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A revista Transverso - Diálogos entre Design, Cultura e Sociedade, periódico on-line 
do Núcleo de Design e Cultura/ Coordenação de Extensão da Escola de Design 
da Universidade do Estado de Minas Gerais, é um instrumento de divulgação 
da pesquisa realizada por alunos e professores vinculados a instituições de ensino 
superior brasileiras e estrangeiras, e tem por eixo estrutural a tematização crítica 
do design, a partir dos seus vínculos com outros âmbitos do conhecimento, como 
as artes, as ciências humanas e sociais e as letras. 

Este terceiro número da Transverso traz uma homenagem ao recém aposentado 
professor da ED/UEMG, Silvestre Rondon Curvo, de vez que publica os resultados 
de alguns estudos realizados pelo mesmo no campo da tipografia. Além disso, neste 
número da revista  são encontradas valiosas contribuições de um grupo de alunos 
do curso de Design Gráfico, um ensaio fotográfico de Ana Ester de Oliveira, aluna 
do curso de Artes visuais (licenciatura) e um ensaio gráfico da autoria do professor 
Marcelo Antonio Bicalho dos Santos, da Escola de Design desta universidade.  
Publicam-se também neste número algumas contribuições críticas para o estudo 
do design, gentilmente apresentadas por professores e pesquisadores da UEMG 
e de outras universidades.

A expectativa que se tem, com mais este número da revista Transverso, é a de contribuir 
para a ampliação do diálogo e do debate crítico sobre o design em suas diversas formas 
e manifestações. Desculpas sinceras são devidas aos autores, colaboradores e leitores 
pelo atraso na publicação deste número, fato este que transcendeu à vontade da sua 
equipe técnica. Com este número, encerra-se uma fase editorial da revista Transverso. 

editorial
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tipoGrafia e 
CUltUra: retratos de 
aspeCtos CUltUrais 
brasileiros eM 
desiGn tipoGráfiCo

silvestre rondon curvo

A tipografia Geraes tem como principal influência o colonial em Minas Gerais. É importante 

ressaltar que o nome Geraes com “e”é proveniente da ortografia da época.

Faz referências aos documentos e incrições daquele tempo além de ter o contorno irregular 

inspirado na madeira lavrada dos móveis e construções e nas ferragens marteladas. Própria 

para ser utilizada em textos ou títulos sobre antiguidades, coisas da roça ou feitas manualmente.
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Uma versão da Geraes com 

contorno bem definido para 

uma melhor legibilidade 

e maior aplicabilidade.
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escritório: Fonte 31
rótulo

Da observação da iconogrfia da pintura corporal das tribos dos índios que participam do Kuarup 

(festa indígena que reverencia os mortos), surgiu a tipografia que recebeu o mesmo nome.

Foram selecionados os grafismos casco de jaboti e borboletas, para o ornamento do design 

anguloso e irregular dos tipos em maiúsculas sugerindo a pintura corporal. A Kuarup se adapta 

muito bem em títulos e assuntos relacionados aos índios e seu habitat.
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A cerâmica artesanal do Vale do Jequitinhonha foi a base para a pesquisa da tipografia Jequiti. 

A busca de um módulo para o desenho das fontes resultou na forma da moringa que representa 

a maioria dos contornos das produções tais como: as  mulheres, as noivas, as dondocas 

e os vasos em geral.
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B MARCELO BICALHO

ensaio GráfiCo

marcelo bicalho
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C Serapião / Breder / LopeS / Jovana

Em discussões feitas em sala, coordenadas pelo professor Mário Santiago, da turma 

de sétimo período de design gráfico noturno e com base na leitura de Os Textos 

Clássicos do Design Gráfico, criou-se uma proposta de produção de texto para 

os alunos contendo a sua reflexão acerca da leitura do texto “A Função do Design 

Moderno”, de György Kepes.

A partir do conteúdo gerado, alguns textos foram selecionados para serem publicados 

nesta revista, com o objetivo de incentivar a reflexão sobre as ideias apresentadas. 

Pautando-se em um conceito de leitura mais lenta, os textos estão dispostos de modo 

que o leitor possa ler cada uma das contribuições na ordem que desejar, além de, 

ao mesmo tempo, comparar uns com os outros.

disCUtindo 
GyörGy kepes

elton cardoso serapião  /  Fábio lopes
erick breder  /  samanta Jovana
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Erick Breder

Em seu texto, Kepes aborda de maneira crítica o emprego do funcionalismo no até então 

design moderno. 

Para Kepes, o design genuíno deve ser pensado e projetado em prol do ser humano. Não apenas 

cumprindo funções básicas como, por exemplo, o projeto de uma cadeira que cumpra a função 

de servir adequadamente como um objeto para se sentar. Fica claro que o autor pensa na função 

além do mero uso. Pensa no conceito mais profundo do termo, onde a função do design está 

em proporcionar, de maneira harmoniosa, bem estar ao ser humano, contemplando as instâncias 

do corpo, das emoções e sensações. 

Partindo deste ponto, fica evidente que o profissional de design, tem um papel muito mais 

abrangente do que o simples fato de atender ao apelo estético ou cumprir determinada função 

básica. O designer, ao executar determinado projeto, deve se colocar no lugar do usuário e deste 

modo pensar em todas as instâncias que de certo modo sofrerão influência de seu trabalho. 

Para György Kepes, o designer deve focar no indivíduo e não no seu bolso, pensamento 

este que compartilho, mas que atualmente parece ter sido deixado de lado por muitos. Basta 

pensarmos nos inúmeros produtos e serviços que dia após dia nos são oferecidos, com o único 

e tão somente intuito de gerar lucro a alguma organização. Produtos que, muitas vezes, em vez 

de proporcionar benefícios, têm contribuído para gerar outros problemas e novas preocupações 

ao homem. Quantos projetos gráficos são tão deficientes que, muitas vezes, não estão de acordo 

nem mesmo com as nossas necessidades mais básicas.

Como designers, temos o compromisso de trabalhar em prol do ser humano, realizando projetos 

focados em sua essência e que, portanto, proporcionem o seu bem-estar. 

Elton Cardoso Serapião

Terminada a Segunda Guerra Mundial, teve início nos Estados Unidos uma “batalha para vender 

o modernismo ao público norte-americano”, sendo que parte do esforço foi engendrada 

pelos imigrantes europeus que trouxeram consigo os princípios do design moderno gestados 

pelos movimentos de vanguarda liderados pela Bauhaus e pela Escola de Ulm.

György Kepes emigrou para os Estados Unidos em 1937, onde voltou o olhar para questões ligadas 

ao design funcional, o qual, segundo ele, podia se beneficiar da fusão entre a arte e a tecnologia. 

O ensaio de Kepes, A função no design moderno, busca, portanto, refletir sobre “as exigências 

utilitárias do funcionalismo e os objetivos humanitários do design genuíno”, uma vez que o debate 

em torno de termos como design e função havia assumido lugar de destaque na segunda metade 

do século XX.

Ainda que lhe faltasse “a perspectiva que a distância permite”, uma vez que as batalhas em torno 

do tema estavam sendo travadas no ano em que o artigo foi escrito (1949), Kepes não desiste 

do desafio reflexivo e inicia o seu texto questionando a função no design e o propósito do design 

feito pelo homem, embora termos como função e propósito parecessem autoexplicativos 

e fossem empregados de maneira automática e acrítica. Para responder às indagações, 

pertinentes tanto no ano em que foram propostas quanto hoje, passados sessenta e quatros anos, 

Kepes recorre às palavras de Louis Sullivan, segundo o qual, em resumo, o design não existe 

pelo design, mas para atender às necessidades do ser humano, de modo que não deve haver 

“nenhuma resolução, tradição ou superstição (…) no caminho.”

Mais do que explicar em que consiste a função no design, Kepes propõe um modo de leitura 

da atividade projetual; ele acaba por refletir, pois, sobre a função do design, que é parte integrante 

da vida, devendo funcionar tendo em vista o ser humano, de modo que as escolhas de materiais, 

estruturas e formas se pautem no desenvolvimento do homem. Desse modo, “não se trata apenas 

de saber como, mas de saber por quê e saber o quê.”

Grande parte da argumentação de Kepes de destina à análise do design do livro, meio que viria 

a sofrer forte abalo depois do surgimento da televisão e diante da acentuação da cultura 

e produção de massa, fatores que, segundo o autor, também contribuíram para a deformação 

ou entorpecimento da sensibilidade e da harmonia emocional do homem. No cerne da discussão 

levantada por Kepes está, em síntese, a necessidade de se pensar o design de forma clara 

e íntegra, utilizando a tecnologia (e a arte) que temos à nossa disposição para conceber produtos 

que se ajustem aos propósitos humanos e que se integrem de maneira equilibrada e harmoniosa 

(sensorial, emocional e conceitualmente) às nossas vidas. Não se trata, portanto, de negligenciar 

as contribuições tradicionais para dar lugar à novidade, mas de utilizar o que o tradicional 

(a tradição) tem de autêntico e íntegro.
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Samanta Jovana

O texto de György Kepes  é um dos que mais me impressionou nessa coletânea.  Nele, o  autor 

discute a própria maneira como se chegou ao que hoje chamamos de design. Nascido a partir 

de uma necessidade industrial de formato de consumo e como ferramenta para este, continua 

funcionando, de muitas maneiras, como tal.

Entretanto é impensável que se continue fazendo deseign como antes. O design se aprofundou, 

metodológica e mercadologicamente, de forma a sobrepujar o que antes era esperado de si. 

Tendo sido construído como uma “ciência“, é impossível se raciocinar sobre uma “originalidade“ 

do design como único. Fazer design hoje, assim como fazer design em qualquer outro tempo 

é criar um produto do meio para reinseri-lo neste meio.

Ao lado de outros textos que trabalhamos até então, o de Kepes também nos leva a encarar 

o fato de que, quando ingressamos na universidade, muitos de nós (e me incluo nesse grupo) 

não tínhamos ideia de seus objetivos em relação ao que viria desse aprendizado.

É interessante pensar sobre o que o autor questiona, ou seja, a função do design, que é entendido 

de maneira empírica e, claro, objetivamente (aquele design produto da indústria),  mas tem,

 para estudantes da disciplina, tantos e tão diferentes significados. Recentemente, levei algumas 

questões como as que aqui são discutidas para uma mesa de bar, com outros amigos, designers, 

alguns graduados há anos, outros ainda na universidade e outros que acabaram de sair. 

O que notei é que, fora a função objetiva, todos temos visões diferentes do que o design 

representa. E noto essa alteração de percepção em mim mesma, do momento que ingressei 

no curso até os dias de hoje. O amadurecimento nos faz ter uma percepção do que fazemos 

e de como isso é ou não necessário para a sociedade de uma maneira bem diversa.

Acredito que o autor peca, em seu texto, apenas pela formalidade com que vê o design. 

Não aquela formalidade imatura de quando ingressamos na universidade e achamos 

que o design tem uma potência centralizadora muito maior do que aquela que de fato tem, 

mas uma formalidade que acomete o profissional com muitos anos de mercado, que passa 

a dar àquilo que faz muito mais significado que o que de fato possui. Porém,  corro o risco de estar 

falando bobagem. Talvez me falte ainda muito dessa maturidade que anteriormente tinha tanta 

certeza de ter. O fato é que, formalmente, por mais simples que pareça, “a função do design“ acaba 

sendo a pergunta que há de nos perseguir por toda nossa carreira.

Fábio Lopes

György Kepes, designer húngaro, faz claramente no seu texto uma defesa do chamado 

funcionalismo – o projeto voltado para as necessidades últimas, sua real e prática finalidade. 

Para tanto, propõe quebras de paradigmas (ali chamados por ele de “Tradições“ e “Superstições“), 

de modo a se chegar a um resultado projetual livre de “amarras“ que o impeçam de simplesmente 

“Funcionar“ – servir a um propósito prático, baseado nas necessidades reais do usuário.

Para Kepes, a continuidade das tradições projetuais seria um empecilho ao resultado funcional, 

limpo e utilitário. Adornos e elementos extras seriam,  ainda segundo sua visão, detalhes 

que desviariam a atenção e a compreensão do usuário da real utilidade da função do item 

projetado/construído. Kepes, um genuíno exemplar de educador/pesquisador moldado pelos 

ideais da Bauhaus, deixa claro seu descontentamento com a forma rígida do design de livros, 

segundo ele “emperrada“ pelo tradicionalismo.

Enfim, Kepes traduzia uma linguagem específica de seu tempo, a “novidade“ de um suposto 

“funcionalismo“ que se pretendia “ruptura“ com o que julgava “antigo“, sinal de entrave cultural 

e técnico. Nada mais comum: movimentos de “Ruptura“ estão sempre nascendo e renascendo. 

Mas o tempo provou que o ideal funcionalista em si só não era uma resposta projetual adequada 

a todos os males projetuais. Há no texto uma mensagem exagerada pela busca “insana“ atrás 

deste fim que todo objeto, segundo as premissas funcionalistas, deveria atingir/exibir, limando 

de si qualquer outro traço extraordinário. Sempre existirão projetos específicos, para os quais 

não haverão fórmulas prontas, sejam elas funcionais, estéticas  etc. A resposta não seria 

simplesmente reduzir tudo a uma simples solução prática (há apelos estéticos, sinestésicos 

e culturais que são sempre muito bem-vindos quando relacionados a um público /

projeto específico).

Com isso, não se pode dizer que todas as ideias transmitidas no texto estejam datadas ou fora 

do nosso contexto, das nossas necessidades projetuais. A busca pela compreensão do ideal 

do projeto, e da necessidade do usuário não podem ser deixadas de lado – assim como também 

não podem ser ignoradas as necessidades psicológicas, culturais e os apelos visuais/gráficos/

sinestésicos que o afetam.

“A Função do Design Moderno“ traduz bem uma forma de pensar de uma influente vertente 

da primeira metade do século XX. Apenas isso.
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ensaio fotoGráfiCo

ana ester de oliveira

Era final dos anos 80, quem produzia ou estava envolvido com a moda já estava com 

as ideias que se esboçavam para o seu futuro. O mundo da moda se voltava para a 

busca da “realidade”. Na fotografia

o que estava por vir também se delineava; a fotografia tendia a embelezar os objetos 

e a realidade, mesmo que esta não fosse nada bela, conforme já criticava Walter 

Benjamin. 

Era a época dos desfiles de alta costura para seis mil espectadores “comuns”, que, 

para o espanto geral, compravam ingressos para assistir à apresentação da coleção 

outono-inverno do francês Thierry Mugler, com direito à sua recriação de Jesus Cristo 

e modelos que desciam do céu. O estilista optou por vender ingressos para o seu 

desfile para pessoas “comuns” – além dos convidados e imprensa. A transformação 

da moda em espetáculo já ocorria desde Paul Poiret e Jean Patou, mas foi nas 

décadas de 1980 e 1990 que a espetacularização atingiu seu ápice. Afinal, “o aspecto 

mais artístico da moda está geralmente associado à sua exibição”, como afirma o 

filósofo norueguês Lars Svendsen. 

Era do glamour. Nesse universo as top e as supermodels assumiam a função de 

protagonistas, pois emprestavam glamour às grifes. As modelos fotográficas, antes 

relegadas apenas à publicidade, invadiram as passarelas. “A moda em primeiro lugar”, 

como ditou Marc Jacobs. Estilistas, modelos e fashionistas, conforme relata Svendsen 

em relação às coleções de Alexander McQueen, “...pareciam gritar que eram arte e não 

algo banal como roupas comuns”.

Os fotógrafos dos anos 1990 mostravam para o mundo, com as imagens grandiosas 

e eloquentes de moda e publicidade, o que já se sabia ser o início de uma era das 

imagens. Para mim, tudo isso soou como um tema magnífico a ser trabalhado. 

Desenvolvi a ideia de reconstrução dessas imagens, que, quase sempre, tinham como 

protagonistas as supermodels ou übermodels em campanhas de marcas conhecidas 

mundialmente junto à arquitetura, lugares e pessoas comuns nas suas 

“realidades” individuais.

São Paulo, 1990, Rua Oscar Freire. Definido o campo de trabalho, mergulhei nesse 

universo recheado de vitrines, com tudo a que se tem direito em moda, e tentei 
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captar imagens que contrariassem o ideal de beleza clássica e trouxessem para o 

espectador um novo conceito de glamour, talvez mais provocador. Algo como que 

magnetizasse o olhar do espectador pelo viés mais “comum”.

O trabalho final exposto em coletiva no MASP foi produzido artesanalmente, deixando 

transparecer que fossem cartazes de lambe-lambe e tinham como sustentação, ao 

invés das molduras tradicionais, tapumes utilizados em construções. Terminada a 

exposição doei para moradores de rua que viviam perto do Museu. Parafraseando a 

mim mesma, tal como o título que dei à exposição, “O que a Helena Rubinstein com 

isso? ”.
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a persistênCia da 
CoMUniCação VisUal 
VernaCUlar no 
aMbiente Urbano

the persistence oF vernacular visual 
communication in urban environment

cecÍlia de lucca
centro universitário senac
cecidelucca@gmail.com

marlyvan moraes de alencar
centro universitário senac
marlialencar19@gmail.com

resUMo abstraCt

This paper discusses the presence of 

vernacular design in the urban environment 

based on aesthetical and language 

transformations introduced by the use 

of digital technologies. The popular 

communication, as opposed to the purely 

manual practices, is updated and inserted into 

what can be called a digital vernacular design. 

As a more specific approach, photographic 

documentation produced in the cities of 

Belém and São Paulo will be presented.

Keywords: Urban visual communication; 

digital vernacular design; city.

Este artigo discute a presença do design 

vernacular no ambiente urbano a partir 

de transformações estéticas e de linguagem 

introduzidas pelo uso das tecnologias digitais. 

A comunicação popular, em contraposição 

à prática puramente manual, encontra-

se atualizada e inserida no que se pode 

denominar um design vernacular digital. 

Como uma abordagem mais especifica, 

serão apresentados registros fotográficos 

produzidos nas cidades de Belém

e de São Paulo.

Palavras-chaves: Comunicação visual 

urbana; design vernacular digital; cidade.

O que produzimos é influenciado, direta ou indiretamente, pelo que vivenciamos e aprendemos, 

não só no ambiente acadêmico, mas também pelo repertório cultural acumulado nas demais 

esferas de produção. Este artigo aborda a convivência da comunicação visual informal - 

denominada vernacular, predominante nas regiões mais populares do espaço urbano -, 

com a comunicação formal, acadêmica. Observa-se que essa produção informal - antes quase 

exclusivamente manual -, influenciada por novos hábitos culturais e tecnológicos, vem passando 

por transformações visíveis, facilmente identificadas em banners e placas que ocupam o espaço 

superficial das metrópoles. 

Esse dado pode ser constatado, neste trabalho, a partir de um levantamento fotográfico produzido 

nas cidades de Belém e de São Paulo. A partir desse registro procurou-se evidenciar e analisar 

as transformações e adaptações que esta forma de comunicação popular vem sofrendo.

 É importante ressaltar que, por se tratar de mudanças recentes, ainda em transição, pouquíssimo 

foi escrito sobre o tema, e mesmo a respeito do vernacular manual, poucas são as análises que põe 

em contato os estudos de design e os de caráter socioantropológico. Este estudo busca um olhar 

que vai além de formas; busca entender o contexto em que esta produção informal se realiza. 

Foram utilizados, então, textos com abordagem sobre cultura popular ou de massa, trazendo essas 

discussões para o que aqui foi classificado como design vernacular digital.

Assim é possível associar a ideia de vernacular com o que Martín-Barbero, denomina 

de cultura popular: 

 

uma produção cultural que, sendo destinada ao vulgo, ao povo, não é contudo pura 

ideologia, já que não só abre às classes populares o acesso à cultura hegemônica, 

mas também confere a essas classes a possibilidade de fazer comunicável sua memória 

e sua experiência (2009, p. 148)

A vernacular é um tipo de comunicação informal e espontânea, realizada principalmente pelas 

camadas populares, que encontra nas suas habilidades, muitas vezes transmitidas de pai para 

filho, um modo de se comunicar. Marcus Dohmann, ao tratar da tipografia vernacular como
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 uma das principais formas de expressão dessa comunicação, considera que ela

 

surge do intermédio da necessidade de transmitir algo e uma carência de conhecimento 

mais apurado, construída a partir da restrita bagagem cultural de indivíduos 

que desconheceram os postulados das técnicas acadêmicas e escolarizadas 

(DOHMANN, 2007 apud FINIZOLA, 2010, p. 55).

A classificação do autor para tipografia é válida também para a comunicação visual popular 

ou vernacular como a que é produzida por cidadãos comuns, de forma manual e artesanal, 

com materiais de baixo custo, sem uma metodologia institucionalmente reconhecida, 

mas que possui técnicas adquiridas a partir da experiência própria e “que ocupam de forma 

aleatória os espaços públicos da cidade” (FINIZOLA, 2010:54). 

Dones (2004) acredita que o vernacular deve ser percebido como uma forma de “contextualização 

da comunicação gráfica com seu entorno, do relacionamento entre objetos e pessoas num sentido 

amplo, recuperando linguagens populares, simples e mesmo marginalizadas” (p.10).

É possível que a prática do vernacular manual esteja chegando ao fim. Porém, essa expressão 

vem ganhando destaque entre designers do Brasil inteiro, sendo tema de pesquisas ou servindo 

de inspiração e base para novos trabalhos que buscam uma identidade brasileira, como pode-se 

encontrar principalmente na produção tipográfica atual. De acordo com Finizola, 

 

[...] a era digital e as novas tecnologias estimularam o desenvolvimento de projetos 

baseados em transposições estéticas, do passado para o presente, do meio analógico 

para o digital. [...] Linguagens espontâneas encontradas nas ruas são mescladas 

às linguagens gráficas do presente, sendo utilizadas e reutilizadas, reconstruídas 

pelos atuais processos criativos digitais (2010, p. 14).

Talvez se torne cada vez mais difícil encontrar letristas e artesões - gradativamente sendo 

substituídos por computadores. Porém, os designers estão trazendo um novo significado 

para essa técnica, não deixando essa referência ser esquecida.

Nas grandes cidades, é possível observar outro 

tipo de produção informal da comunicação visual, 

um novo vernacular que se configura a partir 

de tecnologias digitais. Com o computador, as 

classes populares começam a se apropriar das 

tecnologias digitais, transferindo para este uma 

técnica própria, adquirida através da experiência. 

Finizola observa que “cada vez mais, os letreiros 

populares pintados à mão disputam espaço com 

placas confeccionadas em vinil adesivo recortado 

ou impressões digitais” (2010, p. 13).

O registro fotográfico desse fenômeno em cidades 

como Belém e São Paulo, em áreas de comércio 

popular, pode facilmente comprovar essa mudança, 

que, de algum modo, acaba por aproximar cidades 

tão distintas. Analisando o material, percebe-se 

que dificilmente é possível distinguir os banners 

das duas cidades e que, em alguns casos, a 

linguagem utilizada é muito semelhante. Isso pode 

ser observado em duas lojas de informática (FIG. 

1). Em ambas, as fachadas possuem fundo azul e 

brilho, elementos que remetem à luz emitida pela 

tela da televisão e do computador, transmitindo 

um ar tecnológico. A tipografia sem serifa, fotos 

dos produtos e paleta de cor semelhante utilizam o 

mesmo contraste do vermelho, amarelo, 

branco e azul. 

Segundo Guimarães, é possível perceber 

“que os valores cromáticos são diferentes segundo 

a faixa sociocultural” (2000, p. 111), fato observado 

em estudo no qual constatou-se que pessoas 

de baixa renda costumam regular suas televisões 

de forma a deixar a imagem extremamente 

saturada. O autor também exemplificou com 

jornais, atentando para o fato de que os populares 

utilizam cores mais vibrantes, principalmente 

as cores primárias. É possível confirmar essas 

observações também nos banners analisados.

São Paulo é a maior cidade do continente 

a diGitalização do VernaCUlar

Figura 1  Loja de informática em Belém, Pará, e na Sé, 
São Paulo. 1

1
Todas as fotos utilizadas 

neste texto foram feitas por 

Cecília De Lucca durante 

pesquisa em 2011.
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Figura 2  Lanchonete com imagem ilustrando o texto 
em terminal de ônibus, São Paulo. 

2
Ranking realizado pela GaWC 

utilizado na matéria Esqueça 

os países. O poder está com 

as cidades, Revista Época, 

edição 0907, 29 nov. 2007.

americano e a sexta maior do mundo, considerada o 

principal centro financeiro da América Latina, sendo 

a 14ª cidade mais globalizada do mundo2. Esses 

dados caracterizam o município como um grande 

centro que reúne diariamente pessoas de todo o país 

e do mundo, com diferentes condições financeiras 

e, principalmente, com culturas diferentes, 

evidenciando uma grande diversidade cultural. 

Os locais visitados foram Largo Treze de Maio, na 

Zona Sul, e Bom Retiro, Brás e Centro Histórico 

(Sé e São Bento), no centro da cidade. Em cada 

região encontram-se ocorrências que conferem 

características próprias aos diferentes bairros, 

o que demonstra a pluralidade e a diversidade da 

cidade.

A cidade de Belém, por sua vez, apresenta 

características bem diferentes: apesar de ser a maior 

cidade da região Norte, não tem uma participação 

mundial tão significante quanto a outra e sua 

cultura local se coloca muito fortemente na vida 

de seus moradores, através de costumes, festas, 

gastronomia etc. Foram feitos registros das regiões 

de comércio dos bairros do Telégrafo, Campina e 

Cidade Velha. Em toda cidade é possível perceber o 

uso predominante de imagens. Mesmo nos banners 

que não as utilizam podem-se observar fundos mais 

elaborados e recursos como brilho e volume.

A partir do levantamento fotográfico, percebe-se 

que nos locais onde há um comércio de ramos 

variados existe uma maior ocorrência de imagens, 

enquanto em locais onde o comércio atende um 

ramo mais específico, o recurso mais utilizado foi 

tipográfico. A utilização de imagens nos banners 

vem para complementar a informação textual, uma 

espécie de redundância em busca de reforçar a 

mensagem a ser transmitida. De acordo com Décio 

Pignatari,

 

a redundância pode ser entendida como 

uma repetição; é causada por um excesso 

de regras que confere à comunicação um 

certo coeficiente de segurança, ou seja, 

comunica a mesma informação mais do que 

uma única vez e, eventualmente, de modos 

diferentes (2003, p. 58-59).

A redundância, no entanto, pode levar ao excesso: 

em muitos casos utiliza-se um título acompanhado 

de uma fotografia que o representa, reforçando 

o produto vendido, por exemplo, a palavra “suco” 

seguida da foto de um suco (FIG. 2). Pignatari 

(2003) define “informação” como algo original, 

novo e pouco previsível. “De outra parte, [...] 

todo e qualquer sistema de comunicação possui 

uma tendência entrópica” (p. 58). Por “entropia” 

ou “tendência entrópica”, o autor entende “a 

uniformidade geral, o caos, onde não haveria 

possibilidade de informação nem troca possível 

de informação” (PIGNATARI, 2003, p. 58). Nos 

banners o risco de entropia pela redundância 

é algo que se faz constante.Dentre o material 

registrado, encontraram-se três características 

de maior destaque, observadas tanto em São 

Paulo quanto em Belém: 1) “predominantemente 

tipográfico” - não utilizam imagens ou dão maior 

destaque ao texto; 2) “tipográfico/figurativo” - texto 

e imagem tem o mesmo destaque; e 3) “figurativo” 

- as imagens tem maior destaque do que o texto.

predoMinanteMente tipoGráfiCo

Em São Paulo, dentre as regiões visitadas, os banners 

predominantemente tipográficos foram encontrados em 

uma grande galeria que abriga prédios comerciais, localizada 

na rua José Paulino, no Bom Retiro. O bairro possui tradição 

na indústria têxtil, com um importante comércio de atacado 

e varejo de roupas.

Em banners predominantemente tipográficos, encontra-se 

uma redundância textual, através de um subtítulo explicativo, 

que reforça o tipo de produto vendido no estabelecimento, 

como “moda gestante” ou “surf shop”. Nos nomes das lojas 

percebe-se o uso de tipografias mais elaboradas, que remetem 

ao produto vendido: na loja Maria Prenha (FIG. 3), por exemplo, 

utiliza-se uma tipografia caligráfica delicada, feminina e com 

curvas acentuadas, remetendo a uma mulher grávida. A 

comunicação é objetiva, geralmente com fundo liso e com 

pouquíssimo uso de recursos gráficos. Esse estilo de banner 

também foi encontrado no Brás, principalmente próximo à Rua 

do Gasômetro (FIG. 4).

Em Belém encontra-se uma ocorrência menor de banners 

textuais, e observa-se que a grande maioria desses casos 

apresenta efeitos nos textos como contorno, volume e 

sombra, além de fundos elaborados com gradientes e brilhos. 

A utilização desses recursos dão características figurativas 

aos elementos textuais, com efeitos de tridimensionalidade, 

trazendo quase tanta informação visual quanto os banners 

com imagens (FIG. 5).
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Loja Maria 
Prenha no Bom 
Retiro, São 
Paulo.

Banner 
tipográfico no 
Brás, São Paulo.

Belém, PA. 

Figura 3 

Figura 4

Figura 5

tipoGráfiCo / fiGUratiVo

fiGUratiVo

Os banners “tipográficos/figurativos” ou “representacionais” 3 - 

“aquilo que vemos e identificamos com base no meio ambiente 

e na experiência” (DONDIS, 2007, p. 85) - dão o mesmo 

destaque para os elementos textuais e figurativos (fotografia ou 

ilustração). Foram encontrados exemplos em todos os bairros 

visitados tanto em São Paulo quanto em Belém. É possível 

observar uma variedade tipográfica maior do que a encontrada 

nos banners tipográficos, algumas vezes relacionando-se 

diretamente com os elementos figurativos e até mesmo com 

a arquitetura da loja. Também são utilizados mais recursos 

gráficos, como contorno, sombra, faixas e degradês.

Observa-se que as imagens ilustram o produto ou serviço 

oferecido pelo estabelecimento. Os elementos figurativos são 

dispostos de duas formas: limitados em box ou recortados, 

acompanhando o contorno da imagem. No primeiro caso, 

existe uma relação entre as formas utilizadas no box, tipografia 

ou desenho ao fundo, como, por exemplo, na loja para roupas 

femininas, que apresenta traços mais curvilíneos (FIG. 6). 

No segundo caso (FIG. 7), as imagens estão dispostas 

diretamente sobre o fundo, assim como o texto.

 

Nota-se também que apesar de darem o mesmo destaque para 

texto e imagem, alguns banners apresentam composições mais 

objetivas, enquanto em outras, existe um excesso de elementos 

que se aproximam da categoria mais figurativa.

3
Figurativo: categoria definida 

por Dondis para o tipo de 

mensagem visual mais próximo 

da realidade: “é o nível mais 

eficaz a ser utilizado na 

comunicação forte e direta 

dos detalhes visuais do meio 

ambiente, sejam eles naturais 

ou artificiais” .

(DONDIS, 2007, p. 103).

Nessa categoria os elementos figurativos existem em maior 

quantidade e têm maior destaque - na maioria dos casos 

conflituando com informações textuais. Também são utilizados 

gradientes, imagens abstratas (que lembram raios luminosos) 

ou fotografias.

Assim como na categoria tipográfica/figurativa, os elementos 

figurativos são dispostos da mesma forma: em box ou 

recortadas e dispostas diretamente sobre o fundo. Nesse último 
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Banner utilizando 
formas e box 
arredondados, no 
bairro de Campina, 
Belém, PA.

Banner utilizando 
imagens 
recortadas no 
Brás, São Paulo. 

Figura 6

Figura 7

caso ainda é possível encontrar o uso de efeitos decorativos 

como brilho ou sombra ao redor da fotografia (FIG. 8).

Assim como na categoria anterior, as tipografias são variadas. 

Também utilizam recursos como brilho, volume, contorno 

e sombra. Em alguns casos, o uso desses recursos é tão 

exagerado que o texto se confunde com a imagem. Nos 

banners figurativos também se encontram diversas disposições 

de título, como diagonal e principalmente curvilínea, recurso 

praticamente não utilizado nas outras duas categorias (FIG. 9).

Essa é a categoria que predomina na região do Centro Histórico

de São Paulo (Sé e São Bento). A concentração de imagens 

pode ser observada também em terminais rodoviários e locais 

de grande circulação, que possuem um pequeno comércio 

principalmente alimentício, como é o caso do Terminal Santo 

Amaro, na região do Largo Treze de Maio (FIG. 10). O largo é uma 

região de comércio popular localizada na Zona Sul, afastada 

do centro da cidade, mas atua como tal, já que até 1934 Santo 

Amaro era considerado outro município, cujo centro era o Largo 

13. Nessa região é possível encontrar exemplos bem variados. 

Os banners que destacam imagens, na maioria dos casos, 

são do ramo alimentício, enquanto os tipográficos anunciam 

serviços como advocacia, ótica ou fotos 3x4 (FIG. 11).

Observa-se, também, que em São Paulo a maior parte 

dos banners figurativos está relacionado à informática e à 

alimentação. Esses últimos, em locais de grande circulação, 

refletem características de comportamento dos moradores 

da cidade, que, em muitos casos, não têm tempo para 

fazer uma refeição e por isso compram lanches e fast-food 

durante o trajeto de um lugar a outro. O uso de fotos nesses 

casos demonstra a necessidadede transmitir objetiva e 

instantaneamente o serviço oferecido.

Em Belém, no bairro de Campina, próximo ao mercado do Ver-o-

Peso, também é possível encontrar uma maior concentração 

de banners figurativos. Observa-se que a utilização de fotos 

e outros recursos é predominante em lojas de roupa. O 

contrário de São Paulo, onde lojas desse ramo apresentam um 

layout mais tipográfico (FIG. 12). Enquanto em Belém grande 

parte dos exemplos registrados contém fotos de pessoas, 

principalmente fotos femininas e com caráter sensual, em São 

Paulo, não foram encontrados banners semelhantes. Em ambas 

as cidades foi encontrada a utilização de imagens para lojas de 

informática.
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Banner com 
disposição de 
titulo em arco, 
com volume e 
brilho, além de 
imagens com 
sombra. Centro 
Histórico de 
São Paulo. 

Banner com 
disposição de 
titulo curvilínea 
e com contorno, 
utilizando foto 
como fundo. 
Belém, PA.

Lanchonete no 
Terminal Santo 
Amaro, São Paulo.

Lojas do Largo 
13 de Maio, São 
Paulo.

Loja de lingerie 
no bairro do Bom 
Retiro, São Paulo, 
utilizando poucas 
cores e recursos, 
e no Belém, Pará, 
utilizando fotos e 
diversos recursos 
gráficos. 

Figura 8

Figura 9

Figura 10

Figura 11

Figura 12

persistênCia do VernaCUlar

Apesar da predominância do vernacular digital na comunicação visual dos 

grandes centros urbanos, ainda é possível encontrar exemplos de design 

vernacular manual - na maioria dos casos pintados diretamente em paredes 

ou em placas - em outras cidades da região metropolitana, mais afastadas dos 

grandes centros.

Em uma análise sobre o design vernacular manual em diversas regiões do país 

e da América, feita por Rojas e Soto, Finizola observa que apesar da distância, 

existem semelhanças entre eles: “chama a atenção […] que certos elementos 

gráficos, como símbolos, letras e cores, apareçam sem grandes variações em 

lugares distantes, e ainda que tenham sido feitos por pessoas distintas em 

épocas diferentes” (ROJAS; SOTO4, 2001 apud FINIZOLA, 2010, p. 58). Segundo 

a autora, isso ocorre principalmente devido às mesmas técnicas e ferramentas 

utilizadas, mas ela observa também que alguns estilos têm maior ocorrência em 

locais específicos, de acordo com influências e referências culturais, como 

o estilo caligráfico gótico na Europa e o vitoriano na América Latina. 

(FINIZOLA, 2010, p. 58).

O mesmo ocorre quando se observa alguns exemplos de banners e letreiros 

feitos em São Paulo e Belém (FIG. 13): apesar de terem sido produzidos com 

ferramentas e em locais diferentes, encontram-se semelhanças na escolha das 

cores e tipografia. Nas grandes cidades, porém, existe o uso de mais recursos 

como faixas penduradas, adesivos nos vidros e banners projetados para fora da 

loja, resultando em uma maior quantidade de informação visual.

Finizola chega a uma lista de características comuns entre os exemplos das 

regiões estudadas:

Figura 13   Fachada pintada à mão na estrada a caminho de Mosqueiro, distrito de 
Belém, e fachada com banners e faixas em São Paulo. 

4
ROJAS,Luis; SOTO, José. 2001. 

Resumen proyecto rescate de 

tipografias urbano populares 

chilenas. Disponível em: 

<http://www.tipografia.cl>. 

Acesso em: 13 set. 2007.
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Características formais recorrentes nos 
letreiramentos populares.

Fonte: Finizola, 2010.

Quadro 1

Praticamente todos esses elementos - com exceção da textura do pincel - podem ser encontrados 

na produção de banners, mostrando uma possível evidência de que, apesar de dispor de recursos 

diferentes e utilizar ferramentas informatizadas, o vernacular digital ainda mantém características 

intuitivas, de uma execução espontânea, assim como ocorre com o vernacular manual.

O computador, no entanto, possibilitou um maior uso de imagens - principalmente de fotografias -, 

recurso pouco utilizado pelo vernacular manual, principalmente devido às limitações das ferramentas 

utilizadas e à habilidade do letrista. Sobre os letreiramentos, Finizola (2010) percebe que o uso de 

elementos pictóricos ilustrativos - também para reforçar as informações textuais - é mais restrito que o 

de elementos esquemáticos como molduras e splashes, e também que a grande maioria dos exemplos 

opta por ilustrações mais sintéticas (FIG. 14 e 15).

O aumento da utilização de imagens é uma transição que se observa não só no design vernacular, 

mas também em outros meios e reflete as transformações da sociedade a partir do século XIX 

com a reprodução fotográfica, conforme constata Dondis:

 

Nos modernos meios de comunicação [...] o visual predomina, o verbal tem função de acréscimo. 

[...] Nossa cultura dominada pela linguagem já se deslocou sensivelmente para o nível icônico. 

Quase tudo o que acreditamos, e a maior parte das coisas que sabemos, aprendemos e 

compramos, reconhecemos e desejamos, vem determinado pelo domínio que a fotografia 

exerce sobre nossa psique. E esse fenômeno tende a intensificar-se (2007, p. 12-13). 

Vemos esse fenômeno também na produção informal - talvez inconscientemente - trazendo 

a linguagem visual, fotográfica, que se mostra eficiente na transmissão da mensagem, atingindo 

um público maior: quem não sabe ler, que transita rapidamente pelas ruas, assim como quem 

se desloca dentro de um veículo. A televisão, o cinema e o computador também contribuíram 

para esse deslocamento para o nível icônico, já que são meios prioritariamente imagéticos.

 

[...] A análise das imagens difundidas pela televisão (representações) e dos tempos 

passados diante do aparelho (comportamento) deve ser completada pelo estudo daquilo 

que o consumidor cultural “fabrica” durante essas horas e com essas imagens. O mesmo 

se diga no que diz respeito ao uso do espaço urbano [...]. A “fabricação” que se quer detectar 

é uma produção, uma poética [...] (DE CERTEAU, 1994, p. 39).

Este estudo se volta para essa produção que, influenciada pela vivência - seja no espaço urbano 

ou pela televisão - baseia-se quase que inteiramente nela. É o que De Certeau (1994:41) chama 

de “maneiras de fazer”, as práticas de reapropriação “do espaço organizado pelas técnicas 

da produção sócio-cultural”. 

 

Mil maneiras de jogar/desfazer o jogo do outro, ou seja, o espaço, instituído 

por outros, caracterizam a atividade, sutil, tenaz, resistente, de grupos que, 

por não ter um próprio, devem desembaraçar-se em uma rede de forças 

e de representações estabelecidas. Tem que “fazer com” (DE CERTEAU, 1994, p. 79).

É a maneira de jogar de um indivíduo que, mesmo sem uma formação acadêmica, tem a 

necessidade de comunicar, e para isso tem que “fazer com” o conhecimento que possui, “o 

conhecimento por experiência” (BOURDIEU, 2007, p. 67). E assim desfaz o jogo estabelecido, 

institucionalizado e classificado como uma categoria profissional. Na FIG. 16 observa-se que as 

pinturas não são reproduções exatas dos logos, mas ainda assim, identificam-se as empresas 

representadas. Isso mostra a maneira de jogar do comerciante, como o modo de resolver o 

problema de comunicação posto.

Cultura popular fala então não de algo estranho, mas de um resto e um estilo. Um resto: 

memória da experiência sem discurso, que resiste ao discurso e se deixa dizer só no 

relato. Resto feito de saberes inúteis à colonização tecnológica, que assim marginalizados 

carregam simbolicamente a cotidianidade e a convertem em espaço de uma criação muda e 

coletiva. E um estilo, esquema de operações, modo de caminhar pela cidade, habitar a casa, 

de ver televisão, um estilo de intercâmbio social, de inventividade técnica e resistência 

moral (MARTIN-BARBERO, 2009, p. 122). 

Tuan acrescenta que “os estilos de vida dificilmente são verbalizados e desempenhados 

conscientemente” (1980, p. 200) e que para compreendê-los melhor, inclusive a atitude de um 

povo com relação ao mundo, é necessária a observação de seus atos diários e “do caráter das 

circunstâncias físicas onde ocorrem” (TUAN, 1980, p. 200). O estudo e a análise dos banners 

possibilitam conhecer melhor o modo de pensar e agir para se comunicar de uma classe com 

menos recursos, especificamente no ambiente urbano.

 

[...] Frente a toda tendência culturalista, o valor do popular não reside em sua autenticidade 

ou em sua beleza, mas sim em sua representatividade sociocultural, em sua capacidade 

de materializar e de expressar o modo de viver e pensar das classes subalternas, as formas 
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Ilustração mais 
realista, pintada à 
mão em fachada 
de estabe-
lecimento de 
Icoaraci, distrito 
de Belém, Pará.

Ilustração 
sintética pintada 
à mão em 
fachada de 
estabelecimento 
de Icoaraci, 
distrito de Belém, 
Pará.

Fachada pintada 
à mão em 
Mosqueiro, 
distrito de Belém. 

Figura 14

Figura 15

Figura 5

como sobrevivem e as estratégias através das quais filtram, reorganizam o que vem da 

cultura hegemônica, e o integram e fundem com o que vem de sua memória histórica 

(MARTIN-BARBERO, 2009, p. 113).

Para Raymond Williams, “(...) pode-se dizer que está implícito no conceito de uma cultura ser ela 

capaz de ser reproduzida; e, além disso, que, em muitos de seus aspectos, a cultura é, na verdade, 

um modo de reprodução” (1992, p. 182). Pode-se fazer um paralelo com a comunicação visual 

popular como uma forma de reprodução de informações, experiências e técnicas adquiridas sem o 

auxílio de regras acadêmicas, que é influenciada e influencia a cidade e os meios de comunicação, 

como foi visto, por exemplo, no bairro no Bom Retiro, onde a moda popular é inspirada e ao mesmo 

tempo inspira figurinos para novelas na televisão.

A cultura popular possui um jeito próprio de comunicar, um jeito espontâneo no sentido 

de que, por falta de estudo acadêmico, não se atém às possíveis regras e técnicas impostas 

pela instituição e que, também por esse motivo, muitas vezes não possui consciência e controle 

das influências que recebe, mas que, ainda assim, não deixa de comunicar o que necessita.
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resUMo abstraCt

In the following study we will investigate how 

clothing can be treat as a language, more 

specifically, as a language outside of the body. 

For this picture we will draw on text “Images 

and fashion”, by Roland Barthes and “The 

invention psychotic”, by Jacques-Alain Miller. 

Then through them try to understand how 

clothing can prove to be this language outside 

of the body. To exemplify a way that language 

can be located outside the body, turn to 

costumes worn by two characters in the movie 

“Dolls”, Japanese director Takeshi Kitano. 

Keywords: Body; Dolls; clothing; language; 

organ.

Neste estudo abaixo investigaremos de que 

maneira a roupa pode ser tratada como uma 

linguagem, mais especificamente, como 

uma linguagem fora do corpo. Para isso 

recorreremos aos textos “Imagem e moda” de 

Roland Barthes (2005) e “A invenção psicótica”, 

de Jacques-Alain Miller (2003). Através dos 

mesmos, tentaremos compreender como 

a roupa pode vir a se constituir como essa 

linguagem fora do corpo. Para exemplificar 

a situação em que uma forma de linguagem 

pode localizar-se fora do corpo, recorremos ao 

figurino usado por dois personagens do filme 

“Dolls”, do diretor japonês Takeshi Kitano. 

Palavras-chaves: Corpo; Dolls; linguagem; 

órgão; roupas. 
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significado que as verbalizadas ou escritas, mas, mesmo assim, é inegável que os objetos que o 

homem põe sobre o seu corpo acabam se constituindo num “sistema não-verbal de comunicação” 

(LURIE, 1997, p.19). De acordo com os estudos de Barthes, essa linguagem nos convida a uma 

análise semiológica. 

A roupa como objeto que emerge de uma cultura real e que está impregnada de sentidos:

[...] por um lado, a moda tenta estabelecer uma correspondência entre o vestuário descrito 

e usos, características, estações e funções. Nesse caso, a arbitrariedade da moda é evitada, 

mascarada sob esse léxico racionalista, naturalista. Esconde-se por trás de álibis sociais 

ou psicológicos. Por outro lado, há outra visão da moda, que consiste em renunciar a esse 

sistema de equivalência e em edificar uma função propriamente abstrata e poética. É 

uma moda ociosa, luxuosa, mas que tem o mérito de se declarar como forma pura. Nesse 

sentido, aproxima-se da literatura (BARTHES, 205,p.379).

A partir dos estudos de Saussure sobre a linguagem, Barthes nos mostra que ela, tanto quanto 

a indumentária, é constituída historicamente e surge de todo um conjunto de atos e relações 

sociais, sendo simultaneamente estruturada tanto individual quanto coletivamente: 

[...] linguagem e indumentária são, a cada momento da história, estruturas completas, 

constituídas organicamente por uma rede funcional de normas e formas; a transformação 

ou o deslocamento de um elemento pode modificar o conjunto, produzir uma nova 

estrutura: estamos sempre diante de equilíbrios em movimento, instituições em devir 

(BARTHES, 2005, p.267).

Ainda conforme Barthes, Trubetskoy foi o primeiro a aplicar ao vestuário a distinção feita por 

Saussure entre língua e fala, o que veio a permitir que a pesquisa sobre a indumentária se 

amparasse em fatos que, antes disso, poderiam parecer ambíguos: 

[...] assim como a língua, a indumentária seria um sistema institucional, abstrato, definido 

por funções, do qual o usuário individual extrairia seu traje, atualizando a cada vez uma 

virtualidade normativa. Trubetskoy citava como fato de traje (ou seja, de “fala”) as 

dimensões individuais de um vestuário, seu grau de desgaste e de sujeira, e como fato de 

indumentária 

(ou seja, de “língua”) a diferença, ainda que ínfima, entre o vestuário das solteiras e das 

casadas em determinadas sociedades (BARTHES, 2005, p. 293).

Quando a pessoa está ausente ou morre, a roupa absorve sua presença 

ausente (STALLYBRASS, 1999).

A linguagem é essencialmente o que permite fazer uma narrativa 

e, ao mesmo tempo, uma promessa. A linguagem é essencialmente 

o que lê o tempo. Além disso, a linguagem restitui o tempo a si mesmo, 

pois ela é escrita e, como tal, vai se manter no tempo e manter o que diz 

no tempo (MACHADO, 2005).

O corpo do homem é a sede de um fenômeno que escapa a seu controle 

(MILLER, 2003).

Sabemos que os estudos sobre as roupas podem ser conduzidos por vários caminhos: psicológico, 

sociológico, artístico, ritualístico, econômico, tecnológico, histórico, etnológico e linguístico. Para 

o estruturalista francês Roland Barthes, esses estudos devem considerar as roupas “como objeto 

do parecer” (BARTHES, 2005, p. 282). Dessa forma, esse objeto “favorece a curiosidade moderna 

que temos de psicologia social, convida a transpor os limites superados entre indivíduos e 

sociedade [...]” (BARTHES, 2005, p. 282).

As diferentes maneiras pelas quais os homens se vestem funcionam como se fossem uma espécie 

de linguagem, da qual ele se utiliza para se comunicar. A necessidade de se comunicar pode 

ser individual ou coletiva. Assim como nas línguas escritas e faladas, na linguagem das roupas 

encontramos mudanças, novos estilos, ideias, palavras, modos de usar, referências ao tempo, ao 

espaço etc. 

Segundo Lurie “se a maneira de vestir é um idioma, deve ter vocabulário e uma gramática como 

qualquer outro” (LURIE, 1997, p.19). E esse vocabulário é formado por “cabelos, acessórios, jóias, 

maquiagem e decoração do corpo” (LURIE, 1997, p.20), e também pelas roupas que as pessoas 

usam. Nesse vocabulário, encontramos palavras arcaicas, estrangeiras, vulgares e gírias, adjetivos 

e advérbios, o discurso excêntrico e o convencional, podendo ainda modificar-se quanto ao tom e 

aos seus significados.

As palavras usadas pela linguagem das roupas não necessariamente possuem o mesmo 
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Figura 2  Matsumoto e Sawako vagam pela cidade. 
Fonte: Site Artificial Eye.

no mundo em que Matsumoto é capaz de se mover 

fisicamente, mas os seus sentidos, porém, estão 

fora dessa realidade. Seu corpo continua ligado ao 

mundo através de Matsumoto e da corda vermelha 

que os mantém atados, agora transformada, 

se for possível compreender essa situação através 

da proposição lacaniana, num órgão que a faz 

“sistir”. “Há um corpo, mas há alguma coisa, uma 

certa zona, que se estende em torno do corpo e 

que é contíguaa ele” (MILLER, 2003. p. 08). Sawako 

está fora e, ao mesmo tempo, dentro de algum 

lugar através da corda ligada ao jovem Matsumoto. 

Esse lugar é também o lugar da ausência 

da fala, da palavra, da comunicação, como estamos 

acostumados. A jovem Sawako, aparentemente, 

não tem mais a posse da linguagem habitual, 

embora outra forma de linguagem esteja sendo 

falada entre eles. E isso pode fazer algum 

sentido para o espectador. Para Merleau-Ponty 

(1971), “a posse da linguagem é primeiramente 

compreendida como a simples existência efetiva 

de ‘imagens verbais’” (p. 185). Estas imagens são 

consideradas pelo autor como traços, registro das 

palavras pronunciadas ou ouvidas, mesmo que não 

tenhamos um sujeito falante.

Algumas cenas indicam que a fala dos dois 

personagens “se localiza num circuito de 

fenômenos na terceira pessoa, não há ninguém que 

fale, há um fluxo de palavras que se produzem sem 

que nenhuma intenção de falar as governe” 

(MERLEAU-PONTY, 1971, p. 185).

Sawako e Matsumoto caminham o tempo todo 

sem rumo. Não trocam uma palavra sequer entre 

si. Seus corpos estão envolvidos um no do outro 

por uma longa corda vermelha que arrastam o 

tempo todo pelo chão. Também representa a fonte 

de comunicação entre eles, ela é por assim dizer 

um órgão fora do corpo:

[...] o corpo do ser falante é assombrado por 

um problema de fora do corpo. É preciso que 

esse termo seja bem entendido. Isso não 

quer dizer que ele se põe a passear no 

espaço infinito. O órgão fora do corpo 

qualifica alguma coisa que escapa, 

mas permanece ligado. Certamente 

por isso é possível qualificá-lo como 

fora do corpo, e não fora de outra coisa 

em relação à qual ele estaria longe 

(MILLER, 2003, p. 08).

O que escapa a Sawako são as palavras. 

A jovem ainda possui todas as palavras 

apreendidas, mas não sabe mais usá-las. Para 

Merleau-Ponty, “o que o doente perdeu, o 

que o normal possui, não é um certo estoque 

de palavras, é uma certa maneira de usá-las” 

(MERLEAU-PONTY, 1971, p. 185). As palavras 

estão no seu corpo ao mesmo tempo em que 

não estão. A corda agora é a palavra, é o órgão 

fora do corpo, que escapa, ao mesmo tempo 

em que permanece ligado a ele, o corpo. 

É a corda, como acessório permanente de 

todas as roupas dos jovens, que funciona 

como uma espécie de elemento que assegura 

que o corpo de Sawako se reintegre ao mundo. 

A ausência da fala desses dois personagens 

no filme é substituída por seus figurinos. 

Sawako e Matsumoto vestem-se com roupas 

de cores fortes, que trocam de acordo com as 

estações do ano: 

viver com Sawako em uma longa caminhada pela 

cidade. Um ir e vir sem lugar de chegada.

Depois da tentativa, malograda, de pôr um fim 

à sua existência, Sawako tornou-se uma pessoa 

perdida num espaço do qual não mais se dá conta, 

transformada numa pessoa dependente, de olhar 

triste e distante, um ser quase ausente, que parece 

estar fora do seu corpo físico, ao mesmo tempo 

em que não está fora dele. 

Miller, no texto que serve de base para esta 

reflexão, “A invenção psicótica”, afirma que

 

[...] esta posição de estar fora permanecendo 

ligado é o que Lacan chama de ex-sistência, 

ou seja, estar colocado, “sistir” em algum 

lugar fora de alguma coisa, portanto em 

relação, em referência a esse fora, em 

referência ao termo em relação ao qual ele 

é ex. Ex-sistere, é ser colocado fora de, ex 

alguma coisa (MILLER, 2003. p. 08).

Aplicando esse pensamento à análise do filme 

“Dolls”, deduzimos que Sawako está no mundo real, 

A seguir, tentaremos através do figurino do filme 

“Dolls”, especificamente das roupas que compõem 

a caracterização dos personagens Matsumoto 

e Sawako, compreender como o uso destas roupas 

se transforma em uma linguagem fora do corpo. 

E como a corda, como órgão, contribui para 

o estabelecimento de uma nova maneira 

de comunicação entre o casal e o mundo.

“Dolls”, o filme do diretor japonês Takeshi Kitano 

aqui tomado como objeto de discussão, tem 

inspiração no tradicional teatro japonês de grandes 

bonecos, o Bunraku. O filme é composto por três 

histórias: a de um gangster, tentando recuperar um 

amor que abandonou na juventude; a de um guarda 

de trânsito, que é um fã apaixonado por uma 

cantora pop que sofre um acidente de carro e 

perde a visão, motivo pelo qual encerra a carreira, 

e a de dois jovens, ex-namorados. Todas as 

histórias giram em torno dos sentimentos de 

perda, escolha, ambição, loucura, dor e amor, 

aparentemente sem nexo entre si. No decorrer do 

filme elas se entrelaçam através do caminhar dos 

dois jovens, os ex-namorados, que circulam pela 

cidade, amarrados por uma corda de cor vermelha. 

A história que nos interessa é a desses jovens, 

Matsumoto e Sawako, que através dessa corda 

ligam-se um ao outro, vivendo acontecimentos 

comoventes.

O jovem e ambicioso Matsumoto aceita um 

casamento de conveniência com a filha do seu 

chefe. Ao ser abandonada pelo namorado, Sawako 

tenta o suicídio, mas não conseguiu dar fim à sua 

vida e entra em estado de loucura. No dia do seu 

casamento, Matsumoto toma conhecimento 

da situação na qual a ex-namorada estava vivendo 

e abandona a noiva na cerimônia de casamento. 

O rapaz percebe, ao encontrar com Sawako, que 

ela está vivendo completamente desligada da 

realidade. O que o faz se sentir culpado e o leva a 

o fiGUrino CoMo linGUaGeM 
fora do Corpo

Figura 1  Os bonecos do teatro japonês Bunraku. 
Fonte: Site Artificial Eye1

1
Disponível em: < http://www.

artificial-eye.com>. 

Acesso em: 19 fev. 2006.
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Parece-nos bastante plausível que a roupa seja, de fato, um sistema de 

linguagem capaz de comunicar diversos significados a partir do desejo do 

indivíduo que a usa. Transformando-se, assim, em um “sistema não-verbal de 

comunicação” conforme afirma Lurie (1997).

Certamente este sistema será atualizado de acordo com a moda vigente e a 

partir das escolhas do indivíduo diante das inúmeras novidades apresentadas. 

Seguindo o pensamento de Barthes (2005) o sistema sofre transformações e 

deslocamentos criando então novas estruturas.

Ao mesmo tempo esse sistema de linguagem pode estabelecer-se como um 

órgão fora do corpo, repleto de sentindo e imagens verbais e não-verbais. A 

roupa carrega em si algo para além daquilo que representa, e que é possível 

perceber em um primeiro momento. Ela, a roupa, configura-se para muito além 

das aparências. 

As novidades escolhidas pelo indivíduo podem estabelecer o que Miller (2003) 

denomina de “meios simbólicos de reunificar o corpo e sustentá-lo” ao mesmo 

tempo em que um novo discurso configura-se. 

O corpo de Matsumoto ao se ligar ao corpo de Sawako na mesma medida em 

que cria uma nova possibilidade de comunicação da personagem, ele a conecta 

à realidade perdida. Vale ressaltar que está realidade foi então transformada. E 

a reunificação do corpo da personagem acontece através da corda vermelha, 

como um meio simbólico, como órgão fora do corpo.

Considerações finais

 

[...] a reintegração no corpo do órgão fora 

do corpo talvez seja o que os anéis, a faixa 

na testa do esquizofrênico asseguram, ou 

seja, outros meios simbólicos de reunificar 

o corpo e sustentá-lo, e ali, de fato, sem 

estar em um discurso estabelecido (MILLER, 

2003. p. 08).

As cenas finais de “Dolls”, quando os dois seres 

perambulantes vestem os figurinos do Bunraku 

e vagueiam pelas montanhas cobertas de 

gelo, produzem forte emoção no espectador. 

A caminhada do casal pela neve é misturada a 

imagens de uma apresentação do antigo teatro 

de bonecos do Japão. As “imagens verbais” 

(MERLEAU-PONTY, 1971, p. 185.) apresentadas não 

nos parecem violentas, embora 

não seja essa a opinião do diretor: 

 

Na opinião do diretor Takeshi Kitano, este 

é o seu filme mais violento. Kitano não 

está errado. Um livre arbítrio enviesado, 

um destino ardiloso e o andar inabalável 

do tempo, entre outros elementos, fazem 

com que as personagens de Dolls sejam 

títeres de carne, osso e alma. Elas vivem 

trajetórias de joguetes, suscetíveis a 

caprichos aos quais não podem alterar ou 

explicar racionalmente. São quase mortos 

em vida. O cordão vermelho atado entre 

Sawako e Matsumoto e os sinalizadores 

fosforescentes que Nukui manipula quando 

trabalha no tráfego de uma metrópole, 

acenam para a tragédia à espreita. Por isso, 

os tiros de Brother, outro filme do mesmo 

diretor japonês, não dilaceram tanto quanto 

o que perpassa as vivências de Sawako, 

Hiro, Nukui, Matsumoto e Harumi .2

Considerado pela crítica cinematográfica como 

uma obra extremamente poética, com uma história 

que atravessa as estações do ano, o fim trágico 

dos dois personagens, o desenlace da corda 

que os mantém vivos e em comunicação, coincide 

com a queda das flores das cerejeiras. Um cenário, 

certamente, dilacerante.

Figura 3  Sawako e Matsumoto como títeres.
Fonte: Site Artificial Eye.

2
GIOIA, Mário. O desencanto 

trágico de Dolls. Disponível 

em: <http://super.abril.com.

br/aberta/colunas/index_

cinema_04_07_03.html#>. 

Acesso em: 19 fev. 2006.
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resUMo abstraCt

This article presents a reflection on the current interest 

of young people born between 1980 and 1999 to 

use manual techniques like embroidery, knitting and 

crochet, to express themselves in different languages, 

in contrast to the contemporary technological 

advancements. Called Generation Y and millennials, this 

group forms the first generation to reach adulthood 

in the XXI century. They grew up in a time of great 

technological advances and transmitted through virtual 

space with great ease. Although constantly connected 

to the internet through their technological devices 

are leading a movement to rescue practices manuals.

Reflect on the relationship of this group with the 

technical manual aims to understand the motivation for 

rescuing traditional knowledge and how the memory 

aroused by this practice interferes with the design, 

thus contributing to the development of projects that 

recover affective memories.

Keywords: Technical manuals; affective memory; design

Este artigo apresenta uma reflexão sobre o atual 

interesse de jovens nascidos entre 1980 e 1999 

em utilizar técnicas manuais como o bordado, 

tricô e crochê para se expressarem em diferentes 

linguagens, contrapondo aos avanços tecnológicos 

da contemporaneidade. Denominados de geração Y 

ou millennials, este grupo forma a primeira geração 

a chegar à vida adulta no século XXI. Eles cresceram 

em uma época de grandes avanços tecnológicos e 

transitam pelo espaço virtual com grande facilidade. 

Embora constantemente conectados à internet por 

meio de seus dispositivos tecnológicos, vêm liderando 

um movimento de resgate das práticas manuais. Refletir 

sobre a relação desse grupo com as técnicas manuais 

tem por objetivo entender a motivação em resgatar 

conhecimentos tradicionais e de que forma a lembrança 

despertada por essa prática interfere no design, 

contribuindo, assim, para o desenvolvimento de projetos 

que resgatem memórias afetivas.

Palavras-chaves: Técnicas manuais; memória afetiva; 

design.
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Para Adélia Borges, em seu livro “Design + artesanato: o caminho brasileiro”, os objetos artesanais 

oferecem uma experiência real em um mundo virtual e transmitem valores como calor humano, 

singularidade e pertencimento. Para a autora:

Em vez da uniformidade e da padronização dos objetos industriais, são únicos, nunca 

idênticos. Têm a beleza da imperfeição - ou a “boniteza torta” de que falava a escritora e 

folclorista Cecília Meirelles. Envelhecem com dignidade, podendo permanecer ao nosso 

lado por toda a vida. Eles nos contam de um lugar preciso, onde foram feitos por pessoas 

concretas. São honestos, confiáveis. Transmitem cultura, memória. Trazem um sentido de 

pertencimento. Por tudo isso, podem tocar- e o uso do verbo tocar não é fortuito - nosso 

coração, a nossa alma (BORGES, 2011,p. 204).

Nesse sentido, pensar acerca das relações estabelecidas entre esse grupo de jovens 

contemporâneos e as técnicas manuais se faz necessário no momento atual em que os designers 

passam a considerar as relações estabelecidas entre o usuário e os objetos que os cercam. Nessa 

nova abordagem, muito mais do que desempenhar funções mecânicas, os produtos participam 

de nossas ações cotidianas e desencadeiam lembranças e emoções. Para Damázio (2008), os 

designers podem planejar a forma das relações sociais que seus produtos vão promover.

Desse modo, ao explorar as relações desses grupos com as técnicas manuais espera-se contribuir 

com subsídios para o desenvolvimento de projetos que têm o foco na emoção e resgatam a 

memória afetiva. 

Contrapondo aos avanços tecnológicos do mundo contemporâneo e ao ritmo frenético 

estabelecido pela sociedade de consumo onde “querer que o tempo pare é sintoma de estupidez, 

preguiça ou inépcia” (BAUMAN, 2008, p. 51), alguns jovens nascidos entre 1980 e 1999, os 

denominados geração Y ou millennials, se reúnem em torno de agulhas e linhas e utilizam técnicas 

manuais como o bordado, tricô e crochê para produzir peças singulares repletas de valores 

simbólicos que despertam lembranças e proporcionam experiências agradáveis.

Os jovens millennials resgatam o fazer manual e preservam a tradição, o ritmo lento e a 

exclusividade intrínseca ao ofício das agulhas. Porém, agora, com um ar contemporâneo por 

meio das tramas avantajadas, aplicações inusitadas, combinações variadas de cores e pontos 

diferenciados.

O bordado é uma técnica feita sobre tecido ou outro suporte, utilizando agulha, linha e bastidores, 

para ornamentar a superfície com diferentes fios formando desenhos. O crochê e o tricô são 

técnicas de entrelaçamento de fios que produzem um trançado semelhante ao de uma malha ou 

renda. No crochê utiliza-se uma agulha em formato de gancho e o tricô é feito com duas agulhas. 

Essas técnicas exigem paciência, cuidado e muita dedicação (UDALE, 2009).

O conhecimento dessas técnicas milenares era transmitido de geração em geração e remonta 

momentos vividos em família. As mulheres se reuniam em torno das agulhas e linhas e 

compartilhavam suas experiências e saberes.

O atual interesse de alguns jovens em resgatar as práticas manuais aparece como uma reação aos 

aspectos da contemporaneidade, em que a convivência presencial e o tempo são escassos. Ao se 

valerem dessas técnicas, os millennials se reúnem em grupos, reinventam o bordado, o tricô e o 

crochê e estabelecem uma nova relação com o tempo.
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informatizada contribuiu para o apogeu da valorização do presente. Assim, 

No universo da pressa, dizem, o vínculo humano é substituído 

pela rapidez; a qualidade de vida, pela eficiência; a fruição livre

de normas e de cobranças, pelo frenesi. Foram-se a ociosidade, 

a contemplação, o relaxamento voluptuoso: o que importa é a auto-

superação, a vida em fluxo nervoso, os prazeres abstratos da onipotência 

proporcionados pelas intensidades aceleradas. Enquanto as relações reais 

de proximidade cedem lugar aos intercâmbios virtuais, organiza-se uma 

cultura de hiperatividade caracterizada pela busca de mais desempenho, 

sem concretude e sem sensorialidade, pouco a pouco dando cabo 

dos fins hedonistas (LIPOVETSKY, 2004, p.80).

Uma das consequências de uma sociedade presentista é o clima de pressão 

temporal crescente. A lógica da urgência e imediatez faz com que o tempo seja 

vivido com uma preocupação maior em fazer mais no menor tempo possível.

Os efeitos desse ritmo acelerado ultrapassam as esferas do trabalho e se 

apossam de outros aspectos da vida contemporânea, influenciando na relação 

com o cotidiano no qual a sensação que prevalece é a de que o tempo se rarefaz.

Paralelamente a essa nova adequação à aceleração da vida, um poder maior 

de organização individual dos usos do tempo se apresenta. E é nesse cenário 

de avanço tecnológico, ritmo frenético, relações virtuais e imediatismos que 

alguns jovens da Geração Y se reúnem em torno de técnicas tradicionais que 

exigem não somente paciência, mas, também, outra relação com o tempo. 

Esse comportamento vem confirmar a característica paradoxal da sociedade 

contemporânea dividida entre a cultura do excesso e o desejo da moderação.

Dessa forma, esses grupos de jovens contemporâneos se apresentam não 

como escravos da nova ordem social que exige eficiência, mas como pessoas 

livres para seguirem outras motivações e outros ideais. “O reinado do presente 

é menos o da normatização da felicidade que o da diversificação dos modelos, 

da erosão do poder organizador das normas coletivas, da despadronização dos 

prazeres” (LIPOVETSKY, 2004, p.82).

Ao adotarem as técnicas manuais, alguns jovens millennials estabelecem uma 

nova relação com o tempo e adquirem mais qualidade de vida, mais convivência e 

menos ritmo. Conciliando as agulhas e linhas com seus dispositivos tecnológicos 

e digitais, compartilham suas produções, trocam informações e estabelecem 

novas relações no mundo real e virtual de forma simultânea.

Para Agamben, pertence verdadeiramente ao seu tempo, aquele que não 

coincide perfeitamente com este, mas que por meio desse deslocamento é 

capaz de perceber e apreender o seu tempo. Para o autor:

Geração y e hiperModernidade

Os jovens nascidos entre 1980 e 1999, denominados de Geração Y 1 ou 

millennials2 , formam a primeira geração a chegar à vida adulta no século XXI. 

Essa geração cresceu em uma época de grandes avanços tecnológicos e, 

diferente da geração anterior que percebia as tecnologias como surpreendentes 

inovações da era digital, os jovens da geração Y as consideram parte integrante 

de suas vidas. 

Constantemente conectados, transitam pelo espaço virtual com grande 

facilidade e possuem a interatividade como uma forma de relacionamento. Para 

lidar com a simultaneidade dos espaços virtuais, desenvolveram uma capacidade 

multitarefas. Esses jovens deixam vários aparelhos ligados ao mesmo tempo e 

interagem em diferentes espaços virtuais sempre em busca de informação para 

realizar alguma atividade ou suprir uma necessidade. Fascinados por novidades 

se sentem motivados ao aprender novas habilidades (CARVALHO, 2011).

Os jovens millennials são imediatistas em todos os aspectos de suas vidas, 

a velocidade com que se conectam com o mundo estabelece o ritmo de suas 

relações e promove conexões com outros jovens ao redor do mundo. Valorizam 

o presente e buscam aproveitar cada instante experimentando novas 

experiências sem a ilusão de que podem controlar o futuro sempre em busca 

da felicidade instantânea. O comportamento dessa geração é consequência 

direta da época em que foi criada. Suas crenças, valores e prioridades refletem 

as características de uma sociedade que Gilles Lipovetsky identificou como 

“hipermoderna”, em que os valores criados na modernidade anterior se 

apresentam sob o signo do excesso. “Cada domínio apresenta uma vertente 

excrescente, desmesurada, sem limites [...] tudo se passa como se tivéssemos 

ido da era do pós para a era do hiper” Hiperconsumo, hipercapitalismo, 

hiperindividualismo: todos os aspectos da sociedade contemporânea são 

elevados à potência máxima (LIPOVETSKY, 2004. p.55-56).

 De acordo com Lipovetsky (2004), essa transformação ocorreu principalmente 

pelo avanço brutal da globalização e das novas tecnologias de informação 

ocorridos a partir de 1980. De um lado, a mídia eletrônica e informática 

possibilitaram a informação e os intercâmbios em “tempo real”, criando uma 

sensação de simultaneidade e imediatez. De outro lado, a ascendência do 

mercado e do capitalismo financeiro passou a estimular o desempenho em 

curto prazo, a circulação acelerada dos capitais em escala global e as transações 

econômicas em ciclos cada vez mais rápidos.

Desse modo, esses fenômenos acabaram comprimindo o “espaço tempo” 

numa lógica de urgência que desvaloriza sempre mais as formas de espera 

e de lentidão. Ao interferir nas escalas do tempo, a sociedade globalizada e 

1
Geração Y é uma definição 

criada pelo Advertising Age, 

revista norte americana de 

publicidade e propaganda, 

que definiu em 1993, os 

hábitos de consumo dos 

adolescentes da época. 

Como eram filhos dos 

integrantes da Geração X, 

se achou óbvio, que 

essa nova geração fosse 

chamada pela próxima letra 

do alfabeto. Disponível 

em:<http:// http://www.ifd.

com.br/marketing/geracao-

x-geracao-y-geracao-z/>. 

Acesso em ago. 2012.

2
Millennials - definição 

de William Strauss 

e Neil Howe. Em 1991, 

os autores publicaram o livro 

“Generations: the history 

of america’s future”, 

em que afirmam a existência 

de um ciclo geracional 

que passa por um processo 

de renovação a cada 22 anos. 

Disponível em:<http:// http://

www.cranberryabc.com/wp-

content/uploads/2014/11/

Cranberry-CBT-Teoria-

Geracional-Strauss-Howe.

pdf>. Acesso em: ago.2012
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Geração y e as téCniCas ManUais 
-o fazer ManUal e a leMbrança

A estilista gaúcha Helen Rödel, de 29 anos, 

aprendeu a bordar, tricotar e fazer crochê ainda 

criança com sua mãe. Com uma grife própria desde 

2007, destaca-se entre os designers 

de sua geração. Apresentou suas criações 

na Iceland Fashion Week - semana de moda 

islandesa -, colaborou com suas peças para 

as marcas Ellus e Redley e, em junho de 2002, 

participou da edição primavera/verão 2012/13 

da Casa de Criadores em São Paulo.

Em um vídeo documentário3 dirigido pelo coletivo 

Aura, a estilista conta sobre o processo criativo da 

coleção Estudos MMIX: “Eu escolhi trabalhar com 

técnicas lentas e manuais em que os números são 

diferentes da produção industrial. Estas técnicas 

exigem extrema paciência” (RÖDEL, 2011).’

Em outro momento, relata que, embora tenha um 

espírito campesino e se sinta muito bem em um 

ambiente natural, ela não abre mão do trânsito 

entre o campo e a cidade, e utiliza este diálogo em 

suas criações. Ao mesmo tempo em que sente 

urgência de conhecimento e interação com as 

coisas do mundo, ela afirma que a vida precisa 

equilibrar esse seu aspecto acelerado com a 

imersão em uma tarefa que demanda muito de seu 

tempo e de sua paciência: 

Se dedicar por muitas horas construindo 

uma peça é um exercício de paciência, 

e, paciência é sabedoria. Se anda para frente, 

mas também, se anda para trás. 

Esse movimento constante de tecer 

e desmanchar é uma metáfora para 

o andamento da vida e o desdobramento 

do tempo (RÖDEL, 2011).

Os depoimentos acima demonstram uma das 

características do jovem contemporâneo, que, 

embora não se adapte perfeitamente ao seu 

tempo, sabe que não pode fugir dele. Dessa forma, 

dividindo e interpondo as características do novo 

tempo, Helen Rödel é capaz de transformá-lo e de 

colocá-lo em relação com os outros tempos.

Em uma entrevista ao canal GNT4, a designer 

explica sua motivação em utilizar as técnicas 

manuais: 

Trabalhar com técnicas manuais é uma forma 

de eu me manter mais próxima da minha mãe, 

e isso me fascina bastante. É a possibilidade 

de aprender ainda mais com ela. Agente tinha 

uma tradição de fazer suéteres para a família toda. 

Íamos aos armarinhos e escolhíamos os fios juntas

(RÖDEL, 2012) 5.

Ao optar por uma prática tradicionalmente 

artesanal, Helen relembra momentos agradáveis 

de sua infância, de uma época tranquila, segura e 

confortável.

Do mesmo modo, a artista plástica Carolina Ponte 

aprendeu a fazer crochê na infância, com sua mãe. 

Nesta época, costumava criar roupas para suas 

bonecas, hoje, utiliza a técnica artesanal como 

3
Disponível em<https://vimeo.com/24927348>. 

Acesso em: mar. 2013.

4
Disponível em: <http://gnt.globo.com/moda/

lilian-pacce/Vem-ver-os-destaques-da-Casa-de-

Criadores-.shtml>. Acesso em: 03 abr.2013.

5
Depoimento obtido em reportagem do GNT 

Fashion do canal GNT, exibido em 16 de julho de 

2012. Disponível em: <http://gnt.globo.com/moda/

lilian-pacce/Vem-ver-os-destaques-da-Casa-de-

Criadores-.shtml>. Acesso em: 03 abr.2013.

A contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com o próprio 

tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias; mais 

precisamente, essa é a relação com o tempo que a este adere através 

de uma dissociação e um anacronismo. Aqueles que coincidem muito 

plenamente com a época, que em todos os aspectos a esta aderem 

perfeitamente, não são contemporâneos porque, exatamente 

por isso, não conseguem vê-la, não podem manter fixo o olhar 

sobre ela (AGAMBEN, 2009, p. 59).

Se por um lado, ao se valerem de técnicas manuais para se expressarem em 

diferentes linguagens, os jovens millennials renovam sua vivência do tempo; por 

outro, resgatam valores tradicionais e memória afetiva.

A prática artesanal, tradicionalmente considerada como uma ocupação feminina, 

está ligada a uma memória coletiva de ambiente familiar e evoca lembranças 

de tempos considerados seguros, onde existia qualidade de vida, conforto 

e convivência. 

A reorganização da vida econômica no tempo hipermoderno teve como 

consequência um sentimento generalizado de vulnerabilidade e incerteza. 

A pressão por rentabilidade, flexibilidade, consumo exacerbado e a lógica 

urgentista fez mudar o espírito do tempo; é na insegurança que cada vez mais 

se vive o presente (LIPOVETSKY, 2004, p. 63).

Para amenizar esse sentimento, o indivíduo hipermoderno busca em referências 

do passado novas formas de construir sua identidade e sua realização pessoal. 

Para Lipovetsky, o reflorescimento do passado aparece como um referencial 

da vida com qualidade e segurança. 

Isso porque o “autêntico” tem sobre nossas sensibilidades um efeito 

tranquilizador: os produtos “a moda antiga”, associados a um imaginário 

de proximidade, de convivialidade, de “bons e velhos tempos” (a 

aldeia, o artesão, o amor ao ofício), vêm exorcizar o desassossego dos 

neoconsumidores obcecados com segurança de todo tipo, desconfiados 

da industrialização do comestível (LIPOVETSKY, 2004, p. 90).

Assim, os jovens hipermodernos, vivenciando o clima de insegurança e vazio 

estabelecido no mundo atual, encontram no fazer manual o conforto da 

convivência familiar e rememoram o passado. Nessa nova geração de artesãos, 

as técnicas manuais se tornam uma linguagem expandida, que é traduzida 

não só em artigos de moda, decoração e design como também em 

manifestações artísticas.
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público e resgatam saberes tradicionais.

Além de resgatar e divulgar os saberes tradicionais 

por meio de ações coletivas, para Cristiane 

Bertoluci, a prática, também demonstra uma 

aversão à produção massificada e o desejo de 

buscar algo diferente para vestir e que tenha algum 

valor sentimental. Além disso, a artista acredita que 

a sua geração quer personalizar a própria vida11. 

Para Helen Rödel, o fazer manual traz lembranças 

de sua infância e remonta momentos vividos 

em família; Carolina Ponte associa a técnica aos 

“enfeites da casa da vovó” e ao sentimento de 

familiaridade; as integrantes do coletivo “Clube do 

útero”, Flávia Lhacer e Vanessa Rozan utilizam a 

prática como resposta à aceleração generalizada 

da vida. A convivência presencial e a possibilidade 

de personalizar seus objetos são as motivações de 

Cristiane Bertoluci e Carla Mayumi.

participantes pregam a produção das próprias 

roupas e de seu mobiliário, e Slowfood, que valoriza 

a comida e as refeições feitas sem pressa. 

Na época, ela estava sem férias havia três anos 

e o contato com esses movimentos fez com que 

ela percebesse a necessidade de desacelerar 

sua vida: “No tricô, só se resolve um problema 

com tempo e paciência. Se erro um ponto, tenho 

de desfazer e começar de novo. É a lógica oposta 

da minha vida profissional, que exige rapidez 

em tudo” (LHACER, 2012)9 .

Ainda na mesma reportagem, Carla Mayumi, 

especialista em inovação da agência de pesquisa 

de tendências Box 1824, aborda outro aspecto 

do resgate das antigas artes manuais: “Hoje, 

a convivência presencial e a possibilidade de criar 

itens materiais, bem palpáveis, voltaram a ser vistas 

como coisas importantes” (MAYUMI, 2012)10.

Carla, assim como Cristiane Bertoluci, aprenderam 

tricotar com suas mães, tias e avós e, juntas, 

criaram o coletivo “Tricotarde”, que reúne 

jovens adeptos das técnicas manuais e promove 

intervenções urbanas. Em maio de 2011, no Parque 

Trianon, na capital paulista, cobriram postes 

e estátuas com crochê e o tricô de forma colorida 

e divertida. Outro projeto interessante foi 

o “Tricotando a Cidade”, em que espalharam flores, 

folhas e tapetes feitos em tricô pelas ruas 

da cidade de São Paulo. 

A prática de cobrir o espaço urbano com técnicas 

manuais faz parte de um movimento conhecido 

como Yarn Bombing, ou “Bombardeio de fios”. 

O movimento teve início em 2005, quando 

Magda Sayeg decidiu fazer intervenções em 

tricô para divulgar sua loja no Texas. Atualmente 

lidera o projeto Knitta, please(Tricote, por favor) 

incentivando a realização de intervenções em 

diversas partes do mundo. A arte urbana ganhou 

adeptos em diversos países e hoje vestem sinais 

de trânsito, ônibus, escadas, postes, monumentos, 

bancos de praças entre outros mobiliários urbanos 

com padrões coloridos que “aquecem” o espaço 

9
Depoimento disponível em reportagem publicada 

na matéria Revolução das Agulhas, disponível 

em: <https://issuu.com/mdemulher/docs/claudia-

revolucao-das-agulhas> Acesso em mar. 2013.

10
Depoimento disponível em reportagem publicada 

na matéria Revolução das Agulhas, disponível 

em: <https://issuu.com/mdemulher/docs/claudia-

revolucao-das-agulhas> Acesso em mar. 2013.

11
Depoimento disponível em: <http://revistadonna.

clicrbs.com.br/noticia/no-calor-da-trama-pecas-

em-trico-croche-e-bordado-ganham-espaco-no-

mundo-da-moda/>. Acesso em mar 2013.

plataforma para suas criações. Nascida 

em Salvador, na Bahia, atualmente vive e trabalha 

em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Formada na Escola 

de Belas Artes, da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, em 2005, dedicou-se ao desenho e à 

pintura sem abandonar as brincadeiras lúdicas de 

sua infância que, atualmente, foram incorporadas 

ao fazer artístico.Desde então, expõe suas obras 

em galerias do Rio de Janeiro. Para ela, o que 

interessa é a tradição ornamental do crochê; o fato 

deste não ser um elemento típico da arte e ter a 

aparência de enfeite da “casa da vovó”. A artista 

aprecia o resultado estético que pode conseguir 

por meio da técnica.

Carolina entende que sua obra atinge desde 

pessoas que relacionam o crochê com 

as esculturas moles de Lygia Clark até 

os que o associam aos paninhos de crochê 

que têm em casa, pois o trabalho manual suscita 

a familiaridade, uma vez que é compreendido 

por várias culturas e diversas gerações.

O resgate da técnica por Carolina Ponte, assim 

como por Helen Rödel, afirma outra característica 

da contemporaneidade, a integração de valores 

básicos, como apreço a modos de vida simples e 

mais integrados com a natureza, às características 

da hipermodernidade. Para Lipovetsky “[...] 

a supermodernidade é integradora. Não mais 

a destruição do passado, e sim sua reintegração, 

sua reformulação no quadro das lógicas modernas 

do mercado, do consumo e da individualidade” 

(LIPOVETSKY, 2004, p. 37).

Paula Braga, membro do conselho curatorial da 

galeria de arte Zipper, em São Paulo, onde Carolina 

Ponte expõe seu trabalho atualmente, descreve o 

trabalho da artista, no site da galeria, intensificando 

o desejo do indivíduo contemporâneo de reinventar 

o seu tempo:

Os desenhos e esculturas moles 

de Carolina Ponte oferecem um tempo 

que estava perdido: a duração que se 

vivencia na atividade de fazer crochê. 

Para nós que vivemos no tempo 

das mensagens instantâneas em banda 

larga é um alívio lembrar que o tempo pode 

assumir outras formas, menos ariscas, 

menos pontiagudas, e passar devagar, 

construindo nós intrincados com linhas 

coloridas (BRAGA, 2011) 6

Com essa mesma vontade de reinventar o tempo, 

Flávia Lhacer, de 28 anos, figurinista e stylist, 

e Vanessa Rozan formaram um grupo para 

interessadas nas artes manuais. Batizado de “Clube 

do útero”, o grupo compartilha dicas e se reúne 

para praticar o bordado, o tricô e o crochê. 

Em uma reportagem publicada em agosto 

de 2012, na Revista Cláudia7, Vanessa descreve 

sua sensação ao utilizar as técnicas artesanais: 

“Eu me sinto bem exercitando o feminino. Dá força, 

pois é um modo de agir e pensar diferente 

do usado no trabalho, que em geral tem 

um ambiente competitivo e mais próximo 

do universo masculino” (ROZANAN, 2012)8.

 

Para Flávia Lhacer, aderir às artes femininas 

foi como um ato de resistência ao cotidiano 

frenético. Ela começou a tricotar depois de uma 

viagem de um mês à Califórnia, onde conheceu 

os movimentos “Do It Yourself” (DIY), cujos 

6
Disponível em <http://www.zippergaleria.com.br/

pt/#artistas/carolina-ponte/>. 

Acesso em mar. 2013.

7
Disponível em: <https://issuu.com/mdemulher/

docs/claudia-revolucao-das-agulhas> 

Acesso em mar. 2013.

8
Depoimento disponível em reportagem publicada 

na matéria Revolução das Agulhas, disponível 

em: <https://issuu.com/mdemulher/docs/claudia-

revolucao-das-agulhas> Acesso em mar. 2013.
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Por meio da atividade manual, esses grupos de jovens da geração Y resgatam o cenário emocional 

vivido em família ou entre amigos, personalizam a própria vida e respondem à aceleração 

generalizada do mundo contemporâneo.

Nos depoimentos encontrados, o principal ponto em comum é a ligação afetiva que a prática 

artesanal proporciona. O fazer manual faz parte de uma memória coletiva de ambiente familiar, 

confortável e seguro.

Para Damazio (2008), coordenadora do Laboratório Design e Emoção, da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro, somos feitos daquilo que lembramos, e sendo assim, deveríamos nos 

empenhar em construir artefatos mais desejáveis e experiências sociais memoráveis.

Nesse contexto, uma nova abordagem vem sendo utilizada pelos designers no desenvolvimento 

de projetos que voltam sua atenção para as pessoas e o modo como elas interpretam e interagem 

com o meio físico e social.

Donald Norman, autor do livro Design emocional (2008), acredita que além da forma física e 

funções mecânicas, os objetos assumem forma social e funções simbólicas. O que realmente 

importa é a história da interação, as associações que as pessoas têm com os objetos e as 

lembranças que eles evocam.

Os objetos em nossas vidas são mais que meros bens materiais. Temos orgulho deles, não 

necessariamente porque estejamos exibindo nossa riqueza ou status, mas por causa dos 

significados que eles trazem para nossas vidas. Um objeto favorito é um símbolo, que induz 

a uma postura mental positiva, um lembrete que nos traz boas recordações, ou por vezes 

uma expressão de nós mesmos. E esse objeto sempre tem uma história, uma lembrança 

e algo que nos liga pessoalmente àquele objeto em particular, aquela coisa em particular 

(NORMAN, 2008, p.26).

As lembranças despertadas pelo fazer manual nesses grupos de jovens contemporâneos refletem 

a experiência de suas vidas e recordam momentos agradáveis. A prática também reflete a maneira 

como esses se colocam perante a vida e demonstra seus desejos, anseios e aspirações. Para 

Norman, os produtos podem ser projetados para realçar esses aspectos.

Assim, refletir sobre as relações estabelecidas por esses grupos de jovens com as técnicas 

manuais possibilita um novo campo de observação para os designers que, ao voltarem sua 

atenção para as pessoas e o modo como interagem com o meio físico e social, poderão projetar 

com foco nas lembranças proporcionadas por essa prática, contribuindo para o desenvolvimento 

de projetos que resgatem memórias afetivas.

téCniCas ManUais, MeMória afetiVa e o desiGn



8180

REVISTA TRANSVERSO 4 MARILZA FRICHE

resUMo abstraCt

The quest to understand the concept of desire for 

the humanities sciences, through philosophy and 

psychoanalysis, brings the possibility of making a 

distinction between the target objects of the human 

desires. Object of desire and objects of desire are 

different in their essence. The first refers to the 

subjective world and the second, to social and cultural 

context. Both of them are driven by the search for 

satisfaction and filling of the primary void. The design 

dialogues with these concepts, because through their 

basic assumptions, such as functionality and aesthetics, 

it stimulates the desire for objects that are specific to 

each age and each society. This paper is an invitation to 

reflect on the consumption of objects, suggesting that 

awareness can be an important differential in the pursuit 

of satisfactions.

Keywords: Desire; objects; design; consumption.

A busca da compreensão do conceito de desejo 

para as ciências humanas, passando pela filosofia 

e pela psicanálise, traz a possibilidade de elaborar 

uma diferenciação entre os objetos alvo dos desejos 

dos homens. Objeto do desejo e objetos de desejo 

se diferenciam em sua essência, na medida em 

que o primeiro faz referência ao universo subjetivo 

e o segundo ao contexto social e cultural. Porém, 

os dois são movidos pela busca da satisfação e 

preenchimento do vazio primário. O design dialoga 

com esses conceitos, pois através de suas premissas 

básicas, como funcionalidade e estética, alimenta 

odesejo por objetos, que são específicos para 

cada época e sociedade. Fica o convite à reflexão 

sobre o consumo dos objetos sugerindo que a 

conscientização pode ser um diferencial importante 

na busca das satisfações.

Palavras-chaves: Desejo; objeto; design; consumo.

objeto do desejo, 
objetos de desejo - 
o desiGn na 
sUbjetiVidade

the obJect oF desire, obJects oF desire- 
design insubJectivity

marilza de lima Friche
universidade do estado de minas gerais (uemg)
liufriche@yahoo.com.br

Todos desejamos: homens, mulheres, crianças, adultos ou velhos, pertencentes a todas as culturas 

e épocas. Desejar é inerente ao ser humano, única espécie que o apresenta. Pertencente 

ao mundo simbólico, ao universo subjetivo, o desejo constitui a marca da singularidade 

do sujeito (GERPE, 1996).

Compreender como se desenvolve o desejo, o que o caracteriza e o que o define cria 

a possibilidade da consciência deste e, portanto, torna-o passível de questionamentos 

e, consequentemente, de controle (MATURANA, 2001). Para compreendê-lo, deve-se estudar 

todos os seus componentes, que vão da subjetividade à objetividade, do interno ao externo. 

Esses vão muito além da necessidade e, independente de época e do contexto, estão presentes 

na vida de todos. 

Por outro lado, os objetos da vida cotidiana, também, inegavelmente, desde os primórdios 

da humanidade, se fazem presentes, com características específicas para cada época. Esses 

objetos contem além de seus valores materiais, valores subjetivos que revelam sobre a identidade 

do sujeito, de sua vida e da sociedade em que está inserido. 

A diferenciação entre objeto do desejo e objetos de desejo se faz necessária no diálogo inevitável 

que se estabelece entre o homem e o design. Partindo de uma definição ainda superficial, essa 

diferença torna-se evidente. Objeto do desejo refere-se a tudo aquilo que vem satisfazer a um 

impulso, muitas vezes inconsciente. Aqui, o objeto pode ser uma pessoa ou parte dessa pessoa 

(como o seio da mãe para o bebê), pode ser uma entidade ou um ideal. Ainda os objetos podem ser 

reais ou imaginados. Objetos de desejo são considerados aqueles objetos que atraem a atenção 

de muitas pessoas e que trazem um valor social ou cultural. São objetos específicos que traduzem 

os valores socioeconômicos e estéticos de uma determinada sociedade e época.
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desejo e objeto do desejo

A palavra desejo trás em si uma amplitude de conceitos que, de alguma forma, 

se complementam e refere-se a uma atração que gera movimento em direção a 

algum objeto.

Termo empregado em filosofia, psicanálise e psicologia para designar, ao 

mesmo tempo, a propensão, o anseio, a necessidade, a cobiça ou o apetite, 

isto é, qualquer forma de movimento em direção a um objeto cuja atração 

espiritual ou sexual é sentida pela alma e pelo corpo 

(ROUDINESCO; PLON, 1997, p. 146).

Em todos os sentidos, fica implícito que existe uma falta, uma carência de algo, 

um vazio a ser preenchido e, também, refere-se a uma tomada de decisão. Ao 

mesmo tempo em que se sente a falta de algo, existe um movimento em busca 

desse mesmo algo (objeto). Em sua origem, a palavra desejo vem de desiderium 

(grego) que também contem uma ambiguidade:

[...] desiderium é a decisão de tomar nosso destino em nossas próprias 

mãos, e o desejo chama-se, então, vontade consciente nascida da 

deliberação, aquilo que os gregos chamavam bóulesis. Deixando de ver os 

astros, porém, desiderium significa uma perda, privação do saber sobre 

o destino, queda na roda da fortuna incerta. O desejo chama-se, então 

carência, vazio que tende para fora de si em busca de preenchimento [...] 

(CHAUI, 1990, p.22).

No entanto, o entendimento do desejo como falta prevaleceu ao longo da 

história, sendo essa a definição adotada nas ciências humanas. Entende-se que 

desejo é sempre carência, insatisfação e refere-se muitas vezes a uma nostalgia, 

ou seja, recuperar algo que foi perdido e ficou na lembrança. “Desiderium é o 

desejo ou apetite de possuir alguma coisa cuja lembrança foi conservada, ao 

mesmo tempo, está entravada pela lembrança de outras coisas que excluem a 

existência desejada [...]” (ESPINOSA1, citado por CHAUI, 1990, p. 23). Assim, falta 

e ausência tornaram-se a própria definição de desejo, sendo este, considerado 

por outros filósofos, como o amor que falta. 

Nesse sentido, segundo Aristóteles, o D. é “o apetite do que é 

agradável”(De an.,II, 3, 414 b 6). Analogamente, Descartes o definiu como 

“a agitação da alma causada pelos espíritos que a dispõem a querer no 

futuro as coisas que a ela se afiguram convenientes” (Pass. de 1’âme,§ 86). 

Equivalente a esta é a definição de Spinoza: “Tristeza ligada à falta da coisa 

que amamos” (Et.,III, 36, scol). Esses significados repetem-se ao longo da 

história da filosofia (ABBAGNANO,1998, p. 249).

1
Espinosa, B. Ethica III. Carl 

Gebhardt. Heidelberg: Carl 

Winterpress, 1925.

Diferenciando amor e desejo, dois conceitos que muitas vezes se confundem 

e fundem, é importante ressaltar que amor se refere a algo mais espiritual, e 

o desejo, a algo mais carnal. E ainda, “amor é voluntário, liga-se ao presente, 

é marcado pela plenitude; enquanto o desejo é não voluntário, liga-se ao 

futuro, é marcado pela falta” (SANTIAGO, 2011, p.16). O elemento comum 

aos dois é o tempo passado, que compõe a história do sujeito e influencia de 

forma determinante na busca do objeto de amor ou desejo. Reforçando essa 

diferenciação:

Do que os homens desejam se diz também que amam, e que odeiam 

aquelas coisas pelas quais sentem aversão. De modo que desejo e amor 

são a mesma coisa, salvo que por desejo sempre se quer significar 

a ausência do objeto e quando se fala em amor, geralmente, se quer 

indicar a presença do mesmo (CHAUI,1990, p.24).

A psicanálise também utiliza o conceito de desejo como falta, carência ou 

privação, estando ele sempre ligado à experiência da perda, estabelecendo 

uma ligação direta com a memória. “Freud define o desejo precisamente 

como a ‘moção psíquica’ que busca restabelecer uma situação de satisfação 

original” (SANTIAGO, 2011, p.41), ou seja, o movimento feito em direção 

à primeira experiência de satisfação, sempre na tentativa de restaurá-la. 

Para Freud, o desejo tem sentido da realização ou satisfação de um anseio 

sempre inconsciente. Propõe a interpretação dos sonhos para compreender a 

complexidade da mente humana e considera o desejo a mola propulsora para 

os sonhos, onde os desejos recalcados se realizam. Freud considerava que os 

distúrbios apresentados tinham origem em algum desejo reprimido, que este 

poderia ser trazido à consciência através dos elementos simbólicos presentes 

na produção onírica do sujeito e, consequentemente, a possibilidade da cura dos 

distúrbios emocionais. 

Lacan avança na definição de desejo e propõe, além do desejo como realização 

do inconsciente, o desejo de reconhecimento e amor do outro. Nesse sentido, o 

objeto do desejo é o outro, ou ainda, o desejo do amor do outro:

Através da idéia hegeliana de reconhecimento, Lacan introduziu, entre 

1953 e 1957, um terceiro termo, ao qual deu o nome de demanda. Esta 

é endereçada a outrem e, aparentemente, incide sobre um objeto. Mas 

esse objeto é inessencial, porquanto a demanda é demanda de amor. Em 

outras palavras, na terminologia lacaniana, a necessidade, de natureza 

biológica, satisfaz-se com um objeto real (o alimento), ao passo que o 

desejo (Begierde inconsciente) nasce da distância entre a demanda e a 

necessidade (ROUDINESCO; PLON, 1997, p.147).

O desejo representa a ruptura entre a ordem do humano e a ordem da natureza. 

Ao contrário do objeto da necessidade, que é predeterminado e que leva a uma 
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ação específica, o objeto do desejo é variável e, como consequência, rompe com 

a linearidade do pensamento biologizante (GERPE, 1996). O animal sempre busca 

a satisfação da necessidade através de um objeto instintivamente determinado. 

Para o homem, a busca do objeto se dá através da memória consciente e, na 

maioria das vezes, inconsciente de sua história pessoal. Essa busca do objeto é 

indefinidamente repetida, sempre na tentativa de restauração do utópico objeto 

primário. 

Assim, o objeto do desejo não é algo real, objeto natural, mas sim, qualquer alvo 

em que um desejo específico se dirija como possibilidade de fonte de realização 

da satisfação original. O desejo se situa no campo das relações intersubjetivas, 

simbólicas e não tem objeto específico. Muito menos se define pelo objeto, mas, 

aparentemente, sempre que desejamos, desejamos algo objetivo. O desejo é 

maleável, podendo escolher metas e objetos variados, mas sempre elegerá um 

objeto que reflita o simbólico.

O nosso desejo é extremamente plástico, pode assumir formas e metas 

variadas, depositar suas energias em qualquer objeto. Sob uma condição 

apenas: que isso possibilite a evocação de uma satisfação anterior 

(SANTIAGO, 2011, p.41).

Podem-se desejar coisas, objetos, reconhecimento, mas em primeira instância, 

o objeto primário do desejo é o outro, ou melhor, o desejo que o outro nos deseje: 

desejamos ser desejados. “O desejo é o desejo do desejo do outro” (CHAUI, 1990, 

p. 25). O desejo do objeto, portanto, só tem a possibilidade de se realizar no outro 

e com o outro.

Na tentativa de realização do desejo subjetivo e simbólico, 

o homem busca incessantemente por objetos fora de si 

que, por ventura, possam traduzir o prazer da realização 

do desejo. Em princípio, o homem não deseja algum objeto 

porque lhe parecer útil ou belo, mas, ao contrário, tal objeto 

se torna útil ou belo porque é desejado. Assim, o desejo 

parece criar uma espécie de necessidade.

Não desejamos nem fazemos coisas porque 

a julgamos boas, belas, justas ou verdadeiras, 

mas porque as desejamos e as fazemos assim 

as julgamos. O juízo não determina o desejo, é 

objetos de desejo e desiGn

determinado por ele. [...] Esquecendo ou 

ignorando a singularidade de cada desejo e que 

cada desejo inventa seu objeto, a imaginação 

generaliza o singular desejado, universaliza-o 

abstratamente e o coloca fora de nós como 

valor, regra, norma e paradigma externo que 

opera coercitivamente sobre a multiplicidade 

dos desejos (CHAUI, 1990, p. 61).

O sujeito busca fora de si, no exterior, algo 

que satisfaça seu desejo que é subjetivo. Comumente, 

as pessoas sabem que querem e o que querem, 

mas pouco sabempor que querem. 

Os objetos de desejo surgem como maneira 

compensatória da realização da falta e, portanto, 

da satisfação do desejo primário. Tais objetos 

fazem parte da vida cotidiana e habitam o universo 

doméstico, profissional, social e cultural do sujeito. 

Sempre estiveram presentes na história da 

humanidade, eleitos de acordo com uma época, 

cultura e os valores inseridos nesta. 

Os objetos trazem em si significados pessoais e 

individuais, que fazem com eles tenham um valor 

muito além do valor material e de mercado. São 

verdadeiros enigmas, que contêm significados que 

extrapolam o visível e o racional.

Tais objetos tornam-se símbolos de poder, indicadores 

de status individual, de valorização pessoal e, 

principalmente, de reconhecimento pelo outro. Aqui, 

objetos de desejo se confundem com objeto do 

desejo, onde através do valor objetivo de algum objeto, 

o sujeito busca o desejo de ser desejado. Pelo que se 

possui, passa a ser admirado, desejado e valorizado.

Mas é uma busca insaciável, pois nenhum objeto é 

capaz de satisfazer o desejo primordial. 

Mas os objetos de desejos são presentes na história 

da humanidade, eleitos a partir dos valores vigentes 

de cada época. São transitórios e efêmeros, já que o 

que é valor hoje, muitas vezes não vale para amanhã. 

Os objetos adquirem a força de definir as pessoas, 

quem são, e quais são seus valores pessoais e sociais. 

Servem para definir classes sociais, culturais e são 

sinalizadores da identidade individual e coletiva.

Os objetos são nossa maneira de medir a 

passagem de nossas vidas. São o que usamos 

para nos definir, para sinalizar quem somos, e 

o que não somos. Ora são jóias que assumem 

esse papel, ora são móveis que usamos 

em nossas casas, ou objetos pessoais que 

carregamos conosco, ou a roupa que usamos 

(SUDJIC, 2010, p.21).

Bauman (2009) aborda a questão da felicidade e como 

as pessoas a buscam no consumo de coisas, uma 

forma de pertencimento a um grupo e valorização 

pessoal. Consumo este que se acelera a cada 

momento, pois, na contemporaneidade não existe 

nada estável, seguro e fixo. Na roda da vida, hoje, não 

existe estabilidade. Para ele, “Marcas, logos e grifes 

são os termos da linguagem do reconhecimento” 

(BAUMAN, 2009, p.21).

Inegavelmente, os objetos fazem parte da vida 

das pessoas e são elementos constituintes de sua 

história. Não existe objeto desprovido de significado 

social. Assim, o valor do objeto não se encontra 

em suas características físicas ou funcionais, mas 

fundamentalmente representa o valor na vida social, 

retratando uma estrutura cultural, uma ideia, um 

conceito. Os objetos, em seu uso social, “têm o papel 

de alinhavar indivíduos e grupos, classificar 

e dar sentido ao mundo” (LIMA, 2010, p.23). Os bens 

materiais muitas vezes assumem a função 

de demarcadores sociais, construindo muros ou 

pontes entre as pessoas. Para tal, cada época elege 

alguns objetos como ícones representantes 

de seus valores. 

A partir do século XX, principalmente, o profissional do 

design passa a exercer um papel fundamental nessa 

complexa relação desejo/objeto. “E o design passou 

a ser a linguagem com que se molda esses objetos 

e confecciona as mensagens que eles carregam” 

(SUDIJIC, 2010, p. 21). O design retrata, através dos 

objetos criados, os objetivos e valores da sociedade.
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Assim, os designers podem manipular essas 

imagens de acordo com os interesses vigentes, 

criando ou reforçando imagens carregadas de 

valores (SUDJIC, 2010).

Na contemporaneidade, a busca da satisfação do 

desejo em objetos torna-se cada vez mais efêmera. 

Em um universo onde prevalece a instabilidade, 

onde tudo muda a todo instante, em que nada mais 

“é” e simplesmente “está”, a busca da realização dos 

desejos torna-se infinita. A cada objeto conquistado 

surge instantaneamente o desejo por outro objeto, 

referenciado pela sociedade e o mercado de 

consumo.

A atração de um produto é criada e vendida 

na base de um olhar que não sobrevive 

ao contato físico. A atração se esvai tão 

depressa que a paixão acaba quase tão logo 

a venda é realizada. O desejo fenece muito 

antes que o objeto envelheça 

(SUDJIC, 2010, p. 18)

O comportamento que rege o consumo e a busca 

constante de novos objetos reflete, sem dúvida, o 

comportamento do homem contemporâneo, que 

se caracteriza pela insegurança diante de tantas 

e rápidas mudanças. Ele, muitas vezes, não sabe 

mais de si, ou melhor, o saber deixou de ser fixo e 

imutável. Tudo isso o desestabiliza e reforça sua 

insegurança. Diante disso, a necessidade de se 

apegar a objetos parece se tornar um ponto de apoio 

para tal segurança ou de escape para suas próprias 

angústias.

Ao longo da história da humanidade podem-se 

enumerar objetos que se destacaram e tornaram-se 

ícones para cada época e determinado grupo social. 

Esses objetos trazem em si uma carga valorativa 

que vão além da funcionalidade ou mesmo da 

qualidade do produto. São símbolos de status 

social, de pertencimento a um grupo específico, 

sinalizadores de poder. Nesse sentido, possuir 

algum desses objetos torna-se fundamental na 

constituição da identidade social do indivíduo. 

Todos os indivíduos inseridos na sociedade 

civilizada tornam-se, em graus variados, 

consumidores em potencial. Consumir é um 

ato rotineiro na vida das pessoas, podendo ser 

considerado praticamente uma questão de 

sobrevivência. O consumo sempre esteve presente 

na história humana.

É interessante pensar que, mesmo antes de nascer, 

o indivíduo já se torna um consumidor. A partir do 

momento que nasce o desejo, nasce o consumidor. 

Os pais desejam pelo filho que está por nascer e 

idealizam como ele será. Assim, o indivíduo é logo 

inserido num código social, onde crescerá. 

O desejo dos pais faz com que os filhos, ainda 

por vir, sejam consumidores de produtos que 

vão lhe caracterizar, inseri-lo em um contexto, 

determinando a maneira de lidar com a vida e 

até mesmo como se dará seu desenvolvimento. 

Praticamente, pode-se falar, que antes mesmo de 

nascer o indivíduo nasce o consumidor. 

Aqui, faz-se necessária uma diferenciação entre 

consumo e consumismo. Para Bauman (2008): “De 

maneira distinta do consumo, que é basicamente 

uma característica e uma ocupação dos seres 

humanos como indivíduos, o consumismo é um 

atributo da sociedade” (p. 41). O consumismo surge 

quando o consumo passa a ser a mola propulsora 

da sociedade, ocupando o papel central da maioria 

das atividades humanas. 

Porém, não se pode falar de consumismo sem 

falar de consumidor e objetos. Sempre haverá um 

alguém que consome algo. Colocar o consumidor 

no centro dessa relação é colocá-lo no lugar 

de sujeito. Sujeito de suas escolhas e de sua vida. 

Do outro lado, estão os objetos, cada vez mais 

abundantes e sedutores.

do indiVídUo ao ConsUMidor- 
do ConsUMidor ao sUjeito

A questão não é afastar o desejo do homem, pois isso é impossível, já que o desejo é sua essência. 

Nem é submeter o desejo à razão, pois o desejo pertence ao universo simbólico e, como tal, 

não se submete a contornos rígidos e preestabelecidos racionalmente.

A questão é conscientizarmos daquilo que queremos que nos aconteça e tomar consciência de 

nossos desejos, para que possamos apoderar de nossas ações. Dessa forma, impedimos a busca 

desenfreada da satisfação do desejo através de objetos que fazem parte de nosso cotidiano, 

mas, que de maneira alguma, poderão suprir a ausência primária do objeto do desejo.

Para Maturana (2001), “Penso que a questão que precisamos enfrentar nesse momento de nossa 

história é sobre nossos desejos e sobre se queremos ou não sermos responsáveis por nossos 

desejos” (p. 173). “[...] sempre fazemos o que queremos, mesmo quando dizemos que somos 

forçados a fazer algo que não queremos” (p. 196).

Assumir nossos desejos traz implicitamente a responsabilidade sobre eles, fazendo com que 

nos tornamos sujeitos de nossas próprias histórias, pois são os nossos desejos que, conscientes 

ou inconscientes, determinam o curso de nossas vidas.

Não se trata aqui de renegar todas as possibilidades que o mundo contemporâneonos oferece, 

com sua enorme diversidade de objetos. Cabe, sim, apoderar dos nossos desejos, do conforto 

que a sociedade de consumo nos apresenta e fazer escolhas para nossas vidas.

E por fim, não podemos confundir objetos de consumo, que nos trazem conforto e até mesmo 

reconhecimento social, com objetos que nos trarão a tão sonhada felicidade. Esse seria o jogo 

do sem fim.

Aos designers, cabe o desafio de pensar em objetos de maneira ampla e sistêmica, 

os considerando como protagonistas na sociedade contemporânea. Assim, poderão propor 

produtos para além do consumismo.

ConClUsão
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5 PAULO PAIVA

resUMo abstraCt

The cordel’s booklets arrived in Brazil by Portuguese 

colonizers and settled in the northeast. Its publication 

in the country began in the end nineteenth century 

by the poet Leandro Gomes de Barros. These small 

booklets, that told stories in rhymed verses, made 

very successful during the twentieth century. Through 

research on the achievements of the Fundação Casa 

de Rui Barbosa, the following work search rescue the 

memory of this type of publication and show its main 

features during these more than 100 years of history.

Keywords: Cordel; graphic memory; vernacular design.

Os folhetos de cordel chegaram ao Brasil através 

dos colonizadores portugueses e fixaram-se 

na região nordeste. Sua publicação no país começou 

no final do século XIX pelo poeta paraibano Leandro 

Gomes de Barros. Esses pequenos folhetos, 

que contavam histórias em versos rimados, fizeram 

muito sucesso durante o século XX. Através 

de pesquisa no acervo da Fundação Casa de Rui 

Barbosa, o seguinte trabalho busca resgatar

a memória desse tipo de publicação e apresentar 

suas principais características durantes esses mais 

de 100 anos de história.

Palavras-chaves: Cordel; memória gráfica; design 

vernacular.

MeMória GráfiCa: 
os folhetos de 
Cordel no brasil

graphic memory: the cordel’s booklets 
in brazil

paulo Jeyson barros paiva 
universidade Federal de pelotas
paulopaivadg@gmail.com



9190

REVISTA TRANSVERSO 5 PAULO PAIVA

A denominação cordel é oriunda de Portugal, pelo fato de os folhetos serem 

expostos à venda, montados num cordão ou cordel (LOPES, 1994). A palavra 

pode ser usada tanto para se referir ao folheto como à literatura de cordel. 

Para não haver divergência, neste trabalho utilizamos o termo referindo-se 

ao folheto (publicação).

No Brasil, o cordel chegou através dos colonizadores portugueses e se fixou 

no nordeste. O poeta paraibano Leandro Gomes de Barros foi quem começou 

a publicar folhetos de cordel no país em meados do século XIX. O início 

das publicações aconteceu logo após uma série de acontecimentos importantes 

para a indústria gráfica nacional, de acordo com Rafael Cardoso:

A produção de impressos passou por grandes transformações 

de natureza tecnológica no meio século entre 1840 e 1890, período 

que viu a introdução ou a difusão plena do papel fabricado a partir 

da polpa de madeira, da plena mecanização das prensas tipográficas 

(rotativas), da fundição mecânica de tipos metálicos, da estereotipia 

e das máquinas de composição de texto (linotipos), da litografia 

e da zincografia como técnicas de impressão de imagens, do uso 

da eletrotipia e da fotografia para a transferência de matrizes 

das mesmas (CARDOSO, 2005, p. 160).

Esses avanços possibilitaram o “barateamento dos impressos”, permitindo 

a sua produção em larga escala a preços reduzidos e, por conseguinte, atingindo 

o “público de massa”.

A importância do cordel vai além da literatura e do folclore, Ribamar Lopes 

afirma que:

Foi o primeiro jornal do nosso sertanejo, antes do aparecimento, 

nas zonas rurais, do jornal propriamente dito, do rádio, da TV. Levado 

pelos vendedores ambulantes às nossas feiras do interior e mercados, 

ele difundia notícias sobre grandes acontecimentos de repercussão 

internacional, nacional, estadual e local (LOPES, 1994, p.8).

Para se ter uma ideia, o cordel do poeta Monteiro Silva sobre o suicídio de Getúlio 

Vargas chegou a vender 70 mil exemplares em 48 horas.

o folheto de Cordel e a sUa história

Os estudos em memória gráfica vêm a cada ano ganhando destaque no cenário brasileiro. Eles 

são importantes para que possamos conhecer as atividades do campo do design no nosso país 

antes mesmo da implantação de um curso de nível superior, além de darem subsídios para o 

entendimento de uma identidade do design brasileiro. O seguinte estudo sobre folhetos de cordel 

tem por objetivo resgatar a memória gráfica desses folhetos que foram tão populares no nordeste 

brasileiro e mostrar, através contexto da história do design e do cordel, suas características, 

especificidades e modo de produção, que vão desde meados do século XIX até os dias de hoje.

Para a realização deste trabalho, foram feitas pesquisas documentais no banco de dados da 

Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) e na Biblioteca do 

Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (BMAUC). Foram também consultadas obras 

pertinentes ao tema de pesquisa, sendo a principal delas o livro escrito por Liêdo Maranhão 

intitulado “O folheto popular: suas capas e seus ilustradores” (1981).

Os cordéis serão apresentados em categorias que vão desde os primeiros que possuíam capas 

compostas por tipografias e ornamentos até os atuais, que têm capas coloridas e são impressos 

em offset, será usada como referência a nomenclatura utilizada por Maranhão (1981).
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Pertencem ao período mais antigo do cordel no 

Brasil (final do século XIX - início do século XX). 

Possuem essa denominação por terem suas capas 

compostas apenas por tipografias e ornamentos. 

Exemplos desses tipos de folheto são vistos na 

produção de Leandro Gomes de Barros. Outra 

característica era a impressão feita através da 

prensa tipográfica.

A FIG. 1 apresenta uma capa de cordel datada 

do início do século XX. É interessante observar 

o grande número de tipografias usadas na sua 

composição.

É interessante observar também a boa qualidade 

da mancha gráfica dos folhetos da época, com 

diagramação clara e organizada (FIG. 2). Cabe 

acrescentar que esse tipo de diagramação se 

manteve até os dias atuais, sem sofrer grandes 

alterações:

folhetos tipoGráfiCos

Figura 2  Diagramação interna de um folheto (1911).
Fonte: Acervo FCRB

Figura 1  Folheto tipográfico (1906).  Fonte: Acervo 
FCRB

Os cordéis tradicionais são caracterizados por 

uma capa, impressa em papel manilha ou jornal, 

que apresenta na parte superior o nome do autor 

ou do proprietário1 e logo abaixo uma ilustração 

ocupando a maior parte do espaço. O miolo é 

impresso em papel jornal e diagramado de forma 

simples, com o número da página disposto na parte 

superior ou na parte inferior e os versos dispostos 

no centro da página. Já a contra capa apresenta 

geralmente um anúncio da editora que publicou o 

folheto. Cabe acrescentar que a encadernação é 

feita com grampo, grude ou costura.

O processo tradicional de produção de um folheto 

de cordel consiste basicamente nas seguintes 

etapas:

1) Entrega dos versos por parte do poeta à editora;

2) revisão dos versos;

3) processo de cata-cata (quando o tipógrafo vai 

compondo os versos com os tipos na matriz);

4) após pronta, a matriz é levada para a impressora;

5) impressão do folheto;

6) acabamento (refiles e encadernação).

Finalizados esses seis processos, o folheto está 

pronto para a venda.

Os primeiros cordéis de Leandro Gomes de Barros 

possuíam capas compostas apenas por tipografias 

e ornamentos. Também se caracterizavam por 

ter um formato mais verticalizado que o formato 

comum dos cordéis (11x16 cm).

Foi o poeta e editor João Martins de Athayde 

quem iniciou a produção de folhetos com capas 

ilustradas, como afirma Rosilene Melo:

a estrUtUra dos folhetos

os tipos de Capa

1
Na literatura de cordel, 

proprietário é quem detém os 

direitos de publicação da obra.

João Martins de Athayde foi um dos 

responsáveis pela introdução de imagens 

nas capas dos folhetos, quando passou 

a recorrer a desenhistas e caricaturistas 

que trabalhavam para o Jornal do Recife 

e para o Diário da Manhã para produzirem 

as ilustrações (MELO, 2010, p.107).

Para apresentar os diferentes tipos de capas 

de cordel, usaremos como referência 

a nomenclatura utilizada por Liêdo Maranhão 

em seu livro “O folheto popular: suas capas 

e seus ilustradores” (1981), que dividiu as capas 

dos folhetos em: folhetos sem capa, desenho 

popular, cartão postal, fotografia e gravura 

popular. A partir dessa referência, foram feitas 

algumas alterações, a primeira foi a renomeação 

da categoria “folhetos sem capa” para “folhetos 

tipográficos”, pois entendemos que o nome dado 

não abarca de fato o contexto dessas peças, 

que possuíam sim, capas, compostas 

por tipografias e ornamentos. A segunda 

mudança foi a criação da categoria “folhetos 

contemporâneos”, para contemplar os cordéis 

da atualidade com capas coloridas e que se utilizam 

de outros meios de impressão, como o offset.

As categorias a seguir serão apresentadas 

em ordem cronológica de aparecimento. Porém, 

cabe ressaltarmos que o surgimento de um novo 

tipo de capa de folheto não resultou 

no desaparecimento das outras. As categorias 

desenho popular, cartão postal e fotografia 

não apresentam uma data exata de aparecimento. 

Supõe-se que tenham começado a ser utilizadas 

na mesma época, por volta da década de 1910. 

Nossa suposição se baseia na pesquisa documental 

feita no banco de dados da Fundação Casa de Rui 

Barbosa, onde os folhetos mais antigos dessas 

três categorias são datados dessa década.
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Capa desenhada 
por Avelino. 
Fonte: Acervo 
FCRB

Capa de folheto 
com apropriação 
de imagem de 
cartão postal 
(1982).
Fonte: Acervo 
FCRB

Figura 3

Figura 3

Os folhetos desta categoria são caracterizados por 

terem capas com desenhos e caricaturas feitas 

em litogravura2 ou zincogravura3. Não podemos 

afirmar ao certo quando começaram a aparecer 

nas capas de folhetos. Na pesquisa realizada no 

acervo da Fundação Casa de Rui Barbosa, foram 

encontrados folhetos dessa categoria datados 

de 1910.

Antônio Avelino, que nasceu em 1902 e desenhou 

para o editor João Martins de Athayde de 1918 

a 1940 , quando trabalhava no Jornal do Recife, 

é apontado por Liêdo Maranhão como um dos 

principais ilustradores de cordel: 

Antônio Avelino da Costa, ou simplesmente 

Avelino, como é mais conhecido, foi o maior 

desenhista de capas de folhetos dos bons 

tempos. [...] Avelino ia mostrando, por meio 

do seu lápis, quadros sociais, contando 

o drama e a miséria do nosso povo [...] 

(MARANHÃO, 1981, p.35). 

Outros importantes nomes apontados pelo autor 

são: Eliezer Athayde, que ilustrou capas para o 

poeta João José, e que tem uma produção de 

aproximadamente 60 desenhos publicados pela 

Luzeiro do Norte e o caricaturista e pintor popular 

Sinésio Alves de Almeida, nascido em Caldas do 

Cipó, na Bahia, em 1919, sua produção é estimada 

em mais de mil ilustrações para capas de folhetos

(MARANHÃO, 1981).

Os cartões postais eram produzidos na Europa 

em estampas de fino colorido e pintados à mão, 

foi uma moda trazida, sobretudo da França para 

o Brasil no início do século XX e tornaram-se 

mania na cidade de Recife (MARANHÃO, 1981). 

As funções desses cartões eram as mais diversas, 

como presente, agradecimento, declarações de 

amor ou mera formalidade social. Ainda segundo 

o autor, foi o editor João Martins de Athayde quem 

introduziu os postais nas capas de folhetos. Os 

mais usados eram os postais com retratos de lindas 

mulheres e artistas célebres do teatro parisiense.

desenho popUlar Cartões postais

2
A matriz de litografia é plana e 

seu funcionamento baseia-se na 

repulsão que 

a água tem pela gordura e vice-

versa. A pedra calcária deve 

ser lisa e devidamente granida 

- adquirindo uma aspereza quase 

imperceptível, para melhor reter 

a água. Na sua técnica mais 

conhecida, o desenho é feito com 

um lápis gorduroso, o crayon ou 

lápis litográfico, ou então com 

uma tinta graxa aplicada a pincel 

ou caneta” (CARDOSO, 2009, p. 

47).

3
Técnica de gravura semelhante 

à Litografia, porém, ao invés 

da pedra calcária, a matriz da 

zincografia é a chapa de metal.
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Folheto que usa na 
capa a fotografia 
de dona Celeste, 
viúva do poeta 
Antônio Luiz de 
Penha (1976).
Fonte: Acervo 
FCRB

Primeira xilogra-
vura que apareceu 
em folheto de 
cordel (1907).
Fonte: Acervo 
FCRB

Figura 5

Figura 6

Os folhetos desta categoria são caracterizados 

pela presença de fotografias na sua capa, 

principalmente as de artistas de cinema 

reproduzidas em clichês de metal. Maranhão (1981) 

faz a seguinte observação acerca dessa influência 

do cinema na literatura de cordel:

O “cine”, como é carinhosamente tratado 

no cordel, sempre exerceu uma influência 

muito grande na poesia popular, 

não somente, com seus temas de amor, 

“bang-bang”, da Bíblia ou da História 

Universal, como também, os poetas 

se serviram largamente de fotos dos seus 

grandes astros: na clássica pose do mocinho 

e da mocinha, abraçados, rostinhos colados, 

rindo para o leitor (MARANHÃO, 1981, p.61).

Em declaração ao autor, o poeta Severino Marques 

de Souza, o Palito, revela que os clichês eram 

adquiridos de jornais: “Aquilo era baratinho; aqueles 

clichês a gente comprava no ‘Jornal do Comercio’. 

Depois de usado durante a semana, como reclame 

de filme” (MARANHÃO, 1981, p.65). 

João José, editor da Tipografia Luzeiro do Norte,

 foi quem mais utilizou de fotografias de artistas 

de cinema em suas capas de cordel. Havia também 

poetas que utilizavam fotos pessoais, de parentes 

e colegas, para produzir clichês e ilustrar 

seus folhetos.

São os folhetos que possuem capas feitas em 

xilogravura4. As gravuras desse tipo são produzidas 

principalmente a partir da madeira imburana, 

cortadas com gilete, estilete ou ponta de faca e não 

possuem nenhuma influência da gravura medieval 

europeia do século XIV, segundo Maranhão (1981).

A primeira xilogravura em folheto de cordel 

apareceu em 1907 na página interna do folheto A 

Vida de Antônio Silvino (FIG. 6) do poeta Francisco 

das Chagas Batista (FRANKLIN, 2007).

Apesar de ter aparecido em 1907, foi só a partir 

da década de 1920 com a Tipografia São Francisco 

em Juazeiro do Norte, que eles ganharam 

popularidade. José Bernardo da Silva, dono da 

Tipografia, por decorrência do alto preço 

e demora da produção dos clichês de metal, pois 

vinham de Fortaleza ou do Recife, começou 

a encomendar xilogravuras aos artistas locais 

como Damásio Paulo da Silva, Mestre Noza, 

e Walderêdo Gonçalves.

Acredita-se que na década de 1920, mais 

precisamente em 1925 (MARANHÃO, 1981), José 

Bernardo da Silva fez sua primeira encomenda 

de xilogravura para capa de cordel, essa 

encomenda foi feita a Mestre Noza, importante 

artista popular local. A xilogravura iria ilustrar 

o folheto de José Pacheco A propaganda de 

um matuto com um balaio de maxixe. A capa 

apresentava uma mulher sentada numa cadeira,

um homem com uma cesta de maxixes na cabeça 

e um “diabo” dando esmola a um velho sertanejo. 

Este fato é considerado um marco na história 

dos folhetos de cordel, pois se acredita que Noza 

foi o pioneiro da arte da xilogravura em capas 

de cordel na região de Juazeiro.

Durante o início, a xilogravura não tinha uma boa 

aceitação pelo público consumidor, o sertanejo 

fotoGrafia GraVUra popUlar

4
  A xilogravura consiste na arte de 

gravar na madeira. Semelhante 

ao processo de carimbo, na 

xilo entalha-se a madeira. As 

partes deixadas em alto relevo 

correspondem ao preto e as 

entalhadas, ao branco.
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Cordel da 
Tupynanquim 
(2006). Fonte: 
Acervo FCRB

Figura 9

Figura 7   Capa desenhada por Damásio Paulo (1973). 
Fonte: Acervo FCRB

Figura 8   Cordel da Editora Luzeiro. Fonte: Acervo 
FCRB

nordestino. Segundo Franklin, a ideia da xilogravura 

não prosperava diante do público tradicional 

do folheto popular. Apesar da pregação da elite 

cultural e econômica, ela sofria a resistência 

no sertão. Era comum o comentário maldoso 

contra alguém: “Fulano é feio como capa 

de cordel” (FRANKLIN, 2007, p.24).

A zincogravura era a técnica que tinha a 

preferência do público, por apresentar artistas

 de cinema conhecidos e por ter uma qualidade 

gráfica melhor que os clichês de madeira. O poeta 

e editor Manoel Caboclo e Silva, em declaração 

à Liêdo Maranhão, explica:

A zincogravura é uma coisa que ajuda 

o povo de menor cultura, porque o clichê 

de zinco representa figura nítida e perfeita 

de uma artista. E o clichê de madeira 

representa a inteligência. Eu não desprezo 

nem um e nem outro. Um é para o matuto 

e o outro é para o intelectual, porque 

o intelectual acha que seja mais perfeita 

uma coisa manual, do que uma coisa 

mecânica (MARANHÃO, 1981, p.23).

Apesar da não popularidade na época 

do surgimento, a xilogravura resistiu e hoje em dia 

se tornou um dos símbolos da literatura de cordel, 

por representar através de seus traços todo 

o imaginário do sertanejo nordestino.

 

Durante o início do aparecimento da xilogravura em 

capas de cordel, importantes nomes destacaram-

se, principalmente em Juazeiro do Norte (Ceará) 

foram eles: Damásio Paulo, Walderêdo Gonçalves 

e João Pereira. Hoje em dia, a arte está difundida 

por toda a região nordeste, se destacando artistas 

como: Stênio Diniz, Abraão Batista, Dila e J. Borges

Nesta categoria estão os folhetos atuais, 

com capas coloridas e que utilizam uma tecnologia 

mais moderna, em relação às categorias anteriores, 

para sua produção, como a impressão em offset. 

Foram escolhidas duas editoras que são referência 

em se tratando de literatura de cordel para 

exemplificar esses tipos de folhetos.

A primeira é a editora paulista Prelúdio, fundada

 em 1952, pelos irmãos Arlindo e Armando. Além 

de ter um folheto maior (15 x 20cm) que o tamanho 

dos folhetos tradicionais (11 x 16 cm), a Prelúdio 

foi uma das pioneiras na impressão em cores5. 

Na época, a editora sofreu protestos dos editores 

tradicionais, pois seus folhetos fugiam do padrão 

dos folhetos de cordel tradicionais. Na década 

de 1970, a Editora Prelúdio passou por uma crise 

financeira e foi à falência. Os irmãos Arlindo 

e Armando logo retomaram o negócio com o nome 

de Luzeiro Editora e em 1981 passou a se chamar 

Editora Luzeiro, funcionando até hoje no bairro 

paulista da Saúde.

A segunda editora é a cearense Tupynanquim 

fundada em 1995, por Klévisson Viana. A editora 

que inicialmente publicou livros, revistas e 

jornais variados, passou em 1999 a dedicar-se 

exclusivamente à literatura de cordel e às histórias 

em quadrinhos. O número de publicações chega 

a quase 600 obras de mais de uma centena de 

autores, inéditos e veteranos. Os folhetos da 

editora possuem o mesmo formato dos folhetos 

tradicionais e a maioria dos deles é ilustrada pelo 

próprio Klévisson.

folhetos ConteMporâneos

5
  Descobriu-se recentemente 

que a carioca Livraria H. Antunes 

publicou folhetos de cordel com 

capas coloridas a partir da década 

de 1940, sendo assim, a pioneira 

na impressão de capas 

de cordel coloridas.
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Com esta pesquisa foi possível constatar que houve uma rica produção gráfica 

no nordeste brasileiro desde meados do século XIX, essa produção só comprova 

os escritos de Rafael Cardoso que defende a ideia de que houve design no Brasil 

antes da implantação de um curso de ensino superior6:

Há cem anos anteriores a tal data (1963) eram exercidas entre nós 

atividades projetuais com alto grau de complexidade conceitual, 

sofisticação tecnológica e enorme valor econômico, aplicadas à 

fabricação, à distribuição e ao consumo de produtos industriais 

(CARDOSO, 2005, p.8).

O autor ainda ressalta que “o conhecimento do passado projetual anterior a 

1960 é o primeiro passo para uma melhor compreensão daquilo que pode ser 

entendido como uma identidade brasileira no campo do design” (CARDOSO, 

2005, p.12). E o cordel pode ser considerado como um dos elementos da 

identidade do design na região nordeste, que é tão ligada à xilogravura 

e ao imaginário popular.

Esse estudo de folhetos de cordel abre espaço também para futuras pesquisas 

no campo do design vernacular, pois estes eram produzidos à margem do 

conhecimento erudito, por artistas locais, autodidatas, que não passaram pela 

academia ou um curso técnico para aprender as técnicas de produção.

Foi possível observar também que o cordel teve uma evolução tardia em relação 

a outros tipos de publicações, os livros, por exemplo, tiveram seus primeiros 

volumes impressos em cores e offset na década de 1930, já o cordel, teve suas 

primeiras impressões coloridas e em offset apenas em meados da década 

de 1940.

Acredita-se que esse atraso se deve aos editores de cordel que, apesar 

de buscarem produzir folhetos que chamassem a atenção pelas suas capas, 

se preocupavam que eles não tivessem um alto custo de produção, causando 

um preço final maior para o consumidor. Por isso, a impressão em cores veio 

a aparecer com um atraso em relação a dos livros e não se tornou popular. Supõe-

se também que, por ter perpetuado por tanto tempo com um formato econômico 

e ilustrações de caráter popular, o cordel ganhou sua identidade, ocasionando, 

hoje em dia, um estranhamento ao se observar folhetos com formatos maiores e 

ilustrações muito sofisticadas, que fogem bastante à linguagem visual “original”, 

oriunda da xilogravura.

 

Considerações finais

6
 primeiro curso de ensino 

superior em design no 

Brasil começou na Esdi 

(Escola Superior de Desenho 

Industrial) no ano de 1963 

no Rio de Janeiro 

(NIEMEYER, 2007).
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resUMo abstraCt

This paper seeks to characterize the alphabetic 

writing system in relation to the diversity of existing 

systems. Aims to approximate typeface designers 

who work in multi-script to fields such linguistics 

and grammatology, required in design area. 

As an approach strategy to analyze the conceptions 

of the philosopher Vilém Flusser and the classicist 

Eric Havelock in contrast to the ideas of the linguist 

Peter T. Daniels and the historian John Man. From 

the clash of these four views are extracted some of 

the criteria that we consider essential to subsidize 

the typeface multi-script design in their linguistic 

and grammatological aspects.

Keywords: Alphabet, multi-script typeface design, 

grammatology.

O presente artigo busca caracterizar o sistema 

de escrita alfabético em relação à diversidade 

de sistemas existentes. Seu objetivo é aproximar 

designers tipográficos que projetam em 

múltiplas escritas de temas da linguística e da 

gramatologia, exigidos nesse campo de trabalho. 

Como estratégia de abordagem são analisadas 

as concepções do filósofo Vilém Flusser e do 

classicista Eric Havelock em contraposição às do 

linguista Peter T. Daniels e do historiador John Man. 

Do embate dessas quatro visões são extraídos 

alguns dos critérios que consideramos essenciais 

para subsidiar o design tipográfico multiescrita em 

seus aspectos linguísticos e gramatológicos.

Palavras-chaves: Alfabeto, design tipográfico 

multiescrita, gramatologia

alfabeto: o Melhor 
sisteMa de esCrita? 
UMa qUerela indUzida 
entre flUsser e 
haVeloCk VersUs 
daniels e Man

is the alphabet the best Writing system? 
a Quarrel induced betWeen Flusser and 
havlock versus daniels and man.

sérgio luciano da silva
universidade do estado de minas gerais
sergiolucianosilva@gmail.com

O tema deste artigo envolve uma nomenclatura que oferece suporte conceitual e que estabelece 

termos básicos que vêm sendo adotados tanto por profissionais quanto por organizações 

envolvidas em comunicação escrita. Essa terminologia tem sido direcionada à pesquisa 

acadêmica assim como ao desenvolvimento de padrões para o crescente mercado das múltiplas 

escritas. Apesar disso, palavras como alfabeto e escrita, entre outras de uso cotidiano, ainda são 

empregadas por alguns pesquisadores em suas acepções não especializadas no debate científico. 

Diante desse quadro, considerando a exigência de rigor e a necessidade de um vocabulário 

preciso, antes de passarmos propriamente ao tema, apresentamos em resumo alguns desses 

termos, elaborados pelo linguista Peter T. Daniels (1996):

 

Sistema de escrita (Writing system ) — esta expressão diz respeito às formas de representação 

gráfica das palavras e sons dos idiomas, nas suas distintas classes (substantivos, verbos, adjetivos, 

advérbios e os mais diversos vocábulos) e que se encerram dentro de um conjunto de elementos 

organizados (uma ortografia). Em outras palavras, sistema de escrita é a estrutura e forma 

particular em que um idioma é redigido. O termo possui também a função de classificação. Por 

exemplo, as línguas portuguesa e grega fazem uso do sistema de escrita alfabético.

Escrita (Script ) — um conjunto de signos que representam textualmente um ou mais sistemas 

de escrita. Por exemplo, quatro escritas compõem o sistema de escrita da língua japonesa: kanji, 

hiragana, katakana e romaji.

Alfabeto (Alphabet ) — o termo se origina das duas primeiras letras da escrita grega (alfa e beta). 

O alfabeto é um sistema de escrita formado por letras, tanto consoantes quanto vogais, que 

partilham igual privilégio na constituição de sua estrutura. Alguns exemplos notórios de alfabetos 

são as escritas latina, grega e cirílica.

Abjad (Abjad) — o termo tem origem nas quatro primeiras letras da escrita arábica (alef, beh, jeem 

e dal). Como o alfabeto, o abjad também é um sistema de escrita. Entretanto, suas principais letras 

são consoantes ou vogais longas, tendo suas vogais excluídas ou indicadas apenas por marcas 

nas consoantes. Exemplos de abjad são a escrita arábica e a hebraica.

Silabário (Syllabary ) — sistema de escrita em que cada símbolo está representado por uma 

terMinoloGia básiCa
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consoante e uma vogal (às vezes mais de uma consoante e uma vogal). Assim, grosso modo1, as 

unidades não são chamadas letras, mas sílabas. São silabários as escritas hiragana e katakana 

utilizadas no Japão.

Abugida (Abugida) — o termo tem origem nas quatro primeiras consoantes (alf, bet, gaml, dant) 

e quatro primeiras vogais da tradicional forma da escrita etiópica (-ä -u -i -a). O sistema de escrita 

abugida é uma mistura das características dos sistemas silábicos e alfabéticos. Cada consoante 

vem associada com uma vogal (usualmente a vogal a).

Logossilabário (Logosyllabary ) — neste sistema de escrita as unidades são usadas para 

representar palavras e/ou morfemas (menores unidades linguísticas que possuem significado) 

e em alguns casos representar sílabas. A escrita han usada para o chinês (e também conhecida 

como escrita ideográfica) é um exemplo de logossilabário.

A lista anterior serve de guia para delimitar e organizar as escritas de acordo com similaridades 

estruturais de seus sistemas. Os sistemas de escrita são, na verdade, muito complexos e, quando 

analisados mais detidamente, revelam características que dificultam sua classificação dentro 

de um modelo simplificado, como o apresentado aqui. Um exemplo é o de que os sistemas de 

escritas, em determinados idiomas, podem misturar diversas escritas. No caso do japonês, são 

empregados um logossilabário (han), dois silabários (hiragana e katakana) e um alfabeto (romaji) 

usado para transcrição fonética (UNICODE, 2009, p. 180-181). Outro exemplo apontado por 

Daniels (1996, p. 4) é o da impossibilidade de uma escrita ser puramente logográfica. Isto porque, 

entre outros pontos, na representação de uma linguagem não deve constar apenas suas palavras, 

mas também palavras e nomes estrangeiros.

1
Daniels (1996, p. 4) faz 

ainda uma distinção entre 

Simple Syllabaries e Featural 

Syllabaries.

teMas e objetiVos

O design tipográfico envolvendo mais de uma escrita (multiescrita) cresce no 

cenário mundial devido às exigências da comunicação cada vez mais globalizada. 

Neste contexto, novos campos de estudo como a linguística e a gramatologia 

passaram a ter relevância para a formação do designer tipográfico interessado 

em projetos dessa natureza. Não é sem razão que o consórcio Unicode, que 

estabelece o atual codificador para representação digital de caracteres 

para computadores, incorporou em seu livro a lista de definições de escritas 

apresentada na seção anterior (UNICODE, 2009, p. 178). O esforço da equipe 

do Unicode é não somente distinguir os diversos sistemas de escrita em suas 

características, mas preservar suas particularidades.

No entanto, atualmente, mais de 60% do que é consumido em escritos no 

mundo está grafado na forma de alfabetos (MAN, 2002, p. 20). Como causa 

para o que se supõe ser o relativo triunfo desse sistema de escrita sobre os 

demais, especialistas em tecnologia apontam o poder de invenções ocidentais 

como a imprensa, o computador, a internet e seus diversos desdobramentos. 

Por outro lado, historiadores e analistas políticos procuram demonstrar como 

o colonialismo e a dominação, que vem desde os romanos, disseminaram e 

impuseram o alfabeto a tantos povos, idiomas e culturas. Porém, por tudo o que 

veremos a seguir, acreditamos que se em algum momento for encontrada uma 

explicação, a mesma será complexa e talvez contenha um pouco de cada um 

desses aspectos.

O objetivo deste artigo não é fechar a questão, mas expor e analisar mais alguns 

elementos que podem ser incluídos no elenco das causas, para ajudar a eliminar 

alguns equívocos e compor uma visão mais rica das características do sistema 

alfabético, sem depreciar outros sistemas de escrita. A intenção é fornecer 

aos designers tipográficos subsídios e fundamentos que estão fora da esfera 

técnica, mas que são igualmente relevantes para os que trabalham com diversas 

culturas, línguas e escritas.

  

Existe uma ideia disseminada fora dos círculos de estudos dos sistemas de 

escrita que associa o sucesso do alfabeto ao fato de seu surgimento ser o mais 

recente na história das escritas e, portanto, carregar em sua estrutura uma 

evolução em relação aos sistemas anteriores. Contrariamente a essa ideia, que 

traz em si um pretenso progresso, procuramos compor uma visão alternativa, 

fundada na história, na cultura e na constituição das escritas. Nossa abordagem 

contrapõe a visão progressista e a histórico-cultural confrontando, de um lado o 

filósofo Vilém Flusser e o classicista Eric Havelock e de outro o linguista Peter T. 

Daniels e o historiador John Man. E do cotejo de algumas de suas ideias, 

extraímos nossa posição.
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 flUsser e haVeloCk: o proGresso 
nos sisteMas de esCrita

Iniciar com o pensamento de Vilém Flusser tem 

dupla motivação. Por um lado, diversas de suas 

reflexões vêm sendo apropriadas e exploradas 

em pesquisas em áreas da comunicação e do 

design. Por outro, o tema da escrita é recorrente 

em seus trabalhos. Um exemplo disso encontra-

se no capítulo 4 (Letras), do livro A escrita: há 

futuro para a escrita? Lá, Vilém Flusser volta sua 

atenção para os motivos que teriam conduzido o 

homem à criação do alfabeto. Flusser constrói sua 

argumentação em momentos distintos. Primeiro, 

procurando associar o alfabeto a uma estrutura 

mais articulada de registro da língua: “A língua 

falada aparece, depois da invenção do alfabeto, 

como preparação para a língua escrita, e o alfabeto 

foi inventado para, acima de tudo, ensinar o homem 

a falar corretamente.” Em seguida, como forma 

de suplantar um discurso mais primordial da 

civilização, ele argumenta: “O alfabeto foi inventado 

para substituir o falar mítico pelo falar lógico, e 

com isso substituir o pensar mítico pelo lógico.” 

(FLUSSER, 2010, p. 46).

As afirmações de Flusser, do modo como ele as 

apresenta, indicam uma valorização da linguagem 

escrita em relação à oral, o que já as tornam de 

natureza polêmica. Além disso, talvez por suas 

preocupações se encontrarem mais no território da 

reflexão filosófica, não dialogam com a paleografia 

nem se apoiam em uma terminologia2 em seu 

sentido estrito. Não que tal falta de fundamentação 

se justifique, porém o mais relevante é que sua 

visão assemelha-se à que era difundida nos 

estudos sobre escritas desde o final do século XIX. 

Por mais de um século, conforme afirma Peter T. 

Daniels (1996, p. 8), foi disseminado o conceito 

de evolução para a história das escritas com o 

pressuposto de que o ápice do progresso se 

encontraria no sistema alfabético. 

Não sabemos se os argumentos de Flusser, 

justificando a “invenção” do alfabeto como um 

aprimoramento das habilidades discursivas do 

ser humano, advêm da difusão dessas ideias. Em 

seus ensaios Flusser raramente cita as fontes. No 

entanto, suas reflexões indicam similaridades com 

algumas das concepções do estudioso classicista 

Eric A. Havelock (1994). Havelock faz parte 

daqueles estudiosos que supõem uma evolução 

na constituição dos sistemas de escritas. Uma 

tese controversa, criticada por linguistas, e que 

perpassa os estudos de Havelock, é a de que um 

sistema de escrita não simplesmente expressa 

e registra a fala, os pensamentos e as ideias, 

mas pode liberá-los ou cerceá-los dependendo 

da eficácia ou complexidade do sistema. E o 

exemplo de eficácia para Havelock seria o sistema 

alfabético: concebido pela primeira vez pelos 

gregos a partir de alterações na escrita fenícia, 

conduziria à toda riqueza da produção literária 

e cultural grega. Tal sucesso deveu-se, segundo 

Havelock, ao fato de o alfabeto ser simples o 

bastante para ser aprendido por qualquer um 

em pouco tempo e abrangente o suficiente para 

abarcar os fonemas da língua grega.

Havelock (1994, p. 67) tem uma visão peculiar 

do processo no interior do qual surgiu o alfabeto. 

Parte do pressuposto, aceito pela comunidade 

científica, de que a escrita fenícia foi a base para 

a constituição da escrita grega. Apesar de ter em 

mente que a escrita fenícia é composta apenas por 

2
Conforme o tradutor 

Murilo Jardelino da Costa, 

“de acordo com Gustavo 

Bernardo [Revisor] o autor 

[Vilém Flusser] é avesso a 

jargões terminológicos.” 

(FLUSSER, 2010, p. 12)

consoantes, apoia-se nos estudos de gramatologia 

de I. J. Gelb para caracterizá-la como um silabário 

(HAVELOCK, 1994, p. 68). No nosso entendimento, 

a concepção de Gelb interessa a Havelock uma 

vez que o ajuda a distanciar conceitualmente a 

estrutura da escrita fenícia da ideia de alfabeto. 

Como consequência, reduz a relevância da escrita 

fenícia para a constituição da grega, reforçando 

com isso a caracterização do sistema alfabético 

como revolucionário.

Apoiado nessa tese, Havelock destaca a estrutura 

do alfabeto em detrimento dos sistemas anteriores:

Se a pista para a seleção de conteúdo que se 

encontra nos textos próximo-orientais está 

na natureza de sua grafia, não será certo que 

a riqueza de conteúdo comparativamente 

maior dos textos gregos se deve, 

correspondentemente, à superioridade 

dos recursos técnicos da grafia grega? 

(HAVELOCK, 1994, p. 74)

O alfabeto, encorajando a produção 

de enunciado insólito, estimulou os 

pensamentos novos, que podiam ficar 

disponíveis em forma escrita, ser lidos e 

relidos, e assim irradiar sua influência entre 

leitores. Não é um acaso o fato de que as 

culturas pré-alfabéticas do mundo sejam 

também pré-científicas, pré-filosóficas 

e pré-letradas. (HAVELOCK, 1994, p. 86)

Do ponto de vista de Havelock, também os 

desdobramentos que sucedem à “invenção” grega 

não são relevantes: “Uma vez inventado, o alfabeto 

forneceu a resposta integral a um problema, e 

nunca mais houve necessidade de reinventá-lo. 

As variantes romana e cirílica são apenas isso – 

variantes – e nada mais.” (HAVELOCK, 1994, p. 

14). Preocupado com o valor conceitual inerente 

ao alfabeto, enquanto sistema de escrita, até 

mudanças não conceituais como a das formas 

e estilos das letras, fundamentais para o design 

tipográfico, são entendidas por Havelock como 

desvios e imperfeições:

A virtuosidade caligráfica de qualquer 

espécie estimula a perícia letrada e é por ela 

estimulada, mas é adversa à socialização do 

domínio da escrita. As carreiras infortunadas 

das versões grega e romana do alfabeto 

durante as Idades das Trevas e as Idades 

Médias dão suficiente demonstração 

desse fato. Multiplicaram-se os estilos de 

grafia das letras, suas formas tornaram-

se esquisitas e obscuras, por ação das 

diferentes escolas de escribas nucleadas em 

centros de ensino rivais. Este fracionamento 

do alfabeto não teria ocorrido em tal escala 

não fosse o colapso da educação letrada 

generalizada. (HAVELOCK, 1994, p. 337-338)

Em resumo, tanto em Flusser quanto em Havelock 

existe uma sobrevalorização da escrita em sua 

forma alfabética: no caso de Flusser este excesso 

ocorre em detrimento do discurso oral e em 

Havelock vai além, considerando também sua 

relação com os demais sistemas de escrita. Outro 

ponto em comum a ambos é a suposição de que 

o alfabeto foi capaz não somente de implementar 

novas estruturas discursivas na literatura, mas 

possibilitar a constituição do pensamento lógico, 

científico com as suas diversas consequências para 

a civilização ocidental.
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daniels: história e CUltUra nos sisteMas de esCrita

Claro que as concepções anteriores, apoiadas nas ideias de evolução e de 

progresso, mais do que numa visão histórica e cultural, não ficaram sem resposta 

e crítica por parte da comunidade científica. No caso específico de Havelock, 

que estruturou e divulgou sistematicamente suas concepções durante sua 

vida acadêmica, muitas foram as críticas que suas proposições receberam em 

trabalhos de seus contemporâneos e continuam recebendo após sua morte. Um 

exemplo vem do linguista Peter T. Daniels:

Bernal expôs o antissemitismo que impregnava o orientalismo, pelo 

menos até meados do século XX. É chocante encontrá-lo atuando 

quarenta anos depois, mas o que mais pode ser entendido das seguintes 

declarações de Eric Havelock? Havelock era um classicista, originalmente 

de Toronto, que considerou que o grande divisor de águas na história da 

humanidade cai entre oralidade e escrita, uma visão que é agora comum, 

mas errada, ou pelo menos simplista (Olson 1994, cap. 1). Para Havelock, 

no entanto, a alfabetização começou apenas com a introdução do alfabeto 

grego, a ferramenta que possibilitou a literatura grega, a filosofia grega, 

o pensamento grego.  Não contente com a elevação das belles lettres 

gregas, Havelock depreciou e denegriu tudo o que veio antes. (DANIELS, 

1996, p. 27-28)

O cuidado que Daniels tem em caracterizar e valorizar as escritas em seu 

contexto histórico e cultural em parte é fruto de sua trajetória assim como 

das posições epistemológicas que ele assumiu dentro da linguística e da 

gramatologia.  Daniels foi aluno I. J. Gelb, que de acordo com o próprio Daniels 

foi “um pioneiro no campo da gramatologia”. Juntamente com William Bright, 

Daniels organizou o livro The world’s writing systems3, obra que reúne artigos 

de estudiosos sobre uma extensa lista de escritas e que foi um dos projetos não 

realizados por Gelb (DANIELS, 1996, p. xxxvii). 

Assim, apesar das possíveis influências de Gelb, devemos considerar que Daniels, 

diversamente de seu mestre, classifica a escrita fenícia não como um silabário, 

mas como um abjad. E isso faz toda diferença tanto para aproximar o fenício 

conceitualmente do grego como para evitar que o fenício seja subestimado 

como faz Havelock. Em outras palavras, para Daniels não existe simplesmente 

progresso quando uma escrita mais antiga serve de base para a constituição 

de outra, mas o que ocorre nas diversas diferenciações está ancorado em 

um processo histórico e cultural. Grosso modo, no caso do modelo de escrita 

fenício, constituído de 22 letras, somente consoantes, os gregos fizeram as 

devidas adaptações para a sua língua e acrescentaram as vogais. Para Daniels, 

qualquer defesa da supremacia de uma escrita sobre as demais é sintoma de 

pouca atenção e estudo sobre o universo histórico, cultural e das línguas no 

3
O tipógrafo, poeta e 

escritor Robert Bringhurst 

expressou-se sobre esta obra 

nos seguintes termos: “Em 

1996, dois linguistas, Peter 

Daniels e William Bright, 

publicaram um catálogo 

analítico dos sistemas de 

escrita mundiais (The World’s 

Writing Systems), e o editor 

da obra declarou que este 

cobria ‘todos os alfabetos 

oficialmente usados 

no mundo, assim como 

também seus antecessores 

históricos’. O ‘oficialmente’ 

da frase acima é grandioso, 

embora não signifique 

muito. Ainda que exceda 

a novecentas páginas, o 

catálogo omite milhares de 

alfabetos, inclusive alguns 

(zuni e navajo, por exemplo) 

que são veículos ‘não oficiais’ 

de importantes obras 

literárias. Todavia, o catálogo 

de Daniels e Bright ainda é 

o esforço mais significativo 

já realizado nessa tarefa 

monumental, ainda 

incompleta.” (BRINGHURST, 

2006, p. 60-61) Itálico nosso.

interior das civilizações. Para ele não se pode privilegiar, por exemplo, o alfabeto, sem 

ter em consideração que o mesmo não é o sistema mais adequado para linguagens 

semíticas como o hebraico, o aramaico e o arábico. Nesses casos, os abjads, segundo 

Daniels (1996, p. 27) são mais apropriados. Outro argumento de Daniels, contrário 

ao privilégio de qualquer sistema de escrita sobre os demais, é que a média de 

velocidade de leitura nas diversas escritas é uniforme. Por último, com relação ao 

ideal do alfabeto de ter correspondência de cada letra com cada fonema, como pensa 

Havelock, tal característica somente se deu na origem, uma vez que a linguagem se 

altera constantemente enquanto a escrita permanece invariável por longos períodos 

(DANIELS, 1996, p. 27).

Numa visão congruente com a de Daniels encontra-se a de outro linguista, M. 

O’Connor, ao afirmar que:

A prática comum de se referir às escritas semíticas do Ocidente como 

“alfabetos” poderia ser defendida com o fundamento de que nenhum sistema 

de escrita representa tudo que é relevante para a linguagem: a diferença entre 

o que uma escrita semítica representa e o que o alfabeto grego representa 

é uma diferença real, mas uma diferença de grau e, portanto, dificilmente 

com fundamentos para explicar a contribuição grega inquestionável para o 

crescimento da tradição ocidental. (CONNOR, 1996, p. 88)

Tais posições oferecem o contraponto mínimo para a crítica das concepções de 

Flusser e de Havelock. No entanto, para avançar na compreensão daquilo que 

caracteriza o alfabeto é preciso encontrar novos elementos que não contradigam as 

considerações estabelecidas até este momento por Daniels, nas quais nos apoiamos. 

Tais elementos devem ao mesmo tempo ampliar a discussão sobre a singularidade 

e capacidades desse sistema de escrita. É nesse sentido que o historiador John Man 

oferece sua contribuição.

john Man: siMpliCidade, iMperfeição
 e adaptabilidade do alfabeto

O livro A história do alfabeto de John Man (2002) é relevante 

para nosso propósito. Nesse trabalho Man apresenta-nos 

o alfabeto ao mesmo tempo caracterizando-o como um 

instrumento intelectual admirável, sem se esquecer da 

importância dos demais sistemas de escrita:

 

Os gregos antigos não inventaram o alfabeto. Ele estava 

no ar, por assim dizer, havia mais de mil anos antes de 

ser encampado pelos gregos. Possivelmente nada do 

seu gênio oral teria sido preservado a não ser por um 
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surpreendente golpe de sorte. Acontece que 

eles viviam perto de uma das culturas que 

haviam tropeçado no alfabeto, e acontece 

que se encontravam em um estágio crucial de 

evolução social que os tornava abertos à sua 

adoção. Somente olhando um pouco mais para 

trás é que podemos compreender onde e por 

que o alfabeto floresceu, por que agradou a 

uns mas não a outros, e que papel os gregos 

desempenharam ao aceitá-lo, adotá-lo e 

transmiti-lo ao nosso mundo. (MAN, 2002, p. 22)

Ora, com essas afirmações Man não somente escapa 

da visão eurocêntrica, ou “chauvinista” de Havelock, 

como diria Daniels (1996, p. 26), mas põe a questão 

das particularidades do alfabeto em perspectiva com 

demais sistemas de escrita. Na concepção de Man, a 

qualidade distintiva desse sistema diz respeito ao seu 

conceito composto da associação de sons de vogais 

e consoantes a elementos atômicos, letras. Como 

consequência, temos que “todo o discurso humano 

pode ser simbolizado por duas ou três dúzias de sinais 

sem sentido” (MAN, 2002, p. 12). Um sistema de 

escrita com apenas vinte ou trinta elementos torna tal 

concepção extremamente simples em sua estrutura, 

principalmente se comparado com silabários e outros 

sistemas, que se compõem de centenas até milhares 

de elementos. Mas, além disso, o alfabeto é também 

singular. Man destaca que a escrita pode ter sido 

inventada quatro vezes em locais e épocas diversas 

(China, Mesopotâmia, Egito e América Central). O 

mesmo ocorreu com o sistema numérico decimal 

(Babilônia, China, Índia e América Central). Mas, a ideia 

da escrita, com características alfabéticas, segundo 

ele, surgiu uma única vez e se espalhou através de 

diversas formas pelas mais variadas culturas. 

(MAN, 2002, p. 18)

Distintamente do que considera Flusser, ao entender 

que o objetivo do alfabeto é substituir o falar mítico 

pelo falar lógico, e do que defende Havelock sobre 

a complexidade em que a cultura foi alçada após o 

advento do alfabeto, John Man (2002) acredita que 

o alfabeto surge como uma necessidade prática de 

registro. E como as sutilezas das línguas não podem 

ser representadas com o alfabeto, poder-se-ia pensar 

que o mesmo não consegue simbolizar exatamente 

aquilo que falamos. Por exemplo:

O inglês é notoriamente inadequado para 

representar essa construção mental. O c às 

vezes soa como k, outras como s. Qu soa como 

kw. X pode soar como gz (exact) ou ks ou cks 

(mas não significam a mesma coisa, como em 

tax/tacks). Y pode soar como ai (fly), ou i (baby), 

ou ii (yes) Um som que não possua letras, o s de 

pleasure, se transforma em zh em Zhirinovsky 

e pode também ser soletrado como z (azure) ou 

ge (camouflage), embora em outros casos de ge 

seja preciso acrescentar o som de um d (rage, 

age). Existem nada menos do que 11 formas 

de soletrar o som geralmente representado 

por sh (nation, shoe, sugar, mansion, mission, 

suspicion, ocean, conscious, chaperon, schist, 

fuchsia) e 13 se acrescentarmos uma versão 

local de nauseous e a estranha interjeição 

pshaw. Coisas estranhas como essa mostram 

que o inglês escrito é, em parte, um silabário - é 

preciso reconhecer a sílaba no contexto para 

pronunciá-la corretamente. 

(MAN, 2002, p. 89-90)

Mas, de acordo com Man (2002), é exatamente essa 

imperfeição (ou incapacidade de representar todos 

os sons) que faz a força do alfabeto. Esta escrita não 

se adapta exatamente a um idioma, mas, segundo ele, 

com alguma adequação pode adaptar-se a todos. Para 

Man, o propósito oculto do alfabeto é

reconciliar duas forças antagônicas: possuir 

tantos símbolos quanto possível para 

representar a sua língua da forma mais precisa 

que se possa conseguir; e ao mesmo tempo 

restringir os seus símbolos para garantir um 

rápido aprendizado, e escrita e leitura fáceis.” 

(MAN, 2002, p. 98). 

Na prática este antagonismo se resolve com poucos 

elementos, que variam de vinte e poucos a quarenta, 

dependendo da língua.

retoMada das ConCepções dos aUtores, CrítiCa
e posição própria

Retornando a Flusser, se avançamos um pouco mais na análise que este autor 

faz, podemos supor um distanciamento de seu pensamento da tese de Havelock. 

Como isso ocorre?

Ao final do mesmo capítulo 4 (Letras), em que Flusser apontara a razão para a 

invenção do alfabeto, ele acrescenta a possibilidade da superação deste sistema 

de escrita considerando consensual o desejo de superação da consciência 

histórica:

O motivo por trás da invenção do alfabeto foi superar a consciência 

mágico-mítica (pré-histórica) e garantir espaço para uma nova 

(histórica) consciência. O alfabeto foi inventado como código da 

consciência histórica. Se nós devemos abrir mão do alfabeto, isso se 

dará provavelmente porque estamos nos esforçando para superar a 

consciência histórica. Estamos cansados do progresso, e não apenas 

cansados: o pensamento histórico comprovou-se irracional e homicida. 

Essa é a razão verdadeira (e não desvantagem técnica do alfabeto), pela 

qual estamos preparados para desistir desse código. 

(FLUSSER, 2010, p. 48-49)

Alie-se a isso a visão particular que Flusser tem de progresso: “O progresso, 

como se diz, não equivale obrigatoriamente a um aprimoramento. Afinal, os 

dinossauros foram, de certo modo, belos animais.” (FLUSSER, 2010, p. 18). Assim, 

à primeira vista, os argumentos de Flusser afastam suas reflexões da posição 

progressista de Havelock. Este distanciamento é duplo: não somente supõe 

a possibilidade de superação do sistema de escrita alfabético, como também 

critica a ideia de progresso, ideia cara a Havelock. Porém, se nos detivermos um 

pouco mais sobre as afirmações de Flusser veremos que ele próprio admite que

 a razão verdadeira para nossa civilização desistir do alfabeto não é técnica. 

E se o motivo é, como afirma Flusser, superar a consciência histórica, 

entendemos que ele considera que o alfabeto tem influência sobre nossa 

maneira de pensar e constituir a realidade. E nesse ponto ainda existe 

concordância entre Flusser e Havelock.

Contrariamente ao que sustenta Havelock, não acreditamos que, de fato, um 

determinado sistema de escrita tenha poder de alçar e distinguir uma civilização, 

acima das demais. Nem sequer que um sistema seja capaz de limitar nossa 

capacidade reflexiva de tal modo que cogitemos abandoná-lo, como sugere 

Flusser. Existe aqui um ponto essencial a ser discutido. Não podemos nos 

esquecer de que primeiro aprendemos a pensar, no interior de uma língua, e 

somente depois aprendemos a ler e a escrever. Se nossa capacidade de pensar 

se exerce no interior de uma língua, não significa que o sistema de escrita que 
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utilizamos nos cerceie ou nos controle a tal ponto que deixemos de encontrar 

soluções para nossos problemas mais fundamentais, por causa dele. Devemos 

ter em mente aquilo que é essencial para a nossa constituição enquanto seres 

humanos. Como afirma Robert Bringhurst:

A escrita em si pode ser tanto mais como menos que uma linguagem. Ela 

pode ser mais que uma linguagem porque pode se desenvolver em ricas 

e variadas formas de arte gráfica. E pode ser menos porque, por mais 

que a adoremos, a escrita não é uma parte indispensável da experiência 

humana ou uma condição humana perene. Se a linguagem for perdida, a 

humanidade estará perdida. Se perdermos a escrita, algumas civilizações 

e sociedades serão perdidas, mas muitas permanecerão — e não há razão 

alguma para pensar que essas alternativas são inferiores. 

(BRINGHURST, 2006. p. 78)

Assim, é com esses critérios em mente que não compartilhamos, por exemplo, 

determinada concepção eurocêntrica de que só é possível pensar conceitos 

filosóficos ocidentais dentro de uma específica língua e escrita ocidental. Os 

árabes não só traduziram Aristóteles do grego para o arábico, como também 

preservaram e estabeleceram uma tradição do pensamento peripatético 

que posteriormente retornou ao Ocidente e o influenciou. E mesmo que 

entendêssemos nosso pensamento histórico como “irracional e homicida”, 

ao modo de Flusser, ainda assim não consideramos adequado abrir mão de 

um sistema de escrita que tem se mostrado, na prática, eficiente, seja ele qual 

for. Nem estamos convencidos de que substituir sistemas não alfabéticos por 

alfabéticos poderá estimular novos pensamentos, como sugere Havelock.

Quanto às posições congruentes de Peter T. Daniels e John Man, até que ponto 

elas coincidem? A compreensão que Daniels têm de que o alfabeto ou qualquer 

outro sistema de escrita não é uma estrutura universal e que, portanto, não 

pode ser aplicado indistintamente a qualquer língua, contraria em certa medida 

o argumento da flexibilidade e simplicidade de Man. E mesmo no interior das 

línguas que atualmente fazem uso do bem-sucedido alfabeto latino, flexibilidade 

e adaptabilidade somente se tornam possíveis abrindo-se mão da simplicidade 

de 26 letras que Man exalta. De fato, quando incluímos maiúsculas, minúsculas e 

sinais diacríticos para cobrir as variações das diversas línguas de escrita romana, 

saltamos de dezenas para centenas4 de elementos.

Independente das diferenças nas convicções de Daniels e de Man, o importante 

é que ambos mantêm uma atitude de valorização da diversidade. Ora, se 

cada escrita, com sua história, está impregnada de cultura e carrega suas 

particularidades, essas exigências da linguística e da gramatologia também 

devem ser incorporadas aos projetos no ato da criação tipográfica. Agir com

 esse nível de consciência é uma das garantias de preservação da riqueza 

e pluralidade das escritas.

4
É o que nos mostra, por 

exemplo, Robert Bringhurst 

(2005, p. 315-323), ao 

listar um conjunto de mais 

de seiscentos caracteres 

latinos (entre maiúsculas, 

minúsculas e sinais 

diacríticos) utilizados 

atualmente em centenas 

de línguas.
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REVISTA TRANSVERSO NORMAS DE PUBLICAÇÃO

norMas de
pUbliCação

A revista Transverso – Diálogos entre Design, Cultura e Sociedade divulga trabalhos originais na forma 

de artigos, ensaios, entrevistas e resenhas com temática relacionada à crítica do design a partir dos 

seus vínculos transdisciplinares com as Letras, as Artes e as Ciências Humanas e Sociais. 

A revista Transverso publicará:
a) artigos inéditos sobre assuntos compreendidos, segundo os critérios do autor, no eixo editorial 

da publicação;

b) ensaios, inclusive visuais, sobre as dimensões transdisciplinares do design com as Letras, as Artes e 

as Ciências Humanas e Sociais;

c) entrevistas com autores e designers;

d) resenhas de livros, teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso relacionados ao eixo 

editorial da publicação.

Apresentação dos trabalhos

Somente será aceito para publicação um trabalho de cada autor.

O autor de artigo, ensaio, resenha etc. deve enviar em documento separado, devidamente assinado, 

autorização para a publicação do seu trabalho.

Os ensaios e entrevistas devem conter até 10 mil caracteres, incluindo os espaços, o que corresponde a 

aproximadamente cinco páginas impressas em papel tamanho A4, utilizando-se a fonte Arial, corpo 12, 

espaço 1,5 entre linhas, duplo entre parágrafos e margens de 3 cm.

As resenhas e resumos de publicações recentes, dissertações e teses, brasileiras ou estrangeiras, devem 

conter até 5 mil caracteres, incluindo os espaços, o que corresponde a aproximadamente duas páginas 

impressas em papel tamanho A4, utilizando-se a fonte Arial, corpo 12, espaço 1,5 entre linhas, duplo entre 

parágrafos e margens de 3 cm.

O material deverá vir devidamente revisado pelo autor, sendo cada página impressa rubricada por ele. 

Os editores e membros do Conselho Editorial se reservam o direito de fazer nova revisão e/ou sugerir 

alterações, quando essas se fizerem necessárias.

Os originais não serão devolvidos aos seus autores, mesmo não sendo publicados. Os autores cedem os 

direitos autorais à revista Transverso – Diálogos entre Design, Cultura e Sociedade, podendo, todavia, 

posteriormente, publicar os mesmos trabalhos em outros meios desde que constem os créditos da revista.

O conteúdo e as referências das contribuições enviadas é de exclusiva responsabilidade dos seus autores.

Os autores serão informados por e-mail sobre a publicação ou não de seus artigos. Os editores não se 

responsabilizarão pelo não recebimento da comunicação dessa informação aos autores que tiverem as 

mensagens eletrônicas a eles endereçadas devolvidas pelos provedores. Não serão fornecidos aos autores 

os pareceres sobre artigos não aceitos.

Normas para editoração dos textos e imagens

Todos os textos deverão ser enviados em duas vias impressas e em arquivo eletrônico (CD) editado através 

do programa Microsoft Word for Windows.

O material enviado para publicação deve estar acompanhado de folha de rosto contendo:

• título;

• autor ou autores;

• instituição à qual o autor está vinculado e a atividade que exerce na mesma;

• titulação acadêmica;

• endereço pessoal e de trabalho completos, bem como telefones (e ramais, se for o caso);

• e-mail para contato.

Os artigos encaminhados devem ter entre 20 e 30 mil caracteres, incluindo os espaços, o que corresponde 

a aproximadamente 20 páginas impressas em papel tamanho A4, utilizando-se a fonte Arial, corpo 12, 

espaço 1,5 entre linhas, duplo entre parágrafos e margens de 3 cm.

O original deve desenvolver-se na seguinte sequência: título, nome do autor e sigla da instituição à qual 

se acha vinculado abaixo do nome, resumo de até 150 palavras e até cinco palavras-chave em português; 

texto do artigo; título, resumo e palavras-chave traduzidas para outra língua (espanhol ou inglês), referências 

bibliográficas e notas. Agradecimentos ou dedicatórias devem vir no final no final do artigo.
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As ilustrações devem vir acompanhadas de legendas com a indicação da fonte original, quando não forem 

originais do próprio trabalho apresentado, e deverão ser encaminhadas impressas e em arquivos eletrônicos 

(no mesmo CD que contiver o texto do artigo) separados, devendo ser indicado, no texto, o lugar onde 

serão inseridas. As imagens devem ser do próprio autor, de domínio público ou virem acompanhadas da 

autorização expressa do seu autor para publicação na revista, digitalizadas

em formato .jpg com, no máximo, 20 cm de largura e altura proporcional e 300 dpi de resolução, com 

legendas e créditos.

As citações devem seguir as normas da ABNT, em específico a NBR 10520. Para as menções e autores, no 

decorrer do texto, recomenda-se o sistema de chamadas Autor (data) ou (AUTOR, data).

As notas de rodapé devem ser exclusivamente explicativas, numeradas e apresentadas no pé-da-página.

Quanto às notas de indicação bibliográfica deve-se observar a seguinte norma:

Citação direta: sobrenome do autor em maiúsculas, ano da publicação e página entre parênteses logo após 

a citação.

As citações diretas, transcrição literal, curtas devem vir entre aspas no decorrer do texto quando tiverem 

até três linhas. As citações longas, com mais de três linhas, devem ter 4 cm de recuo, sem aspas.

Referências

As referências bibliográficas, baseadas na ABNT, deverão ser completas, dispostas em ordem alfabética 

de sobrenome de autor e cronológica para títulos do mesmo autor, atendendo-se às regras para indicação 

bibliográfica a seguir especificadas:

a) Citação de artigo de revista deverá conter: autor do artigo, título do artigo, título da revista grifado, local 

da publicação, número do volume, número do fascículo, páginas inicial e final do artigo citado, mês e ano da 

publicação;

b) Citação de capítulo de livro deverá conter: autor, título do capítulo, organizador da coletânea, título do livro 

grifado, número da edição (somente a partir da segunda), local de publicação, editora, ano, página inicial e 

final do capítulo;

c) Citação de livro deverá conter: autor, título grifado, número da edição (somente a partir da segunda), 

local de publicação, editora, ano, número total de páginas. As páginas, a partir da segunda, deverão ser 

numeradas na margem superior direita.

Endereço para correspondência
Revista Transverso – Diálogos entre Design, Cultura e Sociedade.

Escola de Design da UEMG

Centro de Extensão - 6º andar

Avenida Presidente Antônio Carlos, 7545 – São Luiz

Belo Horizonte, MG – CEP 31270-010

E-mail: eduemg@uemg.br

Observações

Referências enviadas com erros ou incompletas são da inteira responsabilidade dos autores.


