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Editorial
A revista Transverso - diálogos entre design, 
cultura e sociedade, do Núcleo de Design e 
Cultura/Centro de Extensão da Escola de Design 
da Universidade do Estado de Minas Gerais, é 
um instrumento de divulgação dos resultados da 
pesquisa realizada por seus alunos e professores, 
assim como daqueles vinculados a outras 
universidades e centros de pesquisa em design 
e áreas confluentes, do Brasil e do exterior, que 
tenha por eixo estrutural a tematização crítica do 
design, a partir dos seus vínculos com as letras, as 
artes e as ciências humanas e sociais.

Este primeiro volume da revista Transverso traz 
contribuições críticas, além de um depoimento e 
de um ensaio fotográfico, que se orientaram pelo 
tema Brasil e França: interfaces, convergências 
e interseções, cujo objetivo foi o de estabelecer 
(por ocasião do  “Ano  da  França  no  Brasil”, em 
2009) um diálogo  que  transversaliza  as diversas 
fronteiras culturais entre as duas nações e que leva 
em conta a repercussão das diferentes expressões 
científicas e artístico-culturais da França no design 
brasileiro, bem como na sua tematização crítica.

Desta forma, a revista Transverso espera contribuir 
para a ampliação do diálogo acadêmico sobre o 
design, em suas diversas formas configuracionais. 

Os leitores deste primeiro volume da Transverso, 
assim como todos aqueles que se interessam 
pelo estudo do design e suas fronteiras, estão 
convidados a participar desta iniciativa, enviando 
contribuições que assegurem a amplificação deste 
debate e multipliquem as possibilidades de uma 
discussão crítica sobre o design. 
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“

Róber Botelho, 
Professor da Escola de Design da UEMG

Depoimento/
Impressões de um designer brasileiro 
transitando entre franceses.

Eu vejo a minha estada aqui na França de forma 
muito positiva, tanto pelo aspecto profissional 
quanto (e especialmente) pelo pessoal, se é que 
eu posso, ou mesmo, consigo separar esses dois 
contextos em minha vida. Além de estar em mais 
uma fase de um processo acadêmico e pessoal 
que se iniciou ainda na graduação, em 1998, o 
ano em que me iniciei à pesquisa científica, no 
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design e 
Ergonomia da Escola de Design da Universidade do 
Estado de Minas Gerais, esta fase é, também, uma 
oportunidade para rever e confrontar uma série de 
conceitos, e seus PRÉ-fixos, sobretudo a respeito 
da nossa cultura e da cultura de um continente 
industrial e economicamente desenvolvido. 
Isso tudo pode parecer demagogia para uns, mas, 
quando nos encontramos distantes dos nossos 
vícios diários, fica evidente uma série de pontos 
positivos e negativos, tanto do nosso país quanto 
daqui, do velho continente. 

Entender o raciocínio daqueles que vivem num 
outro contexto cultural, diferente do meu, se expor 
e ser avaliado por eles, resulta num verdadeiro 
desafio e num verdadeiro aprendizado cujas 
dificuldades, muitas vezes, suplantam as que 
tenho no próprio doutorado que vim desenvolver. 

Tendo essa primeira questão “martelando” à minha 
frente, posso concluir que a principal sensação de 
estar aqui na França é a de poder contribuir para 
integrar essas duas culturas, compartilhando e 
absorvendo os detalhes, de cada um desses dois 
mundos.  

Ainda assim, seria muito positivo para a nossa 
cultura se os incentivos governamentais do meu 
país permitissem que mais pessoas pudessem 
vivenciar esse mesmo processo, não somente se 
deslocando para a França, Itália, EUA, etc., pois, 
muito possivelmente, melhoraríamos a nossa 
latente incapacidade de perceber a qualidade 
nos detalhes das questões industriais, sociais e 
ambientais. Acredito que assim essa sensação de 
ser um brasileiro vivendo neste contexto, que o 
já desgastado jargão considera como “primeiro 
mundo”, pudesse ser menos exclusiva. 

Acredito que a principal forma de integrar, 
não somente as culturas francesa e brasileira, 
mas integrar as diversas culturas (ou mesmo o 
cenário mundial), é procurarmos compreender os 
valores inerentes a cada uma delas, sobretudo os 
nossos próprios valores (emocionais ou técnicos, 
prioritários ou secundários etc.). Vejo que a 
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responsabilidade para tal compreensão é de cada 
profissional, muito além da simples tarefa de 
passar por um curso, pois, no campo do design, 
criamos, desenvolvemos, vendemos, compramos 
e trocamos valores. Assim, a integração cultural 
dependerá da capacidade dos seus respectivos 
indivíduos (particularmente dos designers) em 
decodificar valores mútuos. E os intercâmbios são 
primordiais para a sua efetivação.  
É por este motivo que eu mencionei, acima, que 
o fato de estar vivendo em um outro contexto 
cultural (absorvendo e expressando valores, e 
sendo avaliado por essa mesma cultura) chega 
a ser mais importante que o próprio “estudo 
acadêmico” que estou desenvolvendo.  

A “escolha” da França vem de um processo 
de longa data que, sem dúvida alguma foi 
influenciado e tem razões determinadas ainda 
durante a minha infância em Rubim, minha cidade 
natal, no vale do Jequitinhonha em Minas Gerais, 
quando eu via o personagem Pepe Le Pew (da 
Warner Bros), sempre correndo atrás de sua “gata” 
a clamar, “chérie, chérie, chérie, ...”. Eu achava o 
sotaque sempre muito persuasivo e isso, além de 
outros fatores, acabou se transformando numa 
grande admiração pela língua e cultura francesa. 
Depois que entrei para o CPqD da Escola Design, 
em março de 1997, ainda como voluntário e sempre 
em contato com o Prof. Jairo José Drummond 
Câmara, que era o seu coordenador e que havia 
cursado seu doutorado na Escola de Minas de 
Paris, aquela admiração infantil se transformou 
em possibilidade e oportunidade. Durante todo 
esse percurso (como voluntário, aluno de iniciação 
científica, mestrando e Professor Pesquisador da 
Escola de Design), pude visitar a França em duas 
oportunidades através do Projeto Sabiá. Desde 
então, venho estruturando essa fase em que estou, 
mas, sempre pensando nas próximas etapas. 

Além desses pontos pessoais, a minha vinda 
para a França esteve sempre associada a outros 
aspectos. A Universidade de Cergy-Pontoise – 
UCP (localizada nas cidades de Cergy e Pontoise), 
onde desenvolvo o doutorado, é conceituada 
internacionalmente pela qualidade do seu 

ensino e potencialmente favorável à aplicação 
do conceito de interdisciplinaridade, um aspecto 
indissociável do design. Inaugurada em 1991, 
a UCP compreende uma saída ao significativo 
crescimento da população estudantil e, também, 
para o desafogamento das escolas clássicas 
situadas em Paris. Localizada a 35 minutos de 
metrô de Paris, a universidade acolhe mais de vinte 
mil estudantes e mais de oitocentos profissionais, 
propondo uma oferta pluridisciplinar que cobre 
os três ciclos de ensino na maioria das áreas de 
investigação científica. A universidade dispõe de 
cinco escolas: Direito; Economia e Gestão; Línguas; 
Letras e Ciências Humanas e Ciências e Técnicas. 
É uma universidade com forte apelo internacional, 
uma vez que está associada a mais de cem 
universidades estrangeiras.  

O convênio para a troca de conhecimento e 
capacitação profissional estabelecido em 2005 entre 
a UEMG e a UCP foi também determinante para a 
minha vinda para cá, uma vez que tive a aprovação 
integral do meu plano de trabalho pelo diretor de 
tese Francês, Prof. René Lasserre. Através deste 
convênio, o doutorado que desenvolvo se faz pelo 
sistema de co-direção onde as duas instituições 
envolvidas participam em igualdade do processo 
de capacitação. Destaco que meu diretor de tese do 
Brasil é o Prof. Jairo José Drummond Câmara.  

Para finalizar este depoimento, posso afirmar 
que não foi simplesmente uma escolha, mas o 
resultado de uma sequência de fases, de todo um 
processo de formação e que não pretendo chegar 
tão cedo a um “game over”.



Este artigo consiste em uma análise da exposição de “Marcel 
Duchamp: Uma obra que não é obra ‘de arte’” - ocorrida 
entre julho e setembro de 2008 no Museu de Arte Moderna 
(MAM) de São Paulo. A análise se dá a partir da teoria de 
Jean Davallon, autor francês que desenvolve uma abordagem 
sócio-semiótica dos fenômenos comunicacionais nos museus. 
Este autor discute a contribuição da semiótica e da teoria da 
recepção para analisar como a exposição comunica e como se 
dá a construção de sentido em seu interior. Primeiramente é 
apresentada a exposição, o artista e seus principais conceitos. 
Logo após, a base teórica de Jean Davallon e na sequência e 
feita a análise do espaço expositivo. 

Palavras-chave: exposição de arte, comunicação, 
semiótica, organização da exposição

This article describes an analysis about the Marcel 
Duchamp’s exhibition “A work that is not a `work of art`” 
organized  at the MAM - Modern Art Museum of São Paulo, 
Brazil - between July and September, 2008. The exhibition 
analysis work presented here is supported by Jean Davallon’s 
theories. This French author develops a social semiotics 
approach for the communication strategies discussing how 
the semiotics and reception theories are used to build up the 
sense by the museums visitors.  In this article the exhibition 
is presented first, the artist and his main concepts thereafter. 
Subsequently, the Davallon’s theoretical basis and finally the 
Duchamp’s exhibition analysis work

Key words: Art exhibition, communication, semiotics, 
exhibit organization

Renata Dias de Gouvêa de Figueiredo
orientadora/co-autoraautora
Clice Toledo Sanjar Mazzilli 1
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A exposição de 
Marcel Duchamp 
no MAM-SP vista 
sob a ótica de Jean 
Davallon



A exposição MARCEL DUCHAMP (1887-1968): Uma 
Obra que não é uma obra “de arte” ocorreu no período 
de 15 de julho a 21 de setembro de 2008, no Museu de 
arte moderna de São Paulo no Parque do Ibirapuera.  
A curadoria é de Elena Filipovic e expografia do 
estúdio Caruso-Torriccela, de Milão.

A proposta parte do questionamento do artista 
colocado em 1913: “Pode alguém fazer obras que 
não sejam ‘de arte’?”. 

“A mudança sinalizou o início de sua desobediência 
as idéias tradicionais do que é levado em conta como 
obra de arte e lança as bases do que o tornaria o 
artista mais influente dos séculos XX e XXI.”

A mostra começa justamente no momento em que o 
artista coloca a questão que dá nome a exibição, que 
coincide com o momento em que a obra de Duchamp 
muda de figura, e ele passa a conceber os objetos 
ready-made, entre outras inovações como pode ser 
visto no catalogo da exposição: “ele inventou um 
novo sistema de medidas, ao declarar a ‘arte’ um 

experimento; criou várias cópias fotográficas de suas 
anotações; usou o acaso (chance) para fazer música 
e foi o primeiro a usar a fotografia e a perspectiva 
para redefinir a pintura.” 

A exposição trouxe trabalhos inéditos no país, como 
a réplica do “Grande Vidro”, a “Caixa de 1914”, uma 
reprodução do “Étant Donnés”, feita dentro de uma 
“caixa” em que os visitantes podem olhar dentro.

No espaço expositivo existem algumas dessas salas 
“encaixotadas” que não podem ser adentradas, mas 
cujo interior - que encerra reconstruções do atelier 
do artista ou de exposições inteiras montadas por 
Duchamp - pode ser espiado. Como a instalação 
“1.200 sacos de carvão”, da “Exposição Internacional 
do Surrealismo” de 1938, em Nova York.

Duchamp/sobre a exposição.

Renata Dias de Gouvêa de Figueiredo
orientadora/co-autoraautora
Clice Toledo Sanjar Mazzilli
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A exposição será analisada segundo a proposição 
apresentada no livro do francês Jean Davallon, 
L’exposition a l’oeuvre, que discute a contribuição 
da semiótica e da teoria da recepção na análise da 
comunicação e construção de sentido da exposição.  
Sob este ponto de vista foi feita uma análise da 
mostra de Duchamp.  

Segue os principais pontos desta análse, precedidos 
por uma pequena introdução da teoria de Davallon. 

1. O PROPÓSITO: O propósito da exposição é definido 
por categorias conhecidas: arte, ciências, técnicas, 
comerciais, memória, etc.

Esta é uma exposição de arte. É uma retrospectiva em 
essência mas que exibe obras até então inéditas no 
Brasil, tendo a pretensão de gerar um acontecimento 
histórico por ser a primeira exposição individual do 
autor na América Latina. 

2. A INTENÇÃO: Produzir um efeito, seja um prazer 
artístico, transmitir um saber ou compreensão, 
uma identidade, divertir ou vender. De acordo com 
a resposta à intenção revelam-se classificações 
‘embutidas’ nas exposições: estéticas, semióticas, 
sociais, políticas, etc.

A intenção declarada da curadora Elena Filipovic: 
“Destacar a complexidade da oeuvre de Duchamp e o 
seu desafio aos fundamentos da arte da sua época e 
ainda dos nossos dias”. 

Os objetos ready-made, como a pá de remover neve, a 
roda de bicicleta ou o mictório de porcelana ganham 
com Duchamp um estatuto artístico apenas pelo fato de 
tirá-los do contexto original (o mundo real), destituí-los 
da sua funcionalidade transformando-os numa obra 
artística. Duchamp leva os objetos do cotidiano a outro 
mundo, que poderíamos chamar de mundo utópico, 
mundo esse que se forma na mente do espectador.

A percepção do visitante (o olhar) cede lugar à 
interpretação. O olhar passa a exigir o pensamento, 
uma reação intelectual: a busca do significado. 

Mise en exposition: Para Duchamp o modo de expor 
as coisas influi muito no nosso entendimento delas, 
ou seja, a percepção e o desejo mudam ou são 
condicionados pela maneira como os objetos em 
exibição ocupam o espaço. 

Estéticas: O repensar a obra ‘de arte’ é o foco principal 
desta exposição. A concepção dos objetos ready-made 
marcou uma revolução na história da arte ao refutar 
a idéia segundo a qual a arte deveria consistir apenas 
de peças únicas e originais de pintura ou de escultura 
realizadas cuidadosamente para serem vistas. 

3. A INTENCIONALIDADE. Pode ser dividida em nas 
seguintes categorias:

Constitutiva: é a operação de ‘mise en exposition’, 
isto é, a operatividade da exposição (colocar em 
exposição). A exposição opera no sentido de instigar a 
interpretação do que é exposto. Contemplar a ‘obra’ já 
não basta.

Diversos experimentos são exibidos por meio 
de estudos, réplicas ou reconstruções. As peças 
estão organizadas em grupos: ready-made, óptica, 
perspectiva, transparência, humor, reprodução, 
performatividade e erotismo, que enfatizam as 
preocupações de Duchamp e o seu grande interesse 
sobre a exposição e a exibição.

Análise do espaço 
expositivo sob a ótica 
de Davallon

Renata Dias de Gouvêa de Figueiredo
orientadora/co-autoraautora
Clice Toledo Sanjar Mazzilli
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“Tomando o objeto feito anonimamente, Duchamp 
desferia um golpe mortal na noção clássica de arte. 
Quando em 1913 ele apresentou Roda de bicicleta, 
tecnicamente um ready-made modificado ou 
assemblage, Duchamp, como já foi dito, converteu-se 
na principal voz a se levantar contra a arte retiniana 
e a noção do artista como um trabalhador manual, 
noções que haviam se consolidado no século XIX no 
processo de reação à progressiva perda do papel de 
quase total exclusividade da pintura na produção de 
imagens e símbolos. (...) Deslocado de seu habitat, o 
objeto doméstico, à maneira de um trocadilho - jogo 
de que Duchamp tanto gostava - passa a demoníaco; 
colocado em outro contexto, desmontada a sintaxe, 
o objeto converte-se em outro, de afável e familiar 
transforma-se em obstáculo, corpo estranho.” 

Comunicacional: Põe em ação as estratégias 
comunicacionais, que levam a diferentes formas 
textuais, onde intervém diversas linguagens: imagem, 
música, palavra, som, vídeo, projeções, cinema, etc. 
mostrando a poli valência da exposição.

Uma série de projeções que permitem ao visitante 
‘espiar’ os diferentes espaços de exibição que 
Duchamp elaborou durante sua vida. A criação do 
Museu Portátil (Boîte-en-valise), dos quais várias 
peças estão exibidas nesta exposição reproduzem 
numa única caixa toda obra de anos do autor. 

Os efeitos ópticos: O ponto de vista, combinado 
com efeitos de luz e sombra assim como com o 
movimento das peças ou a sua disposição que exigem 
a observação segundo um ângulo definido para 
comporem um mosaico, mudam a interpretação do 
espectador e o significado que é atribuído ao objeto 
contemplado. 

Renata Dias de Gouvêa de Figueiredo
orientadora/co-autoraautora
Clice Toledo Sanjar Mazzilli
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As reproduções de peças como a transparência  
La Mariée mise à nu par ses Célibataires (1915-23), 
combina sombras e perspectivas. Uma peça original 
do famoso mictório: Fountain (1917), exposta apoiada 
de maneira diferente sobre uma base da que lhe dá 
funcionalidade muda completamente a forma de vê-
la, parecendo até com a figura de um Buda. 

Fica a mercê do visitante perceber a seqüência dos 
grupos de obras: ready-made, óptica, perspectiva, 
transparência, humor, reprodução, performatividade 
e erotismo. Essas interpretações são deixadas para o 
visitante, reforçando o conceito de recepção abordado  
“(...)cada nova leitura é uma interpretação, e que são 

milhares de interpretações de uma mesma obra, 
sempre novas e diversas, de acordo com a diversa 
personalidade dos leitores; mas acaba por conceber 
esta multiplicidade como conseqüência fatal de um 
intimismo que reduz qualquer coisa a atividade 
subjetiva e arbitrária, e por desconhecer a realidade 
imutável e constante da obra de arte. Feliz no recordar, 
que toda a operação humana, até a mais receptiva, 
tem sempre um caráter ativo, essa concepção acaba 
por exagerar a atividade numa absoluta criatividade, 
esquecendo que é difícil pensar numa receptividade 
mais ativa do que a leitura de uma obra de arte, 
onde receber é reconstruir, fazer reviver, interpretar, 
penetrar, colher, e onde, na verdade, trata-se de não 
inventar mas executar, não de criar, mas de recriar, 
não de dar vida, mas de desperta-la”. 

Basicamente a exposição apresenta quatro 
linguagens: os objetos, a palavra escrita, projeções e 
fotografia. Não há dispositivos interativos apesar das 
obras performáticas provocam o efeito dinâmico do 
movimento, mas não chegam a ser interativos uma 
vez que não há a colaboração direta do espectador. 
Este, quando muito, aciona o botão de ligar, mas de 
resto se põe a contemplar o que acontece sem poder 
interferir no funcionamento do dispositivo.

No sentido como o define Davallon, pode-se dizer que 
a exposição não chega a explorar a intervenção de 
várias outras formas textuais. 

Renata Dias de Gouvêa de Figueiredo
orientadora/co-autoraautora
Clice Toledo Sanjar Mazzilli

REVISTA TRANSVERSO

5



Ambientação: A idéia é conduzir o visitante em 
direção ao objeto, com a finalidade de comunicar-se 
com ele. 

O projeto se desenvolve em função do conceito de 
um “Visitante Modelo”. O layout - percurso físico 
da exposição - deve atuar como um mecanismo 
capaz de prever os movimentos deste visitante. 
Suas finalidades principais são: produzir a sua 
compreensão pessoal e também num contexto 
comunicacional dada pelo curador. 

A exposição de Duchamp é, um mosaico com partes 
dispostas no espaço onde o visitante não iniciado se 
perde. Entrando no ambiente expositivo, o visitante 
depara-se com um salão acético. Piso negro brilhante, 
paredes negras, pouca luz ambiente. Um local criado 
para contemplação e reflexão. 

A luz vinda de spots pendurados no teto estão 
dirigidos para as peças expostas. Pouca cor quebrada 
aqui e ali por algumas peças expostas como a Noiva 
(madeira da moldura), a janela pintada verde, peças 
móveis (performáticas) com cores azul e verde. 

O contraste entre as peças (a Roda de bicicleta sobre 
o banquinho e o Mictório) expostas sobre prismas 
de base retangulares pintados de negro. Os objetos 
(esculturas) estão dispostos perto da parede para 
produzirem um efeito de sombra na parede. Sombra 
essa que se compõe com o objeto formando imagens. 

A intenção da ambientação é evidentemente 
concentrar a visão do espectador sobre as peças 
expostas através da oposição negro/escuro (ambiente, 
bases, paredes) vs. branco/claro (mictório, banquinho 
e roda de bicicleta) . 

O intuito da ambientação da exposição “Marcel 
Duchamp: Uma Obra que não é uma obra ‘de arte’”, 
é quebrada pela presença de muitas pessoas num 
espaço apertado. 

Davallon diz que a exposição é a organização de 
objetos num espaço. Essa disposição é a ambientação 
ou o layout, que vem a ser a linguagem da 
representação do espaço e do volume nos planos de 
arquitetura. 

Provavelmente a proposta da exposição não era atingir 
um grande público. Não foi organizada para uma 
exposição de massa. Parece tampouco ser proposta 
para um público heterogêneo e não iniciado. A direção 
da exposição buscou reduzir o efeito da superlotação 
do espaço limitando a entrada do público, o que de 
outro lado causou uma enorme fila fora do MAM. Gerou 

A construção do 
espaço deve satisfazer 
a três condições

Renata Dias de Gouvêa de Figueiredo
orientadora/co-autoraautora
Clice Toledo Sanjar Mazzilli
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assim um espectador cansado que pouco se disporia a 
estar em pé contemplando as peças. Rompe-se assim, 
pelo cansaço do espectador, a comunicação pretendida 
pelo curador num contexto não previsto. 

Já vimos que a ambientação conquanto tenha sido 
bem elaborada não favoreceu muito a compreensão 
do visitante, uma vez que o contexto comunicacional 
se rompeu com certa facilidade pelas condições da 
arquitetura do espaço e do edifício. 

Por outro lado, a ambientação como a ‘disposição das 
coisas dentro do espaço’ está muito longe de seguir 
um projeto didático. A exposição expõe, é verdade, 
expõe as obras com um certo impacto, mas está longe 
de conduzir a uma compreensão para os aqueles que 
desconhecem Duchamp. 

Dispositivos de Enunciação. O efeito pretendido do 
dispositivo é a significação. O visitante é levado ao 
mundo do objeto (mundo utópico). Um objeto cultural 
concreto. A exposição como objeto cultural pode ser 
definida como um dispositivo no qual se produz a 
recepção. 

As Reproduções: a principal e mais importante é a 
“Noiva despida por seus Celibatários”, uma complexa 
trama erótica que se forma pelo arranjo de objetos 
mecânicos desenhados sobre o vidro a óleo e com fios 
de chumbo. Os ready-made: produzem ainda hoje um 
efeito bastante impactante, como o Mictório a Janela 
verde, o porta garrafas, a ampola de vidro, cujo intuito 
é de dar um estatuto artístico a objetos apenas pelo 
fato de tirá-los do seu contexto original e ser exibido 
em um museu, com o aval de um curador.

Renata Dias de Gouvêa de Figueiredo
orientadora/co-autoraautora
Clice Toledo Sanjar Mazzilli
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Eróticos: o jogo de aventais, uma representação 
erótica bem humorada dos originais usados para 
identificar os visitantes da “Exposição internacional 
do surrealismo”. Uma ironia irreverente do artista 
para os visitantes de 1938 em Nova York e que ainda 
causam impacto e riso nos visitantes. 

Mas está ai mais uma questão a ser colocada: 
àqueles que não conhecem o histórico da exposição 
não é esclarecido qual era a função de tal objeto. 
Não fica clara a ligação entre este elemento e o 
ambiente “encaixotado” logo ao lado do objeto 
exposto (da exposição internacional). Ou seja, não 
explicando, fica a critério do público deduzir um 
significado para tal objeto.

As stoppages: barbantes lançados do alto sobre telas 
no chão. As figuras formadas pelo barbante são depois 
coladas na tela com a finalidade de observar-se os 
interessantes contornos que as curvas do barbante 
tomam. Uma experiência lúdica. 

As miniaturas: o autor miniaturizou a própria obra. 
Um Museu Portátil (Boites-en-valise) cujo objetivo 
era tornar possível observar de uma só vez anos de 
produção artística do autor.

O Contrato Comunicacional. Esse “contrato” tem 
por base a veracidade e a autenticidade do que é 
mostrado, dando credibilidade à exposição.

Esses conceitos são garantidos por instituições como 
o Philadelphia Museum of Art, o Moderna Museet de 
Estocolmo, a Duchamp Sucession da França, Galerie 
1900-2000 de Paris, Indiana University Art Museum 
dos Estados Unidos, entre outros, que garantem uma 
relação de respeito com relação as obras expostas. 
Além do próprio MAM, que confere credibilidade ao 
que é exposto em seu espaço.

Os performáticos: peças que se movimentam 
produzindo efeitos visuais, cujo significado é a 
metamorfose das representações do movimento – a 
dinâmica do movimento produzindo impressões visuais. 

Renata Dias de Gouvêa de Figueiredo
orientadora/co-autoraautora
Clice Toledo Sanjar Mazzilli
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Segundo Davallon, o funcionamento midiático da 
exposição se relaciona com o modo de recepção do 
visitante. 

A partir daí ele classifica a exposição. 

No caso da mostra do MAM, da forma como a 
percebemos, classificaríamos como uma exposição 
de arte, na verdade como dissemos no início quase 
uma retrospectiva. Porém em certos aspectos também 
documental, em consideração ao conteúdo que 
apresenta. 

O tema principal é a incessante preocupação do autor 
em questionar a arte e o museu. Duchamp inovou. 
Abalou os alicerces da arte. Trouxe para o seu trabalho 
artístico aspectos mais intelectualizados, como visto 
no início deste texto. 

Se, conforme afirma Davallon, o funcionamento 
midiático da exposição realiza a relação entre o objeto 
e o receptor com a finalidade de produzir significado, 
as obras ready-made expostas na exposição o faz, uma 
vez que Duchamp consegue dar outro significado a 
objetos do cotidiano só pelo fato de retirá-los do seu 
mundo, suprimir-lhes a sua funcionalidade levando-os 
para dentro da exposição e dando-lhes novo significado 
num novo mundo. 

- A exposição não é um texto: é a simples 
apresentação dos objetos e sua ação se limita 
a otimizar tecnicamente a recepção do que é 
apresentado;

- Ela é uma disposição de objetos cujo sentido é dado 
por textos em linguagem natural (etiquetas, painéis, 
fotos, cartazes, etc);

- A mostra corresponde a formas textuais diversas 
resultantes de estratégias diferentes. Pode ser 
discursiva ou exposição de objetos. 

Marcel Duchamp no MAM segundo as características 
que apresenta não pode ser considerada como um 
texto. Esquematicamente, e com base nos conceitos 
emitidos por Davallon, assim caracterizamos a 
exposição do MAM: 

• Os textos em linguagem natural não dão sentido 
a todos os objetos expostos. Na maior parte das 
vezes são apenas etiquetas que não chegam a por o 
visitante em relação com as coisas expostas.

• Não há uma grande proposta de cooperação do 
visitante. A abertura a essa proposta se dá apenas em 
alguns objetos do tipo performático. 

• É basicamente uma exposição de objetos. Dá valor 
aos objetos autônomos e deixa o visitante ao sabor da 
sua própria interpretação. `

Funcionamento 
midiático da exposição

A exposição
como um texto

Para que a visita a uma exposição valha a pena, o visitante tem que sair dela melhor do que quando entrou. A 
mostra de Duchamp deixa na memória uma lembrança realmente importante dos objetos ready-made. Outra 
considerável inovação do autor é a questão do ‘ponto de vista’, do modo como um objeto é apresentado alterando 
a sua percepção e, portanto, a sua interpretação e o seu significado. 

O ponto alto de Duchamp está no papel que ele propõe para o espectador: o ato de contemplar uma obra não basta. 
A percepção não é tudo. 

Ela cedeu lugar à interpretação. O olhar passou a exigir o pensamento – a busca do significado

Conclusões/

Renata Dias de Gouvêa de Figueiredo
orientadora/co-autoraautora
Clice Toledo Sanjar Mazzilli
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Investigações, incursões e aproximações foram feitas no 
sentido de tecer possíveis relações textuais e visuais tendo 
como base o enciclopedismo francês elaborado por Diderot e 
Voltaire e o arcabouço imagético dos artistas brasileiros Hilal 
Sami Hilal e Bispo do Rosário. 

Palavras chaves: Enciclopedismo, Diderot, Voltaire, Hilal 
Sami Hilal, Bispo do Rosário.

Sandra Beatriz Duarte de Freitas
autora

Centro Educacional Professor Estevão Pinto

O universo (que outros chamam a Biblioteca)...

— A biblioteca de Babel - Jorge Luis Borges 

Os animais dividem-se em a) pertencentes ao imperador, 
b) embalsamados, c) amestrados, d) leões, e) sereias, f) fabulosos, 
g) cães soltos, h) incluídos nesta lista, i) que se agitam como loucos, 
j) inumeráveis, k) desenhados com um pincel finíssimo de pêlo de camelo, 
l) etc, m) que acabam de partir o jarrão, n) que de longe parecem moscas.” 

— O idioma analítico de John Wilkins - Jorge Luis Borges

Investigations, researches and approximations were done in 
order to establish possible visual and textual relations based 
on French encyclopedia which was elaborated by Diderot and 
Voltaire and the imaging framework developed by Brazilian 
artists, such as Hilal Sami Hilal and Bispo do Rosário.

Keywords : French Encyclopedia, Diderot, Voltaire, Hilal 
Sami Hilal, Bispo do Rosário.

A ordem 
das desordens/
Estudo sobre o enciclopedismo na 
literatura e nas artes em Diderot e 
Voltaire, Sami Hilal e Bispo do Rosário

“
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O que os literatos franceses Voltaire e Diderot e os 
artistas brasileiros Arthur Bispo do Rosário e Hilal 
Sami Hilal tem em comum? Haverá uma linha que 
possa unir a forma de como os conhecimentos 
foram abarcados nos livros franceses e a forma 
de estruturar o mundo utilizado pelos artistas 
brasileiros? É possível que a estrutura de compilar 
conhecimentos enciclopédicos seja utilizada para 
compilar sentimentos, memórias, imagens?

Consideramos o fato de que todos esses artífices 
das letras e da visualidade partem da mesma 
égide para ordenar e classificar as coisas. Todos 
eles encontraram formas de organizar, de forma 
que as coisas ao serem lidas (ou observadas) 
os conhecimentos façam amarrações com 
outros conhecimentos que estão ao lado, acima, 
abaixo, na memória, em formas de links, hiper e 
intertextos (as chamadas windows), nos verbetes, 
colagens, costuras de materiais diversos para 
que, mesmo de forma labiríntica e babélica, haja 
alguma forma de caotizar a ordem ou ordenar o 
caos. A esse exercício, chamamos enciclopedismo. 
Veremos como este projeto foi desenvolvido 
inicialmente na França do séc. XIX.

Traçar uma cartografia de possíveis relações entre 
o enciclopedismo na França e no Brasil a partir da 
literatura e das artes plásticas e investigar como 
os autores/artistas se apropriam deste grande 
projeto para abarcar o mundo; seja em compilações 
literárias (dicionários, enciclopédias) ou em 
coisas (livros objetos, barcos, mantos bordados, 
catálogos, atlas). Este empreendimento humano – 
tentar colocar todo o conhecimento dentro de um 
mesmo espaço - prevê o catalogo de tudo numa 
determinada ordem e dividido em temas e verbetes 
que se interligam. A enciclopédia é, pois, uma 
pequena biblioteca. 

Da mesma forma Hilal Sami Hilal e Arthur Bispo do 
Rosário propõem novas experiências para a arte: 
entrecruzamento de textos (hiper e intertextos), 
de materiais que vão do algodão ao ferro, da 
madeira ao tecido, do desfiar de roupas velhas ao 
bordado de fibra de algodão, do cimento e caco de 
vidro a gotas de cola quente, do diálogo da leveza 

com o peso. Tais cruzamentos atuam para evocar 
a memória do ausente, o registro da polifonia 
de vozes dos distúrbios e alucinações ou ainda 
o registro bordado das coisas do mundo. Cada 
um dos autores elencados aqui utilizam campos 
disciplinares variados e formas diferentes de 
estruturar e compor a enciclopédia visual/textual 
que pretendem fazer. Diderot e Voltaire propõem a 
analogia do livro/universo, da enciclopédia como 
forma de abarcar todos os conhecimentos do 
mundo, de utilizar o modelo enciclopédico para 
estruturar o caos; partindo sempre da metáfora do 
universo como Biblioteca. 

Da mesma forma acredito que Hilal Sami Hilal 
assim como Bispo do Rosário, partem da concepção 
do universo como uma Biblioteca de Babel: cada 
obra é como um compêndio de uma enciclopédia. 
Cada obra, nesta perspectiva, funciona como um 
verbete (ou entrada) no qual todo conhecimento e 
informação são utilizados como forma de abarcar 
o mundo que abrange determinado tema. As obras 
por vezes esgotam o que podem dizer sobre o 
objeto descrito pela obsessão e grandiosidade da 
proposta de abarcar todo conhecimento possível no 
verbete escolhido. 

Fez-se necessário estudar o enciclopedismo 
(nos vários textos) por sua re-significação na 
atualidade, pela forma como as novas ferramentas 
tecnológicas e uso de materiais plásticos variados 
são trabalhadas na arte; como são feitas as 
novas “adaptações” do texto (livros) para o texto 
visual. Foi questionado como os artistas utilizam 
a estrutura da enciclopédia para organizar em 
livros, mantos e listas sobrepondo outros textos 
e materiais para organizar fatos e gestos numa 
geografia menos emaranhada para se ler. 

O que percebo é que a estrutura enciclopédica 
legada da França aparece na forma de classificar 
dos artistas brasileiros.  O interesse é estabelecer 
aproximações para perceber as formas de catalogar 
experiências, sensações, de organizar sistemas de 
forma caótica, sabendo que o caos é também uma 
forma rígida de organizar. 

Sandra Beatriz Duarte de Freitas
autora

Centro Educacional Professor Estevão Pinto
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Há outros questionamentos a serem considerados: 
qual estrutura narrativa prevalece nestes lugares 
imaginários (simbólico, imaginação, real) se é o 
conhecimento que une estes lugares e por quais 
tipos de classificação e/ou ordenação, como 
o trabalho enciclopédico é feito e, por fim, se 
podemos dizer que todas as obras fazem parte do 
mesmo livro e foram escritos sobre a mesma égide, 
o enciclopedismo. 

Para estabelecer um diálogo com tais indagações, 
dividiremos este estudo em fragmentos. No 
primeiro, veremos o conceito de Enciclopedismo. 
Perceberemos com o auxílio de Erich Auerbach, 
Olga Pombo, Diderot e Voltaire como o 
conhecimento foi compilado no século XVIII. No 
segundo trabalharemos com conceito de Jacob, 
“Enciclopédia sem estrutura” (1991:29). Não ter 
estrutura é uma estrutura rígida da enciclopédia 
contemporânea. 

Como ordenar as memórias e como mapear o 
caos sendo este simbolizado pelo imaginário, 
serão questionamentos importantes no terceiro 
fragmento. No exercício de pausar o olhar na 
Exposição Seu Sami de Hilal e nas obras de 
catalogação de Arthur Bispo do Rosário. A partir 
dessas aproximações, tentaremos perceber como 
Bispo e Hilal se valeram deste empreendimento 
gigantesco e infinito.

Todos estes livros/obras podem estar numa mesma 
biblioteca, sendo que todos os livros ramificam 
em rizomas onde os conhecimentos se interligam, 
dialogam e estabelecem um jogo de inter-relações. 
Cada livro alimenta e acrescenta informações 
potencializará o verbete (imagem, texto, bordado) 
contido nesta infinda Biblioteca. 

Sandra Beatriz Duarte de Freitas
autora

Centro Educacional Professor Estevão Pinto
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Segundo Olga Pombo, o objetivo do enciclopedismo 
não era prolongar um ato de ensino, “mas permitir 
a transmissão às gerações vindouras dos saberes 
adquiridos no passado”. A enciclopédia toma forma 
da compilação, balanço de todos os conhecimentos 
acessíveis e o caráter de abarcar o universo.

Pombo afirma que a consciência do estado de 
inacabamento do projeto faz com que no século 
XXI não tenha como objetivo apenas abarcar o 
conhecimento, mas, sobretudo discriminar o que 
há de mais importante, sintetizar informações e 
anular redundâncias e informações insignificantes. 

Para entendermos como o projeto enciclopedista 
cresceu e modificou o olhar das artes e 
principalmente, transformou as relações entre 
o texto e a imagem, as relações de sobreposição 
de conhecimento, a possibilidade de “ler” um 
mesmo verbete de várias formas ou por várias 
janelas, faremos uma sistematização do que foi e 
do que está se transformando este projeto tendo 
como base o enciclopedismo francês, o cerne do 
pensamento compilatório.

As idéias esboçadas nos séculos anteriores tomam 
corpo no século XVIII, que passou a combater as 
idéias do Cristianismo a partir das descobertas 
científicas que impulsionaram o movimento 
intelectual. Então o pensamento e vocabulário 
eruditos no século XVII uniram-se com a 
pluralidade e o intelectualismo do século seguinte. 
Surge então, a intenção de criar algum artifício de 
compilar o conhecimento.

Pierre Bayle, em 1697, publicou o Dicionnaire 
historique et critique como forma, a priori, 
de complementar o dicionário de Moréri. Os 
conhecimentos desse empreendimento de 
quatro volumes era compilar, em uma obra, os 
conhecimentos de História, Literatura, Filologia, 
Mitologia e, segundo AUERBACH, sobretudo a 
Teologia e a História do Cristianismo. No entanto, 
o livro para eruditos caiu no gosto popular e foi 
muito difundido no século XVIII. Bayle, com sua 
neutralidade e imparcialidade, discorria sobre os 
muitos verbetes do seu dicionário. 

O personagem mais representativo do século 
XVIII, porém, foi François Marie d’Arouet que, 
mais tarde, adotou o nome de Voltaire (1694-1778). 
Tornou-se “poeta da moda” por provocar mal 
estar político dado o nível de atrevimento, sátira 
e ironia que sua literatura possuía. Foi perseguido 
e se refugiou durante três anos na Inglaterra. 
Lá adquiriu as idéias principais para voltar à 
França e fazer uma literatura diferente. Conhece 
o teatro de Shakespeare, diferente do Classicismo 
francês. Mesmo tendo sido criado num padrão 
estético muito apurado, Voltaire volta com ricas 
experiências estéticas.

Aos poucos, o movimento das idéias havia se 
cristalizado a um objetivo comum: a Enciclopédia 
cujo organizador foi Denis Diderot (1713-1740). 
Porém foi Voltaire, em sua velhice, quem dedicou 
de forma obstinada, desenfreada e obsessiva ao 
projeto. Uma das diferenças entre Voltaire e os 
outros enciclopedistas é que ele era o único que 
acreditava num Deus organizador da Natureza. Os 
outros eram ateus e materialistas.

Entre 1751 e 1772, o empreendimento, 
originalmente projetado por um livreiro, ganha 
idéias revolucionárias e filosóficas. Foi quando 
Diderot e Voltaire perceberam uma possível 
ferramenta de expansão do conhecimento e 
revolução dos espíritos. Nasce a Enciclopédia ou 
Diccionnaire raisonné des Sciencces et des Arts et 
Mèties. 

Fragmento 1

Sandra Beatriz Duarte de Freitas
autora
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Como diz Jacob, “Enciclopédia sem estrutura” 
(1991:29) talvez seja a expressão que melhor 
represente a enciclopédia contemporânea. 
É na falta de estrutura, na estrutura caótica, 
que encontramos uma estrutura rígida. Não 
ter estrutura é uma das várias estruturas para 
organizar. As obras de Hilal Sami Hilal e Bispo 
do Rosário partem dessa forma de compilação. 
O caráter enciclopédico de seus textos (artístico 
e textual) não possui estrutura linear (princípio, 
meio e fim) e sim caráter cíclico (princípio, meio, 
fim, princípio). É no caos que a estrutura se 
organiza. Não ter estrutura, é uma estrutura rígida 
no enciclopedismo encontrado nesses textos. 

POMBO (2006) sugere serem estes os elementos que 
organizam a estrutura do projeto enciclopedista. 
A exaustividade (pela exaustividade e obsessão o 
empreendimento enciclopédico beira o universo, o 
sem limite, a dimensão monstruosa), seletividade 
(demarcar o que é ou não pertinente, o que vale 
ou não ser compilado, o que merece ou não ser 
conservado e transmitido), abertura (todos os 
conhecimentos que o universo abarca podem 
ser compilados),  similaridade (a proximidade 
dos conceitos universo e enciclopédia),  
descontinuidade (fruição do texto descontínuo), 
combinatória (para cada possibilidade de 
entrada, há uma série infinita de combinações 
possíveis), deriva (deambular, se perder pelos 
labirintos enciclopédicos), e o labirinto (ao abrir 
a enciclopedia e entrar, percursos vertiginosos, 
labirínticos e infinitos guiarão o legente).  

A ordem (conhecimento disposto de forma 
sintética e ordenada) e o sistema (harmonia 
aos conhecimentos dispostos no compêndio) 
são elementos que fazem da enciclopédia 
uma biblioteca compacta. A enciclopédia tem 
um olhar direcionado para o leitor (o jogo da 
combinação das entradas é ditado por ele), o 
público (exige conhecimento prévio, inteligência 
e curiosidade) e o autor (antes solitário, surgiu 
a presença de colaboradores-especialistas) 
também deve ser perscrutado. A reflexão (sobre 
a situação do conhecimento registrado) e seu 
caráter atual (situação dos saberes na atualidade).                        

Os conhecimentos serão percebidos no momento 
em que nos deparamos com uma obra aberta: 
a enciclopédia é uma junção de conhecimentos 
que não encerra em si, ela se alimenta do 
conhecimento que são produzidos agora. 

A enciclopédia tem como características a idéia de 
inventariar o conhecido, rearranjar conhecimentos 
e registrar o patrimônio cultural em sua memória 
artificial. Por detrás da idéia de conhecimento 
fechado, a enciclopédia guarda uma idéia do 
saber em constituição. É interessante pensar 
como ao longo dos séculos, a idéia de organização 
da enciclopédia vem modificando: as regras, a 
linguística, a forma, os compêndios, os suportes. 
Contudo, o século XX inaugura uma forma caótica 
de inventariar, o que Bispo do Rosário logo se 
apropria. É no caos que a organização é feita: o 
devaneio propõe formas rígidas de organizar. É 
nessa rigidez caótica que Bispo e Hilal tentam 
abarcar o máximo de conhecimento para cada 
verbete proposto.
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O enciclopedismo contemporâneo segue alguns 
pontos trazidos à tona por POMBO (2006). É 
interessante pensar como a Wikipédia, a maior 
enciclopédia digital da internet, nos mostra em 
seus hiper links, glossário, na forma aberta de 
postar informações e de forma a agregar valor 
e “verdade” ao texto publicado. Assim como 
qualquer enciclopédia, a Wikipédia parte das 
mesmas características do enciclopedismo 
iluminista; agora como ferramentas tecnológicas 
que visam potencializar principalmente o caráter 
de multiplicidade, rapidez e combinatória do 
enciclopedismo.

Abertura, labirinto, deriva, combinatória são 
elementos enciclopédicos que aparecem nas 
obras de Hilal Sami Hilal e Bispo do Rosário: a 
capacidade de classificar e organizar as coisas e 
objetos tendo como base as memórias que passam 
pelo simbólico, pelo imaginário e pelo real. Neste 
sentido qualquer material tem potencial textual 
e visual para fazer parte da enciclopédia que 
cada artista pretende fazer. Bispo organiza vários 
objetos de plástico, madeira, papel, vassouras e 
tenta esgotar nestes objetos verbetes, o máximo de 
texto tais objetos que podem agrupar.

Bispo do Rosário já estava inserido numa 
enciclopédia (tendo como base a metáfora do 
universo, utilizando a idéia de que nós também 
fazemos parte da biblioteca, cada um de nós é um 
tomo, um compêndio da grande Biblioteca que é o 
universo). Ele morava na  Colônia Juliano Moreira, 
instituição criada no Rio de Janeiro, na primeira 
metade do século XX, destinada a abrigar aqueles 
classificados como anormais ou indesejáveis 
(negros, pobres, alcóolatras e desviantes das mais 
diversas espécies). 

Suas experiências o ajudaram a elaborar o senso 
de ordenação que leva pro cotidiano. Entre as 
catalogações feitas temas (verbetes) são variados. 
Destacam-se navios (tema recorrente devido à 
antiga profissão, marinheiro. Foi ainda pugilista 
e empregado doméstico), estandartes, panôs, 
coleções em miniaturas e compilações de objetos 
domésticos. Os materiais para a construção 

de suas obras partem de seu cotidiano que era 
marginal, pobre, sujo. Re-significou plasticamente 
copos, pratos, chapéus, garrafas, vassouras e rodos, 
brinquedos, imagens de santos, botões, enfim 
“tudo que a sociedade jogou fora, tudo que se 
perdeu, esqueceu ou desprezou.” 

Se Diderot e Voltaire partiram das tendências 
eruditas da escrita, do pensamento e do universo 
literário francês para elaborar o maior projeto de 
compilação do universo; Bispo do Rosário parte 
do entulho poético para catalogar o entorno 
e preparar o “memorial de sua passagem pelo 
mundo.” O cotidiano humano foi registrado em 
compilação obsessiva na fé da salvação e na clara 
separação de que existe um mundo dos homens e 
um mundo onírico na presença de Deus.

Iniciou um processo de classificar e catalogar as 
coisas e objetos humanos com organização rígida 
dentro da estrutura caótica e simbólica que adotou.

Todas as imagens foram retiradas dos links 
inseridos no verbete Arthur Bispo do Rosário na 
Enciclopédia virtual Wikipédia.

É importante relevar o rigor simétrico e ordinário 
das catalogações. Importante também perceber 
a obsessão de levar a todo custo a missão de que 
como escolhido por Deus teria:

(Sua missão era de) reconstruir o mundo após o 
fim de tudo, repovoando a terra como seus “objetos 
mumificados” e suas listas infinitas de nomes 
iniciados com determinadas letras do alfabeto e 
imagens em série bordados sobre panos ordinários.

Hilal, por sua vez, utiliza varias formas para 
trabalhar o enciclopedismo. Mantém o caráter 
obsessivo do projeto nos nomes que dá as 
exposições e as obras (Sherezade – menção as Mil 
e uma noites, Biblioteca, Atlas, o Livro Redondo).  
Se vale de listas de nomes, formatos variados de 
livros, bem como seus materiais e uso de galpões 
e salas gigantescas para as instalações. Substituir 
a razão pela conjectura, a razão pela imaginação 
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e pelo simbólico é o que Hilal faz pelos objetos 
que manuseia. Letras, listas, livros são estruturas 
importantes no processo enciclopédico.

Insere em suas obras listas nomes de pessoas 
reais em um projeto imaginário, se vale de 
materiais simples, mas os complexifica ao 
extremo, extraindo deles a máxima interpretação. 
Repotencializa o imaginário por meio da arte.

As marcas indeléveis que foram deixadas por 
Bispo do Rosário e as fortes impressões que Hilal 
Sami Hilal vem apontando em suas obras foram 
aproximados aqui no intuito de estabelecer 
diálogos tendo sempre como base o modelo do 
enciclopedismo iluminista. 

Hilal admite que sua obra se constitui em uma 
dialética do devaneio, assim como o de Bispo.

Foi percebida que a obsessão e entrega ao projeto 
enciclopedista de Diderot e Voltaire aparecem nas 
obras Hilal Sami Hilal e Bispo do Rosário, cada um 
a sua maneira.  

A idéia de enciclopédia contida nas obras de 
Bispo do Rosário e Hilal Sami Hilal revela a busca, 
a tentativa de esgotar a maior quantidade de 
informação sobre a entrada ou o verbete/tema 
estabelecido. 

Deste modo, mesmo sendo artistas tão diferentes, 
há uma linha que une e borda estes textos, seja no 
conceito artístico das obras ou na visão fantástica 
e ficcional do mundo. As obras destes autores se 
encontram, perpassam e dialogam.

Por influência do projeto francês, as obras-tomos 
ou os compêndios de pano bordado, aço, fibras 
de algodão dentre outros resíduos do cotidiano, 
tentam trazer a ordem, o equilíbrio estético e 
humano para obter modos organizados de nomear 
e classificar as coisas na busca de encontrar e 
equilibrar harmonia poética e estética.

Penso que este modelo organizacional é uma 
forma de controle: não podemos controlar o fluxo 

das coisas, sua ordem, muito menos sua rapidez 
(principalmente na idéia de inacabamento da 
enciclopédia. Assim que um tomo fica pronto já 
está desatualizado dado a rapidez e mutação das 
informações contidas nos verbetes. Assim que um 
livro ou obra é terminado, logo já não diz o que tem 
a dizer, não abarca o deveria.) pelo menos podemos 
controlar a ordem, a distribuição, a nomeação, 
fazer coleções e classificar as coisas.

Ainda esperamos o livro que não foi escrito. 
Que um dia ele possa conter todo o universo das 
coisas que teimosamente continuamos a 
nomear e ordenar.
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Este texto remonta o ano de 2006 quando o sociólogo francês 
Michel Maffesoli proporcionou numa universidade brasileira 
um estar-junto, pela sociologia compreensiva, onde refuta as 
históricas separações como as que diferenciam a moderna 
França e o pós-moderno Brasil. Deste modo, objetivamos 
trazer o debate instaurado naquele seminário e incorporá-lo 
ao imaginário ético e estético dos comunicadores visuais, 
sobretudo dos designers.

Palavras-chave: imaginário; sociologia compreensiva; 
moderno e pós-moderno; ética da estética; design

This text dates from the year 2006 when the French 
sociologist Michel Maffesoli provided in a Brazilian 
University, through the comprehensive sociology the 
possibility of a being-together where the historical 
separations are refuted such as the ones between the 
modern France and the postmodern Brazil. Thus, the aim 
of the present study is to bring that seminar’ debate and 
incorporate it within the ethical and aesthetic imaginary of 
visual communicators, especially the designers.

Key-words: imaginary; comprehensive sociology; modern 
and postmodern; ethics of aesthetics; design
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Como era gostoso 
o meu francês, ou 
o estar-junto com 
uma brasileira

“Ao professor Juremir Machado da Silva,
 cuja proximidade com os teóricos franceses 
tem permitido aos gaúchos, todos os anos, 
um Ano da França no Brasil”.
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O Seminário Sociologia Compreensiva, Razão 
Sensível e Conhecimento Comum, realizado de 8 a 
11 de maio de 2006, foi organizado pelo Programa 
de Pós-Graduação em Comunicação Social, na 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul, em Porto Alegre. Cheguei atrasada no primeiro 
dia, quelle honte! Aparentemente não foi minha 
culpa, o ônibus procedente de Pelotas atrasou 
15 minutos, e não fiquei sabendo se o motivo 
era a ponte aberta ou o manifesto dos pequenos 
agricultores e dos arrozeiros. 

Se eu fosse uma europeia, talvez tivesse 
pegado o ônibus anterior, pois contar com a 
imprevisibilidade não é muito típico por aqui. Por 
sorte cheguei carregada de malas, para passar 
a semana em Porto Alegre, e assim o professor 
constataria que a coisa era séria. Ele não deu a 
mínima para o atraso, e depois de mim, vários 
alunos foram chegando, no ritmo abrasileirado, 
com cafezinho numa das mãos e pastinha na outra. 

Mal sentei e enviei uma mensagem para um colega 
da minha universidade, elogiando a elegância do 
professor. Resposta imediata: - Glória! Maffesoli é a 
resistência do chique na Academia! Foram manhãs 
e tardes muito especiais. Apesar de ler seus textos 
há bastante tempo não o conhecia pessoalmente 
e, enquanto observava a seda de seus diferentes 
foulards, a alternância de seus ternos bem cortados 
e de suas gravatas-borboleta e a manutenção de 
um lindo anel de formatura na mãe esquerda; 
ouvia atentamente seu francês, em forma e 
conteúdo. Sempre simpatizei com os franceses, por 
todas as razões culturais óbvias, mas muito porque, 
em minha estada por lá, fui muito bem quista por 
ser o que sou e, sobretudo, por ser brasileira.

Fiquei pensando que é justamente por causa de 
nossos contrastes que nos aproximamos, Brasil 
e França. Porque sempre me pareceu existir uma 
separação entre nossos povos, nossos caracteres, 
nossa essência! Estava indo tudo muito bem, até 
Maffesoli propor a tal Sociologia Compreensiva 
como forma de juntar o que havia sido separado, 
com prehendere, tomar junto o que havia sido 
separado. Este foi um momento importante de sua 

fala, pois a tendência de separarmos as coisas é 
tamanha, que o próprio professor dicotomizou o 
tempo todo, organizando gráficos no quadro onde 
as características da modernidade estavam bem 
separadas das da pós-modernidade. 

Sua recorrente ênfase ao retorno aos valores 
dionisíacos, à ideia de tribo e ao nomadismo 
que estamos vivendo me fez lembrar do filme 
de Nelson Pereira dos Santos, cineasta brasileiro 
que dirigiu em 1971 o filme “Como era gostoso o 
meu francês”, muito afinado com o modernismo 
brasileiro e cujo título tomei emprestado para 
nomear este breve comentário, despretensioso 
inventário de minhas dúvidas. 

O filme, que se passa no século XV, narra a história 
de um francês capturado pelos índios Tupinambá 
e colocado em cativeiro a fim de ser canibalizado 
conforme os costumes desta tribo. Estes encontros 
entre colonizador e colonizado (entendendo Europa 
e América), sempre me lembram aquela expressão: 
plus ça change plus c’est la même chose, que 
significa algo como “Quanto mais as coisas 
mudam, mais elas ficam iguais”. O mundo mudou, 
e eles continuam nos ensinando o caminho para 
a felicidade: quinhentos anos de complacente 
servidão. No filme em questão e também com 
Maffesoli, este encontro parece ser diferente!

O radicalismo do pensamento de Maffesoli 
me atraiu muito lentamente. No início de sua 
exposição fui apenas lembrando do filme... Nele, 

os índios tupinambás não serão colonizados. 
É o francês quem passa por um processo de 
tupinização, aprendendo a viver de acordo com 
os costumes da tribo, participando de diversas 
atividades como o trabalho na agricultura, 
aprendendo a usar arco e flecha, chegando mesmo 
a perseguir, junto com um índio tupinambá, um 
português que passava nas proximidades da aldeia, 
atingindo-o com sua flecha. LOBATO, Como era 
gostoso o meu francês: um marco na representação do 
índio no longa-metragem de ficção.
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Em diversos momentos durante o seminário o 
professor se tupinizava, falava em caipirinha, 
em umbanda, em “sacanagem” (palavra que o 
encantou!), dizia que o Brasil era um laboratório do 
pós-moderno, contava que um amigo escreveu um 
livro chamado “A abrasileiração do Mundo” ou algo 
parecido e eu pensava: Maffesoli não mora aqui! 

Nosso francês afirma que a pós-modernidade 
é a dimensão orgânica da modernidade. Acho 
uma afirmação perfeita, justamente por não 
dicotomizar nem rejeitar, mas sim por incluir a 
modernidade, compreendendo-a. É bem sabido o 
quanto a modernidade engessou o pensamento 
ocidental nos últimos séculos e a proposição 
maffesoliana de ingrés ao contrário de progrés é 
bastante esclarecedora. Suponho que possamos 
fazer uma relação ainda dicotômica entre um 
Brasil orgânico e uma França moderna. Mas para 
isso é importante recuarmos alguns séculos.

Maffesoli nos remonta às antigas civilizações 
pré-individuais, onde a invenção dos sujeitos 
filosófico, religioso, político e jurídico ainda não 
havia sido instituída. Civilizações pagãs que se 
voltavam mais ao ventre, à terra, ao hedonismo da 
existência (dionisíacas), à maneira de estar junto 
(tribos) e ao retorno do selvagem (nomadismo). 
Conforme Maffesoli, a palavra pagã vem do latim 
paganus, paysan, camponês. Seria aquele que ama 
esta terra, amor mundi diria Nietzsche, por esta 
terra e não por uma longínqua. Sua reflexão supõe 
darmos um passo atrás historicamente, a fim de 
‘compreendermos’ sociedades pré-individuais 
e podermos perceber, sentir, esta sociedade 
nascente, que tem se dado de modo muito similar 
àquelas antigas.

O palestrante cita três características essenciais 
que marcaram nossa história após estas 
civilizações ditas pagãs: o monoteísmo, a 
devastação do planeta e o conceito de separação. A 
opção pelo monoteísmo destruiu a biodiversidade, 
reduzindo a polissemia do real a uma unidade 
o que acabou por gerar o pensamento de que a 
verdadeira vida estaria em outro lugar. Esse modo 
de ser ocasionou a devastação da natureza, já 

que a vida que se leva não teria importância face 
à “Cidade de Deus que está por vir”. E, enfim, 
podemos então compreender a palavra que explica 
a epistêmé moderna: a separação. Na medida em 
que Deus separou a luz das trevas, tudo passa a ser 
uma declinação deste conceito de separação.

A partir de então se inventou o sujeito, este 
indivíduo racional, que habita sociedades 
dominadas pela razão, num regime diurno do 
imaginário. Essa expressão, segundo Maffesoli, foi 
utilizada por Durand para designar a dimensão 
epistêmica ocidental representada pelas figuras do 
falo, da espada, de todos os objetos contundentes, 
que buscam, que invadem e que cortam. Durand 
contrapõe com o regime noturno do imaginário, 
representado pela figura de uma copa, enfatizando 
mais o continente do que o conteúdo, não o falo, 
mas a invaginação dos sentidos. 

Primeiramente, a revolução cartesiana e seu cogito 
faz surgir o ser filosófico, logo se inventou o sujeito 
religioso a partir das traduções da bíblia para as 
línguas profanas, o que possibilitou sua relação 
direta com Deus. Em seguida se inventou o sujeito 
político, pós revolução francesa, um sujeito que 
adquire autonomia pela educação e, finalmente, 
aparece o sujeito jurídico cujo modelo é o código 
napoleônico e daí se partiu pra a construção do 
indivíduo uno e das instituições unas.

Neste sentido, Maffesoli conclui que este indivíduo 
acabou. É o fim de um mundo e não do mundo. 
Sendo assim, o projeto moderno francês, por 
exemplo, está saturado e nosso sociólogo aposta 
numa relação societal mais próxima à organicidade 
presente na sociedade brasileira, tão assemelhada 
com aquela essência pagã.

E então questiono: como retornar ao pré-individual 
para chegar a uma ética da estética, conceito que 
veremos logo a seguir, numa sociedade em que as 
noções mais primárias de indivíduo não chegam 
a ser respeitadas? Levantei o problema para o 
professor, perguntando: - “Eu lhe apresento uma 
questão relacionada à educação. 
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Você disse que a Europa é o laboratório do 
moderno e o Brasil é o laboratório do pós-moderno. 
Eu lhe pergunto se estas observações que você 
fez acerca do emocional, da festa, do afetivo não 
são um perigo em um país como o Brasil onde 
o projeto moderno foi tão frágil. Palavras como 
politeísmo, polifonia, policulturalismo, polissemia, 
fragmentação, estar-junto e prazer são muito 
familiares a nós, ao contrário de palavras como 
racionalismo, rigor etc. Retornar ao pré-individual, 
como? A invenção do indivíduo não se passou aqui 
como na Europa. 

Nós, professores nas universidades brasileiras, 
o que devemos fazer para não desistir da 
intelectualidade em um país que sempre justifica 
sua falta de rigor pelo relativismo? Tudo isto não 
seria uma permissão para continuarmos sendo um 
país que não se leva à sério”?

Maffesoli riu um pouco e foi contundente: - “Não 
aceitem a estigmatização. O Brasil se considera 
sempre um país de terceiro mundo. Os critérios 
do primeiro mundo foram dados pela Europa, em 
um modelo progressista. Será que estas coisas 
pouco sérias não seriam os critérios que deveriam 
ser considerados hoje? A nova geração francesa é 
fascinada pelos valores que vamos encontrar no 
Brasil. O modelo progressista, ou o progressismo, 
que é um modelo moderno, é linear, trabalha com 
o poder e pensa em educação, em como integrar 
socialmente os jovens. É um modelo paranóico 
porque integra o jovem pela redução. 

Para mim este modelo é perverso e não está mais 
em harmonia com o tempo atual. Prefiro pensar 
em iniciação progressiva (e não educação), que 
não é linear, não explica, mas implica. Trabalha 
com a potência, é metanóica. Acompanha. Pensar a 
educação como um jardineiro. A autoridade (aquilo 
que faz crescer) só vai acompanhar o crescimento 
da planta, que está nela mesma. A minha resposta 
é: acompanhar o movimento. São as expressões de 
minhas ideias”.

Isto posto, admiti que a resposta foi admirável, e 
que é muito radical pensar assim...pensar apenas 

não, mas ser assim. Então, começando pela 
alteração do pensamento, fui tentar aprofundar 
a noção de ética da estética que Maffesoli lançou 
no último dia, de modo fugaz. Naqueles dias, o 
professor afirmou que pela racionalização da 
existência, a imagem passou a ser estigmatizada 
como não séria e então frivolizada. 

A imagem passa a ser considerada como uma 
bagagem que deve ser deixada à beira da estrada, 
e compara esta bagagem ao imaginário. Apresenta 
logo a seguir a possibilidade de inversão disso, 
pois vivemos agora um hedonismo latente, 
um corporeísmo (a epifanização do corpo por 
si mesmo) e uma estetização da existência (a 
vibração em comum). 

Finaliza o seminário apresentando o verbo 
compartilhar como substituto de separar, e 
profetizando que esta ação deverá conceber um ser 
holístico, inteiro. A imagem seria a cristalização 
deste inteiro. Para saber mais, li o capítulo “A 
Ética da Estética”, em livro recém lançado, onde o 
professor nos mostra que devemos compreender a 
estética no seu sentido mais simples:

Vibrar em comum, sentir em uníssono, 
experimentar coletivamente, tudo o que permite 
a cada um, movido pelo ideal comunitário, de 
sentir-se daqui e em casa neste mundo. Assim, o 
laço social é cada vez mais dominado pelos afetos, 
constituído por um estranho e vigoroso sentimento 
de pertença. MAFFESOLI, O Mistério da Conjunção: 
ensaios sobre comunicação, corpo e socialidade, p.8.

Para Maffesoli a vida moral, aquilo que nos 
permite o estar - juntos, se exprime como uma 
moral stricto sensu numa lógica do dever-ser, 
mas também se exprime como uma ética cuja 
lógica valoriza a comunicação e a emoção coletiva. 
O autor afirma, então, que o pós-moderno “é 
simplesmente uma maneira de realçar a ligação 
entre a ética e a estética”(2005.p.12). E esta 
ética da estética seria “um ethos constituído 
a partir de emoções partilhadas e vividas em 
comum”(2005.p.8). 
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Mas continuar esse tema é assunto para outro 
momento. Por ora quero concluir este comentário 
devolvendo a Maffesoli o agrado que me deu. Não 
pretendo comer nosso gostoso francês num ritual 
canibal, mas convidá-lo a continuar este estar-
junto numa dançante vibração além-mares. Como 
professora de design, já começo a projetar uma 
nova França e um novo Brasil sem megaprogressos, 
apenas vivendo estas microéticas e aquilo que 
venho apostando para estudar na minha tese, e 
que não deu tempo de lhe perguntar: a noção de 
que o eu só existe pelo outro. Eu pressinto que 
é essa interlocução que possibilita a construção 
do estilo do designer e de outros comunicadores 
visuais que sempre, desde suas origens, desejaram 
um cotidiano estético. 

No próximo seminário, serei precavida, contarei 
com a imprevisibilidade e pegarei um ônibus 
mais cedo. Sem rejeitar meus pensamentos 
ainda modernos quero acompanhar melhor a 
dança da pós-modernidade.Para Maffesoli a vida 
moral, aquilo que nos permite o estar - juntos, 
se exprime como uma moral stricto sensu numa 
lógica do dever-ser, mas também se exprime como 
uma ética cuja lógica valoriza a comunicação e a 
emoção coletiva. O autor afirma, então, que o pós-
moderno “é simplesmente uma maneira de realçar 
a ligação entre a ética e a estética”(2005.p.12). E 
esta ética da estética seria “um ethos constituído 
a partir de emoções partilhadas e vividas em 
comum”(2005.p.8). 
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A cidade transformou-se em objeto continuamente presente 
na produção do imaginário da humanidade. Juntamente com 
o advento tecnológico, a fotografia torna-se um importante 
instrumento para a realização deste inventário imagético. 
Propor uma análise da produção artística contemporânea 
é o ponto inicial deste estudo, que busca encontrar, na 
produção artística de Cássio Vasconcellos e a sua relação 
com a produção fotográfica do francês Eugène Atget, as 
transformações ocorridas no olhar sobre a cidade.

Palavras-chave: cidade, fotografia, memória, visualidade

Fabíola Alessandra Rodrigues
autora

Mapeamento das 
cidades através da 
fragmentação
do olhar

La ciudad se convirtió en un objeto continuamente presente 
en la producción de la imaginación de la humanidad. Junto 
con el advenimiento de la tecnología, la fotografía se convierte 
en importante instrumento para llevar a cabo este inventario 
de imágenes. Proponer un análisis de la producción artística 
contemporánea es el punto de partida de este estudio, que 
pretende encontrar, en la producción artística de Cássio 
Vasconcellos y en su relación con la producción fotográfica 
del francés Eugène Atget, los cambios ocurridos en la mirada 
sobre la ciudad.

Palabras-clave: ciudad, fotografía, memoria, visualidad 
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“Em toda a sua extensão, a cidade parece continuar a 
multiplicar o seu repertório de imagens: no entanto, 
não tem espessor, consiste somente de um lado de 
fora e de um avesso, como uma folha de papel, com 
uma figura aqui e outra ali, que não podem se separar 
nem se encarar.” (Ítalo Calvino)

Imagens que falam sobre a cidade, que mapeiam 
e distanciam o olhar para a paisagem urbana, 
atualmente esfacelada pela inundação ou produção 
massiva destas, contribui para a formação de uma 
sociedade de olhar distante a tudo que a circunda. A 
sociedade contemporânea foi denominada, por Roland 
Barthes, de “civilização da imagem”, exatamente, pelo 
fato da massificação dos meios de comunicação visual 
que geram uma inundação de imagens produzidas em 
diversos âmbitos. 

Com este deslocamento do olhar temos a estruturação 
de uma memória visual desfragmentada. Francis 
Wolf descreve que as imagens na Idade média, ou 
mesmo no século XI e, posteriormente, tinham 
relações diferenciadas com o seu receptor, onde o 
efeito visual era muito mais impactante do que a 
imagem dos nossos dias. As imagens produzidas por 
uma sociedade descrevem a sua memória cultural e 
visual, mas, com o avanço tecnológico e a velocidade 
de produção acabam gerando um esfacelamento da 
memória coletiva, na medida em que um grande 
número de imagens produzidas venha substituir as 
imagens já existentes, desconstituindo desta forma, 
a memória visual coletiva. Este fato é decorrente 
devido a facilidade de acesso na aquisição de aparelho 
fotográfico e a não necessidade de reprodução física 
destas imagens.

A cidade, como objeto, tornou-se um dos contornos 
visuais mais mapeados da contemporaneidade. 
A maioria das produções visuais contemporâneas 
tem como temática a paisagem urbana, seja ela 
midiática, tecnológica ou artística. A visualidade 
cultural está condicionada à visualidade urbana, 
negada ou não, este inventário imagético da cidade é 
o resultado desta nova visualidade. Dentre os diversos 
significados do termo cidade, este se apresenta 
mais adequadamente à forma de significação, 
que é a cidade como “um habitat humano, que 
permite que pessoas formem relações umas com 

as outras em diferentes níveis de intimidade, 
enquanto permanecem inteiramente anônimas”. 
Esses diferentes níveis de intimidade, por sua vez, 
produzirão as imagens cujos significados serão 
retratados sob diferentes formas por cada indivíduo. 
O resultado, juntamente com a formação do 
pensamento visual, é um acervo imagético produzido 
ao longo dos anos, através de todo tipo de registro da 
paisagem urbana, criando um inventário de imagens 
e lugares que mapeiam todas as possibilidades 
visuais desses espaços. Na literatura, a formação do 
pensamento imagético nos leva as descrições destas 
cidades. Um dos primeiros relatos são encontrados na 
Ilíada - Homero descreve os desejos dos gregos sobre 
a cidade troiana. Já em As Cidades Invisíveis, de Ítalo 
Calvino, a descrição de Marco Polo traduz os lugares 
e espaços, paisagens imaginárias, evocadas pelo 
imperador Kublain Klan, que dá novas significações 
às cidades descritas pelo viajante no momento em 
que este descreve à sua maneira a cidade que não 
conhece, mas, que está presente em sua memória.

Para Ítalo Calvino, a descrição é uma das formas 
de dizer sobre a cidade, uma inserção em um atlas, 
um mapeamento. Segundo Nelson Brissac Peixoto, 
é no mapeamento que a cidade desaparece como 
paisagem, tornando-se opaca ao olhar: “um outro 
paisagismo é requerido para retratar estes horizontes 
que nunca resplandecem”. Esta opacidade remete à 
perda da descrição para a visão imediata. As imagens 
das cidades são muito explícitas, e provocam o que 
Peixoto adverte como o esgotamento da capacidade 
de descrever, que ocorreu principalmente com o 
advento da fotografia e do cinema. A literatura, e as 
outras formas de registro do olhar, como a fotografia, 
se voltam para o menos evidente a fim de “resgatar 
o que, na paisagem, não se destaca imediatamente 
contra o horizonte”.

Como as imagens na atualidade são produzidas sob 
vária temáticas e suportes, consideramos que um 
tipo de imagem capaz de narrar uma história e que 
contém uma memória realística mais visível e mais 
próxima da realidade, seja a imagem fotográfica. A 
fotografia tem seu reconhecimento pela primeira vez, 
segundo Susan Sontag, através da extensão do olho 
do flâneur, de Baudelaire, em que a figura do fotógrafo 
como “uma versão armada do solitário caminhante 
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que perscruta, persegue, percorre o inferno urbano, o 
errante voyerístico que descobre a cidade como uma 
paisagem de extremos voluptuosos”. Fragmentos 
de uma realidade marginalizada são os reflexos do 
olhar do flâneur e a sua ligação com estas imagens 
aproxima-o dos surrealistas. Um dos representantes 
deste olhar surrealista, longe das tendências 
históricas do movimento, foi o fotógrafo francês 
Eugène Atget (1857-1927), que perambulava pelas 
ruas de Paris, registrando lugares que normalmente 
não faziam parte dos famosos cartões-postais.  
Estas fotografias têm características peculiares se 
comparadas com as de seus contemporâneos, por 
se tratarem de imagens que registram paisagens e 
ambientes “vazios”; sem a presença de pessoas ou 
até mesmo o registro de coisas consideradas, em um 
primeiro momento, sem importância ou dignas de 
serem fotografadas.

Para Atget, a fotografia não era mero registro 
instantâneo, já que anteriormente havia se dedicado 
à pintura, fato que, fez com que suas temáticas 
retratadas fossem intencionais – paisagens de uma 
Paris crepuscular, “com ruas degradadas e lojas 
decadentes”. Para Walter Benjamin as fotografias 
parisienses de Atget são as precursoras da fotografia 
surrealista, por ser considerado como o primeiro 
a desinfetar a atmosfera sufocante difundida pela 
fotografia convencional. Benjamim compara tais 
imagens com as fotografias de peritos policiais, 
devido aos indícios que as contem, e que tais imagens 
“orientam a recepção num sentido pré determinado”, 
não permitindo a sua livre contemplação. 

“Elas inquietam o observador, que pressente que deve 
seguir um caminho definido para se aproximar delas”.
Estas inquietações do fotógrafo francês, diante do 
registro de fragmentos de uma paisagem incomum 
aos olhos burgueses da época, é que o coloca na 
dimensão surreal da imagem. A mesma dimensão é 
praticada na fotografia contemporânea, as quais com 
as bases posteriores, o surrealismo e dadaísmo, se 
convergem e lançam a fotografia como instrumento 
e principalmente como conceito na concepção do 
projeto de produção contemporânea.
Pensar, na dinâmica de produção da arte 
contemporânea é pensar na ocupação do espaço 
de produção de imagens, espaço circunscrito 

na esfera de ambientes que produzem e 
vinculam sua massificação. Pensar em imagens 
contemporaneamente remete ao pensamento de 
imagens prontas, acabadas, polidas, brilhantes, dentro 
do contexto tecnológico de produção. A fotografia 
engendra esse contexto de produção contemporânea. 
Na nossa “civilização da imagem”, imagens urbanas, 
principalmente as imagens fotográficas, se deslocam 
nos movimentos e ritmos urbanísticos do cotidiano.

A relação de colecionismo fotográfico vem desde o 
advento da fotografia e, hoje não seria diferente, o 
acesso dantesco às imagens nos dispõem diante de 
um insaciável inventário humanístico. Fotografias que 
representam o mundo, principalmente as cidades, 
onde irremediavelmente transita a maioria da 
população mundial – retratos do mundo manifestos 
através de imagens, das mais altas tecnologias de 
absorção aos implacáveis registros virtuais simplistas. 
“Imagens fotográficas não parecem manifestações a 
respeito do mundo, mas sim pedaços dele, miniaturas 
da realidade que qualquer um pode fazer ou adquirir”. 
Para Susan Sontag, essas imagens são fragmentos do 
mundo e em sua manipulação acontece o desgaste 
natural do tempo. A escritora nos alerta para a 
necessidade de um “enfeixamento” destas imagens: 
“fotos que enfeixam o mundo, parecem solicitar que 
as enfeixemos também”. As fotografias de Cássio 
Vasconcellos têm a propriedade de nos prender 
para um rigoroso enfeixar. São fragmentos de uma 
realidade, e não um inventário imagético, mas a 
transfiguração de paisagem e lugares.

Para Nelson Brissac Peixoto, as fotografias de Cássio 
Vasconcellos, mostram uma São Paulo inexistente. 
“Difícil reconhecer a cidade nessas imagens em que 
velhos tapumes e viadutos, fachadas descascadas e 
detritos parecem saídos de outro tempo, contrapostos 
à cidade atual”. Como se os elementos registrados 
não tivessem uma ligação realística com a cidade. 
“Ele retira as coisas do tempo e do lugar: tudo 
parece em suspensão”. Segundo Rubens Fernandes 
Junior, a fotografia contemporânea tem o atributo 
de pertencer à ordem dos mistérios no mundo da 
representação, produzindo desta forma imagens com 
um grande poder de sedução e persuasão. E não seria 
diferente com a produção de Cássio Vasconcellos, 
suas fotografias nos deslocam do tempo e lugar, outra 
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metrópole é mapeada através de seu olhar, a recepção 
imediata não nos reporta ao lugar referente.

O fotógrafo Cássio Vasconcellos, retoma em 1998, sua 
série Noturnos, que consiste em registros fotográficos 
da cidade de São Paulo, com uma Polaroid SX_70. O 
artista percorre a megacidade em busca de lugares 
que não se inserem no cotidiano visual desta – são 
imagens noturnas de uma São Paulo, que não estão 
contidas na cidade, um olhar sobre estes espaços, que 
não se configuram no olhar do transeunte habitual.

As fotografias deslocam o olhar, que nos fazem 
pensar ou tentar identificar em que lugar se situa essa 
paisagem, principalmente ao tentar figurar aquilo que 
poder ser um fragmento de um lugar que se transita 
todos os dias, mas, que não se vê. Lugares “vazios”. 
“O silêncio só enfatiza o mistério que transpira das 
cenas. Nem a natureza, que aqui surge como mais um 
véu obstruindo a visão, escapa deste dispositivo ao 
mesmo tempo cromático e opaco”, que nos propõem 
um exercício do olhar e de percepção que se encaixa 
nos novos paradigmas da fotografia contemporânea.

Cássio nos propõe um olhar para um alhures 
imaginário, fragmentos de uma memória social, a 
transfiguração da paisagem. Além disso, defende que 
o fascinante na fotografia é a possibilidade intrigante 
que ela oferece, operando nas fronteiras entre o real 
e o imaginário. Desta forma, tira-se o peso que foi 
concebido para a fotografia do seu exclusivo atributo 
de fixar a realidade. É nessa proposta, que a fotografia 
contemporânea se destaca “como uma poderosa 
manifestação imagética, legitimando sua vinculação à 
precariedade e imprecisão ao imaginário e a ficção ao 
ilusório e ao simbólico”. 

A partir dessa proposta, o crítico Rubens Fernandes, 
coloca o projeto do artista dentro da categoria 
de “fotografia expandida”, esclarecendo que é a 
fotografia que rompe paradigmas, que subverte o 
modelo instituído, que caminha em direção ao um 
esgarçamento de sua especificidade.

As fotografias da série Noturnos, foram produzidas a 
partir da efemeridade da câmera utilizada pelo artista 
que realizadas com uma polaroid possivelmente se 

apagariam com o tempo. Estas foram produzidas 
com a ajuda de holofotes ou focos de luz com filtros 
coloridos, deslocando mais uma vez o olhar para 
as cores presentes nas paisagens. Cores, que não 
existem com tanta intensidade em uma metrópole 
praticamente acinzentada pelas partículas poluentes 
produzidas pela sociedade de consumo. 

A cor, em Noturnos, contribui para o misticismo da 
obra; com isto Cássio reinventa a cidade, o lugar, sua 
existência se manifesta somente através das imagens 
produzidas pelo artista. A fotografia, quando se fixa na 
cor e impressa em papel poroso torna-se uma não-
fotografia.

As fotografias “exigem o tempo do observador antes 
de deixar gravar em algum lugar da memória”, pois 
são imagens que não se fixam imediatamente por não 
existirem na realidade cotidiana, e sim, no imaginário 
urbano fragmentado. “A legibilidade da paisagem 
das cidades era relacionada à imaginabilidade, 
à capacidade de evocar uma imagem forte no 
observador”. Esta impossibilidade de legitimação 
advém da incapacidade das pessoas imaginarem ou 
se situarem em espaços e lugares absolutos. “O espaço 
hoje é sobrecarregado por dimensões mais abstratas”.

Outro projeto do artista, anterior à série Noturnos, 
dialoga com este mesmo deslocamento proposto 
na série denominada Cavalos, do início da década 
de 1990. Cássio fotografa estátuas de cavalos nas 
praças públicas da cidade de Paris. Não são registros 
habituais de estátuas, essas foram realizadas em 
meio a folhagens de árvores, água das fontes, sombras 
e luzes como se fossem os vultos daqueles ali 
representados como esculturas, com uma memória e 
uma história.

A série Cavalos, remete a outras fotografias 
produzidas justamente de estátuas da cidade de Paris, 
por Eugène Atget, imagens de uma cidade inabitada, 
vazia, sendo que é através das estátuas que vemos 
a memória e a história de um lugar que não está ali. 
Uma paisagem urbana deslocada de seu contexto, 
algures registrado pelo fotógrafo como uma espécie 
de inventário visual de uma Paris invisível diante dos 
olhos cotidianos.
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“A cidade é vista como uma natureza-morta, e o 
resultado é uma fotografia que contempla a visão do 
sonho”. As fotografias de Atget, e de Cássio são vistas 
como uma figuração surrealista. Walter Benjamin 
coloca que as imagens de Atget são coisas perdidas e 
transviadas. A relação com as imagens de “Noturnos” 
não contraria Benjamin, pois Cássio Vasconcellos 
não pretende inventariar a cidade de São Paulo, mas, 
deslocar o olhar inventariado para uma paisagem 
imaginária, um nenhures contemporâneo. Um lugar 
onde forma e cor se confundem na paisagem ácida 
e vazia da cidade. Nelson Brissac, vê o artista como 
“um poeta baudelairiano, sensível às configurações 
inéditas que podem emergir dos encontros de 
tapumes, estátuas e fachadas envelhecidas com 
pontes de alumínio e prédios envidraçados”.

Um novo mapeamento, é necessário para se 
construir a paisagem da cidade, a fragmentação do 
olhar produzirá e conduzirá  este mapeamento. O 
enfeixamento dessas produções possibilitará outro 
olhar sobre a paisagem da cidade, sem nome de ruas, 
praças, lugares; somente um olhar atento aquilo que 
normalmente não se percebe, não se vê, pois, não 
existe. A construção imagética do espaço da cidade, 
a partir de seus fragmentos irreais é o que se produz 
atualmente, para se tentar contornar e descrever o 
que já deixou de ser visto.
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Incapaz de seguir naturalmente a cultura artesanal do país, 
caracterizada primordialmente pelo artesanato indígena, o 
design no Brasil seguiu um caminho de múltiplas influências 
até se afirmar de maneira independente. Dentro deste 
ambiente multicultural, a França teve forte influência sobre a 
sociedade brasileira até a primeira metade do século XX. 
Considerando que a busca da identidade do design 
brasileiro passa pela investigação dos acontecimentos e 
desenvolvimentos ligados à construção da nossa sociedade, é 
importante reconhecer o legado francês que está presente até 
os dias de hoje na cultura mineira. O presente ensaio examina 
a ligação cultural entre a França e Belo Horizonte através de  
elementos da cultura material presentes na capital.

Palavras-chave: Design, Cultura, Arquitetura, Identidade
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Belo Horizonte e
a França: relações 
culturais no período 
pré-design

Incapable to follow the artisan culture of the country, 
characterized for the indigenous craftsmanship, design in 
Brazil followed a way of limited options until your affirmation 
in independent way. In this multicultural environment, France 
had strong influence over the Brazilian society in the first half 
of century XX. Considering that the search of the identity 
of Brazilian design, passes for the inquiry of the events and 
developments related to the construction of our society, it 
is important to recognize the French legacy that is present 
until today in the Minas Gerais culture. This essay look over 
the cultural link between France e Belo Horizonte through 
elements of the material culture legacy in the capital.

Keywords: Design, Culture, Architecture, Identity
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O design como conhecemos hoje no Brasil tem 
suas origens durante o período de industrialização 
do país, culminando com a implantação do ensino 
da atividade durante a década de 1960 nos moldes 
do funcionalismo Alemão.

Apesar disto, considerando que atividades relativas 
ao design já eram desenvolvidas no país já na 
primeira metade do século XX, podemos considerar 
que as características culturais anteriores à 
implantação oficial da atividade tiveram um papel 
importante na formação da base cultural sobre a 
qual o design se estrutura.

Além disto, conforme podemos identificar na 
definição de design proposta por Barroso Neto 
(1981) apud Niemeyer (2000, p.25) além do objetivo 
de síntese, o design tem ligações profundas com 
o modo de viver da sociedade, o ambiente, as 
relações humanas, a tecnologia e até mesmo com 
a economia, dado o fato de ser uma atividade 
que atua como intermediária entre os setores 
produtivos e o consumidor.

“(...)uma atividade contemporânea que nasceu 
da necessidade de estabelecer uma relação entre 
diferentes saberes e diferentes especializações. 
Design é o equacionamento simultâneo de fatores 
sociais, antropológicos, ecológicos, ergonômicos, 
tecnológicos e econômicos, na concepção de 
elementos e sistemas materiais necessários à vida, 
ao bem-estar e à cultura do homem”. 
(BARROSO NETO  1981)

Mesmo assim, o design no Brasil teve um 
desenvolvimento diferente do outros países onde 
o design foi uma evolução natural da cultura 
artesanal. Conforme afirma DE MORAES (2006 p.56) 
“(...) o Brasil viveu o estabelecimento do seu design 
sempre com uma expectativa de transferência de 
modelos e soluções provenientes do exterior, se 
desenvolvendo não como conseqüência direta e 
espontânea das suas tradições artesanais e das 
suas manifestações culturais(...)

Desde o seu descobrimento, o Brasil teve 
aspectos de sua cultura definidos por elementos 

estrangeiros, principalmente devido à 
impossibilidade de realizar por conta própria 
os processos produtivos ligados às principais 
atividades industriais que floresciam na Europa.

Esta importação de modelos se deve em parte à 
forma de controle exercida pela corte portuguesa 
sobre sua colônia, onde até 1808 o chamado Pacto 
Colonial impedia a produção manufatureira em 
terras brasileiras de bens como têxteis, ourivesaria, 
destilados, etc. Mesmo depois da extinção do pacto, 
tratados posteriores  o de 1910 com a Inglaterra 
continuaram a obrigar a colônia a consumir bens 
importados de Portugal e seus parceiros. 

Assim, como grande parte dos bens de consumo 
materiais só podiam ser comprados pela parte 
mais abastada da população, o acesso ao que 
vinha da Europa trazia um status que também se 
estendia para além dos domínios materiais.

Com a descoberta do ouro em Minas Gerais pelo 
paulista Antônio Rodrigues Arzão em 1693, o fraco 
movimento migratório dos séculos XVI e XVII se 
acentuou e fez com que pessoas de toda parte do 
mundo viessem para Minas Gerais.

Mesmo com relações diretamente estabelecidas 
com a elite portuguesa, a burguesia local das 
áreas de mineração era capaz de importar bens e 
ter acesso às notícias e acontecimentos do velho 
mundo.

Cultivando o apreço dos portugueses pelas 
coisas francesas, como podemos notar através 
das obras de Eça de Queiroz e outros indicativos 
de cultura da época, a elite brasileira mantinha 
hábitos como o envio dos filhos para a Europa, 
afim de desenvolver sua cultura e conhecimentos 
acadêmicos formais, assim como de garantir que 
suas filhas fossem francófonas e tocassem piano 
para garantir melhores pretendentes.
 
A identificação com a França através de seus 
pensadores e ideais também é percebida nas 
bases da Inconfidência Mineira que claramente foi 
influenciada pelos movimento iluminista Francês.

A construção do espaço 
deve satisfazer a três condições
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Quem visita Belo Horizonte nota formas e 
referências um pouco distantes do que poderia 
se esperar da capital de um estado famoso por 
seu conjunto arquitetônico colonial, identificado 
em Ouro Preto, Tiradentes, Diamantina e outras 
cidades turísticas mineiras.

Inaugurada com o nome de Curral Del Rei no ano 
de 1897, Belo Horizonte já nasce com o objetivo 
de substituir a antiga capital Ouro Preto, afirmar 
o poder político e concentrar a o eixo econômico 
distribuído em outros pontos do estado após a 
escassez do ouro.
 
Apesar da clara decadência do poder econômico 
centrado em Ouro Preto, o governo de Afonso Pena, 
futuro presidente da república (1906-1909) , vinha 
sofrendo iniciativas separatistas e lidando com 
pressões de grupos na Zona da Mata, Ouro Preto e 
Sul de Minas pela localização da nova capital.

Além de chamar Herculano Ferreira Pena para 
determinar o local da construção da capital, Afonso 
Pena nomeia o engenheiro Arão Reis para chefiar a 
comissão de construção da nova capital. 

Inaugurada durante o governo de Bias Fortes, 
Belo Horizonte segundo Schmidt (1981, p. 30) teve 
seu plano de construção “baseado nos exemplos 
da reconstrução de Paris na década de 1860 sob 
Napoleão III, com a liderança do Barão Georges 
Eugène Haussmann, e o modelo seguido para 
Washington, através do plano de L’Enfant.”  

Dentro de um ideal positivista, a cidade adquiriu 
um traçado geométrico, com ruas distribuídas 
em grade e dentro de estruturas concêntricas de 
organização. Como era uma cidade planejada, até 
a década de 20 a cidade sofria com os enormes 
espaços vazios de suas avenidas, que eram 
realçados com as grandes construções públicas nos 
estilos eclético e neoclássico.

Pontos da cidade como a Praça da Liberdade, 
apresentam o modelo francês de avenidas largas 
convergindo para pontos importantes da cidade, 
neste caso, para o belíssimo palácio do governo 

de autoria do arquiteto José de Magalhães. 
Construído com base no estilo neoclássico, com 
uma ornamentação marcada por elementos do 
ecletismo, a sede do governo teve suas telhas, 
cristais, louças talheres e mobiliários vindos da 
França.

Além de José de Magalhães, que seguia os 
princípios da Escola de Belas Artes de Paris, outros 
artistas foram encarregados de contribuir com o 
paisagismo, a arquitetura e as artes em geral na 
cidade, como o artista francês Émile Rouède  que 
foi contratado para realizar a documentação do 
antigo arraial. 

A partir do movimento Arts and Crafts, 
considerado uma das bases do Design moderno, 
surge na virada para o século XX (1890-1905) 
o estilo Art Nouveau, preocupado em buscar 
uma originalidade na forma e rejeitar as formas 
puramente funcionais encontradas principalmente 
nos produtos industriais.

Sem apresentar uma grande quantidade de 
referências neste estilo, se destacam na cidade  a 
casa de João Pinheiro (governador do estado de 
1906 a 1908) e a belíssima escadaria em ferro do 
Palácio da Liberdade, 

Nas artes gráficas, segundo HALUCH (2005 p. 104) 
“A linguagem art nouveau influenciou muito os 
ilustradores que tinham nos modernos periódicos 
franceses sua principal fonte de referencia.”. Em 
publicações como a revista “Para todos” lançada 
em 1918 e “A Maça”  de 1922, o traço de influência 
francesa na ilustração é notável.

Entre 1925 e 1940, é introduzido o Art Déco, estilo 
representado por construções como o Cine Brasil, 
onde as formas geométricas, os motivos solares, os 
degradés e as curvas estendidas marcam um estilo 
cosmopolita característico das grandes cidades. 
Outros exemplos que valem ser destacados são a 
Prefeitura Municipal, os colégios Marconi e Pio XII, 
o Minas Tênis Clube e os hospitais Felício Rocho, 
Odilon Behrens e a Santa Casa de Misericórdia. 

O Brasil e a França
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A despeito destas influências ditas “modernas”, 
já na década de 20 o movimento modernista 
brasileiro, busca enfatizar as raízes brasileiras 
com doses variadas de nacionalismo. Com o 
“Manifesto da Poesia Pau-Brasil”, Oswald de 
Andrade redescobre sua terra apos vê-la de fora 
em uma viagem à França. Buscando quebrar o ciclo 
de cópias instituído pelas diversas colonizações 
culturais que o Brasil sofreu, Oswald defende a 
invenção e o resgate da língua e cultura brasileira. 

Tachado de “nacionalismo afrancesado” pelo grupo 
de Plínio Salgado, Menotti Del Picchia, Guilherme 
de Almeida e Cassiano Ricardo, as idéias de Oswald 
foram reforçadas dentro da proposta do “Manifesto 
Antropofágico”, onde se propunha que assim como 
nos rituais antropofágicos dos índios brasileiros 
(onde se comia o inimigo para extrair a força e 
coragem do mesmo), fosse possível assimilar 
as influências estrangeiras sem perder nossa 
identidade cultural.

Com a invasão alemã na França e principalmente, 
a vitória dos Estados Unidos na segunda guerra 
mundial, o eixo de propaganda ianque que já se 
inicia com a presença de tropas americanas no 
Rio Grande do Norte durante a guerra, aumenta 
cada vez mais e avança sobre um Brasil recém 
industrializado e carente de tecnologia e 
“modernidade”.

No final da década de 50 surge oficialmente 
o ensino do Design no país, sendo que Belo 
Horizonte se destaca neste sentido por oferecer 
o primeiro curso de Desenho Industrial oferecido 
continuamente a partir de 1957 através da 
Universidade Mineira de Arte. Em 1963, surgia o 
primeiro curso de nível superior na Escola Superior 
de Desenho Industrial – ESDI.

Mesmo com a direta influência do funcionalismo 
na instituição do ensino do design no país, as 
múltiplas influências disponíveis em nossa cultura, 
criaram um ambiente único, onde a globalização 
aconteceu de fato de maneira precoce.  Segundo 
DE MORAES (2006 p.256) “O verdadeiro desafio na 
resolução do teorema design brasileiro é aquele 
de transformar o excesso de informação cultural, 
oriunda da forte miscigenação das raças, em um 
modelo de equilíbrio.”

Modernidade e busca de identidade
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O trabalho da estilista Coco Chanel foi tema de diversas 
publicações e filmes no ano de 2009. Pensando no design 
como reflexo de comportamentos sociais, este trabalho tem 
como objetivo analisar como o estilo retrô que vem permeando 
criações da moda, do mobiliário e, até mesmo na indústria 
automotiva e utilizado na publicidade dos produtos, pode ser 
percebido também como uma manifestação da sociedade que 
se volta para a busca de tradições de outrora. 

Palavras-chave: design retrô; publicidade, sociabilidade. 

Keywords: retro design, advertising, sociability.
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Coco Chanel/
O estilo retrô inspira o design,
recria o luxo e aponta para
novos comportamento sociais

O ano de 2009 trouxe à cena o nome de uma das 
mais expressivas estilistas do século passado: 
Coco Chanel. Celebrada em livros, com 02 filmes 
que abordam diferentes e intensos períodos 
de sua vida, a presença da estilista paira sobre 
os lançamentos da moda, da joalheria e da 
publicidade. A influência retrô, claramente 
marcada no estilo Chanel, começou a ser percebida 
com mais intensidade a partir do final dessa 
década. Percebemos a presença do estilo retrô não 
apenas na moda, mas no design de embalagens, 
em eletrodomésticos, na decoração e mesmo na 
indústria automotiva. 

O design insere-se como espelho dos 
comportamentos sociais. Ao eleger Coco Chanel 
como inspiração para esses novos tempos e ao 
observarmos as mudanças que marcam as novas 
tendências do design retrô, podemos pensar em 
como essa volta de padrões pode, também, refletir 
uma busca por comportamentos sociais baseados 
em outros valores. Esse trabalho pretende discutir 
algumas transformações que se processam 
na sociedade da segunda década do ano 2000, 
tomando como referência a publicidade e o design.
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O desenvolvimento tecnológico ocorrido no século 
passado foi determinante para as transformações 
em quase todos os campos. A produção de bens 
passa do conceito de utilitarismo e incorpora 
valores intangíveis. Hoje o indivíduo tende a se 
mostrar a partir dos objetos que possui. 

A concretização de identidades atrelada a produtos 
de consumo foi uma marca do final do século XX 
e continua presente, com toda força nesse novo 
milênio. A contribuição da mídia nesse processo é 
fundamental, pois ela incentiva comportamentos, 
dissemina modas e reflete a configuração da 
sociedade do consumo.

Como fruto do desenvolvimento capitalista, 
a mídia se transforma no canal ideal para a 
divulgação e instauração de novos produtos e 
também de novas formas de comportamento 
e necessidades que surgem motivadas pela 
publicidade. De certa forma, podemos compreender 
o seu crescimento como sendo também um reflexo 
desta mobilidade das estruturas midiáticas. 

Os novos estudos da comunicação têm 
compreendido o processo comunicacional 
como uma rede de relações que se estabelecem 
entre os sujeitos e os dispositivos midiáticos. A 
comunicação não é vista apenas em seu potencial 
instrumentalizador, como algo que possa ser 
dominado por alguém e que garanta sucesso a 
todos que souberem operacionalizá-la. O homem 
é um ser social e a comunicação enraíza-se no seu 
potencial social. É nesse contexto de agrupamento, 
de agregação, que a comunicação se constitui. 

Para Maffesoli (2001), o homem busca pertencer a 
esse corpo coletivo, incorporando-se nele e sendo 
incorporado por ele: “O sentimento comum, o 
desejo de vibrar conjuntamente, não são mais 
reservados aos domínios separados da arte, 
mas invadem todos os aspectos da vida social” 
(MAFFESOLI, 2001, p.244.).

Ao compreender o processo comunicativo dessa 
maneira, vamos buscar inter-relacionar as formas 

simbólicas presentes na publicidade e como elas 
são assimiladas e influenciadas pelos sujeitos, ao 
mesmo tempo produtores e receptores destas. Vera 
França (1998) caracteriza o ato comunicativo como 
uma interlocução: 

O ato comunicativo é mais do que a simples 
relação de reciprocidade, o “estar juntos”, porque 
ele supõe a palavra, a construção partilhada de 
uma materialidade simbólica. A comunicação 
ultrapassa igualmente a esfera circunscrita da 
palavra pronunciada, porque essa palavra se funda 
na relação dos interlocutores, sua “co-presença” e 
“co-participação” do ato. (FRANÇA, 1998, p.53.).

Portanto, uma reflexão sobre o processo 
comunicacional e mais especificamente, sobre 
o design e a publicidade, inclui um olhar sobre 
a experiência vivida pelos sujeitos e o modo 
com que esta interfere em sua relação com o 
mundo. A comunicação está ligada à experiência 
cotidiana dos sujeitos, não podendo separar-
se dela. A experiência nos remete ao outro, nos 
impulsiona ao encontro. Se a experiência é a marca 
do mundo em mim, essa marca é - ainda que 
subjetiva e individual - presença dos outros em 
mim. A comunicação tece uma rede entre nossa 
experiência e nossa relação com os outros.

Entender  como um processo comunicativo 
singular a relação que se estabelece entre o design, 
a publicidade e o momento sócio-histórico no qual 
são criados os objetos e produzidos os anúncios 
é buscar compreendê-lo na sua globalidade, 
pensando como as formas simbólicas presentes 
nos objetos e nos seus anúncios são permeadas 
pelo cotidiano e como, mesmo sendo assimiladas 
pelo consumidor como ficções, ou “propaganda”, 
dizem respeito à sua vida e aos valores 
disseminados nessa mesma sociedade. 

Maffesoli ressalta a importância das construções 
simbólicas da ficção na vida cotidiana. Para o 
autor, o fictício permeia o real, tornando-o mais 
atraente. O elemento ficcional tem como sentido 
organizar um espaço vital, mediando a experiência 

Rita Aparecida da Conceição Ribeiro
autora

A publicidade e a influência 
da mídia no comportamento social
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cotidiana. Os meios de comunicação de massa, 
bem como a publicidade, nessa perspectiva são 
agentes nesse processo, contribuindo para uma 
construção simbólica mais complexa, capaz de 
interferir na forma como os sujeitos localizam-se 
no mundo e constroem sua identidade, através das 
mais diversas referências. 

Everardo Rocha (2001) aponta a publicidade como 
um espaço de bricolagem, no sentido de que 
esta se apropria dos mais diversos domínios. O 
autor afirma que o pensamento mítico também é 
composto como num processo de bricolagem, pois 
este se encontra limitado aos diversos repertórios 
construídos pela sociedade. Assim sendo, propõe 
uma aproximação entre o pensamento mítico e a 
publicidade. Para Rocha:

Ambos encontram na bricolagem uma forma 
comum de operação intelectual. Um anúncio se 
caracteriza como uma estória, uma narrativa, 
uma experiência. Sua expressão é de uma 
ideologia construída em cima de pequenos fatos 
do cotidiano que relacionam um produto a uma 
forma de “bem viver”, de prestígio e status.(...) 
Um anúncio pode ser lido como um mito, uma 
narrativa que circula em sociedade. Ou como 
ritual; experimentação e discurso sensível dessa 
sociedade. (ROCHA, 2001, p.59.)

O aspecto ficcional da publicidade pode ser 
responsável, inclusive, pela constituição das 
próprias formas como os indivíduos se organizam 
em seus laços sociais cotidianamente construídos 
que nascem em diversos momentos de um 
estímulo criado a partir dos produtos que a 
mídia veicula, sejam eles produtos tangíveis ou 
intangíveis.  Seja nas manifestações da moda, 
ditadas pela mídia e que conformam e distinguem 
as mais diversas tribos  urbanas, seja pelo 
status que o produto apresentado confere a seu 
possuidor, que o diferencia e o coloca em outra 
categoria de consumo. Se cabe ao designer criar os 
produtos, caberá à publicidade criar a atmosfera 
mítica que confere à eles valores simbólicos que os 
tornam objetos de desejo.

A publicidade, enquanto forma simbólica propicia a 
idealização de personagens e situações traduzidas 
nos anúncios, assim como nos contos ou nas 
lendas populares, e produz uma eufemização, no 
sentido dado por Maffesoli (2002) como idealização, 
que passam despercebidos na vida cotidiana. Essa 
eufemização pode ser traduzida, dentre outras 
maneiras, pelos diversos estereótipos por ela 
veiculados.

Essa relação “totêmica”, que pode assumir 
múltiplas formas, encontra-se na fascinação que 
exercem o chefe, a vedete, o herói, o criminoso, 
etc., onde a força dessa relação reside no fato 
de encontrarmos nesse totem, nesse ícone, um 
pedaço de nós mesmos, de nossa vida. Existe uma 
familiaridade imediata que alimenta sonhos e 
fantasmas e que, através da dupla relação com o 
objeto da fascinação, assegura um valor adicional 
à vida banal. Essa duplicidade é assim como 
dissemos, uma maneira de se viver a imortalidade. 
(MAFFESOLI, 2002, p.71-2.). 

Para Maffesoli as imagens (de toda ordem, e em 
seus vários suportes) são formadoras de todo o 
corpo social, consumidas coletivamente, aqui 
e agora, servindo como um fator de agregação 
que permite perceber o mundo e não apenas 
representá-lo. Elas forneceriam então vínculos que 
relacionam todos os elementos do dado mundano 
entre si, proporcionando um reconhecimento de si 
através do outro, seja este outro pessoa, ideias ou 
produtos. As imagens produzidas pela publicidade 
proporcionam uma sagração dos rituais do dia-
a-dia e das representações que constituem o 
imaginário desenvolvido no cotidiano do homem.

As imagens e estereótipos presentes na 
publicidade definem modelos  capazes de criar 
comportamentos, atitudes e até mesmo expressões 
idiomáticas que incorporam-se ao cotidiano 
das pessoas, possibilitando novas interações 
e conformando sua experiência do mundo. A 
publicidade aliada aos produtos midiáticos como 
a TV, o cinema, as revistas e a internet propiciam 
uma recriação do ideal de homem e mulher 
vendendo modelos de comportamento e produtos 
das mais variadas espécies.

Rita Aparecida da Conceição Ribeiro
autora
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O design e a interação com a publicidade
Ao entendermos o design como um processo de 
pensar e fabricar artefatos, a associação entre 
design e cultura é, também, uma forma de se 
entender parte dos mecanismos da organização 
social de uma determinada sociedade. A utilização 
dos artefatos criados pelo homem permite 
entender sua forma de estar no mundo, os valores 
e hierarquias sociais. 

Desde os primórdios da humanidade, alguns 
artefatos trazem atrelados a si valores que lhes 
conferem um sentido para além do simples caráter 
utilitário. Assim, podemos interpretar esculturas 
sagradas, representações de santos, coroas que 
distinguem a realeza do homem comum. Mais 
recentemente, com o advento da sociedade do 
consumo, o que passa a definir a condição social 
do indivíduo pode ser o último modelo de carro 
esportivo ou celular, que conferem a seu portador 
uma distinção entre os demais.

De acordo com Bell, as sociedades contemporâneas 
são caracterizadas por uma disjunção entre 
economia e cultura, entre trabalho e lazer. Isso 
sugere que, com base em ocupações e profissões, 
a população é diferenciada em classes sociais 
distintas cujos membros devem exibir identidades 
marcadas por tipos de atitude e comportamento 
característicos no local de trabalho. Fora da 
esfera econômica, as bases de estratificação são 
configurações culturais fundamentadas em estilo 
de vida, valores e conceitos de identidade pessoal 
e de gênero. As atividades de lazer, entre elas o 
consumo, moldam as percepções que os indivíduos 
têm de si mesmos e, para muitos, são mais 
significativas que o trabalho. (CRANE, 2006, p.44.).

Vivemos um momento sócio-histórico em que os 
artefatos ganham sentidos diferenciados, e fazem 
parte do cotidiano, não apenas como ferramentas 
de trabalho ou utilitários. Os artefatos agora 
interagem com o homem, que cria com eles laços 
de afetividade para além do simples valor material. 
A utilidade dos produtos, agora se estende a outros 
ramos que não o industrial, torna-se objeto de 

pesquisas e de constante evolução. Coma  evolução 
da cultura de massas e da produção em série de 
bens de consumo, o design passa a considerar uma 
outra faceta: aquela que diz respeito ao conteúdo 
simbólico dos objetos. 

O designer pertence a uma das categorias 
profissionais responsáveis pela elaboração 
da materialidade. Cada vez mais os produtos 
desempenham um papel mais expressivo na 
construção e estilo de vida do ser humano 
contemporâneo. (NIEMEYER, 2008, p.51.). 

Ao criar objetos, o designer hoje interfere 
diretamente na constituição de produtos capazes 
de conferir identificação social a seus portadores. 
Um simples objeto como uma calça jeans ganha 
diferentes significados a partir de sua etiqueta de 
fabricação. Esses significados são constituídos, em 
grande parte, pelo discurso publicitário atrelado 
aos produtos, que criam valores simbólicos 
diferenciados, baseados no público-alvo aos quais 
eles se destinam.

Nesse sentido buscamos compreender como o 
design, em sua interface com a publicidade cria 
novos conceitos, mas, ao mesmo tempo, reflete 
comportamentos que buscam uma afirmação das 
identidades dos indivíduos, frente às questões 
sociais que surgem atualmente. Uma das questões 
diz respeito, especificamente às tendências retrô, 
que vem, aos poucos surgindo em todos os ramos 
do design, da moda ao design automobilístico. 

Devido às limitações de espaço e pensando numa 
análise apenas de um aspecto da volta do design 
retrô, tomaremos como objeto empírico para nossa 
análise um ícone da moda, a estilista francesa Coco 
Chanel e as representações derivadas de seu estilo 
na moda e na publicidade francesa e brasileira.

Rita Aparecida da Conceição Ribeiro
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Gabrielle Bonheur Chanel, ou Coco Chanel, nasceu 
em 1883 na França. Seu trabalho distingue-se da 
maioria dos estilistas de sua época pelo traço de 
luxo e elegância que sobrepunham à ostentação 
do vestuário desenhado até então. Chanel criou 
um estilo que abria o mundo para as mulheres, 
antecipando em suas criações a futura inserção 
destas no mercado de trabalho. 

Mesclando influências do masculino ao 
feminino, ela permitiu à mulher uma libertação 
da indumentária pesada que cerceava seus 
movimentos, mas, ao mesmo tempo, acentuando 
sua feminilidade de maneira despojada, e não 
menos luxuosa. Uma criadora talentosa, que 
revolucionou a forma de se pensar o feminino 
na moda, a figura polêmica de Chanel inspirou 
diversas obras. Sua biografia mais completa foi 
lançada em 2007 no Brasil: A era Chanel, assinada 
por Edmonde Charles-Roux. Dois filmes sobre ela 
foram realizados recentemente: Coco antes de 
Chanel (2009), dirigido por Anne Fontaine e Coco & 
Igor (2009) de Jan Kounen. 

O fascínio de Chanel pode ser explicado, muito 
mais pelo sucesso e permanência de suas criações 
no imaginário social que remonta a uma época em 
que o feminino começava a afirmar seu poder (a 
própria Chanel pode ser um exemplo disso), mas 
também pela afirmação da feminilidade enquanto 
uma característica positiva do feminino, não 
como sinônimo de fragilidade.A moda é, antes 
de tudo, um reflexo do momento sócio-histórico. 
Hoje ela passa a ser objeto de estudo, uma forma 
de compreendermos sua relevância social e seus 
aspectos simbólicos. 

Os indivíduos são tão mais lúcidos em relação 
às suas escolhas de vestuário que doravante se 
tornam superinformados sobre os significados dos 
looks. Além disso, a uniformização das aparências 
não resulta da imitação de um modelo sugerido 
pelas classes dominantes. Nossa sociedade se 
caracteriza por sua reflexividade, sua capacidade 
de decifrar os símbolos sociais que são as roupas 
ou as marcas. Esses símbolos podem informar 

sobre a posição social de um indivíduo, às vezes 
também sobre seu nível de renda. Contudo, são, 
sobretudo instrutivos a respeito da imagem que 
este último quer refletir. (ERNER, 2005, p.226.)

O final do século XX foi marcado pela ascensão 
das mulheres no mercado de trabalho e em postos 
de distinção política. Desde o final dos anos 60, 
com o crescimento do movimento feminista, a 
posição social das mulheres foi se modificando. 
Hoje é dado comum mulheres chefiando famílias 
em todo o mundo. Em contrapartida, nos últimos 
anos têm-se observado um movimento na 
sociedade de revalorização das tradições ligadas ao 
feminino. Assim, voltam a ser sucesso e item quase 
obrigatório para determinadas classes sociais as 
festas de 15 anos, que a cerca de 20 anos haviam 
caído em desuso. A tradição de “apresentar a jovem 
à sociedade”, assim como os casamentos com 
cerimônias rebuscadas voltam a fazer parte do 
imaginário das mulheres mais jovens.
 
Em alguns países, mulheres, num movimento 
contrário à exigência de sucesso, têm aberto mão 
de suas carreiras profissionais para tornarem-
se donas-de-casa e criarem seus filhos. O 
fenômeno inspira até séries televisivas como 
Desperate Housewives, criada por Marc Cherry 
em 2004 e outras criadas, inclusive no Brasil. A 
mídia, como não poderia deixar de ser, reflete as 
tendências sociais. E cabe à ela também, o papel de 
disseminação de modos de vida.

Para compreender como os novos significados são 
conferidos a itens de vestuário, e o papel da cultura 
popular nesse processo, lançarei mão de teorias 
segundo as quais alguns itens da cultura popular, 
entre eles o vestuário, são “abertos”, pois são 
frequentemente redefinidos tanto pelos criadores 
de cultura como pelos consumidores. O cinema 
e a música são elementos importantes nesse 
processo. Ao associar imagens de destaque a peças 
de roupas específicas, ambos alteram o significado 
dessas peças e seu poder simbólico para o público. 
(CRANE, 2006, p.339.).
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Podemos pensar, a partir da observação desses 
fenômenos de revalorização de comportamentos 
sociais, que uma mudança de paradigma começa a 
se estabelecer em nossa sociedade. Não queremos, 
de maneira alguma, generalizar ou estabelecer 
uma nova regra. 

Mas, ao associarmos esses novos comportamentos 
à busca de valores que agridam menos o meio-
ambiente, da volta aos prazeres simples como 
as tendências da slow-food  e diversos outros 
pequenos processos, podemos perceber que se 
vislumbra um novo panorama social.

Retomamos o exemplo da moda. A revalorização 
dos modelos criados por Chanel e a volta de 
padrões usados ao longo das primeiras décadas 
do século XX revelam como a tendência retrô 
se localiza no universo da moda. Uma pequena 
análise pode ser feita a partir da campanha 
publicitária que coroou o ano Chanel. A campanha 
do perfume mais famoso da estilista, o Nº 5. Criado 
em 1923 para comemorar os 40 anos de Coco 
Chanel, o perfume é um símbolo de sensualidade 
e do feminino. Ao longo dos anos, diversas 
campanhas publicitárias fora criadas para ele. 

Em 2009, sua mais recente campanha utiliza 
o visual retrô, e foi estrelada pela atriz Audrey 
Tatou, que interpreta Chanel no filme de Anne 
Fontaine. Toda a cenografia, o vestuário e a música, 
interpretada por Billie Holiday no filme publicitário 
remetem ao visual retrô. Apenas um toque 
contemporâneo fica a cargo da máquina fotográfica 
usada pela atriz em determinado momento.

Rita Aparecida da Conceição Ribeiro
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A influência do design retrô nos produtos e na 
publicidade brasileira também se faz presente. 
Tomemos como exemplo o ressurgimento das 
marcas Granado e Phebo. 

Produzidas desde o final do século XIX, as 
marcas tornaram-se, ao longo dos anos, produtos 
populares sem muito apelo comercial. Um trabalho 
de reposicionamento das marcas (que fazem parte 
do mesmo grupo) voltado para o design retrô e 
a atmosfera de luxo fin-de-siècle, vem fazendo 
sucesso, com a abertura de lojas específicas 
com ambientação retrô e de pontos-de-venda 
até mesmo na boutique Daslu em São Paulo. O 
diferencial dos produtos está, de acordo com Sissi 
Freeman, diretora de marketing da Granado:

Hoje, metade do faturamento da Granado vem de 
cada marca. Por mês, são produzidos mais de 7,5 
milhões de sabonetes Phebo na fábrica de Belém. 
Antes, saiam apenas 1 mihão na fábrica do Rio. 
O negócio não está voltado apenas para a massa. 
Pelo contrário. A aproximação com o segmento de 
Luxo se dá por meio de quatro linhas Premium de 
sabonete embalados um a um, a mão, em papel de 
seda. Era como os sabonetes eram embrulhados 
antigamente. Eles são vendidos somente nas lojas 
granado e em perfumarias finas. Um sabonete 
Phebo tradicional custa R$ 1,80. Estes, R$ 4,00. 
(MELLO, 2009).
    

São apenas dois exemplos, mas a partir deles 
percebemos como a influência do design francês se 
faz presente e, principalmente, como o movimento 
da sociedade em busca de valores passados vem se 
afirmando, ainda pelo consumo. 

Sendo o consumo um dos fatores determinantes 
para a constituição das identidades, caberá aos 
designers um papel importante na disseminação 
dos  valores sociais. Observando produtos podemos 
entender um pouco mais a dinâmica social e 
perceber os rumos que a sociedade vem traçando.

A busca de padrões antigos, aliados às novas 
tecnologias, pode ser um reflexo do momento 
em que vivemos. Nossos parâmetros e conceitos 
sociais mudaram com a velocidade da tecnologia. 
O design e a mídia já começam a refletir essas 
mudanças, voltando seu olhar para o passado, mas 
sem perder de vista a evolução acumulada ao longo 
dos anos. A reinterpretação do passado pode abrir 
diversas portas para um futuro de mais equilíbrio e 
satisfação social.  

Entendemos que esse é um momento específico 
de nossa história, que pode mudar a qualquer 
instante. No entanto, o trabalho do designer deve 
estar afinado a essas nuances sociais. Quanto 
mais o profissional puder entender o significado 
intrínseco dos produtos que elabora, maior será 
sua inserção e permanência no mercado. 

Coco Chanel é prova disso. 
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Rogério de Souza

Modelos

Fotografia e arte digital.

Tici Paiva e Ludmila Biagini

Joana
Francesa
Este ensaio se inspira na música Joana Francesa, 
de Chico Buarque de Holanda, que foi interpretada 
entre outros, pelo próprio compositor e pela atriz 
Jeanne Moreau quando atuou no filme homônimo 
do diretor Cacá Diegues, de 1973. Joana Francesa 
explora a semelhança de sonoridade entre palavras 
das línguas portuguesa e francesa, ainda que 
tenham significados bem diferentes. As imagens 
possuem uma atmosfera de sonho, com as fotos 
das modelos se fundindo com fotos da capital 
francesa, sobre as quais foram feitas aplicações 
gráficas de trechos da letra da música.














