os cidadãos em todo este
processo, estará a reforçar-se o próprio tecido social, os valores de cidadania e a
própria autenticidade daquilo que é preservado enquanto património cultural
e identitário. Neste contexto, as instituições responsáveis pela aplicação das
convenções da UNESCO, com preocupações a nível do património cultural, seja
ele material ou imaterial, deverão desempenhar um importante papel enquanto
catalisadores. As instituições culturais, tal como os museus, com um papel relevante
no desenvolvimento cultural das sociedades, deverão preocupar-se em tornar os
seus modus operandi mais participativos e envolventes.
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Exemplos de alternativas aos parâmetros unidireccionais
É possível, actualmente encontrar-se vários exemplos de instituições que tiram
partido da vontade de participação dos públicos na construção ou reconstrução
semântica das suas identidades e narrativas institucionais e até na redefinição
das suas missões no desenvolvimento das sociedades, através, por exemplo, da
exploração do potencial das ferramentas participativas online (Simon, 2010).
No que toca ao investimento em acções participativas, um exemplo de relevância,
no campo dos museus, é o do Museu de Brooklyn (MB). Em 2007, este museu
implementou diversas acções com o objectivo de aumentar o seu carácter
participativo, concluindo que a postura a assumir, quando confrontada com
ambientes de comunicação descentralizados, especialmente os das redes sociais
online, deverá ser a de procurar comunicar e interagir (Caruth & Bernstein2007).
Em 2008, o MB organizou a exposição participativa de fotografia “Click!” (BrooklynMuseum, 2006). Esta exposição teve três fases: uma chamada aberta a trabalhos
de fotografia sobre o tema “Changing Faces of Brooklyn”, um fórum online para a
avaliação anónima e aberta dos trabalhos submetidos e a exposição final no museu,
que seguiu os critérios de avaliação definidos pelo júri online. Com esta exposição,
os cidadãos foram envolvidos não só no exercício de criação de imagens de espaços
públicos de Brooklyn, mas também no próprio processo de reconhecimento
do valor dessas imagens. Nisto, a curadoria da exposição, algo tradicionalmente
consignado a especialistas da área, foi também resultado de um exercício
participativo.
O MB apercebeu-se, portanto, de que é possível abrir a construção identitária e
patrimonial de uma instituição cultural tradicional, como é o caso de um museu, à
participação dos seus públicos e obter com isso resultados muito vantajosos quer
para a própria instituição, quer para os cidadãos.
Outro projecto importante para a fundamentação do argumento de que existe
uma área de criação amadora por explorar e valorizar por parte de instituições
responsáveis pela preservação e dinamização cultural, como os museus, é o do
Museum of Everything. Nascido em Londres, em 2009, até ao momento, foram
realizadas quatro exposições participativas em Londres, uma em Paris e uma em
Moscovo.
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Este é um museu que se distancia da acepção usual de ‘museu’, dado não
estar propriamente associado a um espaço físico fixo, nem ter uma lógica ou
compromisso semelhante à dos museus tradicionais. Mais uma vez, o carácter
participativo advém do surgimento de comunidades que operam à margem dos
tradicionais sistemas organizativos, corporativos ou institucionais, e que propõem
visões alternativas em relação às mais diferentes áreas. Aqui, é a área da criação
artística que é vista de uma forma diferente da habitual. Este projecto de museu
participativo implementou uma forma alternativa de reconhecimento do valor
patrimonial na produção artística dos cidadãos comuns, concedendo visibilidade a
criações escondidas, perdidas e desconhecidas.

notas
1. Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura
2. Fernando Andresen Guimarães era o Presidente da Comissão Nacional da UNESCO, em Portugal, à data
da publicação do livro de Clara Bertrand Cabral, Setembro de 2011, “Património Cultural Imaterial” (Cabral,
2011).
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O design e a gastronomia
portuguesa, um contributo
para a identidade local
de produtos alimentares
ID 281
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abstract
The diversity and richness of Portuguese gastronomy makes this a cultural and social
heritage which originates from the Mediterranean Diet, reaffirming the importance
this has on the revaluation of the Portuguese culinary identity. The Mediterranean Diet
goes beyond the material used, also reflecting the habits and behaviors around the
food that, in its whole define the identity of the people. Recently he attention given to
food has contributed to the revitalization of gastronomy and the application of new
methodologies and techniques. The Design and Gastronomy are the territories of
intersection supporting this research, which aims to study how design can contribute
to the identity of Portuguese cuisine. Through the interconnection of designers and
food professionals, Food Design aims the development and revitalization of local food
products. Culinary and design share similar creative processes. And it’s in the synergy
of the two that we can find solutions to create sustainable and socially relevant food
experiences within each culture. This research focuses on the creative processes of design
and culinary, with legumes (pulses) as the object of study.
Keywords
Identity, gastronomy, design, legumes (pulses), creative processes
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Quando falamos de gastronomia existem sempre diferenças marcadas por posições
ideológicas. De um lado os conservadores que veem na tradição o baluarte da
identidade individual e coletiva. Do outro, os percursores da vanguarda que
procuram, através da inovação, alternativas alimentares através da criatividade
(MAFFEI et al., 2014:69). Segundo Stefano Maffei et al. (2014) é o design no seu
sentido mais extenso, multidisciplinar e experimental que pode conduzir esta
experimentação capaz de utilizar novos procedimentos criativos nas práticas e
processos culinários. É o design que pode introduzir e difundir estes processos
através de produtos e serviços, democratizando os seus elementos experimentais e
inovadores. (MAFFEI et al., 2014:69)
A atual relação do design com o alimento resulta do interesse, por parte do
design, em inúmeros aspetos da cultura da alimentação. (CATTERAL, 1999:33)
Comer, significa para nós muito mais do que apenas o seu valor nutricional. O que
comemos descreve o que somos (SAVARIN, 2010 [1825]) e como devemos ser.
(CATTERAL, 1999:33) Fala-nos da sociedade, cultura, política, economia e geografia
onde estamos inseridos e define a nossa identidade enquanto seres humanos.
(CATTERAL, 1999:33) Não nos alimentamos apenas de nutrientes, mas também de
signos, símbolos, sonhos e imaginação. (BÉSSIERE, 1998:23)
A gastronomia é a representação viva do ser humano e sem design, alimentarmonos seria muito mais difícil e monótono. O engenho humano e o design sempre
procuraram melhorar, de forma crescente, o processo de alimentação. Desde
os instrumentos para a obtenção de alimento (cultivo e caça), até aos utensílios
para comer e cozinhar. No decorrer da evolução humana, o design acabou por
originar utensílios e procedimentos em preparações e combinações mais ou
menos elaboradas e, neste sentido, os objetos para além de utilitários, adquiriram
simbolismo e representação. (CAPELLA, 2013:16; MARGOLIN, 2013:19)
“O elemento cultural da alimentação de alguma maneira, é a gastronomia. O homem poucas
vezes consome diretamente o que a Natureza lhe oferece, começa por transformá-lo,
originando tradições culinárias que se vão modificando com o tempo; para além disso, não
se contenta apenas com a nutrição, não é um ato automático: cria, à volta deste, uma série de
hábitos, costumes, ritos (…).” (ESCOBEDO, et al. 1998:11)

Este trabalho pretende abordar a triangulação design, gastronomia e alimento
através de um novo território designado por Food Design, cuja definição ainda se
encontra em desenvolvimento, mas cujas ferramentas que servem de base ao
modelo de processo criativo julgamos permitir melhorar o desenvolvimento de
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produtos alimentares. Food Design não tem uma definição na literatura académica.
Sonja Stummerer e Martin Hablesreiter (2009) referem que o Food Design se refere
ao desenvolvimento e partilha do alimento. Isto incluí todos os processos e decisões
relacionados com o projeto do alimento de um modo reprodutivo. Porém Francesca
Zampollo (2013:10) refere que esta é uma definição redutora reportando apenas
ao processo de produção industrial dos alimentos. Food design abrange muito
mais aspetos que envolvem não só o alimento mas todas a experiência do ato
alimentar. (Zampollo, 2013:10) O paper apresentado aborda um estudo exploratório
desenvolvido em 2013. O seu contexto é no entanto mais alargado, no âmbito da
investigação em curso: “Comunicar os alimentos: o processo criativo em design no
desenvolvimento e revitalização de produtos alimentares à base de leguminosas da
cozinha portuguesa.”
No âmbito do Mestrado em Inovação em Artes Culinárias (MIAC) da Escola
Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE) foi proposto aos alunos que
desenvolvessem um novo produto alimentar isento de processamento e que
possuísse uma carga histórica e simbólica representativa da cozinha portuguesa.
Pedia-se para conceptualizar, idealizar e projetar com base num conceito
inovador e diferenciador, cuja matéria prima estivesse diretamente relacionada
com os princípios da Dieta Mediterrânica, criando receitas, originais e criativas e
apresentassem a caracterização do produto final com especificação detalhada:
ficha técnica das receitas, food cost, valor nutricional... A partir de uma necessidade
real, um produtor local, com o objetivo de comercializar novos produtos forneceu
a matéria-prima para que os alunos pudessem desenvolver os projetos de acordo
com as directrizes definidas. No âmbito do design o que se pretendeu foi justificar
a importância das suas metodologias e processos criativos no desenvolvimento de
produtos alimentares. Foi a partir dos resultados obtidos que surgiu a necessidade
de desenhar uma metodologia para a investigação em curso.
O projeto proposto foi desenvolvido em duas fases distintas: na primeira fase,
apenas com base nos conhecimentos técnicos e nutricionais lecionados nas
unidades curriculares práticas do mestrado; na segunda fase, no âmbito da disciplina
de Food Design, solicitou-se que seguissem todas as fases da metodologia projetual
(MUNARI, 2010 [1981]) com o auxílio de alguns métodos de design propostos por
Hanington (2012), levando os alunos a pensar o produto além da sua execução
técnica e nutricional. O título da proposta de trabalho apresentada – “O Prato: a
forma do sabor” (BONACHO, 2013), recorria à metáfora do prato como território para
apresentar aos alunos o caminho que deveriam percorrer para o entendimento do
processo criativo em Food Design. (STUMMERER, 2009). Para o desenvolvimento
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do projecto foi proposto o desenho de cinco fases: Terra – fertilização; Água –
preparação; Fogo – consumo; Ar – sentidos.
O produto desenvolvido, que no final viria a tomar o nome de “Luxies”, teve como
alimentos base a castanha e a cana de açúcar. Na primeira fase foi apresentado um
produto - gomas para crianças (fig.ID281-01) - onde apenas foi tido em conta o seu
desenvolvimento técnico e nutricional. Na segunda fase, já no âmbito da aplicação
da metodologia e do processo criativo, o alimento foi repensado com novos
significados e funções. Foram apresentadas ideias e esboços (fig. ID281-02) das
potencialidades dos alimentos para a criação de um novo produto alimentar, com
uma nova função, forma e conceito. A proposta levou a repensar a goma, não como
um produto para crianças, mas para um público adulto, elevando o seu estatuto
enquanto produto alimentar. A mudança de conceito originou uma nova forma
de apresentação (fig.ID281-03), utilização dos ingredientes, de sabores e técnicas,
conduzindo ao desenvolvimento de gomas de elevada qualidade e de paladar
mais complexo. Após o desenvolvimento do produto final os alunos trabalharam
com uma equipa de designers para a criação da imagem, identidade, packaging e
comunicação do produto desenvolvido.
A problemática que define o paper apresentado, aborda o papel do design no
domínio da gastronomia, sendo que este tem um grande impacto no modo como
escolhemos, preparamos e apreciamos o alimento. Considerando que se trata de
um território em expansão, começa a ganhar relevância considerá-lo como um
território desassossegado de impressões e de expressões do alimento face à sua
capacidade de comunicação e interação com o ser humano (ANTONELLI, 1999:54;
CAPELLA, 2013:16).
Apesar de ser um estudo exploratório e os resultados apresentarem diferenças que
foram analisadas apenas do ponto de vista conceptual e visual (forma, cor, textura...),
verificamos que os mesmos foram bastante diferenciadores e coerentes com o
conceito proposto, ou seja, o design, através das suas metodologias e processos
criativos, tem um contributo relevante no desenvolvimento de produtos alimentares.
Destes resultados levantam-se um conjunto de questões: como é que designers e
chefs conceptualizam nos seus processos criativos? Como é que se relacionam e
quais são as suas prioridades? Como é que estas se refletem no produto final ? E,
será possível desenvolver processos e metodologias partilhadas para ambos?
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É relevante questionar o lugar do design como agente criador de novos modelos
de conhecimento, e transformador, intérprete, crítico e unificador da nossa cultura.
O design com uma rica tradição criativa pode servir de ferramenta e estímulo para
uma gastronomia (tradicional ou de vanguarda).
A mediatização da gastronomia e o recente reconhecimento da UNESCO da
Dieta Mediterânica como património intangível, abriu novas oportunidades para
que o design possa desempenhar o seu papel como catalisador social, cultural
e sustentável. Portugal é abundante em sabores e ingredientes de qualidade.
(VALAGÃO, 2006:35) com uma gastronomia de características marcadamente
mediterrânicas (TURMO, 2012).
Um dos princípios que a Dieta Mediterrânica adota é o “elevado consumo de
produtos vegetais em detrimento do consumo de alimentos de origem animal”
(BARROS, 2013:12), na qual as leguminosas secas apresentam-se como um alimento
fundamental. No entanto, este alimento tem caído em desuso (INE, 2010), existindo
factores diversos (efeitos fisiológicos, culturais, ou outros) que podem explicar
a redução do seu consumo. Segundo McCrory et al., (2010) existem inúmeros
fatores que determinam as nossas escolhas alimentares, incluindo o sabor, preço,
conveniência e nutrição. No que diz respeito às leguminosas existem fatores
adicionais, que incluem efeitos fisiológicos (questões digestivas), fatores culturais,
hábitos alimentares (e.g. vegetarianismo) e o conhecimento de como as devemos
incorporar na nossa dieta.
Deste modo e, para responder às questões que resultam desta investigação,
propomos um trabalho mais aprofundado, cujo objetivo será analisar e comparar
processos criativos (design e culinária) que permitam desenvolver um modelo de
processo criativo em design, que possa ser implementado no desenvolvimento
e revitalização de produtos alimentares à base de leguminosas da cozinha
portuguesa, criando produtos locais que reflitam a sua identidade e possam
comunicar sobre a sua origem, transformação e caminho percorrido até ao palato
do indivíduo.
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Figura 1: Gomas de Castanha para festa de crianças – Fase

Figura 2: Moldes em amido para Gomas de Castanha –

1 da proposta de trabalho do Mestrado em Inovação em

Fase 2 da proposta de trabalho (Food Design), processo de

Artes Culinárias 2013/2014 (MIAC)

trabalho

Figura 3: Gomas de Castanha “Luxies” - Fotografia e foostyling: Filipe Costa, Gonçalo Morgado e Vazio Studio
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El surgimiento del designer
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abstract
This article pretends to find the principles of Design as a new form of expression and
communication. It seeks to understand the reasons that led to the emergence of the
figure of the designer, who at first ignored this condition of being the pioneers. We
pretend to make an approach that allows us to understand the cultural background of
the practice of Design; also this article pretends to set an early record of the practice of
design historiography.
Keywords
Historia del diseño, profesionalización del diseño, modernidad, modernización, siglo XX.
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La modernidad como proceso de transformación social que se constituye a partir
de la experiencia constructiva de un hombre nuevo con la capacidad de modificar
su entorno por medio de una visión secular del mundo, edifica un innovador
esquema de producción artística que disuelve la frontera existente entre lo estético
y lo funcional, permitiendo con ello, una nueva manera de organizar los destinos
de la sociedad (Jameson 2004: 48). En todo esto, intervienen conceptos que por
su similitud y semejanza, es necesario identificar y diferenciar con el fin de tener
absoluta claridad sobre el fenómeno del surgimiento de la figura del diseñador.
El diseño gráfico como espacio de conocimiento, trae consigo una nueva forma de
intervención artística dirigida a satisfacer necesidades sociales de comunicación,
logrando con ello resolver la contradicción existente entre el lenguaje artístico
y el industrial a partir de condiciones socio históricas que hicieron posible su
surgimiento. En ello, se evidencia una postura innovadora en cuanto la manera de
reconocer la producción de bienes de consumo, los cuales, hasta ese entonces se
materializaban bajo criterios que entremezclaban el arte y la artesanía (Tarabukin
1977: 121).
De esta manera, el problema cultural de la industria que día a día venía imponiendo
su producción, es asumido por este nuevo oficio que se fundamenta en el trabajo
proyectual, de acuerdo a requerimientos económicos, constructivos, funcionales
y estéticos, los cuales son concebidos integralmente desde el comienzo por un
personaje emergente llamado diseñador.
Es así como la industria crea por primera vez sus propias formas culturales liberadas
de la tradición artesanal, entregando respuestas coherentes con las necesidades de
la tecnología y de su época, concibiendo una estética de la producción industrial: el
diseño. Con él, se da término a los antagonismos culturales de la industria y el arte
ya que integra la producción industrial y sus criterios de eficiencia con principios
artísticos y estéticos de funcionalidad, convirtiéndose ello en un gran mérito
histórico del movimiento moderno (Mosquera 1989: 78). Pero, ¿qué es lo moderno?
¿en qué se diferencia de lo que denominamos modernidad? ¿es el diseño un
ejemplo de modernización o modernidad?
El diseño, como acto de prefiguración industrial, silencia el discurso esteticista por
intermedio de manifestaciones que desde el punto de vista temático, metodológico
y cultural, se diferencian de los resultados artísticos y artesanales, todo ello gracias a
la modificación de los procesos industriales de producción y consumo, que concibe
la práctica del diseño como el proceso en el cual se amalgaman heterogéneas
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formas de producción serializada, sin asomo de ornamentación y decoración
gratuitas, logrando sintetizar el universo productivo y el simbólico, respondiendo
con formas tecnológicas (construcción), ergonómicas (uso), simbólicas (identidad)
y estéticas (sensación) de manera coincidente. Es así, como se propone una
democratización del mundo de los objetos, implantando valores racionales como
funcionalidad, economía, sencillez, productividad, claridad, flexibilidad, austeridad,
etc. (Mosquera 1989: 92).
La manifestación de la utopía cultural que representa el diseño, se materializa en la
búsqueda de la satisfacción de necesidades sociales, aspecto que ha permitido su
secularización dado su nivel de abstracción industrial. Así, se rompe el mito de la
hegemonía estética del arte, ya que lo diseñado se desarrolla en el propio seno de
la producción económica de la industria. De esta manera, se inicia un proceso de
institucionalización del diseño como disciplina autónoma, asociada a la producción
planificada, bajo requisitos de carácter técnico, simbólico, estéticos y utilitarios, los
cuales, difieren de manera esencial de la manera de producción simbólica del arte,
surgiendo el diseñador como agente de cambio que da respuesta a requerimientos
sociales específicos y concretos nacidos de la cotidianidad de la sociedad
contemporánea.
La prefiguración que lleva a cabo este nuevo profesional, es una naturaleza
enteramente industrial, se desarrolla una nueva dimensión cultural de producción,
por lo que el diseño (como eje conceptual de tal prefiguración), se erige como
la manifestación más comprometida y ligada con la cultura de la industria,
cobrando notable importancia la idea de programa, en el cual, el diseñador analiza,
comprende y formula un nivel de intervención adecuado a cada necesidad en
particular (Bonsiepe 1993: 32).
Todo lo anterior, expone la manera en la cual el diseñador se independiza de las
actividades del artesano al concebir las decisiones de intervención más allá de la
habilidad propia de la artesanía, ubicando el asunto como un proceso esencialmente
conceptual con un manejo específico de modelos sintácticos y retóricos con
capacidad diagnóstica, interpretativa, de estructuración y respuesta coherentes,
teniendo en cuenta condicionantes económicos, sociales, culturales y de uso de
un momento histórico en particular. Bajo esta dimensión, el hacer del diseñador
encierra valores tanto políticos como éticos, representa la complejidad del bien
común en donde el diseño impregna su sello cultural en la vida contemporánea,
dada su intencionalidad y finalidad democratizadora de la experiencia social del arte
y su pertinencia cultural.
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La especialización, surgida de los nuevos requerimientos de la sociedad industrial
en donde los agentes sociales se transforman en público, requiere de productos
culturales que se manifiesten como objetos funcionales y prácticos con niveles
de significación para nada homogéneos. Este tipo de productos concebidos
por el diseñador, evidencian respuestas eficaces apartadas de concepciones
instrumentales, ya que el diseño se enfoca a prestar una utilidad directa con los
objetivos y finalidades de la cotidianidad social, en donde la práctica significante se
inscribe en el devenir de la cultura, condensando una posibilidad de acción sobre
lo caótico y lo incontrolable como ejemplo de armonía en busca de equidad social,
valor enteramente moderno (Bozal 1996: 21).
El acto de diseñar, permite a este nuevo oficio idear formas industriales originales
que integran belleza, técnica, funcionalidad y economía, desarrolladas bajo la idea
de proyecto consciente, deliberado y sistemático, en busca de resultados prácticos
e innovadores. Esta nueva forma de producción, se alimenta mucho más allá del
empirismo artesanal, surgiendo como un elemento dialógico que interactúa en
la relación del hombre con el mundo, con sus semejantes, con el conocimiento
y sus discursos en general. Por ello, la producción del diseñador posee valores
como significante y significado, de cuya relación nace su significación como un
arte «nuevo» que expresa el espíritu de la época, dado que relaciona y vincula
componentes de responsabilidad social que intentan mejorar las condiciones
de vida en sociedad (Arfuch 1997: 77). Así, el diseñador centra su actividad en
búsqueda de soluciones de problemas y necesidades sociales al cambiar conductas
de acuerdo a las demandas de la población.
La inserción del arte de modo práctico en la vida en sociedad, respondía al espíritu
de la época, manifestando de esta manera la utilidad como el vínculo entre arte
y vida, aspecto que algunas vanguardias (constructivismo y futurismo) tomaron
dentro de sus postulados. De ello, el diseño, bajo sus criterios racionalistas, establece
uno de sus principios fundacionales, la noción de configuración de la realidad a
partir de la idea de proyecto que pretende insertarse en la vida cotidiana de las
sociedades, oponiéndose al ornamento, por medio de la relación entre arte y
creación con la experiencia vivencial, histórica y social, en donde armonía, orden,
legibilidad, etc., son criterios con valor histórico anclados a coyunturas específicas
(Loeder 1989: 85).
El ejercicio del diseñador surge como una encrucijada de saberes, se articula con
la sociedad y la cultura desplegando el acto de proyectar como un todo hecho de
significación en un entramado de tradiciones, usos sociales, huellas, etc., que no
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pretende ser el eco de la inspiración romántica de creación, sino todo un proceso
de trabajo riguroso, dotado de intencionalidad como ejercicio de anticipación,
sometido a determinaciones sociales, económicas, estéticas, políticas y culturales
que permiten su apropiación por parte de los usuarios. Así, el diseño nace como
parte de la utopía moderna que persigue la construcción de un mundo mejor y
el diseñador con el encargo de pensar siempre en la sociedad que requiere de su
labor.
Hablar de la historiografía del diseño, inscrita en la historia del arte, significa
reflexionar sobre un elemento constitutivo de lo moderno y de la historia de la
cultura contemporánea, ya que existe una dialéctica entre la producción del diseño
con el entorno, en donde se exponen interconexiones entre lo artístico y el ámbito
económico, histórico, social y cultural que circundan este proceso. Allí, conectan
estas relaciones con un contexto deseable, asunto que enlaza una noción de
modernidad que es el nervio central de la edad contemporánea, por medio de
una actitud abierta hacia el futuro sobre el cual se edifica el progreso, en donde la
reflexión sobre lo estético presenta la incidencia de factores que vinculan el arte con
su realidad histórica, ya que el hecho artístico opera en el ámbito social con rasgos
distintivos (Giddens 2002: 66).
La función cultural del diseñador aspira vincular el arte con la vida cotidiana, lo
que fue llamado por los constructivistas rusos como arte «nuevo» y «auténtico»,
ya que a partir de ello se construye una innovadora relación entre el artista nuevo
(el designer), su obra y la sociedad, como elemento producido culturalmente bajo
la influencia de un marco social, histórico y cotidiano que engendra una nueva
cristalización de lo estético.
Los movimientos de vanguardia artística de principios del siglo XX, se construyeron
a partir del conocimiento del devenir histórico, con una capacidad de respuesta
surgida de la estrategia y vocación por acuñar propuestas alternativas para
encuadrar el presente y futuro del hecho artístico a través de múltiples dimensiones
que dialogan con la realidad tangible por medio de nuevos lenguajes visuales. De
esta manera, el artista de la vanguardia, se constituye en un conductor del alma y
conciencia colectivas con el propósito de liberar a los individuos de las mordazas
ideológicas por medio del ofrecimiento de una experiencia transitiva que encamina
la producción artística en su papel de organizar los nuevos destinos de la sociedad.
Así, se edifican las matrices de una ética de la función, forma pura que disuelve
las fronteras del ejercicio estético y funcional, siendo ello uno de los pilares de la
actividad que desarrolla el diseñador.
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El arte «nuevo», fruto de la reflexión de la vanguardia y los condicionantes políticos,
económicos, sociales y culturales de principios de siglo XX, ofrece la posibilidad
de la generación de procesos de secularización y profanación que gracias a la
modernidad desliga el arte de las funciones culturales tradicionales del pasado, en
las cuales, la obra de arte deja ser rito y liturgia, objeto de culto con un aura que
representa la formulación de valores culturales transmitidos desde la Grecia Clásica,
para establecerse como una manifestación vinculada a la importancia de las masas
en la sociedad contemporánea, en donde la aspiración artística ahora se dirige
hacia el acercamiento espacial y humano de las cosas, superando la singularidad
de cada objeto artístico, debido a la ahora posible reproducibilidad técnica del
arte, adquiriendo éste un poder emancipatorio, racional, eficaz, útil que domina
claramente los medios de producción.
Un elemento que se inscribe de manera protagónica en todo el análisis expuesto
hasta ahora, son los conceptos de moderno, modernidad y los matices presentes
en ello. El término moderno, de uso habitual y cotidiano, es designado para definir
lo nuevo que es exaltado en contraposición de lo antiguo que es condenado,
adjetivizando lo contemporáneo como una cualidad y propiedad de los objetos
y acontecimientos. Así, lo moderno evidencia una doble idea, la renovación y la
regularización del acto de renovar. La modernidad se asume como un proceso que
inicialmente explicita una experimentación de un nuevo estilo de vida en el cual no
se tiene plena conciencia de ello. Una segunda etapa del proceso de la modernidad,
se asume a partir del surgimiento y formación de un público moderno que posee
la sensación de vivir en una época revolucionaria que contrasta la existencia de dos
mundos, desplegando las ideas de modernización y modernismo. Por último, cabe
mencionar una tercera etapa del proceso moderno, en la cual la modernización y la
cultura del modernismo invaden al mundo, generando una multitud de fragmentos
que gracias a su pluralidad extravía en parte la capacidad de organización que dan
significado a la vida de las personas modernas (Corredor 1997: 96).
La sociedad moderna, como producto histórico heterogéneo, complejo, reversible,
etc., recoge entre sus ideales la transformación del entorno material del hombre,
convirtiéndose éste en el centro de todas estas experiencias de cambios políticos,
científicos, artísticos y técnicos, en medio de un pensamiento crítico y reflexivo
que indaga por la apropiación de la propia naturaleza humana, lo que permite un
desencantamiento del mundo por medio del ejercicio profesional del diseñador.
La modernidad es un concepto que posibilita referirnos a procesos históricos
complejos con una motivación sentada en la racionalidad como parte de un
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proyecto de liberación que combate la limitación del conocimiento, la cual ha sido
cimentada a partir de la represión de la subjetividad y del dogma. Así, la razón por
medio de su carácter secular, otorga la oportunidad de superar las explicaciones
trascendentales sobre el orden social, poniendo en ejercicio una lógica que ordena y
desarrolla la construcción de la sociedad.
La aventura de la modernidad y su posterior transformación en rutina, muestra la
evolución del concepto desde la iniciativa de construir sujetos, actores, contradicciones y dudas por medio del pluralismo, crítica, confrontación y debate, para pasar
a centrarse en elementos como el mercado y el Estado como fundamentos organizacionales de la vida material, social y política que privilegia el mundo de las cosas
ante la subordinación del hombre en todo ello (Berman 1989: 212).
La modernización se convierte en un proceso de mutación social inducido por
el desarrollo de la ciencia y la técnica, mientras la modernidad se define a partir
del proceso social de construcción de actores sociales con una capacidad de
actuar sobre el entorno con una visión secular y racional, lo que da origen a la
sociedad moderna y a este nuevo artista llamado diseñador. Esta nueva forma
de organización social, se apropia la naturaleza de las cosas y del propio hombre,
permitiendo la estructuración de identidad a partir del surgimiento de la industria y
el creciente proceso de urbanización.
La producción industrial, se erige como el camino más expedito para la
configuración del entorno por medio de la integración entre la ciencia y la técnica,
transformando bienes en productos, todo esto por medio del establecimiento de
formas y relaciones de explotación y apropiación de la naturaleza asistidas por la
razón.
Así, la modernidad como proyecto emancipador, secularizador y racionalizador de la
vida, pretende extender el conocimiento e igualdad a través del mejoramiento e innovación de la relación entre la naturaleza y la sociedad, constituyendo una base de
confianza en la educación, la cultura, el arte y el saber especializado, los cuales, al ser
difundidos, logran una evolución racional del mundo que encierra (Castro 1999: 43).
El diseñador es solo una consecuencia y un producto natural de este tipo de
procesos, por lo que la historia, como ciencia que va más allá de la acumulación de
acontecimientos que ocurrieron en un tiempo anterior al nuestro y que singulariza el
pasado en torno a fechas e individuos con un carácter descriptivo y narrativo, debe
preguntarse por los elementos de cambio existentes en estos procesos.
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DO IMAGINÁRIO E DA IDENTIDADE
ID 340
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abstract
Usually the artist doesn’t create useful objects. In fact, utility and functionality are design
problems. However, the artists are interested in the depiction and status of objects and
urban equipment with the stories and meanings associated with those artifacts. In
this paper, it is argued that art has recovered to identity, a landscape devoid of identity
qualities: the suburbs, the wasteland, the “non-place” (Augé 1994).
In the context of Everyday Aesthetics there is a claim of ‘ prosaic or colloquial’ forms as
opposed to ‘poetic’ ones (Mandoki). As Haapala wrote, art and aesthetics are related to
the strange and unique space, without attention to the everyday functional objects. So,
houses, streets, urban equipment are depleted in its functional roles. But the aesthetics of
everyday life looks for fulfilment and identity in familiar places. In the fine arts of painting
and drawing there is a return to the depiction of daily-domestic landscape and domestic
interior where the presence of the prosaic and ordinary furniture, common objects,
equipment, signs and clothes, creates a paradox. On the one hand, ordinary comodities
suggest the destruction of local identity and traditional landscape and memory. On the
other hand establish new visual references not yet assimilated.
This paper cross the theory about the aesthetics of the everyday life of Arto Haapala and
Katya Mandoki with three contemporary artists: George Shaw (1966), Matthias Weischer
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(1973) and Simon Stalenhag (1984), in which realism is underlined by the identity of
prosaic and everyday elements of architecture and design, opening room for dream,
the absurdity and science fiction. The solution for this apparent contradiction between
reality and reverie lies in reference to quotidian and prosaic, filtered by the concepts of
anachronism, melancholy and desertion. In these paintings the design of the objects
and equipment is vital in the statement of the identity of places and authors through a
process of time encapsulation.
Keywords
Everyday Life, Design, Painting, Imaginary, Prosaic

Os artistas visuais interessam-se pela representação de objetos e arquitetura, pela
sua narrativa associando épocas, lugares e identidade cultural. Numa abordagem
recente da Estética da Vida Quotidiana, Arto Haapala caracteriza a tradição da
estética pela recusa da familiaridade, pela procura do insólito e do estranho.
Assim, o quotidiano contraria a perceção estética porque a familiaridade dos
objetos e equipamentos é percebida pela sua funcionalidade. Em contrapartida,
novas situações surgem como estímulos percetivos e estéticos. (Happala 2005,
44) No contexto da Estética do Quotidiano Katia Mandoki propõe a categoria do
“prosaico” associado à prosa e à coloquialidade da linguagem corrente, em oposição
ao “poético”, (Mandoki 2007, 75) como gesto declamatório e portanto enfático e
excecional. A força subjetiva do prosaico reside no reconhecimento da vulgaridade
acessível à experiência comum. As possibilidades da Estética do Quotidiano
dependem necessariamente da presença dos objetos marcando o tempo e a
identidade do lugar, tais como construções, equipamentos e o design de objetos,
roupa e sinalética. Nesse sentido considera-se a obra de três pintores atuais: George
Shaw, Matthias Weischer e Simon Stalenhag, onde a representação é focada na
caraterização objetual e arquitetónica da paisagem e do espaço doméstico.
Na relação entre teoria e prática da Estética do Quotidiano, Michael Foley destaca a
obra do pintor George Shaw como um exemplo de representação do quotidiano,
baseada na suburbanidade da classe média e no mundo familiar de equipamentos
públicos e da arquitetura massificada. Como Foley refere, a obra de Shaw toma o
quotidiano como tema absorvendo-o numa atmosfera de “delapidação, declínio
e abandono” (Foley 2012). Shaw trabalha a partir de fotografias da periferia de
Coventry, registando paredes de tijolo ou cimento, chapa metálica; portas de
garagem, redes, taipais, postes, cabines, bancos de jardim, baldios. A pintura incide
sobre a tangibilidade da superfície evidenciando o tempo, a ferrugem e a humidade.
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Em Shaw a desolação da paisagem é acentuada pela luz outonal e pelas superfícies
brilhantes da água da chuva e o tratamento da cor introduz perturbação como se
a imagem já não fosse o efeito do olhar, mas da impressão da memória ou de um
“sonho” (Foley 2012).
Weischer pinta interiores de habitações, compondo conjuntos onde o mobiliário
e os padrões do papel de parede ou das cortinas desempenham um efeito
fundamental. A decoração remete aos anos sessenta ou setenta do século XX, com
a sugestão dos materiais de fórmica, contraplacado, estampados vistosos, mas
também tinta a descascar e janelas abertas a jardins exóticos. Este mundo feito
de objetos comuns da classe média de há cinquenta anos surge construído como
uma colagem de superfícies e elementos fabricados. A dimensão do consumo é
ampliada para o artifício sintético de acumulação de produtos, objetos e imagens.
A decoração é partilhada com a aridez e o vazio, como se as casas estivessem
devolutas com mobiliário esquecido e desprezado. Como Sussane Pfeiffer salienta,
apesar da sugestão temporal e descritiva dos objetos, os interiores inspiram e
ocultam simultaneamente pistas de identificação: “Na idade do Ikea e do uso
de mobília descartável, é sem surpresa que esses adereços de mobília mal nos
possam permitir conclusões sobre o contexto cultural, etário ou social dos seus
habitantes” (Pffeifer 2004, 19). O exercício de identificação e desorientação das pistas
objetuais reforça o sentido de abandono e de confusão destas pinturas. Natalie de
Ligt oferece uma chave para esta ambiguidade entre a identidade e anonimato:
“Dificilmente existe algo nas pinturas de Weischer que não esteja ancorado no vasto
sedimento da memoria residencial coletiva” (Ligt 2009, 9) Ou seja, apesar do difícil
exercício de identificação, estas pinturas comportam a memória das casas dos pais e
dos avós a partir de mobiliário familiar, mas antiquado.
Na Suécia, Simon Stalenhag constrói um paradoxo por ter criado um mundo de
ficção científica assente na paisagem rural tal como explica a Glendon Mellow: “A
minha arte nasce da minha experiência de crescimento no campo nos arredores de
Estocolmo, nos finais de oitenta e inícios de noventa, juntamente com um bando
de robots e dinossauros. Os elementos de ficção científica são uma extrapolação
da tecnologia de então. Os dinossauros e robots eram o que povoava o meu
ambiente nos meus solitários regressos a casa”. (Mellow 2014) Sobre as estradas
com Volvos e Saabs, ou sobre as casas de madeira, flutuam naves espaciais
inspiradas na trilogia original Guerra das Estrelas. Em campos de trigo estão
abandonadas cápsulas ejetadas de naves espaciais ou veículos telecomandados.
Complexos industriais futuristas perdem-se na neve ou estão na orla de um lago.
Adolescentes circulam de bicicleta e um avô leva pela mão o neto a visitar uma
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destas construções abandonadas. Um carro de polícia (normalmente um Volvo dos
anos 80) persegue um dinossauro numa estrada florestal. Autómatos vagueiam
pelos bosques colecionando tecidos de padrões folclóricos, penas e paus com que
se adornam numa “obsessão” pelo orgânico (Stalenhag 2015). Nas pinturas digitais
de Stalenhag confluem duas referências: a Suécia rural da infância, figurada pelas
roupas, automóveis, celeiros e a ficção científica de Lucas/Spielberg (Maloney 2013).
A paisagem prosaica suporta o mundo de ficção científica na fantasia de uma
criança projetando as imagens de filmes em lugares familiares. Nas pinturas de
Stalenhag, os personagens nunca parecem assustados com as estranhas criaturas e
a maquinaria. Tudo parece ser uma ocorrência quotidiana.
Nos três autores existem abordagens ao quotidiano e prosaico suportadas pela
figuração realista da fotografia, no caso de Shaw e Stalenhag, ou espacialmente
desconstruídos em Weischer. A elaboração tonal, cromática e atmosférica modela a
psicologia, criando melancolia. Pelo tratamento da luz e pela posição contemplativa
do observador, a imagem real é projetada para um mundo que já não existe,
onde a familiaridade se transfigurou em estranheza. Apesar da origem prosaica
e quotidiana, estas obras evidenciam identidade, reconhecida por várias análises.
Em Shaw destaca-se a atmosfera britânica (Sillars 2012, 33) como por exemplo
nas casas de tijolo facilmente reconhecíveis. Stalenhag indica a sua origem sendo
incontornável a sua experiência de infância e adolescência. Weischer inspirou-se em
apartamentos abandonados em Leipzig, onde estudou durante os anos noventa.
(Abdullah 2012, 170)
Existem diferenças entre estes autores. Shaw evita pintar automóveis e pessoas,
enquanto Stalenhag insiste na presença desses elementos. Shaw é factual enquanto
Stalenhag é narrativo e ficcional. Ambos aplicam um registo realista derivado da
fotografia enquanto Weischer assume uma abordagem desconstrutiva própria
da colagem. Todavia, para além das referências ao design, os três artistas usam
estratégias comuns: anacronismo, melancolia e deserção.
O anacronismo é dado pela presença de objetos obsoletos como os artefactos
espaciais e robóticos de Stalenhag inspirados na dupla Lucas/Spielberg e do cinema
dessa época, evocando projetos estatais entretanto abandonados, como símbolos
do recuo do estado social. Stalenhag justifica as suas opções figurativas pela
representação de uma época na qual a tecnologia tinha uma vocação social como a
pesquisa científica e em concreto, um projeto do estado sueco para um acelerador
de partículas. Segundo Stalenhag, a tecnologia encontra-se agora vocacionada
para ambições corporativas estreitas e resulta em gadgets e objetos de consumo
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(Maloney 2013). Por sua vez, em Weischer, a mobília e a decoração de interiores
é reminiscente do kitsch das décadas de sessenta e setenta, a partir catálogos de
decoração (Weischer 2009), reinventando a identidade visual da classe média numa
época de prosperidade. Shaw retrata os seus espaços de juventude numa visão
marcada pela desolação e focando a nossa atenção em insignificantes presenças
urbanas: cabines, vedações, paredes, portas de garagem.
Outro recurso é a melancolia evocada por uma estabilização da imagem e
do campo visual como efeito de um olhar contemplativo. O posicionamento
distanciado e externo do observador em relação à cena (Shaw) nas costas das
figuras (Stalenhag) e estático (Weischer), com a linha do horizonte numa posição
convencional na banda central da imagem, induzindo observação reflexiva e
demorada. A luz e a atmosfera ricas em cambiantes, reflexos e caraterização
climática induzem nostalgia. A perspetiva é também um recurso que acentua a
profundidade como um indicador de distância e subjetividade contemplativa.
Tal como refere Adrian Searle a propósito de George Shaw, os espaços destes
autores são lugares de “onde pretendemos escapar” ou desertar (Searle 2011). Os
interiores domésticos de Weischer são devolutos e os padrões decorativos estão ao
lado de paredes com tinta descascada e objetos desarrumados ou tombados, tal
como os artefactos futuristas de Stalenhag, perdidos na paisagem rural. A tecnologia
e o design são obsoletos, os espaços estão vagos e as pessoas (Stalenhag) surgem
como visitantes.
A familiaridade pressupõe identidade, ou seja, ser idêntico, próximo. As
representações destes autores funcionam como cápsulas guardando artefactos
obsoletos, renovando a presença de formas anacrónicas onde a identidade se joga
entre o reconhecimento dos objetos, no mesmo instante em que se questiona
essa identificação pelo fosso formado no tempo. O caráter obsoleto esvazia a
utilidade e confere ao objeto um caráter estranho que se sobrepõe à familiaridade.
A ambivalência entre estranheza e banalidade do efeito prosaico depende
quase exclusivamente da presença de objetos de design, equipamento urbano e
arquitetura. Estes espaços serão ainda familiares, mas já não o são para nós e é nesse
movimento de exclusão que se joga a poética destas obras.
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Desenho de Expressão:
Um esboço da Imaginação
e Criatividade Humana
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abstract
The expression design (such as the sketch) as a tool to the transcription of the concepts
proposed by human imagination and creativity is of great importance to to economy
areas like the arts, architecture, design etc., or in other words, every individual who is
involved with ideas and thoughts expression. In this context, creativity can be considered
a human ability to multidisciplinary and design as something intrinsic to being creative.
In this article, the study of design and creative process interaction is relevant in order to
analyze the expression design as a means of visual projection and record the infinite
field of ideas that a human being is capable of generating at the beginning of the
creative act to find solutions and answers to a problem or an invention. Ideas that, if not
documented , can easily be lost and , because they seem irrelevant at the beginning of
a project, ending up forgotten in the midst of so many other propositions and creative
assumptions. It also aims at the recognition that seeks to identify the noteworthy aspects
revealed by the use of this type of design linked to creative processes observable especially
in terms of their methods, techniques, times that occur in the creative process, level of
detail, accuracy and inaccuracy etc.. In other words, it discusses the expression design
as a means of two-dimensional visual representation spring master of the thought and
imagination materialization, in order to show its contribution to the creative process.
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Therefore, studies of the guidelines sought about creativity presented by authors such as
Munari (2007), Saywer (2012), about drawing and its application in the human creative
ability by Derdyk (1990), Medeiros (2004) and several others experts.
Keywords
drawing, sketch, creativity, imagination.

Introdução
No âmbito da atividade criativa, o ato de desenhar é de grande importância para
diversos profissionais, assim como os artistas, designers, arquitetos e outros. Ao
desenhar, a maneira como se interage com o tema, as técnicas, os processos e os
materiais utilizados podem ser mais importante do que a relação do desenhista com
a figura retratada.
O desenho como recurso aos sistemas de representação visual vem se tornando
cada vez mais um meio de acesso à valorização simbólica da imagem. É instrumento
de manifestação gráfica, estética e cultural que o homem utiliza para comunicar
seus sentimentos, ideias e pensamentos, dando sentido a realidade e estabelecendo
diálogos com seus semelhantes. Para Derdyk:
O homem sempre desenhou. Sempre deixou registros gráficos, índices de sua existência,
comunicados íntimos destinados à posteridade. O desenho, linguagem tão antiga e tão
permanente, sempre esteve presente, desde que o homem inventou o homem. Atravessou
as fronteiras espaciais e temporais, e, por ser tão simples, teimosamente acompanha nossa
aventura na Terra (1990, p. 10).

Nesse tipo de projeção visual existem vários fatores atrelados - formais, estéticos,
sociais, culturais etc.. Dessa forma, pode-se pensar o desenho como linguagem
e seus produtos como signos ou símbolos, que comunicam variados contextos,
conceitos e conteúdos. Cada qual com suas singularidades, dotada de história.
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Criatividade e Processo Criativo - Quando a Ideia Encontra
o Papel
O objetivo das pesquisas sobre criatividade é entender mais a fundo se ela é um
elemento intrínseco do ser humano, se pode ser adquirida e desenvolvida, se os
conceitos sociais são capazes de modifica-la etc.. Segundo pesquisadores como
Sawyer (2012), Sternberg (2008), Alencar e Fleith (2003), a criatividade, com distintos
significados, está atrelada aos processos cognitivos - processos psicológicos
envolvidos com conhecimento, percepção e aprendizagem. É uma habilidade que
possui interação entre os pensamentos do indivíduo e as influências exercidas pelo
ambiente ao redor (ambientes familiar, escolar, social, cultural e momento histórico
vivenciado).
Sawyer (2012) diz que, nas fases de criação, o modelo mais simples do processo
criativo é classificado por dois estágios – conhecido como balão. Nele, o primeiro
estágio seria o expansivo - de pensamento divergente, em que um indivíduo gera
variadas possibilidades de pensamento, e o segundo estágio, de pensamento
convergente, ele foca e converge à melhor ideia. Com a expansão das teorias sobre
criatividade, este modelo é expandido a fim de aprofundar o entendimento das
atividades mentais e passa a propor de quatro a mais estágios (Tabela 1).

Tabela 1: Fonte: Sawyer (2012, p.89).
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Ao analisar a tabela é possível verificar que o processo criativo segue por um
percurso que passa por estágios como os de questionamentos, aquisição de
conhecimentos, assimilação de dados, descanso da mente, geração de ideias,
combinação, seleção e elaboração da ideia final. Vale destacar que, em muitos testes
realizadas pelos autores mencionados na tabela, os resultados apontam que, na
fase criativa, é mais importante o tempo gasto na definição do problema que na
estratégia para resolvê-lo.
No processo criativo há a fase de preparação, em que o indivíduo “criador”
pesquisa, anota, discute, explora, define um problema, aponta e analisa sua
relevância, e levanta todas as soluções possíveis. Ou seja, o estágio de interpretação
e compreensão mental do problema a ser resolvido. Nesse estágio, percebe-se o
envolvimento do pensamento em que a fantasia e a imaginação intensificam a
inteligência artística de “ver” o que ainda é inexistente.
De acordo com Munari (2007) a fantasia é a faculdade mais livre de todas. Nela o ser
humano pode criar tudo o que seu pensamento permitir - as coisas mais absurdas,
incríveis e impossíveis à realidade. No universo da criatividade, os criativos almejam
a inovação por meio da invenção de novos conceitos e para isso, assim como na
fantasia, é preciso desprezar aspectos que limitem e retardem a imaginação (tais
como questões estéticas, produtivas etc.). E, perante o estudo a cerca da criatividade,
pode-se observar que um dos principais meios substitutivos da imaginação é o
desenho. Uma ferramenta de manifestação gráfica altamente representativa capaz
de fazer o indivíduo ver aquilo que os olhos não conseguem ver quando se observa
um objeto, uma situação ou quando se imagina coisas no plano da mente. Assim
afirma Valéry quando diz que:
Há uma imensa diferença entre ver uma coisa sem o lápis na mão e vê-la desenhando-a. Ou
melhor, são duas coisas muito diferentes que vemos. Até mesmo o objeto mais familiar a
nossos olhos torna-se completamente diferente se procurarmos desenhá-lo: percebemos que
o ignorávamos, que nunca o tínhamos visto realmente. O olho até então servira apenas de
intermediário. (2010, p. 54).

A capacidade de transmitir aquilo que se vê, imagina ou cria é fundamental para
diversos profissionais. O desenho não é utilizado somente como ferramenta artística,
mas como um canal pelo qual as ideias tornam-se visíveis e podem ser discutidas,
repensadas e materializadas.
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O desenho de expressão, também conhecido por outros autores da área criativa
como bosquejo, debuxo, traçado, esboço, rascunho ou sketch (figura 1), caracterizase como um desenho ágil, feito à mão, com papel, lápis ou caneta pelo qual
o individuo consegue reproduzir todos seus pensamentos, sem barreiras de
restrição, assim como num brainstorming – técnica de discussão em grupo para
contribuição espontânea de ideias. Ideias equivocadas misturam-se com as boas
ideias, mas que não são reconhecidas como um problema neste momento, visto
que esta linguagem permite que as modificações necessárias sejam realizadas
continuamente e de forma rápida.

Figura 1: Sketch feitos por Gabriela Borges Saggioratto.

Segundo Medeiros (2004) o desempenho no desenho-projetual é facilitado quando
se conjugam os fatores fluência no desenho-expressional com o conhecimento
sobre como controlar os processos mentais (MEDEIROS, 2004, p. 112). Ou seja, os
objetivos desse tipo de desenho não permitem a preocupação com a representação
dos pequenos detalhes dos produtos. Porém, apesar desta característica informal,
a qualidade deste desenho depende de algumas variáveis imprescindíveis para sua
construção, tais como proporção, simplificação e traçado. (SUONO, 2007).
Tipos de traços (fortes, suaves, quebrados etc.), preferências de materiais e suportes
para expressar-se graficamente (canetas, lápis, tintas, papéis, softwares) podem criar
a identidade do criador, mas não é possível detectar um método mais ou menos
eficaz para este tipo de projeção visual. Mas tão importante quanto a linguagem
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verbal, ele é um meio de comunicação que permite maior acesso às investigações
sobre os processos e as manifestações criativas antes de migrar para fase produtiva
e enfrentar dificuldades maiores e de grande custos.
Projetar desenhando
A representação visual como ferramenta de essência projetual permite que os
criadores controlem os diferentes estágios de abstração da ideia, auxiliando na
conceituação de um produto ou conceito e no detalhamento de sua elaboração,
produção e implantação.
O desenho de expressão pode ser um elemento palpável na construção e
materialização de uma ideia, pois projetar, inventar e criar está diretamente ligada à
representação da forma no plano e suas diferentes linguagens.
De acordo com Silva e Nakata (2012) um desenho só passa a existir como projeção
visual expressional quando lhe é dada uma função representativa, atribuído um
significado. Um bom desenho pode não ser um bom meio de comunicação, pois
pode não estar adequado à mensagem a que é associada. Independente de seu
valor artístico, ao se tornar meio comunicador do ato de projetar, o desenho, passa
à condição de solucionador de um problema de expressividade. Ele acaba tendo
uma intenção funcional e, assim, eleva-se a necessidade de demonstrar e exaltar o
desenho expressional para a eficiência comunicativa de um projeto criativo seja qual
for sua especificidade.
Atualmente, é possível observar que muitos estudantes e profissionais da área
criativa têm ignorado o desenho manual em razão das novas ferramentas
disponíveis. Silva e Nakata (2012) relatam que os designers não são artistas
tridimensionais e que o uso indiscriminado deste artificio limita-o a atingir todo
o potencial de sua ideia, pois fatores limitadores do uso dessa ferramenta, em
maioria pelo excesso do tecnicismo, colaboram para ferir as etapas essenciais do
refinamento da ideia. Também afirmam que softwares como o Adobe Photoshop
e outros, onde ocorre a manipulação de imagens como meio para a solução de
imagens e de comunicação visual, perde-se o propósito criativo, pois, em grande
parte das respostas, são dadas apenas composições de imagens já existentes em um
repertório globalizado que vem da internet e banco de imagens compartilhadas.

690 DESIGNA2015 - IDENTITY - INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESIGN RESEARCH - UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Considerações finais
O estudo de reconhecimento o desenho de expressão no processo criativo é
capaz de revelar que, apesar de não ser o único canal de expressão, comunicação
e registro de ideias utilizado pelos criativos, o desenho é uma das ferramentas mais
utilizada atualmente na indústria criativa para estes fins. Sua aplicação nas etapas do
processo criativo não deve ser visto como um método projetual único. Este artigo
objetiva oferecer uma possibilidade de reflexão para profissionais e amadores da
área sobre este tipo de projeção visual, suas características e a importância para o
processo criativo. É oferecida esta analise com intenção de ampliar a capacidade de
compreensão e conhecimento do criador na construção da autonomia projetual da
fase do inconsciente para o consciente, seja ela por meio do desenho ou qualquer
outro meio, afim de que ele possa expressar seus sentimentos e pensamentos de
forma clara, eficiente e precisa.
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A GESTÃO DE IDENTIDADE VISUAL
PARA A EFICÁCIA DA COMUNICAÇÃO:
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE
DE CASTELO BRANCO
P.02
Mariana Amaral, Daniel Raposo, João Neves
IPCB - Escola Superior de Artes Aplicadas
Gestão da IV, Coerência Gráfica e Semântica, Redesign, ULSCB

resumo
Um projeto de Identidade Visual (IV) que seja global, coerente e ajustado aos públicos,
contribui para a fruição dos espaços, compreensão e noção exclusiva de uma entidade.
De acordo com Raposo (2008), um projeto de design gráfico que seja “(...) desenvolvido,
implementado e gerido corretamente, possibilita que o público se aproprie dos valores
corporativos corretos...” tanto na revitalização da imagem corporativa (melhorando
qualidades e aspetos negativos) como no redesign (atualizando a IV, devido a valores
corporativos).
Este projeto surge das necessidades de comunicação detetadas pela ULSCB: falta de
contraste da marca gráfica, ilegibilidade e incoerência gráfica e semântica em suportes
de identidade e wayfinding, comprometendo a eficácia da comunicação. Costa (2011)
afirma que devemos “(...) trabalhar para melhorar o aspeto visual daquilo que nos rodeia
(...)” aumentando a qualidade de vida com o acesso a informações de interesse coletivo,
que transmitam sensações, emoções e conhecimentos.
No processo investigativo foi aplicada uma metodologia mista: com uma etapa não
intervencionista (observação, estudo do problema, estudo de casos); e uma segunda
etapa intervencionista (projeto de design, grupos de foco com utilizadores e peritos da
área do design).
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Os resultados previstos: a nível micro consistem no desenvolvimento de competências de
trabalho de forma organizada e metódica (autodomínio, gestão de tempo, projeção); a
nível macro pretende-se melhorar a comunicação interna e externa e a interação com o
público alvo, possibilitando maior conforto e segurança à comunidade.
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A MINHA PRIMEIRA IDENTIDADE VISUAL.
PERCURSO, PROCESSO, CONFRONTO
E RECOMPENSA
P.03
Márcio Silva
Portugal

resumo
“Simplicidade. Conceito chave que serviu como ponto de partida para a realização
do projecto Clínica Veterinária & Pet Shop Távora. Desde cedo, foi evidente que as
preocupações assentavam numa forma simples e limpa, não só por ser um trabalho
concebido para uma clínica situada numa vila rural (Sernancelhe - Viseu), mas, também,
pelo facto de ser importante assegurar um entendimento imediato da identidade pelos
habitantes (pastores, produtores de gado, famílias) e emigrantes.
Em suma, a identidade visual liderada por jovens, deveria comportar uma mensagem de
estabilidade e crescimento, onde a forma e a cor (verde) funcionassem como um espelho
da simplicidade dos clientes, assim como, da entrega e sensibilidade dos profissionais/
serviços.”
Briefing estabelecido pela primeira reunião ao cliente, e que no qual, não só resulta na
primeira abordagem ao problema enfrentado pelo mesmo como por sua vez o primeiro
projecto dentro do mercado, “A minha primeira Identidade Visual - Percurso, Processo,
Confronto e Recompensa” tem por objectivo a partilha do primeiro passo dado
no enquadramento do design de comunicação, onde é apresentado o caminho
levado, passando pelo método racional da solução apresentada, dos embaraços às
consequentes compensações alcançadas, logo a proposta visa demonstrar/partilhar
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a experiência da opção freelancer aos que nela têm em pensamento, em detrimento
à coragem ou mesmo face ao aguardar pela oportunidade em trabalhar na área do
design.
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CUSCUZ
P.04
Ana Mendes, Marta Amaro
Universidade da Beira Interior. Portugal

resumo
CUSCUZ é um novo projeto no mundo do eco-design, tendo como objetivo passar uma
mensagem através dos seus produtos, sendo esta a de expor as diferentes facetas de um
mundo sustentável, dinamizador e criativo. A CUSCUZ combina um amor pela moda
com um amor pelo planeta, tendo como finalidade consciencializar as pessoas para
um consumo responsável, bem como para uma mudança no comportamento sócioambiental.
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REVISTA I.E. – ISTO É
P.05
Equipa da Revista i.E. – Isto é
Departamento de Tecnologia e Artes Gráficas. IPT/
Escola Superior de Tecnologia de Tomar

resumo
A revista i.E. – Isto é, é um projeto extra curricular, desenvolvido pelos alunos da
licenciatura de Design e Tecnologia das Artes Gráficas (DTAG) onde são testados os
conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Estes saberes são experimentados e
aplicados com recurso exclusivo aos equipamentos disponíveis no departamento de
artes gráficas do Instituto Politécnico de Tomar (IPT). Esta iniciativa partiu da vontade
dos alunos do então Bacharelato em Tecnologia e Artes Gráficas em 1998, que
conseguiram editar a revista n.o 0 e n.o 1 com intervalo de um ano. Só passados 14
anos, em 2013, foi possível voltar a editar mais um número da revista i.E., novamente
com o empenho dos alunos. Esta nova edição foi tornada pública durante a DESIGNA
2013 e apresentava como principais características a interação com o leitor, através da
utilização de realidade aumentada e ligações a conteúdos web através de códigos QR.
A edição no3 foi lançada durante o ARTEC 24, Simpósio de Design e Artes Gráficas. Desta
vez, para além de se manter a interação com o leitor, foi possível utilizar o papel Sirio
Pearl Coal Mine da Fedrigoni que apresenta brilhos metálicos, onde se imprimiu através
da técnica de serigrafia com tinta prata, um padrão de cornucópias geométricas que se
desdobra em poster. Durante a realização da 3a CIDAG – Conferência Internacional de
Artes Gráficas, foi lançado o número quarto da revista i.E. Nesta edição, apostou-se em
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testar outros limites e o miolo não foi impresso em quadricromia mas sim recorrendo
ao preto e cyan num dos cadernos, e ao preto e laranja fluorescente (Pantone® 804U)
para os restantes. Quanto às capas, elas não foram impressas mas sim cortadas e feitas
quatro versões diferentes, recorrendo a quatro tipografia criadas por alunos e ex-alunos
de DTAG. No n.o 5 foi possível materializar um formato diferente do habitualmente
usado. A inspiração veio dos ângulos presentes no logótipo da revista que deram uma
nova e atrativa dinâmica ao projeto. Para além disso, a transparência proveniente do
papel utilizado na capa conferiu bastante distinção à revista. O miolo continuou a ser
produzido a 2/2 cores, tendo sido usados o Pantone Reflex Blue U e o Pantone Rubine Red
U. A mais recente edição da revista, lançada na DESIGNA 2015, conta com a presença da
técnica especial de estampagem a quente, onde foi aplicada uma película a enfatizar a
identidade da revista. A capa foi feita em serigrafia onde foi experimentada a mistura de
cores no grafismo, isto resultou em que cada capa da revista fosse única. Ainda no papel
da capa, foi escolhido um papel com uma leve textura a fim de apelar ao tato do leitor.
Em conclusão, podemos afirmar que este tipo de projeto permite aos seus intervenientes,
enriquecer a sua experiência, ao mesmo tempo que lhes é permitido testar e comprovar
alguns dos conhecimentos adquiridos durante a sua formação.
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