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Somente o tempo vai me revelar quem sou 

As cores mudam 

As mudas crescem 

Quando se desnudam 
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Daquelas dores que deixamos para trás 

Sem saber que aquele choro valia ouro 

Estamos existindo entre mistérios e silêncios 

Evoluindo a cada lua a cada sol 

Se era certo ou se errei 

Se sou súdito se sou rei 

Somente atento à voz do tempo saberei 
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RESUMO  

 

OLIVEIRA, Naiara Gomes de. Do Profeta Gentileza ao AT.9+1.ED: o aporte do imaginário 

no trajeto projetual do design. 2018. 368f. Tese (Doutorado) – Escola de Belas Artes, 

Universidade Federal da Bahia. 

 

A crise nos projetos de design perpassa pela homogeneização de padrões, vemos “o mesmo do 

mesmo”, soluções sem “alma”. O mundo mudou e as formas de se fazer design também, indicando 

a necessidade de atualizações e novas proposições. A metodologia projetual hodierna não tem dado 

conta de algumas necessidades contemporâneas, faltam subsídios que atendam de forma respeitosa 

a diversidade cultural, as emoções, a natureza e as contradições da humanidade. Assim, a partir da 

obra do Profeta Gentileza abrem-se caminhos para uma compreensão do design que transborde as 

questões materiais, produtivas, tecnológicas e mercadológicas. Busca-se refletir sobre os processos 

simbólicos no trajeto projetivo do design contemporâneo com o auxílio da antropologia do 

imaginário de Gilbert Durand.  O objetivo é propor por meio de uma reflexão que articula design, 

arte e imaginário, em uma abordagem teórico-prática-metodológica observar e analisar o aporte  

do imaginário no trajeto projetual do designer por meio do método AT.9+1.ED (Teste Arquetipal 

de 9 elementos + 1 Elemento de Design). Propõe-se métodos, modos de proceder  

para um trajeto projetivo que contemple algumas demandas do design e da sociedade na 

contemporaneidade. Coloca-se à disposição o método AT.9+1.ED para se pensar e fazer design, 

privilegiando a dimensão simbólica. Com a continuidade das aplicações e consequente 

aprimoramento do AT9+1ED, ter-se-á como resultado um método e suporte para a observação 

de questões subjetivas relevantes e também como coletor de dados do modus operandi que abarca a 

paisagem psicológica do indivíduo frente a um problema de design, direcionando para possíveis 

sugestões/soluções/recomendações e também para uma ressignificação do processo, ou seja, 

projetar o design com sentido hermenêutico e criativo. 

 

 
Palavras-chave: Design, AT.9+1.ED, Teoria do Imaginário, Profeta Gentileza, Trajeto Projetual 
 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

OLIVEIRA, Naiara Gomes de. From the Prophet Gentileza to AT.9+1.ED: imaginary input 

into projectual path of design. 2018. 368f. Thesis (Doctorate) – Escola de Belas Artes, 

Universidade Federal da Bahia. 

 

 The crisis in design projects goes through patterns homogenization, we see "same of the same", 

solutions without "soul". The world has changed and ways of designing also, indicating a need for 

updates and new propositions. Modern design methodology has not been aware of some 

contemporary needs, lacking subsidies that meet in a respectful way cultural diversity, emotions, 

nature and mankind contradictions. Thus, from the work of Prophet Gentileza. paths open up 

towards an understanding of a design that goes beyond the material, productive, technological and 

marketing issues. A search to make reflections about symbolic processes in the projective path of 

contemporary design supported by Gilbert Durand’s anthropology of the imaginary. The objective 

is to propose through a reflection that articulates design, art and imaginary, in a theoretical-

practical-methodological approach to observe and analyze the input of the imaginary in designer's 

trajectory through the method AT. 9 + 1. ED (Archetype test of 9 Elements + 1 Design Element). 

It proposes methods, ways of proceeding to a projective path that contemplates some demands of 

design and contemporary society. The AT. 9 + 1. ED method is placed to think and design, 

privileging the symbolic dimension. With continuous application and consequent improvement of 

the AT9 + 1ED, will bring as result a method and support for observing relevant subjective issues 

and also as a data collector of the modos operandi  that encompasses individual’s psychological 

landscape facing a design problem, directing to possible suggestions/solutions/recommendations 

and also for a process resignification, namely thinking and designing with purposes. 

 

 Keywords: Design, AT.9+1.ED, Imaginary Theory, Prophet Gentileza, Projective Path 

 

 

 

 



 

 

 

 

RÉSUMÉ 

 

OLIVEIRA, Naiara Gomes de. Du Prophète Gentileza au AT.9+1.ED : l’apport de 

l’imaginaire dans le trajet de conception du design. 2018. 368f. Thèse de Doctorat- École de 

Beaux-Arts, Université Fédérale de Bahia. 

  

La crise dans les projets du design passe par l'homogénéisation des produits, on voit "le même du 

même", des solutions sans "âme". Le monde a changé et les façons de faire du design aussi, 

indiquant le besoin de mises à jour et de nouvelles propositions. La méthodologie du trajet de 

conception du design actuelle n'a pas tenu compte de certains besoins contemporains, il y a un 

manque de contributions qui respectent la diversité culturelle, les émotions, la nature et les 

contradictions de l'humanité. Ainsi, tenant compte des travaux du prophète Gentileza, nous 

ouvrons des voies à une compréhension du design qui déborde les questions matérielles, 

productives, technologiques et du marché. On tente de réfléchir sur les processus symboliques dans 

le trajet de conception du design contemporain avec le concours de l'anthropologie de l'imaginaire 

de Gilbert Durand. L’objectif est de proposer, par le biais d’une réflexion qui articule design, art et 

imaginaire, une approche théorique-pratique-méthodologique pour observer et analyser la 

contribution de l’imaginaire dans le trajet de conception du designer à travers de la méthode l’AT.9 

+ 1.ED (Teste Archétypal à 9 éléments + 1 élément de Design). Nous  proposons des méthodes, 

des façons de procéder pour un trajet projectif qui contemple certaines exigences du design et de 

la société à la contemporanéité. Nous utilisons aussi la méthode AT.9 + 1.ED pour penser et faire 

design, en privilégiant la dimension symbolique et mythique. Avec la continuité des applications et 

la conséquente mise au point de l’AT9 + 1ED, nous pensons parvenir à affiner cette méthode pour 

l’observation de questions subjectives pertinentes, ainsi que comme collecteur de données du modus 

operandi qui comprend le paysage psychologique de l’individu devant à un problème de design, en 

orientant pour des possibles suggestions / solutions / recommandations et aussi vers un nouveau 

sens du processus, c’est-à-dire de penser et de concevoir avec du sens herméneutique et novateur. 

  

Mots-clé : Design, AT.9+1.ED, Théorie de l'imaginaire, Prophète Gentileza, Trajet de Conception 

du Design 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

“ Peço-te o prazer legítimo, E o movimento preciso, Tempo, Tempo, Tempo, Tempo ...” 
Caetano Veloso 

 

 

A minha porção pesquisadora é constituída por uma faceta humana e dionisíaca, mortal e imortal, 

sagrada e profana. É impossível negar a minha essência instauradora cheia de dendê. Desta forma, 

não posso começar de outro jeito e é por isso que Dionísio abre essa introdução, aquele que nasceu 

duas vezes, no ventre da mãe e na coxa do pai. Deus grego do vinho, das festas, da natureza, da 

fecundidade, da alegria, que inspira a fertilidade e a libido e assume o papel de revelar aos mortais 

os segredos do cultivo da videira em meio às contradições. É esse o perfil desta apresentação e 

desta pesquisa, que pretende revelar experiências que unem, misturam, transbordam as 

contradições e articula o acadêmico e o popular.  Assim como Dionísio essa investigação nasceu 

várias vezes e se consolidou na “orgia” dos saberes, na “embriaguez” da dúvida e no “banquete” 

do aprendizado, desta forma a construção desta introdução será desenvolvida por itens para uma 

melhor compreensão desta tese e de sua complexidade.  

 

 

 
 

1.1 APRESENTAÇÃO 

 

“ É preciso um pouco de tudo para fazer um homem.” 
Gilbert Durand 

 
 

Essa pesquisa faz parte do programa de doutorado vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 

Artes Visuais da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, na linha de pesquisa: Arte 

e Design: processos, teoria e história, que tem como objetivo desenvolver a investigação sobre 

diversos aspectos e interfaces das artes com design, tecnologia e ciências humanas. Abrangendo 

estudos que articulam teorias e procedimentos presentes na história do design e da arte e seus 

respectivos desdobramentos, incluindo aspectos sociais, ergonômicos, sistemas tecnológicos e 

metodologias da representação projetual. 
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A orientadora desta investigação é a Professora Dra. Ana Beatriz Simon Factum, tendo como co-

orientador o Professor Dr. Alberto Filipe de Abreu Araújo que foi convidado pela sua 

inquestionável expertise sobre a Teoria do Imaginário de Gilbert Durand no processo de 

doutorado sanduíche (1 ano) em integração com o Programa de Pós-Graduação do Departamento 

da Teoria da Educação e Educação Artística e Física do Instituto de Educação da Universidade do 

Minho, tendo o aporte da bolsa CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior). 

 

Para que serve o meu conhecimento? O que me mobiliza nesta pesquisa são as pessoas, a gentileza 

e o respeito, sem essa reflexão não consigo responder ao questionamento anterior. Uma pesquisa 

acontece com pessoas, suas experiências, teorias, ações, contestações, convergências, divergências, 

necessidades. Antecipadamente, meu respeito e gratidão a todos os meus professores, os com 

diploma e os sem diploma, sem exceção. Peço licença e saio do texto acadêmico tradicional para 

apresentar meus orientadores: Profeta Gentileza, Profa. Ana Beatriz e Prof. Alberto, sem eles seria 

impossível. Se for para falar de onde se inicia, se isso é que se considera uma introdução, é 

imprescindível contextualizar, é preciso começar pelo “começo” e pelas pessoas, pois a academia 

só existe por conta delas e para elas. A crise nos valores contemporâneos não pode nos afastar das 

pessoas e da essência da academia. A universidade não deveria ter muros (materiais e imateriais) e 

sim pontes, infelizmente essa realidade ainda é distante.  

 

Profeta Gentileza, professor da vida, sem títulos institucionalizados, da “periferia”, sua 

universidade e formação se deu nas ruas, junto ao seu povo com dores e alegrias. É com ele que 

começa todo o processo desta pesquisa. A partir de uma experiência pessoal que foi um divisor de 

águas na minha vida, conheci a verdadeira essência da gentileza por meio da arte e do design. O 

trabalho do Profeta reverbera em mim de forma irreversível e avassaladora, ressignificando o meu 

modo de estar e de ser no universo, e isso repercute também na minha atuação profissional.  

 

Iniciei a pesquisa sobre o Profeta Gentileza na especialização em Artes Visuais: Cultura e Criação 

no ano de 2009. Aprofundei a pesquisa sobre a temática por meio dos estudos do professor, escritor 

e pesquisador em arte e cultura Leonardo Caravana Guelman da Universidade Federal Fluminense, 

trabalho este que teve a orientação do professor, escritor e teólogo Leonardo Boff. No mestrado 

em 2011 fui apresentada a Teoria do Imaginário de Gilbert Durand pelo meu orientador Prof. Dr. 

Edson Dias Ferreira, onde iniciei meu trajeto de pesquisa por este campo. No doutorado em 2014 
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surge à oportunidade de compreender melhor a obra do Profeta Gentileza e suas contribuições 

como artista e designer vernacular via teoria do imaginário de Gilbert Durand. 

 

Profeta Gentileza, brasileiro, artista, designer, “educador”, gente. Sua trajetória como profeta tem 

início em 17 de dezembro de 1961. De homem do campo a Profeta, foi uma grande jornada que 

contarei mais tarde. Sua contribuição se dá na reflexão e ação para o mundo a restituir. Como o 

mito da Fênix, ele nasce das cinzas e transborda a esperança, a persistência e a transformação. Seus 

ensinamentos se engendram em uma perspectiva conceitual simples e profunda: A Gentileza. A 

sua “teoria” nos ensina sobre a realidade e as necessidades humanas, se estabelece como 

contraponto fundamental em relação à forma de vida hodierna. Ensina-nos como projetar o 

material e o imaterial de forma universal, para todos.  

 

O professor Leonardo Guelman (2009) define o Univvverso Gentileza como uma estruturação 

simbólica, uma conformação ético-religiosa e uma visão de mundo. Um contexto que nos levará a 

compreender a sua própria emergência como profeta, na percepção de uma crise profunda das 

relações, sobre a qual ele não deixará de lançar seu próprio desígnio como alternativa, construindo 

em nós uma utopia positiva diante do mundo e suas complexidades, nos devolve a possibilidade 

da sensibilidade no pensar, no agir, no estar no mundo. 

 

Articular esses campos do conhecimento (arte, design e imaginário) pode nos oferecer pistas para 

uma pedagogia do imaginário. Numa perspectiva durandiana, considera-se que, se através do 

imaginário nos reconhecemos como humanos e atribuímos sentido às coisas e ao mundo, só uma 

pedagogia que valorize o “imaginário aprendente”, poderá efetivamente se apropriar do seu sentido 

original de construção da cultura por meio da educação. Tendo como fio condutor a interrogação 

sobre a possibilidade de se ensinar alguém a se comportar imaginativamente, desenha-se uma 

pedagogia do imaginário como metáfora do processo de humanização por meio da função 

imaginante (TEIXEIRA, 2006). O apoio da Pedagogia do Imaginário para esta investigação se dá 

pela sua importância na reflexão do profissional de design para além do projetar, falamos na 

possibilidade de reabilitar e “re-significar” o processo de formação e atuação do designer. Araujo 

explica: 

Face ao exposto, a pedagogia do imaginário afirma-se como uma “pedagogia 
táctica”, a expressão é de do próprio Gilbert Durand, e, como tal, deve ser 
deliberadamente orientada no sentido da dinâmica dos símbolos (1979b, p. 126), 
pois os símbolos, dando que pensar, merecem uma hermenêutica adequada, 
designada de hermenêutica simbólica ou instaurativa, desenvolvida por Durand 
na sua obra A imaginação simbólica (1979b, p.89-117) (ARAUJO, 2009). 
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A partir da união destas forças, pretende-se estabelecer as possíveis conexões e aplicações da 

antropologia do imaginário de Gilbert Durand ao campo do design. Apresentando novos métodos 

ao trajeto projetual do design que contemplem conteúdos capazes de proporcionar o encontro com 

os aspectos simbólicos. O caráter subjetivo/simbólico que está envolvido e subdesenvolvido nas 

práticas projetuais foram os sinalizadores importantes, a fresta para adentrar o campo da 

investigação. Portanto, aqui se configura, através dessa perspectiva, uma abertura para as 

abordagens que se utilizam dos estudos do Imaginário. 

 

O que quero dizer com o que fiz? Por que criamos várias formas para expressar a mesma coisa? 

Os objetos e espaços projetados dentro do campo do design também cumprem o papel de 

mediação entre a humanidade e o mundo, portanto, podem atuar simbolicamente. Neste sentindo, 

para superar o abismo do vazio nos projetos de design na atualidade, faz-se necessário investir 

sentidos e significados no ato de projetar. O design pode a se afastar da materialidade e caminhar 

em direção as experiências, emoções, sentidos, a imaterialidade, as interações.  

 

Tendo como referência a obra do Profeta Gentileza, que tem sua gênese no imaginário individual 

e coletivo e que expressa e processa a articulação entre três campos do conhecimento, a saber: arte, 

design e imaginário, estudam-se os aspectos que produzem imagens para além da racionalidade 

intencional e desvelem o imaginário como organizador dos seus processos. Todo o histórico 

investigatório e os desdobramentos desta pesquisa florescem dessa semente, a obra do Profeta 

Gentileza. A construção do seu imaginário está ligada com os aspectos pragmáticos da vida, como 

os conflitos, a cultura, a cidade, o povo, a religião. Sua obra pode ser considerada como arte popular 

e design vernacular pelas suas características de cunho simbólico, funcional, filosófico, social, 

político e cultural que contém significados, funções e demandas da sua época.  

 

Sob a perspectiva de uma sinergia do design, da arte, do imaginário e da obra do Profeta Gentileza, 

propõe-se reflexionar sobre os processos de criação e produção da imagem no trajeto projetual do 

design como princípio da articulação de ações e pensamentos que se estabelecem nas periferias e 

nas fronteiras. A obra do Profeta se instaura na base da empatia e da ética e é a partir disso que se 

começam as reflexões a respeito de novas perspectivas sobre as atividades abrangidas pelo design 

na contemporaneidade. A gênese desta pesquisa começa na observação do processo, da produção 

e dos desdobramentos da obra do Profeta Gentileza. É a metáfora da gentileza que nos instiga a 

escarafunchar o trajeto antropológico do imaginário durandiano para começar a tecer a sua 

utilização no campo projetual do design.  
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A tese está estruturada no âmbito analítico-teórico-prático onde foca-se na relação do design e a 

articulação com a Teoria geral do Imaginário de Gilbert Durand. Questões como complexidade, 

ativismo, ensino, transversalidade, ética, empatia, sustentabilidade, cultura, arte, materialidade, 

imaterialidade, concreto, abstrato, objetivo, subjetivo, erudito e popular engendram 

questionamentos e formalizam problematizações que incentivam o nosso percurso investigatório.  

 

O mundo mudou e as formas de se fazer design também, indicando uma necessidade de 

atualizações e novas proposições no fazer e no pensar design. A crise no campo chegou e as lacunas 

continuam a se expandir. Não há respostas satisfatórias por via da metodologia projetual 

institucionalizada e tradicional que deem conta da construção de sentidos e significados para o 

mundo complexo. Aqui não se apontam soluções, mas suscitam-se reflexões e propõem-se ações 

no trajeto projetivo que possam ajudar a refletir algumas questões do design na contemporaneidade 

com vistas para a complexidade, na intenção de se fazer e pensar um design com sentido e para 

todos, um design universal e sensível. 

 

Por meio de uma reflexão que articula design, arte e imaginário propõe-se, através de uma 

abordagem prático-teórica observar e analisar os valores da função simbólica na tomada de decisões 

no trajeto projetual do designer. Como resultados esperados propõe-se colocar à disposição mais 

um método para se pensar e agir com a complexidade no processo de projetar do design, onde os 

valores subjetivos e imateriais que fazem parte desse “novo” designer e usuário, sejam evidenciados 

e possam recomendar e/ou sugerir soluções de design que direcionem para um design sensível, 

gentil, sem perder a racionalidade e dando a devida importância a subjetividade. 

 

 

1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O processo do design é complexo e tem como objetivo a resolução de um problema por meio das 

tomadas de decisões que envolvem questões objetivas e subjetivas, neste sentido observa-se que 

os profissionais pouco têm refletido sobre os percursos escolhidos e as questões que envolvem a 

subjetividade e as complexidades hodiernas. Estamos ávidos no fazer, na ação, na produção. Nos 

perdemos nos processos do design, nas suas entrelinhas, não fazemos as devidas reflexões para um 

design empático, sustentável, sensível. 
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Estamos presos aos softwares como salvadores e acorrentados aos hardwares como simulações de 

poder e qualidade, e os produtos/serviços finais continua vazios, sem sentido. Não conseguimos 

conceituar, apenas entregar, o que na lógica do capitalismo funciona. Mas como tudo na vida tem 

preço, pagaremos a fatura sendo soterrados de “coisas” inúteis, sem significado. O buraco negro 

contemporâneo é o esvaziamento do sentido das coisas e da vida. O ter é temporário, o ser é 

atemporal. O design como um caminho para solução de problemas precisa estar atento às 

necessidades contemporâneas, a complexidade, a incerteza. 

 

O mercado amadureceu e o usuário também, apesar da homogeneização de produtos e serviços, 

da globalização, cada vez mais busca-se a personalização, a individualização. O movimento 

funcionalista que teve grande relevância na história do design (1920-1950) cai por terra, pois o 

design evoluiu no seu pensar e fazer e notou as suas inúmeras funções: técnicas, operacionais, 

simbólicas, etc. Observa-se que não existe a forma ideal ou apenas os aspectos da materialidade, 

identifica-se que a imaterialidade, a subjetividade é que dá sentido ao produto/serviço de design, 

ou seja, são os valores simbólicos que dão “valor” e não deixam cair na categoria dos descartáveis. 

Ao projetar-se em um sentido de perenidade, está-se pensando com o conceito dos valores 

simbólicos, que façam sentido e que tenham impacto no posicionamento consciente de compra, 

sustentabilidade, respeito e empatia com a humanidade e a natureza.  

 

A maioria das metodologias de projeto ensinadas nas escolas de design no Brasil e utilizadas pelos 

designers não tem dado conta das necessidades da humanidade e do mundo complexo, faltam 

subsídios que atendam as demandas holísticas da sociedade e da natureza. A compreensão do 

design precisa transbordar as questões materiais, produtivas, tecnológicas e mercadológicas. É 

necessário repensar de que forma podemos atribuir sentidos e significados nesse processo na 

contemporaneidade. Com a crise instalada, sobretudo na condução projetual, entende-se que é 

necessário ressignificar os trajetos do projeto e propor alternativas.  
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1.3 QUESTÕES DE PARTIDA 

 

o De que forma o imaginário pode ser um aporte relevante ao campo projetivo do design? 

o Por que os projetos de design estão sem alma e vazios de significado e sentido? 

o De que forma o trajeto projetual pode atender algumas demandas do mundo complexo? 

o Como se pode indicar um caminho possível no trajeto projetivo contemporâneo em um 

mundo onde as diferenças e particularidades são obliteradas?  

o É possível subsidiar as tomadas de decisões projetuais privilegiando a dimensão 

simbólica? 

 

 

 

 

 

1.4 MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

 
A possibilidade de arriscar é que nos faz homens. 

Voo perfeito no espaço que criamos. 
Ninguém decide sobre os passos que evitamos. 

Certeza de que não somos pássaros e que voamos. 
Tristeza de que não vamos, por medo dos caminhos. 

Damário da Cruz 

 

 

Além da motivação acadêmica como pesquisadora, docente e designer, é na minha “performance 

como gente” que consome e vive no mundo complexo das incertezas e inseguranças, que me 

motiva, e é a mola mestra. Questiono-me sobre a minha contribuição ao planeta e a humanidade. 

Aprendi duramente com a violência urbana que precisava me posicionar de alguma forma, lógico 

dentro da minha existência diante do universo. Parece um discurso piegas para uma tese, mas não 

discutimos esse tipo de assunto na academia, apenas enquadramos títulos, preenchemos currículos 

e carga-horárias, infelizmente é essa a realidade atual. Precisa-se de espaço para a vida real, para o 

imaginário, considerando o duplo (ser e estar) e a experiência, pois a humanidade é instaurada e 

composta por muitas camadas, é necessário reconhecer as diversas dimensões. 
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A nossa experiência de vida sempre é colocada em segundo plano, com menos relevância. Um 

caráter fundamental do imaginário é a experiência. Não falamos do amor, da dor. No mundo dos 

simulacros e simulações, parafraseando Baudrillard (1993), fingimos, encenamos. A realidade 

deixou de existir, e passamos a viver a representação da realidade difundida pela mídia na sociedade 

pós-moderna. Acredito que é preciso agregar e valorizar o que vivemos com o aprendizado 

acadêmico. Compartilhar experiências para gerar conhecimento, unir teoria e prática de fato com 

a realidade e a essência que nos engendra, deixar nossa “marca” pessoal. 

 

O acontecimento do aprendizado pela perspectiva da violência, paradoxalmente, me fez aprender 

pelo prisma da gentileza.   A minha escolha como pesquisadora foi a de refletir e agir por meio da 

minha atuação profissional e pessoal. Coloco-me como um simples jardineiro que trabalha 

arduamente com a terra, tenta perceber seus sinais vitais, seu tempo, seus segredos para semear. A 

semente da gentileza já trouxe muitos frutos, a sala de aula, o mercado, a vida e esta investigação já 

são seus “sinais” frutificando. 

 

Nos séculos XX e XXI tem-se desenvolvido uma revisão dos métodos projetuais no campo do 

design com vistas à contemplação das complexidades e dinâmicas contemporâneas. Nesse cenário, 

as ações do pensar e do projetar precisam ser revisitadas com novos aportes teóricos e 

metodológicos que deem conta das demandas humanas e da natureza. É possível, através da 

filtragem de dados nos bancos de pesquisa, constatar a carência de estudos e discussões no Brasil 

que abordem design, arte e imaginário. Segue as estatísticas geradas por meio da plataforma Scopus 

nos últimos dez anos (2008-2018) em relação às seguintes temáticas: design and imaginary gráficos 

(1 e 2); art and imaginary (gráficos 3 e 4); art and design and imaginary (gráficos 5 e 6); arte and 

design and imaginário (gráficos 7, 8 e 9).  
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Gráfico 1: Gráfico 1: Pesquisa Scopus design and imaginary (palavras em inglês) - resultados por ano e universidades 
(2008-2018).  
 
 
 
 

 
 

 

 

Fonte: Scopus (julho 2018). 

 

 

Gráfico 2: Pesquisa Scopus design and imaginarypalavras em inglês) - resultados por países e campos de estudo (2008-

2018). 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Scopus (julho 2018). 
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Gráfico 3: Pesquisa Scopus art and imaginary (palavras em inglês) - resultados por ano e universidades (2008-2018). 
 
 
 

 

 

 

 

Fonte: Scopus (julho 2018). 

 

 

 

Gráfico 4: Pesquisa Scopus art and imaginary (palavras em inglês) - resultados por países e campos de estudo (2008-
2018). 
 
 

 

  

 

Fonte: Scopus (julho 2018). 
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Gráfico 5: Pesquisa Scopus art and design and imaginary (palavras em inglês) - resultados por ano e universidades 
(2008-2018). 
 
 

 

 

 

 

Fonte: Scopus (julho 2018). 

 

 

 

 

Gráfico 6: Pesquisa Scopus art and design and imaginary (palavras em inglês) - resultados por países e campos de 
estudo (2008-2018). 
 
 

 

  

 

Fonte: Scopus (julho 2018). 
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Gráfico 7: Pesquisa Scopus arte and design and imaginário (palavras em português) - resultados por ano (2008-2018)  
 

 

 

 

 

Fonte: Scopus (julho 2018). 

 

 

 

 

 
Gráfico 08: Pesquisa Scopus arte and design and imaginário (palavras em português) - resultados por universidades 
(2008-2018).  
 

 

 

Fonte: Scopus (julho 2018). 
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Gráfico 09: Pesquisa Scopus arte and design and imaginário (palavras em português) - resultados por países e campos 
de estudo (2008-2018). 
 

 

  

 

Fonte: Scopus (julho 2018) 

 

 

 

Esses resultados comprovam a carência de estudos que contemple a abordagem desta investigação, 

indicando que é necessário e urgente propor trajetos projetuais que deem conta da complexa 

sociedade contemporânea e suas infindáveis pautas éticas a serem consideradas e atendidas. Na 

gênese de todo processo de design (produto/serviço) deveria haver um trajeto projetivo que desse 

conta do aspecto subjetivo. Os questionamentos no campo do design devem ultrapassar a categoria 

da materialidade e da tecnologia, pois antes de tudo isso, existe uma humanidade e uma natureza 

que suplica sobrevivência. É necessário pensar no “valor agregado” como nos diz Rafael Cardoso 

(2016, p.113): Por meio do design, atribui-se significados aos artefatos, que ficam associados a 

conceitos abstratos como estilo, status, identidade. Isso, em essência, é o que queremos dizer 

quando falamos em “valor agregado”.  

 

Diante da lacuna de meditações que abordem essas diretrizes no design, é que se propõem pontos 

de reflexão que ajudem a sugerir caminhos e recomendações que abarquem as necessidades 

contemporâneas. Com um trajeto projetual enriquecido de significados é possível produzir além 

da aparência, da visualidade e da função operacional ou técnica. Ao se projetar ratificam-se aspectos 

simbólicos, revelam-se valores e estimulam-se comportamentos mais conscientes de consumo, 

produção, utilização e descarte frente às demandas da complexidade. 
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1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GERAL 

 

Propor o método AT.9+1.ED (Teste Arquetipal de 9 elementos + 1 Elemento de Design), 

observando e analisando o aporte do imaginário no trajeto projetual do designer, a partir 

de uma reflexão que articula design, arte e imaginário em uma abordagem teórico-prática- 

metodológica. 

 

 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

o Examinar e revisar a bibliografia e os documentos relevantes sobre antropologia do 

imaginário de Gilbert Durand, do design vernacular, da arte popular, do campo projetual 

do design e seus desdobramentos; e a obra do Profeta Gentileza como uma produção de 

design vernacular e arte popular para fazer as possíveis articulações e reflexões sobre a 

função da dimensão do imaginário no seu processo de produção e criação; 

o Analisar a dinâmica da função operativa simbólica no trajeto projetual do design e 

compreender o processo de tomadas de decisão no campo projetivo e avaliar os desafios e 

a atuação do design na contemporaneidade para propor recomendações e/ou reflexões; 

o Investigar a Antropologia do Imaginário de Gilbert Durand e o teste AT.9 (arquétipo teste 

de 9 elementos) de Yves Durand para aplicação ao campo do Design analisando as 

experiências simbólicas na construção de sentidos e significados no campo projetivo do 

design; 

o Desenvolver e aplicar o método AT.9+1.ED (Teste Arquetipal com 9 elementos + 1 Elemento 

de Design) para auxiliar, desenvolver, gerar, organizar e/ou traduzir referências simbólicas 

relevantes para o desenvolvimento de sugestões/ recomendações / soluções para os 

projetos em design; 
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1.6 HIPÓTESE 

Entende-se que é necessária uma subversão nos modos de projetar e de pensar o projeto na 

atualidade. Repensando o conservador conceito de que a forma segue a função podem-se abrir 

caminhos para ressignificar o trajeto projetual. Precisa-se observar uma nova dimensão do 

pensamento projetivo, mais flexível, agregador, ético, universal, sensível às questões humanas, 

históricas, sociais e culturais. A crise do design está em resolver os problemas com formas efêmeras, 

apenas criando artefatos para uso, praticamente descartáveis. À medida que os objetos viram 

dejetos, aquele projeto que ontem operava como solução, hoje se apresenta como obstáculo e 

problema [...] os objetos acabam resistindo aos seus projetos. Tornam-se ruínas. (CARDOSO, 

2016, p.125). 

 

A partir destas reflexões propõe-se a seguinte hipótese para a tese: 

 

O AT.9+1.ED (Teste Arquetipal com 9 elementos + 1 Elemento de Design) - teste adaptado que 

utiliza o aporte da teoria do imaginário de Gilbert Durand ao trajeto projetual do design, privilegia 

uma nova dimensão no pensamento projetivo, mais flexível, agregador, ético, universal, sensível às 

questões humanas, histórias, sociais e culturais. Ratificando aspectos simbólicos, revelando valores 

e instigando condutas mais conscientes de produção, utilização e descarte frente às demandas da 

complexidade e abrindo caminho para uma ressignificação do trajeto projetivo, fornecendo auxílios 

teóricos e práticos, dotando as recomendações/sugestões/ soluções de mais sentido e significado. 
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1.7 METODOLODIA 

 

A metodologia tem como papel revelar o “caminho das pedras” da investigação, para ajudar na 

reflexão e instigar um novo olhar curioso, inventivo, criativo e questionador. A estrutura 

metodológica corresponde ao desenvolvimento da pesquisa, que necessita estar fundamentada em 

um cuidadoso planejamento, meditações conceituais consistentes e também ter como 

complemento relevante conhecimentos anteriores, ou seja, a experiência.  

 

A pesquisa é um processo dinâmico, não temos total controle ou previsibilidade, isso significa que 

precisa-se ter flexibilidade e atenção aos “sinais”. Necessita-se estar aberto a reinventar etapas, 

procedimentos e percursos para alcançar o objetivo definido. Tarefa árdua e individual, cada 

pesquisador constrói o seu caminho, suas regras e métodos. A estrutura metodológica da tese não 

foi linear, pelo contrário, fez-se um percurso elíptico, com idas e vindas, altos e baixos, sem uma 

ordem numerada, com acontecimentos dinâmicos, flexíveis e articuláveis, até chegar-se ao caminho 

desejado. A seguir apresenta-se graficamente (figura 1) a estrutura da tese e a demonstração dos 

múltiplos percursos metodológicos.  

 

Figura 1: Estrutura e percursos metodológicos. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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No trajeto metodológico foram fundamentais a experiência do doutorado sanduíche e seus 

desdobramentos e as contribuições da orientadora Profa. Dra. Ana Beatriz Simon Factum e do co-

orientador Prof. Dr. Alberto Filipe Ribeiro de Abreu Araújo, pois foram aportes basilares para a 

construção e finalização desta investigação em todas das suas facetas, processos e resultados. 

Também deve-se destacar as relevantes contribuições dos docentes e das disciplinas e trabalhos 

devolvidos no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da 

Universidade Federal da Bahia, bem como da banca examinadora composta por: Prof. Dr. Edson 

Dias Ferreira, Profa. Dra. Maria Celeste de Almeida Wanner, Profa. Dra. Sônia Lucia Rangel, Profa. 

Dra. Tânia da Rocha Pitta. A participação de todos esses membros foi de extrema relevância para 

elucidar, organizar e aprofundar as questões do objeto de pesquisa, bem como colaborou nas 

participações em eventos com os diversos artigos produzidos, a saber: 

 

1. Congrès International du Cri2i, 2018. (Congresso) - TUNÍSIA, março 2018. Design, Art 

and Imaginary: Alterity and synergies in the work of the Prophet Gentileza. 

 

2. Apresentação Oral no 16 ART - Encontro Internacional de Arte e Tecnologia, 2017. 

(Congresso). ARTE, DESIGN E A TEORIA IMAGINÁRIO: SINERGIAS e 

ENTRECRUZAMENTOS. Portugal, Porto, agosto 2017. 

 

3. UD 17 - Design Research in face of current challenges to knowledge. Universidade do 

Porto. Portugal, Porto, outubro - 2017. (Seminário). 

 

4. P&D 2016 - Congresso Brasileiro de pesquisa e desenvolvimento em design, 2016. 

(Congresso). DESIGN SOCIAL E PARTICIPATIVO: um relato de experiência para 

valorização do Artesanato do Dendê. Brasil, Belo Horizonte, 2016. 

 

5. XII Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura - XII ENECULT, 2016. 

(Congresso). PROFETA GENTILEZA, A ARTE NA CIDADE: INTERVENÇÕES 

ARTÍSTICAS NO CONTEXTO SOCIAL. Brasil, Salvador, 2016. 

 

6. Congresso Internacional do Centre de Recherches Internationales sur l’Imaginaire, 2015 

(Congresso). CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA DO IMAGINÁRIO ATRAVÉS DO 

DIÁLOGO ENTRE ARTE, DESIGN E A OBRA DO PROFETA GENTILEZA. 

Brasil, Porto Alegre, 2015. 

 

7. Apresentação Oral no Forma 2015 – Havana - Cuba, 2015. (Congresso) EL LABOR DEL 

PROFETA GENTILEZA: APORTACIONES AL ESTUDIO DELA RELACIÓN 

ENTRE, ARTE, DISEÑO Y TEORIA DE IMAGINARIO EM CONTEMPORÁNEO. 
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8. XI ENECULT - Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, 2015. (Congresso). 

AS ARTICULAÇÕES ENTRE ARTE E CULTURA NA PRODUÇÃO DE TEREZA 

COSTA RÊGO. Brasil, Salvador,2015. 

 

9. Participação no SEMINÁRIO School Contributions - Design [In, And, For] Democracy. 

Realizado pelo ID+ Desis Lab - Departamento de Comunicação e Arte, Universidade de 

Aveiro – Portugal, Aveiro - novembro/2017. 

 

10. Participação no Ladies, Wine & Design - Porto. Novas vertentes, novas abordagens. 

Realizado no Circus Network - Porto (outubro/2017). 

 

11. Participação no CICLO DE CONFERÊNCIAS: TERÇAS - FEIRAS COM ARTE - O 

Lado Oculto da Investigação realizado na Árvore – Cooperativa de Actividades Artísticas, 

CRL sob a coordenação da Profa. Dra. Maria de Fátima Lambert. Portugal, Porto - janeiro 

a julho/2018. 

 

12. Participação no CICLO DE DEBATES: O ESTADO DO DESIGN. Debates críticos que 

promovem a discussão de temas no âmbito político, social e cultural urgentes à prática do 

design. Realizado na Faculdade de Belas Artes do Porto. Portugal, Porto - dezembro 2017 

a maio 2018. 

 

13. Aplicação da pesquisa por meio de workshop DESIGN, PROJETO E IMAGINÁRIO - 

realizado em julho/2018 na Árvore - Cooperativa de Actividades Artísticas, CRL, Portugal, 

Porto. 

 

14. Aplicação da pesquisa DESIGN, PROJETO E IMAGINÁRIO - realizado em 

setembro/2018 na Universidade Federal da Bahia e na Universidade do Estado da Bahia, 

Salvador, Bahia, Brasil. 

 

O aporte da Prof.ª Dr.ª Ana Beatriz Simon Factum se dá por meio de contribuições e 

desenvolvimento do referencial teórico e construção das articulações entre design, arte e 

imaginário, engendrando a produção de artigos científicos, construção e ampliação do Projeto de 

Pesquisa e orientação da Tese de Doutoramento. Sua contribuição fundamentalmente se dá devido 

a sua sensível formação humana e acadêmica com intensa atuação no campo da Pesquisa, do 

Design, Sustentabilidade e Responsabilidade Social, Design, História e Cultura, 

Empreendedorismo em Design, Design Universal, Tecnologia Assistiva e Acessibilidade onde 

realiza investigações que visam contribuir para o aprofundamento e ampliação dos conhecimentos 

relativos à história do design no Brasil, principalmente no que se refere aos objetos classificados 

como afro-brasileiros. Seu auxílio vai além do pragmatismo acadêmico e mercadológico, permitiu 

observar o campo do design de forma sintonizada com seus fluxos essências que engendram 
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soluções para as demandas, contextos e dinamismos do mundo complexo e desta forma ratifica a 

origem primordial do design enquanto desígnio, intenção, força transformadora. 

 

A valiosa contribuição do Prof. Dr. Alberto Filipe Ribeiro de Abreu se deve a sua formação e a sua 

intensa atuação na pesquisa da Teoria do Imaginário com ênfase na Pedagogia do Imaginário. Os 

seus trabalhos dividem-se por três áreas afins: Estudos do Imaginário, Filosofia da Educação e 

História das Ideais Pedagógicas. Tem publicações nas três áreas mencionadas, particularmente no 

domínio dos Estudos do Imaginário, desta forma direcionou a investigação de forma assertiva e 

aprofundada em relação as questões e articulações com o campo do imaginário. 

 

Por meio do método AT.9+1.ED (Teste Arquetipal com 9 elementos + 1 Elemento de Design) 

pretende-se propor um método para o bem projetar no século XXI, que estimule e considere as 

emoções e a dimensão simbólica como dado importante para o trajeto projetivo (figura 2) do 

design. 

 

 

Figura 2: Representação gráfico-visual do trajeto projetivo por meio do AT.9+1.ED. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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1.7.1 MÉTODOS DA PESQUISA 

 

Do ponto de vista da sua natureza esta é uma pesquisa aplicada, que objetiva gerar conhecimentos 

para aplicação prática, que sugere recomendações para problemas e interesses específicos no campo 

projetual do design. A abordagem é qualitativa com vistas à interpretação de fenômenos e a 

atribuição de significados no processo projetivo do design. Na perspectiva de seus objetivos essa 

pesquisa tem como base a teoria fundamentada em dados.  

 

O método da teoria fundamenta em dados está alicerçada na coleta e análise de dados, segundo 

Strauss e Corbin (1990) apud Souza (2007) definem a teoria fundamentada em dados como uma 

teoria que é “[...] descoberta, desenvolvida e provisoriamente verificada mediante coleta sistemática 

de dados e análise de dados [...]” pertinentes ao estudo em questão. Os procedimentos 

metodológicos adotados foram: 

 

 

o Pesquisa Bibliográfica: constituído principalmente de livros, teses, dissertações, artigos de 

periódicos e material disponibilizado na Internet.  

 

o Pesquisa Documental: formada a partir de materiais que não receberam tratamento 

analítico (relatos e documentos não “oficiais”). 

 

o Pesquisa de campo: Observa, coleta, consolida e analisa imagens, símbolos, mitos, fatos e 

fenômenos redundantes, este procedimento foi feito com base nas metodologias da 

antropologia do imaginário de Gilbert Durand. 

 

o Aplicação da pesquisa empírica: A pesquisa empírica será descrita e analisada no capítulo 

3. Ocorreu em três momentos (um em Portugal e dois no Brasil) e em dois formatos. Em 

Portugal foi aplicado por meio de workshop (teoria e prática) e no Brasil adotou-se uma 

aplicação direta, sem interferências, apenas aplicando o passo-a-passo cada procedimento 

do teste, desta forma, pode-se fazer um estudo comparativo entre as duas formas de 

aplicação do AT.9+1.ED (Teste Arquetipal com 9 elementos + 1 Elemento de Design).  
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A aplicação da pesquisa foi direcionada a designers de qualquer área, nacionalidade, atuantes no 

mercado, formados ou em formação. Esta escolha se deu pelo fato de precisarmos de profissionais 

com alguma experiência prática, para que fosse possível coletar informações pertinentes ao teste, 

todo o processo e seus desdobramentos serão expostos no capítulo 3. A experiência prática foi à 

única exigência para participação na pesquisa, pois se acredita que é com a experiência que se 

ratificam questões teóricas, operacionais, funcionais, mercadológicas e emocionais.  

 

 

1.8 LIMITAÇÕES DA TESE 

 

Esclarece-se que não há respostas ou soluções definitivas para a inquietação que impulsiona o 

estudo em questão - a crise metodológica do processo projetivo no design contemporâneo – desta 

forma, esta tese limita-se a apontar reflexões, proposições e provocações, circunscreve-se a 

construção, desenvolvimento e aplicação de mais um método para contribuir com o processo do 

trajeto projetual no campo do design. A escolha metodológica restringe-se a expor de onde se inicia 

e de onde se ancora a pesquisa para propor meditações e ações que são pertinentes a um trabalho 

acadêmico desta natureza, portanto, coloca-se a disposição do leitor os argumentos teórico-práticos 

que ratificam o percurso investigatório e que se julgam relevantes para o entendimento de todo o 

processo. Coloca-se a disposição dos interessados nos diversos temas abordados as referências para 

aprofundamento. 

 

 

 

1.9 ORGANIZAÇÃO GERAL DA TESE 

 

Esta tese está organizada em três capítulos, que serão descritos e justificados a seguir. Intentou-se 

articular o conteúdo da forma mais didática e assertiva. Inspirada no deus Dionísio, a intenção 

realmente é oferecer uma “festa” de provocações para compartilhar e instigar o leitor sobre a 

temática investigada. A opção por um capítulo de introdução com essência dionisíaca remete 

paradoxalmente ao “banquete” dos significados, pois é pela emoção do fazer com sentido que se 

inicia esta pesquisa. A seguir apresenta-se o quadro 1 com o panorama teórico e a organização da 

investigação. 
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Quadro 1: Panorama e organização dos pontos basilares da investigação. 
 
 
 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

o FUNÇÃO: Apresentar, contextualizar e introduzir a pesquisa e o objeto de 

estudo. 

 

o QUESTÃO DE PARTIDA: Para que serve uma apresentação e 

contextualização em uma pesquisa acadêmica? Qual a melhor forma de se 

fazer uma apresentação? É possível quebrar paradigmas neste contexto?  

 

o OBJETIVOS: Esclarecer as escolhas da pesquisa revelando seu contexto 

geral, percursos e limitações. 

 

CAPÍTULO 1:  

NOSSO LUGAR: DO PROFETA, DO DESIGN, DA ARTE E DO IMAGINÁRIO 

 

o FUNÇÃO: Instrumento conceitual teórico (Revisão Bibliográfica).  

 

o QUESTÕES DE PARTIDA: Por que e para que os conceitos teóricos 

adotados são aportes relevantes para as articulações entre arte, design e 

imaginário nesta pesquisa? Por que a obra do Profeta Gentileza pode ajudar 

a pensar projetos de design a partir da perspectiva da antropologia do 

imaginário de Gilbert Durand? Qual a sua contribuição para as articulações 

entre arte, design e teoria do imaginário? Qual a importância da função 

simbólica no método projetual?  

 

o OBJETIVOS: Elucidar, contextualizar e justificar os conceitos teóricos e 

referências que dão o entendimento e embasamento a investigação, 

articulando design, arte, imaginário e a obra do Profeta Gentileza. A 

intenção é elucidar o trajeto teórico para o desenvolvimento e o 

desdobramento teórico-prático da investigação.  
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CAPÍTULO 2:  

DESAFIOS DO DESIGN NA CONTEMPORANEIDADE 

 

o FUNÇÃO: Problematizar o objeto de estudo e suas transversalidades 

(ativismo, ensino e complexidade) na contemporaneidade. 

o QUESTÃO DE PARTIDA: Quais os desafios do mundo complexo podem 

trazer problematizações relevantes para pensar as questões do campo do 

design? Quais os propósitos do design para atualidade? Existem “novos” 

valores para o campo do design? 

o OBJETIVOS: Refletir e propor meditações para a crise no campo do design 

que abordem a complexidade, a transição, o ativismo e o ensino.  

 

 

 

CAPÍTULO 3:  

AT.9+1.ED: O IMAGINÁRIO COMO APORTE NO TRAJETO PROJETUAL  

DO DESIGN 

 

o FUNÇÃO: Foco da pesquisa. Contextualização, aplicação, consolidação e 

análise dos resultados do teste AT.9+1.ED (Teste Arquetipal com 9 

Elementos + 1 elemento de Design) como método para os projetos de design. 

Refere-se à contribuição teórico-prática desta investigação. 

o QUESTÃO DE PARTIDA: O imaginário pode ser um aporte relevante 

para o processo do trajeto projetivo do design? O modelo experimental 

AT.9+1.ED pode auxiliar os projetos de design em seu 

processo/sugestões/recomendações/soluções? 

o OBJETIVOS: Aplicar e validar o modelo experimental AT.9+1.ED (Teste 

Arquetipal com 9 + 1 Elemento de Design) para a pesquisa de 

doutoramento em questão e realizar o estudo sobre o aporte do imaginário 

no trajeto projetual do design privilegiando a dimensão simbólica. 
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CONCLUSÃO 

 

o FUNÇÃO: Apontar considerações, resultados, desdobramentos e lacunas.  

o QUESTÃO DE PARTIDA: Como abordar os resultados da investigação 

apontando caminhos, lacunas e provocações? Quais os possíveis 

desdobramentos da pesquisa? Quais foram às contribuições? 

o OBJETIVOS: Explanar o conjunto geral da pesquisa, fazendo uma análise 

crítica por meio dos resultados e questionamentos levantados apontando 

considerações, sugestões, recomendações e/ou desdobramentos. 
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2.  NOSSO LUGAR: DO PROFETA, DO DESIGN, DA ARTE E DO IMAGINÁRIO  

 

 
Our most refined theories, our most elaborate descriptions are but crude and barbarouns 
simplifications of a reality that is, in every smallest sample, infinitely complex. (HUXLEY, 
1930). 

 

 

Athena é a referência simbólica, conceitual e imagética para este capítulo porque é considerada a 

deusa grega da sabedoria, das artes, da inteligência, da guerra e da justiça. Protetora das cidades, 

dos arquitetos, dos tecelões e dos ourives, ela tem uma lança, mas não significa guerra e sim uma 

estratégia para vencer, também inventou o freio, e foi a primeira que amansou os cavalos para que 

os homens conseguissem domá-los. A coruja que está sobre o seu ombro vem ratificar e 

complementar seus atributos (a sabedoria, a inteligência, o mistério, o misticismo). Devido à sua 

capacidade de ver à noite as corujas desvendam mistérios, revelam os segredos mediante seu poder 

de clarividência.  

Partindo desta perspectiva mítico-simbólica, este capítulo propõe ser um espaço no qual o percurso 

teórico que envolve essa investigação seja explanado com prudência e capacidade de reflexão. 

Intenta-se contextualizar e demonstrar o arcabouço adotado, para que seja possível deixar claro o 

lugar de fala desta pesquisa. Empregam-se as acepções que servem de base por meio das sinergias 

e dos entrecruzamentos entre Design, Arte e a Teoria do Imaginário de Gilbert Durand.  

Abordam-se esses três campos do conhecimento como tecnologias de fronteira (RANGEL, 2017), 

onde o conceito de fronteira aqui é dinâmico e designa uma frente de expansão e uma zona de 

inter-relações entre os diferentes campos do conhecimento. Reflete-se sobre a produção da imagem 

como princípio da articulação de processos, ações, produções e pensamentos que se integram nos 

desdobramentos e construção do imaginário, que é a raiz de tudo aquilo que, para a humanidade 

existe (cultura, história, mitologia, arte, design), lugar onde abarca a experiência humana particular 

e coletiva, ou seja, o trajeto antropológico. Assim, “as tecnologias do imaginário bebem em fontes 

imaginárias para alimentar imaginários” (MAFFESOLI, 2001, p.81) para serem fontes geradoras e 

produtoras de um imaginário criativo, produtivo e particular. 

Nesta pesquisa medita-se sobre a crise projetual no campo do design na atualidade, que não tem 

construído um corpo teórico-metodológico que dê conta de forma eficiente e respeitosa às 

demandas da complexidade, da dimensão simbólica, sendo a teoria do imaginário, um dos corpos 

teóricos viabilizadores que atendem os objetivos desta investigação. O desafio é articular esses três 
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campos do conhecimento - que estão na fronteira do reconhecimento acadêmico tradicional e 

conservador - como produtores de conhecimento, ações, processos, produtos e serviços.  

Na atualidade o raciocínio linear foi substituído pelo pensamento em rede. Precisa-se trilhar o 

caminho da diferença, da amplitude que agrega e não hierarquizam os saberes, tudo está ligado. As 

competências para o século XXI não são apenas baseadas no intelecto, são fundamentadas no 

conhecimento, na convivência, na empatia, na ética, no compartilhamento e colaboração. Desta 

forma, pretende-se dar visibilidade e relevância à dimensão do imaginário para enfrentar os 

conceitos cristalizados e buscar novos percursos advindos da fronteira, quebrando alguns 

paradigmas nos diversos setores que envolvem o design: ensino, mercado, ativismo, processo 

projetual.  

O design se norteou pelo caminho da racionalidade extrema para se constituir como ciência, 

afastando-se ou até perdendo-se das questões simbólicas. O imaginário também foi colocado à 

margem por certo período, afastando a humanidade dos sentidos e significados relevantes à 

natureza humana. A arte igualmente também está “enquadrada” com menor relevância enquanto 

produtora de conhecimento, não há espaço na educação tradicional, o raciocínio linear e 

pragmático perpetua o pensamento excludente, que elimina as diferenças, as minorias e o que não 

está institucionalizado.  

Adota-se a acepção de fronteira para tratar os conceitos teóricos em questão, com o sentido de 

ressignificar a “área de ação” na academia.  A fronteira, por outro lado, também pode ter um 

sentido simbólico, construindo como um novo lugar, segundo Becker (2007, p. 20) a fronteira deve 

ser compreendida como “[...] um espaço não plenamente estruturado e, por isso mesmo, 

potencialmente gerador de realidades novas [...]”. O espaço da fronteira possibilita reconectar o 

imaginário, o design e a arte como um território que possibilita retomar, ressignificar, resgatar a 

dimensão simbólica e dar conta das necessidades da sociedade contemporânea, tais como: 

acolhimento da diversidade, combate às desigualdades, respeito à capacidade de resiliência do 

planeta. Este cenário suscita diversas inquietações.  

A globalização enquadra, hegemoniza, padroniza valores, desta forma identidades são perdidas e a 

violência é o background regularizado da vida no mundo contemporâneo, o capitalismo e seus 

aspectos negativos tornam-se o caminho para a desestruturação das sociedades, da humanidade e 

da natureza. A partir dessas complexidades, medita-se sobre os desafios e as novas fronteiras do 

design, que assentam alguns de seus processos em um terreno movediço e desafiador. 
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Dentro da categoria do design encontram-se reflexões provocadoras e ultrapassadas sobre a relação 

design-arte. O texto Artista y Diseño de Bruno Munari (2003)1 revela um discurso de contrastes e 

até mesmo de preconceito com relação ao ofício do artista e do designer. Munari examina umas 

das principais atividades culturais de nossa época, Arte e Design, porém sua análise já parte de uma 

perspectiva onde o artista é o drogado e bêbado, enquanto o designer é lógico e objetivo, aqui 

parece haver uma depreciação e redução de ambos os campos do conhecimento. El artista romântico 

(que antes de emborrachaba y hoy se drogra) há existido siempre. El diseñador objetivo tiene por meta la estética 

como técnica pura (MUNARI, 2003)2. 

Ainda sob esta perspectiva, Munari (2003) se contradiz afirmado que pessoalmente não existe um 

juízo de valor ou estabelecimento de competências em relação aos dois ofícios, desta forma alguns 

questionamentos surgem: Será mesmo que o artista trabalha exclusivamente para si e para elite, 

enquanto o designer trabalha para uma sociedade mais justa? De que forma realmente 

“consumimos” design e arte?  Qual seria a essência do designer? O que é um objeto de design e/ou 

de arte? É lógico que o design precisa ter funções e objetivos, mas questões culturais, sociais, 

políticas, econômicas, artísticas e estéticas são inerentes aos humanos que produzem ou 

“consomem” arte e design. Se o objeto de design e/ou de arte não tem significado para o indivíduo, 

cai no vazio, vira dejeto, nos soterrando, tem-se urgência em pensar e atuar para a sustentabilidade 

do planeta e da humanidade. 

Objetos de arte e design contêm significados e funções. Reflete-se que artistas e designers precisam 

estar conectados a sua época, tecnologias e demandas para que seja possível uma renovação das 

tradições. Munari (2003) apresenta uma visão “romântica” do designer e do artista, ele esquece que 

ambos, em sua grande maioria, trabalham na fronteira, apenas os escolhidos têm um lugar ao sol 

na indústria da arte e do design. A visão romântica e idealizada do autor em relação a estes 

profissionais não condiz com a realidade. Já Fontana em seu texto expõe: 

En mi opinión, el diseño no es arte, pero eso no implica que deba reducirse unicamente a um 
processo mecânico de planificacíon y de método. En la solución de um trabajo de diseño, em lá 
solución de los problemas que plantea cualquier comunicación, se aplican orros índices tales como 
ingenio y la innovación y altíssimas dosis de cultura visual estética (FONTANA, 2003).3 

                                                           
1 Texto republicado em 2003 no livro Arte & Diseño de Anna Calvera.  

2 O artista romântico (que antes costumava ficar bêbado e hoje se droga) sempre existiu. O objetivo do designer tem 
por meta a estética como técnica pura (tradução nossa). 

 
3 Na minha opinião, design não é arte, mas isso não implica que deva ser reduzido apenas a um processo mecânico de 
planejamento e método. Na solução de um trabalho de design, na solução dos problemas colocados por qualquer 
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De acordo com Fontana (2003), arte e design se diferem no modo em que o trabalho é abordado. 

Muitas semelhanças e diferenças se empenham em confundir estas atividades, porém arte e design 

seguem os mandamentos do mercado, da estética e da funcionalidade. O design se afasta da arte, 

ou seja, da liberdade da arte, pois este precisa de verificação e constatação. Talvez o problema de 

entender o design comece na dificuldade de ser encarada como um ofício instituído. Pode-se 

começar a meditar sobre essa dificuldade a partir das observações de Pareyson (2001), que tenta 

estabelecer um equilíbrio, entre estética e funcionalidade. 

 

De modo que arte e utilidade, beleza e funcionalidade nascem juntos, 
inseparáveis e coessenciais, e a mesma arte desempenha uma função utilitária, e 
a própria finalidade econômica transparece de uma pura forma. Então o 
julgamento estético só é possível através do utilitário, e a utilização não é 
completa se não vem acompanhada da satisfação estética; em suma, a fruição 
alcança a sua plenitude apenas na inseparável duplicidade dos aspectos estéticos 
e econômico (2001, p. 54). 

 

Situações novas pedem compreensão para que se possa entender a lógica estrutural entre o artista, 

o designer, a sociedade e suas complexidades. Arte e design se constituem como dois organismos 

vivos que se relacionam continuamente. No complexo ecossistema artístico atual, as simbioses 

ocorrem gerando hibridações e dinâmicas potentes para cada parte (MINUZZI, 2013). Sabe-se que 

são dois polos, são dois campos distintos do conhecimento, porém não precisamos fragmentá-los 

e sim compartilhá-los. Pondera-se que o design é um ponto central que reúne vários campos do 

conhecimento: economia, cultura, sociologia, antropologia, arquitetura, engenharia, arte, entre 

outros, pois, para desempenhar este ofício é necessário ter pensamentos e ações para as demandas 

da contemporaneidade. 

O interesse desta investigação se dá pelo estudo dos símbolos e de sua importância na relação 

humanidade/cosmos, isto é, como as configurações simbólicas engendram o conhecimento, o 

pensar, bem como as práticas sociais que desenvolvem a mediação entre o humano e seu meio. Na 

obra “As Estruturas Antropológicas do Imaginário” (2002), Gilbert Durand conceitua o imaginário 

como “o conjunto das imagens e relações de imagens que constitui o capital pensado do homo 

sapiens” (DURAND, 2002, p. 18). Isso significa que o imaginário não é apenas fantasia delirante e 

desprovida de valor.  

                                                           
comunicação, são aplicados índices como engenhosidade e inovação e doses muito altas de cultura visual estética 
(tradução nossa). 
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O imaginário vai além, pois é através de imagens de grandes temas, isto é, temas recorrentes (mitos) 

em todos os tempos e sociedades, que se convergem e se organizam. É através do imaginário que 

o humano cria e recria, constrói significados e ressignifica simbolismos, para explicar o que não 

consegue por via lógica e/ou racional. Como coloca Wunenburger e Araújo (2018) é pelo 

imaginário que construímos a nossa identidade pessoal e definem: 

O imaginário pessoal elabora-se a partir duma dupla filiação: primeiramente por 
uma filiação interna, endógena, é o nosso poder de recordar-nos as nossas 
lembranças ou de antecipar o futuro dependente da nossa constituição neuro-
bio-psicológica e da nossa biografia, ou história de vida, (lugar das imagens 
traumáticas da infância ou das grandes imagens de felicidade íntima). Segue-se 
uma filiação externa, exógena, visto que a nossa capacidade de produzir imagens, 
símbolos e mitos, depende da riqueza do nosso património simbólico veiculado 
pelos sistemas de educação e pelas tecnologias mediáticas (uma população culta) 
e dispõe de mais materiais oníricos que uma população inculta que não é 
equivalente a iletrada porque a cultura oral constitui um vasto reservatório de 
imagens), da língua, da história social, da força das estruturas míticas coletivas 
(pressão do religioso, diálogo com a arte, etc). Cada indivíduo experimenta assim 
uma combinatória de imaginários mais ou menos socializados e ricos, que 
formam um atlas plural de imagens estritamente pessoais (fantasmas), imagens 
culturais (referenciais comuns a uma cultura) e mesmo imagens universais, 
verdadeiros arquétipos que agem e interagem de maneira transhistórica e 
transcultural (imagens dos elementos cósmicos: água, fogo, terra, ar; imagens da 
árvore, do círculo, etc.). Este imaginário projeta-se, por vezes, em suportes 
materiais (escrita, desenhos, quadros, cinema, vídeo, etc.) e cristaliza-se mesmo 
em objetos técnicos (máquinas, automóveis, aparelhos elétricos e tecnológicos, 
etc.) que, por sua vez, ativam, condensam, substancializam os imaginários. O 
imaginário exterioriza-se, assim, numa cultura material, em obras técnicas ou 
artísticas, que servem de suporte às imagens subjetivas. Mais, os objetos que 
focalizam a atenção do imaginário adquirem um valor afetivo e simbólico, e 
tornam-se desse modo catalisadores que geram novos devaneios. 
(WUNENBURGER E ARAÚJO, 2018, ps. 5 e 6) 

 

Uma identidade pessoal em particular foi a mola propulsora desta investigação, ela nasce do desejo 

de entender um humano em particular, o Profeta Gentileza, cujo imaginário se projetou em escritas, 

desenhos, vestimenta e seus acessórios pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro, considerando-se 

aqui, enquanto design vernacular e arte popular por não ser fruto de formação acadêmica e que 

será apresentado detalhadamente a seguir.    
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2.1 PROFETA GENTILEZA: PROJETANDO COM O IMAGINÁRIO 

Como Diógenes o Profeta Gentileza andava pelas ruas, adotou um estilo de vida “marginal”, que 

está à margem, fora da ordem social instituída e normatizada, nas fronteiras, desafiando os 

pensamentos hegemônicos. Com base no imaginário sabe-se que os mitos que permeiam o campo 

cultural regulam as expressões sociais e artísticas, podem trazer novas associações e novas 

narrativas que reavivam e atualizam o mito. Os mitos podem gerar novos sentidos em um novo 

contexto cultural, como aponta Pitta, 

[...] não se trata de classificar uma cultura em tal ou tal estrutura, mas de perceber 
qual é a “polarização” predominante, isto é, o tipo de dinamismo que se encontra 
em ação, o que leva a determinação do trajeto antropológico” em determinada 
cultura ou grupo social. (PITTA, 2005, p.19 e 21). 

 

Segundo Durand (2002), os sistemas simbólicos não são independentes, pois eles nascem de uma 

visão de mundo particular, imaginária, que é da própria cultura. O trabalho do Profeta Gentileza 

nos mostra os vínculos e intercâmbios com a sua cultura, assim como Apolo ele também vence a 

violência, mas com o princípio da gentileza. Este designer-artista produz “representações” de um 

imaginário particular através de símbolos cheios de significados, que contém a essência de suas 

pulsões subjetivas. Por meio do seu imaginário, sua a obra conecta-nos a uma noção de 

pertencimento com a cultura e com a imagem produzida, o que leva a determinação do trajeto 

antropológico em determinada cultura ou grupo social. Através da sua narrativa visual simbólica 

examinam-se os aspectos que engendram imagens para além da racionalidade intencional e 

desvelem o imaginário como organizador dos procedimentos da alma humana. 

 

“Gentileza gera gentileza” era o principal lema de José Datrino, o Profeta Gentileza (1917 – 1996). 

A obra do Profeta conclama e possui uma eminente atualidade através do conceito da gentileza, 

sua obra é projetada por meio do seu imaginário. Trazia em suas mãos a materialização de seus 

ensinamentos através de uma narrativa visual mítica e ética e uma composição estética singular.  

 

Gentileza. Palavra simples, como o porta-voz da beleza nela contida. Esta palavra, muitas vezes 

dita sem alcançar seu real significado, tomou corpo e forma diferente em todos aqueles que 

guardam na lembrança, a figura singular do Profeta. Carregava flores, a simbólica folha de uma 

palmeira e um estandarte que abrigavam palavras escritas de forma singular. No Rio de Janeiro e 

por outros lugares onde andava, ele gritava: "gentileza gera gentileza", "usem amor e gentileza". Os 
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elementos que compunham a imagem do Profeta Gentileza (figura 3) eram vistos na sua 

indumentária e nos acessórios que o acompanhavam. Trazia sempre em mãos um estandarte em 

forma de painel que continham inscrições onde a tipografia era cuidadosamente desenhada. Cata-

ventos e a bandeira do Brasil também faziam parte do seu contexto simbólico-mítico-poético. 

Durand revela que, 

Todo simbolismo é, portanto, uma espécie de gnose, isto é, um processo de 
mediação através de um conhecimento concreto e experimental. Como uma certa 
gnose, o símbolo é um “conhecimento beatificante”, um “conhecimento 
salvador” que não necessita de um intermediário social, isto é, sacramental e 
eclesial. Mas essa gnose, por ser concreta e experimental, estará sempre inclinada 
a figurar o anjo nos mediadores pessoais de segundo grau: profetas, messias [...] 
(DURAND, 1988, p. 35). 

 

Figura 3: Profeta Gentileza e sua narrativa mítica-poética-artística-visual. 

 

Fonte: GUELMAN, 2009, capa. 
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O Profeta Gentileza ou “Jozze Agradecido" foi figura marcante no Rio de Janeiro e em algumas 

cidades do Brasil por onde passou. Ainda nas palavras de Guelman (2009), o estandarte (figura 4) 

constitui sua verdadeira carteira de identidade mítica. É através dela que Gentileza se apresenta ao 

mundo como Profeta. Até mesmo seus sapatos (figura 5) eram recheados de simbologia, 

estampados nas cores do Brasil. Guelman aponta: 

Uma auto-estetização. A aparência do profeta constitui o seu cartão de visita em 
qualquer lugar que chegasse. Não era possível permanecer indiferente à sua 
chegada e abordagem. Sua visualidade era seu grande abre-alas. Como um carro 
alegórico ou um circo ambulante, com seus penduricalhos, gentileza marcava-se, 
alegremente, na paisagem. Ao longo de seus 35 anos de missão, o profeta 
estetizou tudo aquilo do qual se acercou espiritualmente... sua instauração 
profética fez-se acompanhar, então, de uma auto-estetização (GUELMAN, 2009, 
p. 55). 
  
 
 

Figura 4: Estandarte. 

 

Figura 5: Sapatos. 

 

Fonte: GUELMAN, 2009, p.72. Fonte: GUELMAN, 2009, p.74. 
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Desde sua infância José Datrino era possuidor de um comportamento atípico. Por volta dos treze 

anos de idade, passou a ter premonições sobre sua missão na terra, na qual acreditava que um dia, 

depois de constituir família, filhos e bens, deixaria tudo em prol da sua missão. Esse 

comportamento causou preocupação aos seus pais, que chegaram a suspeitar que o filho sofresse 

de algum tipo de loucura, chegando a buscar ajuda com médicos e curandeiros espirituais. 

Tornou-se um empresário de transportes no Rio de Janeiro. Em 17 de dezembro de 1961, o Gran 

Circo Norte-Americano (figuras 6, 7 e 8) em Niterói – Rio de Janeiro pegou fogo vitimando mais 

de 500 pessoas oito dias antes do Natal. Gentileza naquele dia, disse ter ouvido vozes mandando 

largar todo apego material do capitalismo, neste momento o cidadão comum dar lugar ao profeta 

e então pega um dos seus caminhões e parte rumo a Niterói. Durante anos fez das cinzas e das 

marcas do incêndio no chão, uma plantação de flores. Foi um consolador voluntário que confortou 

os familiares das vítimas da tragédia com palavras de bondade. Daquele dia em diante, passaria a 

se chamar Jozze Agradecido, ou simplesmente Profeta Gentileza. Após deixar o local, que foi 

denominado Paraíso Gentileza, o Profeta deu início a sua jornada. 

Figura 6: Incêndio Gran Circo Norte-Americano em Niterói – Rio de Janeiro – Brasil. 

 

 
 

Fonte: http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/em-niteroi-incendio-no-gran-circo-norte-americano-mata-
mais-de-500-pessoas-8969092. Acesso 18/01/2018. 

 

Figura 7: Incêndio Gran Circo Norte-Americano. 
 

 

Figura 8: Vítima do incêndio. 
 

 

Fonte: http://www.atribunarj.com.br/tragedia-em-
niteroi-completa-56-anos/. Acesso 18/01/2018. 

Fonte: https://www.terra.com.br/noticias/ 
infograficos/incendio-circo/. Acesso 18/01/2018. 
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Gentileza remete a figura de um novo flâneur, personagem da Era Moderna, o flâneur ainda incita o 

pensamento urbano contemporâneo, figura privilegiada que constrói uma narrativa sobre as 

cidades (figura 9), pois permite-se pensar sobre as transformações da sociedade. Por meio de 

Baudelaire (1993), pode-se analisar como a cidade cria o flâneur: “A multidão é o seu domínio, como 

o ar é o do pássaro e a água do peixe”. A multidão e a cidade são sua usina de força, sua paixão e 

sua profissão, opta por “casar” com a multidão. Para o perfeito errante, para o observador 

apaixonado causa um imenso prazer buscar domicílio no número, no inconstante, no movimento, 

no fugidio e no infinito.  

Figura 9: Mapa do percurso do Profeta Gentileza no Brasil. 

 

 

Fonte: GUELMAN, 2009, p.42. 
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Percorrendo parte do Brasil, ele é uma espécie de detetive das cidades, “detentor de todas as 

significações urbanas, do saber integral da cidade, do perto e do seu longe, do seu presente e do 

seu passado”. A cidade que o flâneur percorre é a das transformações urbanas. De acordo com a 

jornalista Eliane Salles, os primeiros flâneurs brasileiros surgiram no Rio de Janeiro entre o final do 

século XIX e início do século XX. Alguns estudiosos citam Lima Barreto, Machado de Assis, 

Joaquim Manoel e João do Rio como exemplos deste personagem. Posteriormente, o Profeta 

Gentileza surge no Rio de Janeiro na década de 1960. 

A partir dos estudos de Baudelaire e fazendo as possíveis articulações simbólicas sobre o flâneur e 

a produção de arte, nota-se uma sensibilidade particular do Profeta Gentileza que atua de forma 

intensa com o seu trabalho. É uma maneira de sentir e de materializar suas memórias e o seu 

imaginário. O sentir e o materializar se inscrevem a partir de vivências que possibilitam o seu ato 

criador. O designer-artista e a obra fundem-se nas narrativas visuais produzidas. Baudelaire 

mostrou bem o significado que as ruas adquiriram na modernidade, local das divagações do flâneur, 

a cidade também é o local onde ocorrem os entrincheiramentos, a morada do coletivo; coletivo 

que experimenta, reconhece e inventa tanto quanto os indivíduos ao abrigo de suas paredes. 

Baudelaire avaliza: 

Quando afinal o encontrei, logo vi que não lidava precisamente com um artista, 
mas com um homem do mundo. Entendam por favor a palavra artista num 
sentido muito restrito e homem do mundo num sentido extenso. Homem do 
mundo, ou seja, homem do mundo inteiro, homem que compreende o mundo e 
as razões misteriosas e legítimas de todos os costumes; artista, ou seja, 
especialista, homem ligado à sua palheta como o servo à gleba (BAUDELAIRE, 
1993). 

 

O Profeta Gentileza vem da “periferia social e artística”, trazia em seu discurso e narrativa visual 

mítica a força de uma ação libertadora. O “movimento Gentileza” nasce na “periferia” e torna-se 

partícipe dos movimentos culturais com valores e estratégias particulares. Figura multifacetada, 

Gentileza concentrou uma multiplicidade de sentidos. Alegre, brasileiro, colorido, irreverente e 

criativo, o Profeta representava a personificação de um louco, um palhaço, um místico e tantos 

outros personagens que estão à margem de nossa sociedade. Tais elementos materializam em 

alguma medida a retomada artística do movimento modernista, que promove uma autonomia 

artística ao incentivar a “libertação” de uma série de recalques sociais, históricos, políticos e 

artísticos.  
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A ação (figuras 10, 11, 12 e 13) de Gentileza traz à tona a consciência cidadã crítica e questionadora, 

como afirma Guelman (2009), sua sacralidade cívica com ações anti-capitalistas o aproxima de Jesus 

e Tiradentes. Gentileza mostrou o real sentido das palavras gentileza e agradecido.  O Profeta também 

condenava a palavra, obrigado, porque para ele ninguém seria obrigado a fazer nada. No lugar 

desta, dever-se-ia usar expressões calcadas no amor, como é o caso da palavra agradecido. Ele 

sugeria que se alterasse a expressão, por favor, que remete a tática capitalista de troca baseada no 

interesse, pela expressão por gentileza.  

 

 

Figura 10: O Profeta em ação. 
 

 

 
 

Fonte: GUELMAN, 2009, p.20. 

Figura 11: Desfile militar de sete de setembro de 1990. 

 

 
 

Fonte: https://br.pinterest.com/ pin/ 
316096467566147857/?lp=true. Acesso 24/05/2018. 
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Figura 12: Carta de Referência da Polícia Militar de sua atuação no Acre.4 

 

 

 

Fonte: GUELMAN, 2009, p.38. 

 

 

                                                           
4 As cartas de referência eram dadas de forma espontânea, visto que o Profeta por vezes era considerado uma 
ameaça, pois já tinha sido preso por pregar sem a bíblia e também já ter sido internado em manicômio por estar 
fazendo sua “pregação anti-capitalista oferecendo flores”.  
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Figura 13: Carta de Referência da Polícia Militar de sua atuação no Ceará. 

 

 

 

 

Fonte: GUELMAN, 2009, p.39. 
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No seu trajeto foi chamado pelos jornalistas de “Profeta Tropicalista e Chacrinha da Calçada”. 

Percebe-se que ao longo do processo ele vai amadurecendo sua “identidade visual mítica” (figuras 

14, 15 e 16). Todos os detalhes eram pensados, aos poucos ele vai incorporando uma brasilidade, 

seja através das cores, forma, materiais ou através de sua performance. Ao longo do tempo (vide 

fotografias) percebe-se uma apropriação da imagem mítica do profeta, é a expressão do imaginário. 

 

Figura 14: Visual nos anos 60 e 70 respectivamente. 

 

 

Fonte: GUELMAN, 2009, p.36. 

 

Figura 15: Narrativa visual dos Anos 60. 

 

 

Figura 16:  Narrativa visual dos Anos 70 e 80.  

 

 
Fonte: GUELMAN, 2009, p.56. Fonte: GUELMAN, 2009, p.57. 
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Ao considerar-se o Profeta Gentileza como designer-artista, remete-se as questões que envolvem 

a arte popular e o design vernacular. A sua obra é contundente, a produção de Gentileza questiona 

problemas de ordem política, social e ética com referências visuais ancoradas no design vernacular 

(tipografia) (figura 17), na produção artística popular e na religião (no sentido etimológico que vem 

do latim¨religare¨, religação do homem com o divino). É a perspectiva de um homem simples, em 

sua vivência da realidade e da cultura brasileira, que se estabelece como contraponto fundamental 

em relação à forma de vida que implica a todos (GUELMAN, 2009).  

 

 

Figura 17: Tipografia criada pelo Profeta Gentileza.  
 
 

 

 

 

Fonte: GUELMAN, 2009, p.58. 

 

 

A obra do Profeta tem seu processo criativo e produtivo pautada na sua experiência, na empatia e 

no seu imaginário. Projetam-se imaginários privados no universo coletivo. O desejo de deixar sua 

marca e a necessidade de comunicar-se faz de Gentileza um produtor de arte popular e design 

vernacular, pois envolve intenção, propósito, configuração e planejamento com o objetivo de 

atender uma necessidade imediata de expressão, Farias esclarece: 

 

Evitar o olhar do alto, onde as manifestações populares são percebidas por suas supostas 
falhas e erros”. O design vernacular é uma forma de comunicação eficiente, “que cumpre 
o propósito de levar informação àqueles que habitam no entorno do sapateiro, do dono do 
bar, do homem do povo (FARIAS, 2003, s/p.). 
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A tipografia criada por ele é uma das suas principais referências, foi institucionalizada pelo campo 

do “design profissional” através da família tipográfica Ghentileza Original (figura 18). A tipografia 

vernacular de Gentileza tem o poder de determinar o tom adquirido pelo texto a partir de sua 

expressividade, atribuindo significados, intenções e formas distintas às palavras. O seu conteúdo 

imagético comunica tanto quanto o seu conteúdo escrito (figura 19). Segundo Pereira, 

 
 

Compreende-se tipografia de acordo com Bruno Martins, que a define como a 

materialização da escrita, onde ela “se relaciona tanto com o ato de escrever e 

desenhar letras quanto com a composição de elementos tipográficos no espaço” 

(2007, p. 63). O conceito engloba a forma como a escrita é corporizada, sob a 

perspectiva de que os desenhos das letras (espessuras, cores, detalhes) e outras 

formas gráficas influenciam na leitura e interpretação do texto. Para o autor, o 

termo tipografia, no Brasil, equivaleria a uma junção dos termos writing, lettering 

e typography, do inglês (PEREIRA, 2016). 

 

 

Figura 18: Fonte Ghentileza Original de  
Luciano Cardinali, Tipografia Brasilis, 2001. 

 

 

 

Figura 19: Escritos do Profeta Gentileza no Viaduto do 
Caju – Rio de Janeiro. 

 

 

 
Fonte: FINIZOLLA, 2010, p.15 Fonte: GUELMAM, 2009, p.142 
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Segundo Guelman (2009) o Profeta Gentileza conseguiu dar ao seu texto uma escritura hierática, 

pois o resultado é alcançado não apenas pelo aspecto formal das letras e signos, mas pela 

estruturação que os elementos definem como textualidade. Sua narrativa artística (figuras 20 e 21) 

e simbólica contempla além da tipografia, símbolos que religam espiritualmente toda sua 

mensagem. A seta/pássaro/avião, por exemplo, faz uma alusão a pomba que remete ao divino 

espírito santo. Sua expressão simbólica tem uma arquitetura particular que reforça o divino e dá 

visibilidade aos temas que o afligem. Sua obra intenta revelar o mundo em que vive, pois, sua 

abordagem converge para a tensão do mundo em crise e da possibilidade de superação por meio 

da gentileza. 

 

 

Figura 20: Detalhe do bolso de sua bata - Ensinamento 
para o bem-viver. 

 

Figura 21: Detalhe do bolso de sua bata - Ensinamento 
para o bem-viver. 

 

Fonte: GUELMAN, 2009, p.70. Fonte: GUELMAN, 2009, p.71. 

 

A mitopoética e a narrativa visual do Profeta estão referenciadas pela sua vivência profunda no 

território do Gran Circus Norte-Americano, circo queimado, cenário da tragédia que abalou todo 

o estado brasileiro. A partir da sua revelação, segundo Guelman (2009) sua atribuição foi vir como 

São José representar Jesus de Nazaré na terra. O Profeta Gentileza tem São José como um dos 

mitos diretores da sua produção simbólica. No cristianismo, São José foi o escolhido pelo Pai para 

ser o guarda fiel e providente dos seus dois maiores tesouros: O Filho de Deus e a Virgem Maria, 

e ele cumpriu com a máxima fidelidade sua missão. Eis porque o Senhor lhe disse: “Servo Bom e 

Fiel! Vem participar da alegria do teu sonho” (Mt. 25,21). O santo protetor traz o arquétipo do pai, 

que é o homem com o senso do provedor, benfeitor e guardião.  
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Gentileza atribui a este espaço sentidos e significações sob o ponto de vista cristão. Se vincular a 

imagem sacra é se vincular ao sagrado, pois se afasta do profano. A sua representação imagética 

(figura 22) e produção simbólica destacam a relação com o sagrado, revelando elementos 

simbólicos da representação do divino e do humano. Todo o conjunto performático e artístico era 

protegido pelas palavras “Gentileza é recordação, não é adoração”.  

Também existiam outros três apliques em sua túnica com as seguintes frases: “não usem problemas, 

use amor e gentileza”, “gentileza é o remédio de todos os males da humanidade” e “Gentileza – 

Amor – Beleza – Perfeição – Bondade – Natureza”. É possível observar seu o trajeto 

antropológico, ou seja, sua maneira própria em estabelecer a relação existente entre o subjetivo e o 

objetivo (meio que vive físico, cultural, histórico e social). Intercâmbio do subjetivo e do objetivo 

ao nível do imaginário. 

Figura 22: Narrativa simbólica do Profeta Gentileza ligado a figura de São José. 

 

 

Fonte: GUELMAN, 2009, p.68. 
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Durand (2002) aponta que é nesta função fantástica de simbolizar que reside o “suplemento da 

alma” (…) Também o imaginário, longe de ser uma paixão vã, é ação eufémica e transforma o 

mundo segundo o Homem de Desejo. De acordo com Araujo (2009), a partir da concepção de 

uma cultura do imaginário estabelecida por Gilbert Durand, a qual consiste em estudar o modo 

como às imagens são produzidas e transmitidas e como ocorre a sua recepção, este estudo busca, 

primeiramente, aprofundar a ideia de imaginário para, em um segundo momento, apresentar o tipo 

de pedagogia que mais convém ao imaginário. Nesse sentido, essa pedagogia deve além de 

equilibrar os dois regimes de imagem estabelecidos pelo teórico, abarcar uma pedagogia da 

libertação. Araujo aponta que,  

Nesta perspectiva durandiana, a pedagogia do imaginário tem na função de 
eufemização da imaginação a sua justificação porquanto o sentido último da 
função fantástica reside no eufemismo. E aqui o eufemismo afirma não somente 
o poder do homem de melhorar o mundo...A este respeito, Gilbert Durand 
salienta que o imaginário, ao constituir a essência do espírito, representa o esforço 
do ser para levantar uma esperança viva face e contra o mundo objetivo da morte 
(1984, p. 499). Neste sentido, o imaginário, devedor da imaginação criadora, visa 
a transformação eufêmica do mundo e, na qualidade de intellectus sanctus, 
procura subordinar o ser às ordens do melhor. É pois neste fim último que reside 
o projeto da função fantástica e, por conseguinte, é este mesmo projeto que ajuda 
quer a compreender melhor os estados de consciência, quer a hierarquizar as 
faculdades da alma. (ARAUJO, 2009). 

 

Gentileza faz sua trajetória a partir do seu imaginário, construindo nas cinzas o que ele chamou de 

"paraíso do Gentileza". O acabamento trágico do circo queimado cria as bases para um novo 

recomeço de mundo, que se dá na revelação e na intuição do seu universo ético-estético-religioso, 

essa configuração revela a convergência de sua poiesis singular vinculada a uma estruturada ação 

simbólica de caráter universal. Sua figura inusitada e pitoresca deve, em grande parte, ao circo, sua 

motivação estética e simbólica. É, ainda, no período plasmador do circo que surgem suas primeiras 

estetizações, como os escritos que cobriam seu caminhão-casa, ali instalado, e a conformação de 

seu "paraíso Gentileza" (GUELMAN, 2009, p.29). 

A partir dos anos 80, Gentileza faz uma grande intervenção na paisagem urbana do Rio de Janeiro. 

O suporte escolhido foram 55 pilastras do viaduto do Caju (figuras 23, 24 e 25), que vai do 

Cemitério do Caju até a Rodoviária Novo Rio, numa extensão de aproximadamente 1,5km. Todo 

o conjunto é patrimônio não só artístico, mas também afetivo da cidade - destaca o coordenador 

da restauração e do movimento Rio com Gentileza, o professor da UFF, Leonardo Guelman:  

 



57 

 

 

 

Gentileza se volta para um sentido de humanização da vida e da arte na cidade 
contemporânea. As cidades marcadas pela violência e pelo desapego de seus 
habitantes colocam-se para o Profeta como um mundo a se restabelecer. Assim 
se deu com o local do circo em Niterói, e com o viaduto do Caju no Rio de 
Janeiro. Sobre as cinzas e sob a fumaça dos viadutos da megalópole, em seus 
lugares mais inóspitos e desolados, um homem, vindo de Cafelândia, vem exaltar 
seu anúncio, transposto em letras azuis e em faixas verde e amarelo 
(GUELMAN, 2008, p.51). 

 

 

Figura 23: Intervenção urbana no Viaduto do Caju – Rio de Janeiro. 
 
 

 

 
Fonte: http://gentilezamaisgentileza.blogspot.com/. Acesso 18/02/2014. 

 
 
 

Figura 24: Detalhe da intervenção urbana no Viaduto do Caju – Rio de Janeiro. 

 

 

 
Fonte: GUELMAN, 2009, p. 127. 
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Figura 25: Mapeamento da intervenção urbana  - Viaduto do caju – Rio de Janeiro. 
 
 

 

 
Fonte: GUELMAN, 2009, p. 112. 
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Por meio do trabalho do professor Leonardo Guelman, no ano 2000, o movimento Rio com 

Gentileza conseguiu a restauração e o tombamento dos 55 escritos murais no Rio de Janeiro. Este 

legado alcança a condição de patrimônio imaterial do Rio e do país (Brasil) e a expressão 

“GENTILEZA→ GERA→GENTILEZA” (figura 26) já é de toda a coletividade (GUELMAN, 

2009, p.13).  

Figura 26: A máxima do Profeta Gentileza. 

 

 

http://musicaprasorrirbrasileira.blogspot.com/2014/06/campanha-favor-da-gentileza-no-mundo.html 

 

Seus escritos re-velam uma ética, um discurso, uma estética, uma resistência ao “capetalismo”, 

neologismo criado por ele. A filosofia popular do Profeta Gentileza não é uma mera oposição ao 

quadro geral da violência e do capitalismo. O Profeta percebeu mais a fundo as contradições da 

realidade e questiona isso em sua produção, como uma forma de resistência e expressão.  

Sua retórica gráfica manifesta contraditoriamente leveza e peso, tipos serifados e não serifados. Sua 

origem vernacular, placa desenhada à mão-livre e muralista, conota expressividade e autenticidade, 

criando uma família tipográfica singular. Cores, traços e formas denunciam um posicionamento, 

um pensamento, um conhecimento por meio do simbólico, 

É então que se revela o papel profundo do símbolo: ele é a “confirmação” de um 
sentido para uma liberdade pessoal. É por isso que o símbolo não pode ser 
explicitado: a alquimia da transmutação, da transfiguração simbólica só pode ser 
efetuada, em última instância, no cadinho da liberdade. E a força poética do 
símbolo define melhor a liberdade humana do que qualquer especulação 
filosófica: esta se obstina em ver, na liberdade, uma escolha objetiva, enquanto 
na experiência do símbolo sentimos que a liberdade é criadora de um sentido; ela 
é poética de uma transcendência no seio do assunto mais objetivo, mais engajado 
no evento concreto. Ela é motor da simbólica. Ela é a Asa do Anjo (DURAND, 
1988, p.37). 
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O professor Leonardo Boff (2009)5 diz que é possível provocarmos, se é que já não provocamos 

um armagedon humano e a obra de Gentileza vem para provocar o desmonte da lógica do 

capitalismo a partir de uma cultura popular, da periferia, da fronteira. Ele não se denomina artista, 

designer, não está na academia nem na high society, está na fronteira, buscando as inter-relações, a 

experiência, a vida espiritual. Ele utilizou a empatia e a categoria da gentileza para oferecer uma 

alternativa no viver, no pensar, no refletir, na ação de cada dia. O Profeta denuncia "o vil metal, o 

Satana". Ele captou sua dinâmica interna, pois "vende tudo e destrói tudo... segue a humanidade e 

leva para o abismo"... mas, se denuncia o veneno, anuncia também antídoto que reside exatamente 

na gentileza (BOFF, 2009). Boff exemplifica: 

No início da modernidade Blaise Pascal (1623-1662), matemático e filósofo, 
percebera a tensão que se estava instalando entre esprit de géometrie e esprit de finesse. 
Espírito de geometria representa a razão calculatória, a ciência moderna que 
montou o projeto técnico-científico com qual reestruturamos a sociedade e a 
natureza. Espírito de finura, que nós traduzimos por espírito de gentileza, 
representa a razão cordial e sensível - logique du coeur (a lógica do coração) segundo 
o mesmo Pascal - que tem a ver com as pessoas e as relações sociais, numa 
palavra, com outro tipo de ciência que cuida da subjetividade, do sentido da vida, 
da espiritualidade e da benevolência nas relações humanas (BOFF apud 
GUELMAN, 2009, p.8-9). 

É notório que se vive uma crise na civilização contemporânea, que assenta a suas bases no 

capitalismo perverso, no consumo desenfreado e no status social “real e virtual”.  Esta-se falando 

em uma sociedade que paga um preço alto pela falta do exercício da empatia.  O desequilíbrio 

social, a lacuna da sustentabilidade nos processos de produção tem um impacto avassalador para a 

humanidade e para natureza, perde-se o cuidado com a vida. Tudo virou mercadoria, até a 

humanidade, vale-se a quantidade de likes nas redes sociais, o vazio toma conta do mundo 

contemporâneo, é paradoxal, temos mais de tudo e a cada dia somos menos, superficiais, rasos. O 

ter é mais importante que o ser, o resultado dessa equação é o esvaziamento total dos sentidos e 

significados nas camadas do meio social e individual. A lógica da competição aumenta e nos conduz 

ao mundo de violência.  

O Profeta rompe com a própria postura e se desapega dos próprios bens materiais para dar início 

a uma obra e a uma existência pautada na empatia, transforma-se em gentileza, traz outra 

perspectiva da condição contemporânea da humanidade. Gentileza rompe com o capitalismo, este 

acontecimento dá início à sua missão e sua obra, revelando a gênese da sua mitopoiesis.  

                                                           
5 Texto de apresentação do livro Univvverrsso Gentileza de Leonardao Guelman, 2009. 



61 

 

 

 

Para Gilbert Durand a acepção de mitopoiesis está na capacidade que todos temos de elaborar uma 

visão do mundo e de si mesmo através do mito, está na forma como o mito se relaciona com a 

capacidade humana de dar significado ao “ser” e sua existência no mundo. Nessa perspectiva, os 

mitos são formas elaboradas de imaginário, ou ainda, o mito é um sistema dinâmico de símbolos, 

de arquétipos. A obra de Gentileza nasce dessa nova forma de ver o mundo, nesta religação 

profunda e de reencontro com ele mesmo, oferecendo um novo domínio antológico que 

gradualmente foi dando forma, sentido, gesto, palavra, cor, 

A constatação de um Univvverrsso » Gentileza, definido como estrutura 
simbólica, uma conformação ético-religiosa e uma visão de mundo, que se pode 
depreender da presença singular do Profeta Gentileza no círculo contemporâneo. 
Um contexto que nos levará a compreender a sua própria emergência como 
profeta, na percepção de uma crise profunda das relações, sobre a qual ele não 
deixará de lançar seu próprio desígnio como alternativa (GUELMAN, 2009, 
p.11). 
 

Ainda do ponto de vista durandiano, todo pensamento tem sua matriz nas imagens, imagens estas 

que indicam o tipo de sistema simbólico. O imaginário é um elemento constitutivo e instaurador 

do comportamento particular do homo sapiens. O imaginário é um reservatório, museu de todas as 

imagens, narrativas, valores, perspectivas, processos cognitivos, mitos, obras de arte que interferem 

na percepção do mundo. A obra do Profeta está impregnada de metáforas, analogia, mapas 

conceituais com grande potencial ético, artístico, estético e criativo, apresentando um grande poder 

cognitivo, compartilhando e articulando saberes populares e sagrados. Seu processo perpassa por 

camadas e articulações relevantes do imaginário.  

A obra de Gentileza começa pelo seu deslocamento através da temporalidade da especialidade, é 

da sua relação com a cidade que nasce a sua narrativa visual e a sua atuação como profeta. O corpus 

gerador da obra do Profeta Gentileza associa formas a aspectos simbólicos, míticos e populares a 

um sentido, por uma questão do uso e do repertório. Ele parece pacificar os mitos diretores 

(Profeta, Flâneur, Artista, Designer, etc.) organizando sua narrativa visual de forma particular, 

podemos pensar em uma construção de método singular, a partir do seu conjunto de iniciativas e 

experiências baseadas na empatia. Baudelaire explica,  

Assim, o amante da vida universal entra na multidão como num imenso 

reservatório de eletricidade. Também podemos compará-lo com um espelho tão 

imenso quanto a multidão; a um caleidoscópio dotado de consciência que em cada 

um dos seus movimentos representa a vida múltipla e a graça móvel de todos os 

elementos da vida. É um eu insaciável do não-eu que, a cada instante o mostra e 

exprime em imagens mais vivas que a própria vida, sempre instável e fugaz 

(BAUDELAIRE, 1993). 
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Gentileza se interessa por aquilo que perdeu valor ou que não é apreendido pelo olhar da 

humanidade. Ao se tornar um flâneur do mundo contemporâneo, o poeta da cidade se torna aquele 

que se ocupa das coisas que estão à margem das concatenações intelectuais, sociais e artísticas da 

sociedade. A obra do Profeta agrega técnica, imagem e gesto, circulação, isto aponta e reflete a 

realidade em que o campo do design e da arte foi invadido por muitas técnicas, materiais e 

atividades que se misturam em procedimentos habituais do cotidiano social. Dones elucida: 

 

Acredita-se que refletir as dicotomias entre o erudito e o popular e questionar as 
nomenclaturas simplificadoras, pode ensinar a perceber a estética vernacular 
como uma oportunidade de contextualização da comunicação gráfica com seu 
entorno, do relacionamento entre objetos e pessoas num sentido amplo, 
recuperando linguagens populares, simples e mesmo marginalizadas. Enquanto 
o homem não se libertar de padrões elitistas ditados pelo gosto e por modelos 
prontos, dificilmente avançará além de soluções universalistas que ignoram o 
particular e o local que se encontra no cartaz do vendedor de picolés, da sapataria 
ou da farmácia da esquina (DONES, 2004, p.80). 

 

 

Gentileza diz: "esse dia lindo, essa luz em cima de nós, nossa vida, quem é que dá!? É Deus nosso 

Pai Gentileza" (GUELMAN, 2009, p.12). É exatamente isso que se quer evidenciar, estar no 

mundo com sentido, apresentar o que o imaginário pode trazer de novo para o campo do design 

na atualidade. Expor as funções do mito e seus desdobramentos. O Profeta convida a uma nova 

possibilidade de pensar e agir, nos oferece a sua experiência, o seu processo, a sua obra para 

questiona-se os processos, as escolhas e a forma como se lida com a vida. Aqui está a profundidade 

ética e estética do seu viver e da sua obra. 

 

O conceito do imaginário é fisiologicamente interdisciplinar. A imagem deixa de ser “a louca da 

casa” para transformar-se na chave que dá acesso a produção de conhecimento, desta forma arte, 

design e imaginário se entrelaçam, intercambiam-se e produzem. Seus escritos re-velam uma ética, 

um discurso, uma estética, uma resistência ao “capetalismo”, neologismo criado por ele. Cores, 

traços e formas denunciam um pensamento, um conhecimento, um posicionamento que é 

construído no imaginário da empatia. Por meio das reflexões de Cardoso observa-se: 

 

Chamamos de design gráfico o conjunto de atividades voltadas para a criação e 
a produção de objetos de comunicação visual, geralmente impressos, tais como 
livros, revistas, jornais, cartazes, folhetos e tantos outros. O termo vem da junção 
de duas palavras com histórias muito peculiares. Para melhor compreender todo 
o seu sentido, é útil esclarecer primeiramente o que se entende por design e por 
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gráfico... Gráfico, por sua vez, é uma palavra mais antiga, cujo uso em português 
data do século XIX. Em sua origem remota, deriva do grego graphein, que quer 
dizer escrever, descrever, desenhar, e está ligada a outras palavras, como grafar, 
grafismo, grafite, grafologia, bem como a toda uma série de palavras que termina 
no sufixo -grafia (por exemplo, geografia, fotografia, tipografia) (CARDOSO, 
2007, "O design gráfico e sua história". Curso de Especialização em Artes 
Visuais: Cultura e Criação, SENAC) 

 

A performance e a manifestação artística interdisciplinar do Profeta foram compostas por arte, design, 

ética, gesto, poesia e palavra.  Ousadamente reflete-se que, desta forma, Gentileza aproxima-se 

historicamente dos movimentos de vanguarda do início do século XX, pela originalidade, polêmica 

e pelo nacionalismo em suas múltiplas facetas. Assim como o Profeta, os artistas modernistas deste 

período buscaram um corte absoluto com o passado, com a moral burguesa, com a tradição 

academicista e conservadora da arte. A obra de arte ganha autonomia e liberta-se da sua função de 

representar a realidade, tornando-se a expressão dos sentimentos do artista, que cria arte pelo 

prazer ético, estético, simbólico e como forma de intervenção social.  

Pode-se observar que a obra também se configura no campo do Design Vernacular, estes são 

trabalhos movidos pela cultura, são uma imensidão de projetos desenvolvidos e movidos pela 

paixão do homem pela sua terra e por suas necessidades. Por se tratar de projetos, muitos deles 

informais fortemente ligados aos costumes locais, fora do padrão do Design, o Design Vernacular 

é visto por muitos como antiprofissional e subalterno, um preconceito que deve-se quebrar, uma 

vez que se tratam de obras e de profissionais agentes participativos da cultura e fortemente 

envolvidos com a brasilidade. Uma produção em qualquer área de conhecimento é justificada, 

também, pelas demandas e relações existentes entre o “produto final” e as pessoas. Silva corrobora: 

 

O imaginário permanece uma dimensão ambiental, uma matriz, uma atmosfera, 
aquilo que Walter Benjamin chama de aura. O imaginário é uma força social de 
ordem espiritual, uma construção mental, que se mantém ambígua, perceptível, 
mas não quantificável (SILVA: 2001, 75). 

Os desdobramentos desta obra se inscrevem em vários campos do conhecimento. Desde que a 

arte contemporânea nasce de uma aproximação com o cotidiano, com a estética do cotidiano, enfim 

da união entre arte e vida (DANTO, 1986 apud WANNER, 2010), que o cenário da arte urbana 

está em evidência. Nas ruas ou fora delas, essa vertente contemporânea experimenta um momento 

singular: nunca houve tantos artistas talentosos, público crescente, colecionadores, mídia disposta 

a dar visibilidade, pesquisadores no entorno, publicidade interessada nos traços e na linguagem 
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estética, museus e exposições legitimando o status das obras, além de galerias e fóruns. Os artistas 

pintam temas que vão de figuras conhecidas da arte pop (e que remontam Andy Warhol e Basquiat) 

às imagens abstratas e elaboradas caligrafias. Cumprindo seu papel enquanto arte urbana, conforme 

identifica a autora Vera Pallamin (2000, p. 23 e 24):  

 

A arte urbana é uma prática social. Suas obras permitem a apreensão de relações 
e modos diferenciais de apropriação do espaço urbano, envolvendo em seus 
propósitos estéticos o trato com significados sociais que as rodeiam, seus modos 
de tematização cultural e política. Perpassar a topologia simbólica da arte urbana 
é adentrar a cidade a partir de planos do imaginário de seus habitantes, 
incorporando-os, por princípio, à compreensão da sua materialidade. Deste 
modo, as referências urbanas são enfatizadas em sua dimensão qualitativa, 
abrindo-se à ambiguidade de seus sentidos. 

 

Os temas pintados, assim como nas letras dos raps, remetem à desigualdade social e à questão racial. 

Rapidamente o estilo aportou no Brasil, encontrando nas grandes cidades, material de sobra para 

composição temática e para o desenvolvimento de formas próprias na representação plástica. 

Percorrendo o perímetro urbano das capitais brasileiras, nos deparamos com um grande número 

de expressões gráficas que se apropriam da paisagem urbana como mídia, ou seja, como veículo de 

divulgação. São propagandas políticas, mensagens religiosas, graffitis, manifestações de caráter 

artístico e ideológico (como as poesias do Profeta Gentileza), além de um conjunto de garranchos 

ilegíveis (para os alguns) em tinta spray. Ao passarmos em uma avenida, geralmente entendemos 

esta confusa paisagem como um mosaico heterogêneo de formas e expressões, que vão de encontro 

aos ideais de limpeza e organização espaciais mais difundidos, sem a preocupação de identificarmos 

ou compreendermos a lógica que motiva cada uma destas iniciativas. As manifestações do Profeta 

emergem também destas percepções. 

 

A obra Profeta se inclui na arte urbana porque esta é definida como uma arte contemporânea, de 

cunho popular, que é feita em espaços externos da cidade, sobre o mobiliário urbano, sejam eles 

paredes, muros, placas e todo tipo de aparato de sinalização. Ela é transgressora já que, em certo 

sentido, não respeita os limites do público e do privado para se fazer expressar. Sua obra também 

contribui na formação de um referencial teórico relacionado com o design vernacular ou de práticas 

realizadas por não‐designers. No design, em termos gerais, pode-se ver nos últimos anos um 

ressurgimento do interesse pelas manifestações vernaculares, pelos objetos que nascem na rua, que 

são utilizados como meio de vida a partir da espontaneidade. Cardoso adverte: 
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As grandes concentrações urbanas deram origem também a maneiras inusitadas 
de trocar bens simbólicos e materiais...O design gráfico não nasceu pronto, do 
nada, e nem é uma coisa monolítica, cristalizada no tempo e obediente a regras e 
definições preestabelecidas sobre o que é e não é, o que pode e não pode. Como 
toda atividade humana, o design gráfico evolui e se transforma, acompanhando 
as mudanças na sociedade e na cultura. A consciência histórica, do tanto que já 
mudou no passado, pode nos ajudar a repensar nossos pressupostos sobre 
presente e futuro (CARDOSO, 2007, "O design gráfico e sua história". Curso de 

Especialização em Artes Visuais: Cultura e Criação, SENAC) 
 

O Profeta Gentileza produziu um trabalho que não poderia ser sufocado pela racionalidade, não 

era apenas uma expressão pessoal e visões acerca da sua individualidade, ele não queria ser sufocado 

pelo “sistema”, por isso nunca se intitulou artista ou designer. Se colocava como um “Louco Salva-

Vidas” que abandonara o capitalismo. Tal como várias atividades criativas, o design tem um “N” 

fatores indefiníveis, e examiná-lo muito minuciosamente significa arriscar-se. Ou seja, a dimensão 

do sensível tem influência sobre o projeto de design e com frequência o designer projeta soluções 

com base em sua experiência ou instinto, no lugar de fazê-lo como resultado apenas de uma decisão 

técnica. A perspectiva do sensível no design torna-se parte da memória, do imaginário, da vida. 

Essas são habilidades desenvolvidas por intermédio da prática e que se tornam tão arraigadas que 

dificilmente tem-se consciência delas como parte do processo. 

A obra Profeta se inclui na arte urbana porque esta pode ser definida como uma arte 

contemporânea, de cunho popular, que é feita em espaços externos da cidade, sobre o mobiliário 

urbano, sejam eles paredes, muros, placas e todo tipo de aparato de sinalização. Ela é transgressora 

já que, em certo sentido, não respeita os limites do público e do privado para se fazer expressar. 

Sua obra também contribui na formação de um referencial teórico relacionado com o design 

vernacular ou de práticas realizadas por não‐designers: 

A obra de Gentileza demarca um espaço e uma permanência – mesmo que 
ameaçada – para sua mensagem. Desta feita, o Profeta não pinta mais sobre 
placas, mas diretamente sobre a superfície do concreto. Sua grafia e seus signos, 
já presentes em seu estandarte e em placas que realizava, se inscrevem agora na 
própria cidade, transformando pilastras em tábuas de seus ensinamentos 
(GUELMAN, 2008, p. 47). 

 

No design, em termos gerais, pode-se ver nos últimos anos um ressurgimento do interesse pelas 

manifestações vernaculares, pelos objetos que nascem na rua, que são utilizados como meio de 

vida a partir da espontaneidade. O design gráfico é desenvolvido por meio de várias abordagens e 

podem ser classificadas em quatro grandes categorias: documentação, análise, conceito e expressão. 



66 

 

 

 

Essas categorias não são mutuamente excludentes; é improvável que um projeto de design se baseie 

inteiramente em uma única abordagem. A maioria inclui um elemento de cada uma, embora não 

necessariamente na mesma proporção. Apesar de não ser reconhecido com designer, o trabalho de 

Gentileza tem a presença das quatro categorias. O trabalho envolve documentação, pois Gentileza 

registra e preserva as informações por meio do texto e da imagem.  

A documentação está na raiz da escrita e da imagem, sem isso não teríamos uma linguagem visual 

preservada, mas somente gestos. A documentação preserva ideias e permite que sobrevivam a 

memória e o discurso dos humanos. Os documentos (murais, cartazes estandartes do Profeta) dão 

uma forma externa ao pensamento internalizado. A partir da documentação que a obra de 

Gentileza transcendeu o tempo, sem restrições geográficas ou de épocas. 

Pode-se também notar a abordagem analítica em sua obra, pois seus livros urbanos (pilastras do 

viaduto do Caju) se apoiam e lidam com informações factuais e complexas. Tipologia única, 

acuidade visual e referências-cruzadas são projetadas para permitir que o leitor confronte os dados, 

reflita e faça questionamentos. A abordagem analítica busca encontrar a estrutura de um conteúdo, 

tal abordagem impõe uma estrutura de dados, de modo que se torne mais inteligível. A análise 

nasce do racionalismo: é a busca por um padrão discernível dentro de uma massa de informações.  

A expressão também é uma categoria que permeia a obra de Gentileza. Uma abordagem expressiva 

é motivada pela materialização das emoções do autor. Em alguns casos é orientada pelo coração e 

intuição (dimensão do sensível), ela é visceral e passional, pois busca reposicionar emocionalmente 

o leitor por meio da cor, marcação e simbolismo. O design expressivo é frequentemente lírico, não 

se destina a transmitir apenas significados para a mente, mas propões questionamentos e convida 

a reflexão. Por fim, temos a abordagem conceitual, “a grande ideia”, conceito que retém em si a 

mensagem. Podem ser chamadas de “ideia gráfica”, ideias complexas projetadas em visuais sucintos 

e vigorosos, com frequência. Normalmente é arguta e inteligente, faz uso de trocadilhos, metáforas, 

clichês, alegorias é um jogo de palavras que precisa ser compartilhada com o público-alvo. 

A importância desta abordagem que relaciona design, arte e imaginário, possibilita e reúne 

condições de promover a aproximação com o aspecto simbólico do design e da arte, formando o 

designer para trabalhar com as questões mais sutis na sua prática. Os estudos acerca do imaginário 

definem que este é o “reservatório e motor”. É reservatório, porque agregam imagens, sentimentos, 

lembranças, experiências que estão ligadas à realização do que foi imaginado. Nessa condição, 

alimenta um modo de ser e agir, sentir e querer. Uma espécie de relação psicológica da humanidade 

com seu meio, os lugares físicos de vida íntima, o elo afetivo entre a pessoa e o lugar.  
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Gentileza pode sim ser considerado artista e designer contemporâneo, com seus murais, 

estandartes e performance. Fazia sua arte do próprio corpo. Uma obra ambulante, enfim, ele foi 

imagem, mito, arquétipo, miragem, experiência estética viva. Gentileza deu à cidade do Rio de 

Janeiro e ao Brasil não apenas seus escritos, mas seu existir. Sua estética era sua ética, ele continha 

ambas no seu viver. 

O trabalho com os conteúdos subjetivos pressupõe a aproximação dos sentidos e das emoções, 

possibilidade que reúne condições de dotar uma determinada solução visual plena de significado e, 

portanto, supostamente mais eficiente. Ou seja, a partir desse entendimento forma e conteúdo 

unem-se para bem comunicar, em um movimento de busca da “alma do design”. Esse movimento 

que se afasta das “produções vazias de significado” (MARTINS apud FERLAUTO, 2002). 

O imaginário é faculdade de simbolização donde provêm, os anseios, os sonhos, as paixões e as 

percepções sócio-político-cultural e religiosa. Examina-se a obra do Profeta Gentileza como um 

clamor popular que nasce da relevância dos conteúdos trazidos do imaginário. O imaginário 

envolve muitos aspectos relacionados à consciência, uma vez que, para a consciência, só tem 

existência, só tem significado, aquilo que tiver um valor. A artista faz uma trama imagética carregada 

de interioridades e exterioridades singulares e particulares. O conhecimento sensível registrado em 

sua obra é organizado pela sua percepção particular do mundo. É através do imaginário que o 

humano cria e recria, constrói significados e ressignifica simbolismos, para explicar o que não 

consegue por via lógica e/ou racional.  

O caráter do design vernacular na obra transmite informações de uma cultura, a narrativa visual 

traz um contexto socioeconômico e cultural, além de expressar ideias dentro de um sentimento 

poético sagrado. O processo artístico vem como artifício de transformação pessoal embasados em 

vivências particulares de extrema dor e prazer. Olha-se o objeto artístico e de design do Profeta 

Gentileza para além do projetual, da técnica, observa-se os sentidos. Sendo uma obra polissêmica, 

transforma-se em um veículo comunicador de mudanças da realidade social e cultural, pois se torna 

um instrumento estético no seu caminhar pelas cidades. Careri (2002) corrobora: 

O caminhar faz parte da arquitetura da paisagem: andar é como uma forma 
autônoma de arte, que se objetiva pela transformação simbólica de um território; 
um instrumento estético de conhecimento e uma transformação física do espaço, 
observados desde o nomadismo até a nossa atualidade. É uma forma de 
experienciar um lugar, perceber a paisagem, deixar marcas num local: 
(WANNER , 2010, p. 198). 
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A obra de Gentileza se constitui no seu andar, reconhecendo seu corpo em movimento e sua 

relação no espaço que circula independente de ser no meio urbano ou na natureza. Com o conceito 

do movimento pode-se refletir em como as ações geradas no espectador mostram corporalmente, 

materialmente e simbolicamente a experiência estética e humana. A pluralidade do movimento nas 

artes mostra diferentes formas de representar e/ou induzir estímulos estéticos, bem como 

possibilitar formas de interação que só ocorrem quando se dá o encontro entre obra, espectador e 

o movimento. 

 

À manifestação artística particular do Profeta transcende por intermédio de uma autonomia 

consciente, ela se serve das vivências, segredos, memórias e percepções como instrumentos que 

propiciam a voz a sua cosmovisão. A obra revela uma relação da arte, do design e do imaginário, 

estreita, complexa e profunda. Abordando a tensão arte, design e imaginário na 

contemporaneidade, vê-se uma situação caótica, pois a banalização da imagem faz com que a 

sociedade perca de vista a verdadeira essência da experiência simbólica. O modelo mítico 

construído pelo artista desperta provocações. Quem produz improvisa, avança sem ver 

previamente, deixa-se surpreender com o próprio traço e essa experiência de questionar o sistema 

é relevante e imprevisível. Isso que se quer retomar. Ou seja, sentir, para fazer sentido.  
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2.2 DIMENSÕES DO DESIGN  

 

Assim, o design é ao mesmo tempo, um verbo e um substantivo, o verbo é o processo e o substantivo é o resultado. 
(Flaviano Celascho, 2010) 

 

Com a consciência crescente da crise ambiental e a gradativa perda de confiança nas velhas 

ideologias políticas, torna-se cada vez mais evidente que as ideias geminadas do progresso científico 

e do crescimento econômico – principais alicerces da sociedade industrial – perderam muito do 

seu sentido (CARDOSO, 2018). O design pode se afastar da materialidade e caminhar em direção 

as experiências, emoções, sentidos, a imaterialidade, as interações, as inteligências múltiplas. É 

necessário validar o uso da subjetividade. Torna-se imprescindível se estar preparado para surfar a 

quarta onda, onde o comportamento humano estará ligado ao processo de aprendizagem e se 

utilizará das múltiplas inteligências como estratégia para sobrevivência no futuro (JÚNIOR, 2018).  

 

O lugar de fala desta investigação parte da hipótese em que os objetos e espaços projetados 

cumprem um papel de mediação entre a humanidade e o mundo, atuando simbolicamente, desta 

forma adota-se o conceito de design de Cardoso (2007), "O design gráfico e sua história". Curso de 

Especialização em Artes Visuais: Cultura e Criação, SENAC: 

 

Design é um vocábulo de importação muito recente na língua portuguesa, 
começando a ser empregado no Brasil a partir da década de 1960. É sinônimo de 
desenho industrial, termo utilizado nos meios educacional e jurídico como 
designação técnica, respectivamente, da profissão e do tipo de propriedade 
intelectual por ela gerada. De modo geral, design refere-se à concepção e à 
elaboração de projetos, tanto para a fabricação de artefatos industriais quanto 
para a configuração de sistemas de interação entre usuários e objetos. Sua origem 
imediata está na língua inglesa, mas sua etimologia remonta ao latim designare, 
do qual derivam duas palavras bem mais conhecidas: desenhar e designar. O 
trabalho do designer (o profissional que faz design) abarca ambas essas ações, 
em seu sentido mais amplo: o de representar conceitos através de algum código 
de expressão visual e o de conjugar processos capazes de dar forma a estruturas 
e relações. 

 

O design é uma mistura de decisões racionais e subjetivas, que contém a dimensão simbólica e não 

podem ser deliberadas tão prontamente, uma vez que derivam da experiência, da criatividade e de 

todo o cenário complexo que envolve o problema de design. Identifica-se a necessidade de uma 

ressignificação no processo de projetar na atualidade. A importância desta abordagem que relaciona 

Design, Arte e Imaginário, possibilita e reúne condições de promover a aproximação com o aspecto 
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simbólico do design, formando o designer para trabalhar com as questões mais sutis no processo 

de projetar. É indispensável levar em conta fatores condicionantes dos processos de significação 

nos métodos projetuais na contemporaneidade, é imprescindível a capacidade de adaptação, 

reflexão, agindo para a sustentabilidade, o respeito, a ética, a empatia com a humanidade e a 

natureza. Santos (2016) esclarece a respeito das metodologias: 

 

Em termos gerais, as metodologias são estruturadas a partir da visão de um ou 
mais autores que, ao longo da sua vida profissional e antecedentes processuais, 
perceberam que a execução sequencial de determinadas fases durante a 
projetação levava a um resultado mais assertivo e de maneira mais rápida e 
fornecia, ademais, controle e conhecimento sobre as etapas, sendo, portanto, 
possível realizar verificações ou ajustes específicos ao processo, diferenciando-se 
da criação empírica artesanal. Esses processos vão sofrendo adaptações ao longo 
dos anos por fatores como evolução tecnológica, cenário mercadológico, 
mudança dos padrões de necessidades psicológicas, entre outros. Esses fatores 
destacam-se no cenário contemporâneo, exigindo reflexões e atualizações acerca 
dos métodos de primeira geração, não no sentido de invalidá-los, mas na intenção 
de aprimorar e inserir novas variáveis que tornem os métodos adequados à 
realidade atual, fomentando e justificando seu uso na prática e no ensino.  
(SANTOS, 2016, p.15-16). 
 
 

O design se instituiu como aérea do conhecimento há um pouco mais de um século, neste período 

o fator complexidade foi uma das mais impactantes categorias para área, mas, mesmo com tantas 

mudanças ainda somos resistentes às necessidades de modificações, adaptações, o profissional 

ainda é formado de forma engessada, sem as atualizações necessárias para atender as necessidades 

contemporâneas. Como foi dito, não se quer negar a história e o ensino do design, pelo contrário, 

deseja-se contribuir, agregar e compartilhar, pois a gênese do design está na solução de problemas, 

e para isso indica-se o caminho do pensar de outras formas, mais ampliada e articulada, abrangendo 

de fato outras áreas do conhecimento.  

 

Os seres humanos tornaram-se imediatistas, objetivos, pragmáticos, vaidosos, estar-se no vazio, 

sem sentido, sem significado. A única coisa que se atende são os prazos e os orçamentos. Sensações, 

sentimentos, emoções, cultura, natureza foram deixados de lado, as principais ferramentas de 

trabalho (hardwares e softwares) são mais importantes que o conhecimento, a experiência, a 

vivência. A fatura chegou, e tem-se que pagar, ou melhor, estar-se a pagar: violência, consumo 

exacerbado, falta: sustentabilidade, ética, empatia, respeito. Tudo se “objetificou”, perdendo 

sentido, caindo no vazio e virando dejeto. 
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Hoje o acesso à informação não significa conhecimento, a complexidade cresce a cada dia, as 

demandas se ampliam e se modificam. O design nasce também para organizar o mundo industrial 

e propor soluções para a sociedade, não se pode esquecer quais são os propósitos da profissão. 

Analisando o código de ética da APD - Associação Portuguesa de Designers (2009) (figura 03 e 

04) pode-se pensar em algumas questões. A atuação profissional é também uma forma de colocar 

em prática os valores no qual se acredita. O design está a serviço de quem ou do que? Qual o seu 

papel social? 

Figura 27: Objetivo do Código de Ética APD (2009). 
 

 

Disponível em: http://www.gcd.pt/docs/CodigoDesigners.pdf Acesso em: 28/02/2018. 

 

Figura 28: Princípios Gerais do Código de Ética APD (2009). 

 
Disponível em: http://www.gcd.pt/docs/CodigoDesigners.pdf  Acesso em: 28/02/2018. 
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Vive-se uma crise de identidade no papel do designer na atualidade, desta forma entende-se que os 

estudos do imaginário podem contribuir para se pensar no sentido de uma ação em conjunto com 

as estruturas do design, estar-se a falar de uma ressignificação das questões no campo do design, 

que possa de fato atribuir significados relevantes aos projetos de design, fala-se de um sentido real 

e não de uma a mera explicação abstrata. A proposta é que o imaginário serve de aporte ao trajeto 

projetual do design para dar conta da dimensão simbólica e assim pode dotar as soluções de mais 

sentido. 

 

Os artefatos do design viram dejetos não porque perdem sua funcionalidade, mas porque perdem 

seus sentidos e significados. Com o avanço das redes que nos envolvem em sua imaterialidade, que 

tende a ampliar ainda mais essa defasagem entre a permanência dos artefatos e os seus sentidos, 

torna-se urgente reconhecer e lidar com a densidade poética do universo material que nos cerca. 

Senão, corremos o risco de “sermos soterrados, literalmente, pelo lixo que produzimos” 

(STOLARSKI, 2016 apud, CARDOSO, 2016). A questão é compreender o que de fato foi 

“plantado”, avaliar as “sementes”, pois a colheita é obrigatória, assim será possível ressignificar a 

“lavoura”. 

 

Desde a revolução industrial e seus desdobramentos, teve-se a oportunidade de consumir e também 

de produzir, a “overdose” da produção capitalista tirou os significados dos artefatos e isso pode ter 

gerado um empobrecimento na qualidade, na estética e nas funções, se está produzindo o mesmo 

do mesmo, não se compra mais o artefato e sim o status da sua marca. As atividades de projetar e 

fabricar artefatos, exercidas há muito em relativo silêncio, migraram para o centro dos debates 

políticos, econômicos e sociais (CARDOSO, 2016, p.16).  

 

Para buscar novos perspectivas é necessário repensar a afirmação cristalizada, hegemônica e 

ultrapassada de que “a forma segue a função” cunhada pelo arquiteto americano Louis Sullivan. 

Essa visão ainda persiste até os dias atuais equivocadamente, pois é urgente compreender que o 

design não atende apenas a uma função objetiva, funcional, o design atende também outras 

funções: emocionais, estéticas, simbólicas, tecnológicas, operacionais, culturais, sociais, etc. 

Papanek (1971) no livro Design for the Real World rebate frontalmente “a forma segue a função”: Em 

termos semânticos, todas essas afirmações desde Horatio Greenough [...] até a Bauhaus alemã são 

desprovidas de sentido (PAPANEK, 1971 apud, CARDOSO, 2016, p.18). Papanek já estava a 

anunciar a falta dos valores humanos nos projetos de design, os desafios assinalados por ele 

continuam atuais. Fontana faz a seguinte reflexão sobre estas “entrelinhas” do design: 
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Muchas veces, el análisis dura más que la respuesta gráfica, porque diseñar implica básicamente 
compreender, conlleva diseccionar uma cantidad de aspectos que a veces no son explícitos a simple 
vista. Y es que el diseño comienza mucho antes y termina mucho después de la forma 
(FONTANA, 2003, p.80)6. 

 

Cardoso (1998, p. 30-31) aponta para o fato de que o Modernismo considerava que o significado 

inerente de um objeto correspondia à sua função, portanto, esta deveria reger sua forma, mas o 

Funcionalismo desprezou as funções não imediatas de um objeto, vinculadas ao contexto de 

“produção, circulação e consumo de mercadorias”. Este é o trabalho do designer, que rege o modo 

como os processos do design ocorrem sobre seus produtos, imbuído-os de significados. Sobre essa 

faceta do design: 

Flusser (2007, p. 182) nos recorda que a palavra design, no atual discurso da 
cultura, ocorre num contexto de “astúcia e fraudes”, sendo o designer um 
“conspirador malicioso que se dedica a engendrar armadilhas”. E continua com 
a citação da contestação que Platão faz contra a arte e a técnica, as quais seriam 
impostoras das ideias “pois seduzem maliciosamente os homens a contemplar 
ideias deformadas”. Bonsiepe (2011, p.18), por sua vez, indica que o desgaste do 
termo design fez com que seu significado tenha se descolado de seu referencial à 
prática projetual para ser associado aos interesses do marketing. E justamente 
pelo fato dos objetos serem portadores de significados, para atender a fins 
comerciais, o design foi reduzido ao styling e transformado em instrumento de 
espetáculo para atração midiática (SANTOS, 2016, p.3873). 
 

 

Pensar sobre as questões de propósito e sentidos implicam em reflexões sobre as questões do uso 

e não da forma, ou seja, fala-se dos valores dos artefatos para as pessoas. O uso requer o humano, 

suas complexidades e necessidades. Muda-se a perspectiva da discussão hegemônica material para 

as questões imateriais e subjetivas, onde se atribui valores particulares, individuais a partir do 

repertório. Como aponta Cardoso, a forma não é um quantum estável, eterno e inalterável desde 

sempre, mas fruto de uma transformação. Quando se compreende a lógica segundo a qual as 

formas são constituídas, compreende-se também que elas são passíveis de mudança e de adquirirem 

novos significados: 

 

 

 

                                                           
6 Muitas vezes, as análises são mais duras do que a resposta gráfica, porque o design implica basicamente a 
compreensão, que envolve a dissecação de vários aspectos que às vezes não estão explícitos a olho nu. O design começa 
muito antes e termina muito depois da forma (tradução nossa). 
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As formas dos artefatos não possuem um significado fixo, mas antes são 
expressivas de um processo de significação – ou seja, a troca entre aquilo que 
está embutido em sua materialidade e aquilo que pode ser depreendido delas por 
nossa experiência. Por um lado, as formas concretizam conceitos por trás da sua 
criação. Para empregar o termo corrente hoje, os artefatos obedecem a uma 
“lógica construtiva”, a qual é a soma das ideais contidas em seu projeto com seus 
materiais e condições de fabricação. Por outro lado, formas e artefatos, são 
passíveis de adaptação pelo uso e sujeitos a mudanças de percepção pelo juízo 
(...) Tais transformações e usos híbridos são extremamente reveladores da 
natureza profunda entre forma e significado (CARDOSO, 2016, p.36) 

 

Sob essa perspectiva, é necessário considerar a relação de significado construída pelo usuário e pelo 

designer, para que sirva como mais um dado relevante para os processos de projetação e suas 

complexidades.  Não se fala em determinar significados para os artefatos, mas em considerar, 

observar e analisar os aspectos relevantes para a projetação, ou seja, investir sentido, fala-se da 

relação de materialidade e imaterialidade. Aprofundar a análise do problema, antes de propor 

soluções, é uma velha e boa máxima das metodologias de projeto que ainda retém toda a sua 

validade (CARDOSO, 2016, p.42). Necessita-se remodelar as ações, processos e pensamentos do 

campo do design, dando validade às várias facetas que o abarcam: do acadêmico ao vernacular. 

 

Aborda-se a acepção vernacular para dar conta de outra fronteira no campo do design e também 

para examinar a obra do Profeta Gentileza e suas possíveis articulações com os três campos do 

conhecimento abrangidos nesta pesquisa: o design, a arte e a teoria do imaginário. Deseja-se acessar 

as perspectivas antropológicas do imaginário para lidar com os sentidos pretendidos no 

atendimento ao design, ocorrendo um deslocamento de prioridade a forma, antes preferida, dando 

lugar ao conteúdo, mais profundo e abrangente no qual se repõe a relevância das questões 

simbólicas e ratificando a relevância da produção de conhecimento produzido nesta esfera. Em um 

vídeo, Chico Homem de Melo (2012) fala sobre o vernacular como uma quarta linha de força na 

contemporaneidade, nesta investigação não se trata de uma apropriação pura e simples do design 

vernacular, mas se deseja seguir o exemplo de soluções que contemplam de forma paradigmática o 

imaginário enquanto informação importante e participante da solução encontrada, independe de 

sua rusticidade ou do que se considera, "bom design" ("good design"). 

 

Em meio à saturação e homogeneização dos processos, padrões e produtos, subsistem, no entanto, 

vestígios de vozes, formas de apropriação (e de reapropriação) que resistem aos padrões que os 

constituem. O design vernacular incentiva a criatividade, a inovação e a sustentabilidade. A 
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necessidade de expansão do design “formal” em múltiplas áreas viabiliza uma atuação 

interdisciplinar permitindo uma visão mais holística e com raízes na cultura local. Por meio do 

design vernacular as estruturas sociais operam a criação de universos simbólicos e funcionais 

eficientes, legitimando produtos e/ou serviços. 

 

Utiliza-se o conceito de Design Vernacular não para fragmentar ou setorizar como uma área do 

design, mas para evidenciar seus aspectos particulares, pois entende-se que o design é um grande 

campo com várias possibilidades de trabalho, independentemente de ser feito na academia, nos 

escritórios ou nas ruas, o design tem um objetivo: resolver problemas, otimizar soluções, propor 

novos usos. Etimologicamente a palavra design deriva do latim designare (designar, desenhar), o 

termo já contém nas suas origens uma ambiguidade, entre uma perspectiva abstrata de projetar e 

outra concreta de registrar, na arte a ambiguidade também está presente, o artista perpassa pelo 

abstrato e concreto (criação e execução) (CARDOSO, 2000, p.17). Design vernacular é uma 

designação conferida aos artefatos populares criados por um indivíduo ou uma comunidade para 

atender às necessidades básicas e concretas, sobre a natureza essencial do design, Cardoso esclarece: 

A natureza essencial do trabalho de design não reside nem nos seus processos e 
nem nos seus produtos, mas em uma conjunção muito particular de ambos: mais 
precisamente, na maneira em que os processos do design incidem sobre os seus 
produtos, investindo-os de significados alheios à sua natureza 
intrínseca.(CARDOSO, 2000). 

 

Desprendendo-se de uma lógica reducionista formal, o vernacular resgata formas esquecidas e 

marginalizadas, pertencentes à cultura popular. O termo vernacular sugere a existência de 

linguagens e produções que remetem a diferentes culturas. Adota-se o pensamento de Rafael 

Cardoso: “design vernacular tem relação com aquilo que é feito à margem do conhecimento 

erudito”. Corresponde às soluções locais produzidas fora do discurso oficial onde o popular e o 

erudito são faces de uma mesma cultura.  

 

O popular também deve ser compreendido como um movimento social, político, econômico, 

artístico, um lugar híbrido, onde se pode observar transformações e proposições de soluções. 

Canclini (1997, p.23) corrobora: o popular não se define por uma essência a priori, mas pelas 

estratégias instáveis, diversas, com que os próprios setores subalternos constroem suas posições. 

Segundo Ibarra (2014), desde 1812 que tivemos os primeiros registros dessas atividades (figura 29). 
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Figura 29: Linha do tempo o design e a valorização de práticas realizadas por não-designers 
 

 

 

 

 

Fonte: IBARRA, Maria Cristina. RIBEIROA.C., Rita. 2014. 

 

No Brasil, em 1946, a arquiteta italiana Lina Bo Bardi trouxe a experiência do design italiano 

desenvolvido a partir de habilidades e tradições artesanais. Foi pioneira em debater o desenho 

industrial em contraposição a produtos proveniente da cultura popular brasileira. O design 

vernacular não deve ser visto como algo “menor”, marginal ou antiprofissional, mas como um 

amplo território onde seus habitantes falam um tipo de dialeto local (…). Não existe uma única 

forma vernacular, mas uma infinidade de linguagens visuais, (…) resultando em distintos grupos 

de idiomas (LUPTON, 1996, p. 111). 
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O design como disciplina começou a se interessar pelos artefatos feitos por não-designers, 

relativamente há pouco tempo. Em 1972, Charles Jencks e Nathan Silver propuseram o conceito 

“Adhocism”, que faz referência à improvisação através do uso de objetos aleatórios com o objetivo 

de satisfazer uma necessidade momentânea. (BRANDES; STICH; WENDER, 2009 apud 

IBARRA, 2014). Faz-se necessário investir sentidos e significados no ato de projetar, validando 

também o conhecimento popular (todos os conhecimentos, sem hierarquização de importância):  

 

Podemos ver o interesse do design pelas práticas realizadas por não-designers, 
seja valorizando o pré-industrial, as coisas feitas à mão, ou registrando os novos 
usos e formas que ganham, no dia-a-dia, objetos já projetados. No Brasil, a 
valorização dos artefatos nativos de um lugar pelo design começou em 1958, com 
a arquiteta italiana Lina Bo Bardi, que viveu no nordeste entre 1958 e 1964, 
tempo no qual pesquisou sobre cultura material nativa desta região e organizou 
uma exposição chamada Nordeste em 1963 no Museu de Arte Popular, no Solar 
do Unhão, em Salvador, mostrando um grande inventário de objetos populares 
(IBARRA, 2014). 

 

No âmbito do design “não oficial”, além da dimensão do design vernacular que é definido pela 

produção de artefatos de uma cultura local onde são projetados e produzidos à margem do design 

oficial, também consideramos as categorias popular e regional (figura 30) que trazem características 

referentes ao seu vínculo com o território, a classe social e a sua vinculação acadêmica ou não que 

propiciam interações e produções relevantes que privilegiam identidades, memórias e experiências. 

Por meio dos estudos de (FINIZOLA, 2010, p.30) temos as seguintes definições:  

 

O design inspirado no popular reflete tudo aquilo que é produto das classes 
populares – a cultura popular –, bem como expressões da cultura amplamente 
difundidas pelo povo e para o povo – a cultura de massa. O popular abrange o 
universo de produtos industriais e culturais consumidos ou gerados pela grande 
massa da população, não descartando também aqueles hábitos que foram 
inicialmente impostos pela cultura dominante e, mais tarde, incorporados na 
cultura local [...] regional valoriza costumes e tradições locais, enfatizando suas 
qualidades, expressando o que é característico de uma região, por meio de 
soluções próprias e do emprego de materiais e técnicas locais. O regional 
configura especificamente uma tradição vinculada a um território que possui 
forte identidade cultural. O regional pode, muitas vezes, se confundir com o 
vernacular, pois ambos estão ligados a uma localidade específica, porém o 
regional engloba também hábitos que foram incorporados em determinada 
região, mas que podem advir de outros contextos, outras culturas, nem sempre 
produzidos fora do discurso oficial. 
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Figura 30: Quadro de representação das características popular, regional e vernacular. 

 
 

 

 
Fonte: FINIZOLA, 2010, p.31. 

 

Sugere-se que as atividades abrangidas pelo design pertençam a um processo mais amplo de investir 

novas possibilidades, processos, materiais, técnicas, desde a projetação, bem como todo o ciclo do 

artefato/serviço. Papaneck (1995, p. 223-235) atenta para o fato de que boas soluções para 

problemas cotidianos não necessariamente são produzidas por sociedades altamente tecnológicas, 

mas por qualquer outra comunidade, e discorre sobre algumas soluções encontradas por grupos de 

pessoas que vivem em situações limítrofes de sobrevivência (...) O design vernacular é resultante 

desse conjunto de saberes cotidianos aliados a materiais disponíveis que convergem para soluções 

projetuais que atendem às necessidades rotineiras de suas comunidades originárias (SANTOS, 

2016). 

 

Sem pretender nenhuma categorização ou enquadramento, observa-se a prática do design 

vernacular (figuras 31, 32 e 33) como pensamento, conhecimento, ou seja, compreendendo o 

pensamento encarnado nas ações, afirmando que artistas e designers em seus processos de criação 

não são incompatíveis com a academia. Pelo contrário, produzem um conhecimento particular, 

intuitivo, transgredindo formas, processos e significados para atendar uma demanda real de sua 

vivência e necessidade. Farias elucida que,   

Evitar o olhar do alto, onde as manifestações populares são percebidas por suas 
supostas falhas e erros. O design vernacular é uma forma de comunicação 
eficiente, que cumpre o propósito de levar informação àqueles que habitam no 
entorno do sapateiro, do dono do bar, do homem do povo (FARIAS, 2003, s/p.). 
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Figura 31: Letreiramento popular do 
Brasil. Foto de Damião Santana. 
 

 
 

Figura 32: Letreiramento popular 
do México. Foto de Priscila Farias. 
 

 
 

Figura 33: Letreiramento popular 
dos EUA. Foto de Jonh Baeder. 

 

 
 

Fonte: (FINIZOLA, 2010, p.17). Fonte: (FINIZOLA, 2010, p.17). Fonte: (FINIZOLA, 2010, p.17). 

 

 

O design vernacular propicia uma valorização dos processos e identidades culturais regionais e 

globais, no desenvolvimento dos processos comunicacionais, de tecnologias sustentáveis e 

reutilização de materiais. O design pode ser entendido também enquanto um produto cultural, 

inspirado na cultura popular “como uma forma de resgatar as origens simbólicas que permeiam as 

identidades de determinados grupos de pessoas, cidades ou regiões” (...) Desde 2004, o coletivo 

Tipos Populares do Brasil, coordenado pelo tipógrafo carioca Pedro Moura, reúne designers de 

tipos brasileiros (figuras 34, 35 e 36) que têm, como inspiração comum, a gráfica popular do Brasil, 

dentre eles Fernando PJ, Fernando Rocha, Fátima Finizola, entre outros (FINIZOLA, 2010). Isso 

é uma demonstração que ratifica a relevância da articulação dos saberes, popular e acadêmico, 

viabilizando a construção de conhecimento que contempla uma construção coletiva, colaborativa, 

sem hierarquização. 

 

 
Figura 34: Fonte Teteia (Pedro 
Moura),Tipos Populares do Brasil, 
2003. 
 

 
 

Figura 35: Aplicação da fonte 1 
Rial (Fátima Finizola), Tipos 
Populares do Brasil, 2003. 
 

 
 
 

Figura 36: Fonte Bonocô (Fernando 
PJ), Tipos Populares do Brasil,  
2003. 

 

 
 

Fonte: FINIZOLA, 2010, p.16. 
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A contribuição das novas tecnologias, através da computação gráfica, aumentou 
as possibilidades de manipulação dos elementos gráfico-visuais, assegurando 
resultados técnicos, mas igualmente uma grande liberdade de criação. O livre 
acesso a esses programas possibilitou ainda a recuperação da estética vernacular 
que transita “ao lado” do design gráfico oficial, passando a ocupar um espaço no 
campo da comunicação gráfica da cultura contemporânea. Libertando a criação 
da lógica reducionista do culto ao novo, o vernacular resgata formas esquecidas 
e marginalizadas, pertencentes à cultura popular (DONES, 2004). 
 

O design vernacular surpreende pelas suas singularidades, se traduz nas experiências vivenciadas 

nas ruas e se apropria de elementos pertencentes ao universo simbólico popular para criar soluções 

e conexões emocionais com a sociedade, possui a possibilidade de contribuir para a democratização 

do conhecimento e da cultura e resolver problemas pungentes da comunidade.  

Tendo em vista o campo de nossa pesquisa, daremos foco em observar as apropriações do 

vernacular no campo do design gráfico. O design gráfico e a tipografia vernacular demonstram o 

desejo de comunicação, de deixar um sinal particular no mundo, assim se deu com o Profeta 

Gentileza, não esquecendo que o erudito e o popular são faces de uma mesma cultura. Priscila 

Farias (2003). Dones aponta que: 

O design gráfico através da estética vernacular representaria a superação de uma 
visão dicotômica do pensamento moderno que coloca de um lado o design 
erudito, fruto do conhecimento acadêmico, e de outro lado, aquele produzido à 
margem desse sistema. Parece cada vez mais difícil enquadrá-lo como algo fixo, 
em uma hierarquia de espaços culturais (acadêmico versus vernacular) ou em uma 
linearidade histórica (DONES, 2004, p. 07). 

 

No campo do design gráfico e da tipografia vernacular produzidos no espaço urbano enfatiza-se a 

importância de compreender a sua relação com a cultura, com as questões sociais, políticas, 

econômicas, simbólicas e como linguagens visuais que atuam na sociedade. Os temas em sua 

maioria estão ligados à cultura popular nacional, regional ou local. Com os efeitos da globalização 

as referências são mundiais, diversas, advindas da facilidade da informação e das referências em 

rede que culminam paradoxalmente com a ampliação de repertórios e também provocam a 

diminuição das referências culturais. Com isso o redesign de tipografias vernaculares revela o 

interesse dos designers profissionais pela espontaneidade e singularidade da cultura popular em 

suas expressões. Aos poucos, a estética vernacular deixa de ser vista como uma realidade empírica 

do design, reivindicando um lugar de autenticidade e espontaneidade no campo da comunicação 

gráfica, afirmando-se como uma estética que se refere à cultura local (DONES, 2004). Como pensa 

Ayres: 
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A arte vernácula é o produto de tradições enraizadas profundamente nos 
materiais que a inspiraram, num trabalho desenvolvido de forma empírica e com 
uma gramática visual que depende da estrutura e da convenção. (AYRES, 1996, 
p.32, apud SALDANHA, 2018, p. 325). 

 
Nota-se um movimento positivo de valorização dos elementos da cultura popular, contrariando a 

homogeneização e a massificação que vem com globalização que padroniza as várias instâncias 

sociais. Assim, pode-se dizer que o design vernacular é parte integrante da cultura material de uma 

sociedade, antes mesmo da institucionalização da profissão do designer, nos proporcionando uma 

série de conhecimentos para os processos de projetação e produção. Aponta-se a necessidade dos 

profissionais (oficiais e não-oficiais) conhecerem a heterogeneidade cultural para poder atingir um 

desenvolvimento que seja sustentável, ético e democrático. Estas ações são de grande importância 

social e econômica para a valorização, qualificação e utilização da mão de obra local que possibilita 

o reaproveitamento de resíduos industriais e a diversificação da economia.  

 

O campo do design tem a possibilidade de aproximar o vernacular, a produção artística e industrial 

(figuras 37 e 38), onde apresenta-se o encarte do CD da banda Paralamas do Sucesso, que integra 

exatamente o que colocamos anteriormente, mostrando a viabilização de uma ação em conjunto, 

logicamente que a cautela e o respeito devem ser a base dessas ações, sem causar nenhum tipo de 

inibição do potencial dos “não-designers”, a busca é pela  valorização das expressões locais e assim 

ajudar a consolidar trajetórias particulares.  

 

Figura 37: Design formal com referências do Design 
vernacular (Capa e CD dos Paralamas do Sucesso). 
 
 

 

 

Figura 38: Design formal com referências do Design 
vernacular (Encarte dos Paralamas do Sucesso). 
 
 

 

 
Disponível em: http://2.bp.blogspot.com/ 
_sjlE6yL2b9c/TNtfKGhkGjI/AAAAAAAADqg/Ngxp
6sTsQ24/s1600/rotulo_digipack.jpg. Acesso em 
01/03/2018. 

Disponível em: http://4.bp.blogspot.com/ 
_sjlE6yL2b9c/TNtfH7J_60I/AAAAAAAADqc/-
rOEb3Jzixs/s1600/encarte_verso.jpg. Acesso em  
01/03/2018. 
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É necessário para o profissional contemporâneo tornar-se capaz de adaptar-se para absorver 

conhecimentos, ter iniciativa e criatividade em qualquer que seja a sua atuação no mercado de 

trabalho. Para Tim Brown (2010), a resposta pode estar em compreender o ser humano de forma 

profunda, cocriar com esse ser humano as soluções e experimentar essas soluções ainda cedo, antes 

que seja tarde demais para modificá-las e ajustá-las. Inovação é valor percebido. O ambiente 

continua a mudar rapidamente e o design deve acompanhar as tendências e buscar soluções que 

deem conta das diversidades e complexidades. O vernacular pode servir de exemplo para 

considerar o imaginário de forma sistematizada no processo de projetar e não deixá-lo escondido 

nas subjetividades do sujeito que projeta. 
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2.3 ATMOSFERA DA ARTE  

 

É necessário recomeçar pelo princípio, partir de onde a arte 
funde-se com a antropologia e grita ou reprime sua indignação.   

Lina Bo Bardi (1994 p. 48)  

 

O nosso lugar de fala vai abordar apenas o prisma que nos interessa nesta atmosfera artística: a arte 

popular. Aqui também não se busca uma categorização, e sim expor uma perspectiva de reflexão 

que contribui para evidenciar a relevância da dimensão simbólica no trajeto antropológico da 

humanidade. Como a fronteira é o nosso espaço de discussão, é neste lugar que se abre 

possibilidades de erigir novas perspectivas e quem sabe trazer respostas ou recomendações 

pertinentes às questões aqui levantadas. A gênese desta pesquisa está na obra do Profeta Gentileza, 

que nasce no popular. Todos os desdobramentos aqui colocados perpassam por esse assunto que 

mobiliza muitas inquietações e até pacificações. Trazer a obra do Profeta para uma discussão no 

âmbito, do design, da arte e do imaginário engendrou abordagens e articulações que questionam e 

analisam processos, ações e resultados.  

 

Parte-se considerando que sua obra está inserida em perspectivas que abarcam a arte popular e o 

design vernacular e o imaginário. É importante esclarecer que o Profeta não se intitula artista ou 

designer, bem como estes três campos do conhecimento não o reconhecem como referência, mas 

não existem argumentos “institucionalizados ou acadêmicos” que possam derrubar uma obra tão 

contundente, com uma importância social, política e artística inquestionável. A categoria do design 

profissional se apropria do seu trabalho institucionalizando sua família tipográfica, Gentil. 

Aprofundaremos detalhes no capítulo IV, a ideia aqui é contextualizar a escolha do embasamento 

teórico adotado.  

 

A problematização do tema reside fundamentalmente na tentativa de uma delimitação dos 

respectivos postulados – o popular e o erudito, onde a arte erudita parece ser mais consensual que 

conceitual, o mercado determina, enfim, um assunto que desafia e provoca reflexões intrigantes. 

Ao olhar para as referências populares e espontâneas tem-se muito mais que um repertório, tem-

se uma mobilização social, política e artística que tem como base a riqueza antropológica de um 

povo que ajuda a criar códigos particulares. Durand aponta: 
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Tratar-se-ia, antes de mais, de reabilitar o estudo da retórica, meio-termo 
indispensável ao acesso pleno do imaginário, e depois tentar arrancar os estudos 
literários e artísticos à monomania historicizante e arqueológica, a fim de 
recolocar a obra de arte no seu lugar antropológico conveniente no museu das 
culturas e que é o de hormônio e suporte da esperança humana (DURAND, 
2002, p.431). 

 

A arte popular funciona como uma forma de coletividade que gera a conservação de características 

e expressões de uma sociedade. É uma expressão genuína, possui a essência da cultura local, carrega 

suas verdades, porém precisamos desmistificar imediatamente qualquer romantismo a respeito da 

arte popular, precisamos nos liberar de toda a mitologia paternalista, precisa-se ver, com frieza 

crítica e objetividade histórica, dentro do quadro da cultura, qual o lugar que a arte popular 

compete, qual sua verdadeira significação, qual o seu aproveitamento fora dos esquemas 

“românticos” do perigoso folclore popular (BARDI, 1994, p.25).  

 

A arte popular brasileira tem origem nos povos que participaram da formação do Brasil: índios, 

africanos e europeus. Estas três etnias fundiram-se e colaboraram com atributos e influências 

distintas. Observando que a arte popular vinda de outros países para o Brasil também sofreu 

transformações pelo contato com novos materiais, questões ambientais e culturais, precisa-se 

atentar para um resultado híbrido, ou seja, a complexidade do assunto exige uma compreensão 

expandida, pois muitos fatores corroboram para definir o popular, se é que podemos falar em 

alguma definição conclusiva, acredita-se que não. Saldanha expõe que: 

 

Num sentido mais alargado, a «arte popular» tem sido entendida como aquela 
arte que se desenvolve fora dos cânones de gosto estabelecidos por, ou para, os 
líderes de uma dada sociedade, onde a tradição desempenha um papel 
preponderante, em termos de conteúdo, de temas e utilização, mas também de 
estrutura, técnicas, instrumentos e materiais (Ayres, 1996, 239). No entanto, dado 
que «popular» é, muitas vezes, associado a termos tão vastos com povo, 
camponês, primitivo, naïf, não académico, analfabeto, classe trabalhadora ou 
classe média, acaba por englobar em si mesmo aspectos contraproducentes 
(SALDANHA, 2018). 

 
A arte popular é um território fértil e amplo para as discussões, pois guarda uma dupla referência - 

o individual e o coletivo. O desafio está em ressaltar a sua importância, valorização e consideração 

como produtora de saberes e fazeres, pois, no momento em que indivíduos produzem suas peças, 

objetos, eles passam a contar a história de um povo, mantendo viva a memória, implicando em 

uma conservação e reconhecimento de suas raízes. A arte popular que gera resistência, memória e 

renda geralmente é produzida para atender demandas do turismo, da sobrevivência, essa é a 
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realidade e isso não depõe negativamente, apenas revela uma de suas condições e funções reais, a 

intenção é desfazer a ideia romântica, como comumente é colocada, e entender de fato suas 

questões. Gombrich admite que: 

 

Nada existe realmente a que se possa dar o nome Arte. Existem somente artistas. 
Outrora, eram homens que apanhavam um punhado de terra colorida e com ela 
modelavam toscamente as formas de um bisão na parede de alguma caverna; 
hoje, alguns compram suas tintas e desenham cartazes para tapumes (...) não 
prejudica ninguém dar nome de arte a todas essas atividades, desde que se 
conserve em mente que tal palavra pode significar coisas muito diversas, e 
tempos e lugares diferentes, e que Arte com A maiúsculo não existe. Na verdade, 
Arte com A maiúsculo passou a ser algo como um bicho-papão, como um fetiche 
(...) (GOMBRICH, 2011, p. 15). 

 

Considerando que estamos vivenciando um momento único de reivindicações sociais, alterações 

de comportamento artístico, surgimento e abertura de novos espaços de ação para as artes - 

momento esse que não passa despercebido para os artistas/investigadores que, vivendo seu tempo, 

participam e modificam a cultura local e global com suas ações, pensamentos e atitudes – propõe 

um espaço de debate e exposição. Explorar e discutir, através da experiência artística, como as 

relações entre arte, design e sociedade produzem um efeito singular na cultura artística 

contemporânea - resultante de uma colaboração entre os diferentes campos do conhecimento. Lina 

Bo Bardi fala que, 

Nem todas as culturas são ricas, nem todas são herdeiras diretas de grandes 
sedimentações. Cavocar profundamente numa civilização, a mais simples, a mais 
pobre, chegar até suas raízes populares, é compreender a história de um país. E 
um país cuja base está a cultura do povo é um país de enormes possibilidades 
(BO BARDI, 1980). 
 

Por onde começar a traçar as fronteiras do erudito e do popular? A arte e o design rompem limites 

sempre, a fim de expandir-se até as zonas da vida social. O campo do design e da arte foi invadido 

por muitas técnicas, materiais e atividades que se misturam em procedimentos habituais do 

cotidiano social. Museus e galerias reconhecem a importância e cedem seus espaços para exposições 

de artistas e designers conhecidos e desconhecidos. Pedrosa (2015) questiona: Que significa essa 

distinção? Sempre existiu a diferença entre arte culta e arte popular? La obra de arte es un bien cultural, 

el diseño también; pero de cada uno se esperan cosas distintas, cada uno proyecta esperanzas particulares 

(FONTANA, 2003)7.  

                                                           
7 A obra de arte é um bem cultural, mas o design também; de cada um são esperadas coisas diferentes, cada uma 
projeta esperanças particulares (livre tradução da autora). 
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Na sociedade pré-capitalista também haviam dominantes e dominados, porém não havia distinção 

entre a arte culta e a arte popular. Pedrosa (2015) responde que esta diferença aparece na época 

moderna, ou seja, com o advento da sociedade capitalista e a formação da burguesia com a divisão 

da sociedade de classes. O autor faz uma análise dentro do contexto da luta de classes onde a 

dominação ideológica e de classe da burguesia se identifica com a arte erudita e se impõe sobre as 

classes dominadas, sobre a arte popular de origem camponesa ou proletária. Neste sentido a “arte 

erudita”, qualquer que seja o apreço que se lhe dê nos círculos iniciados e interessados, é uma forma 

de mistificação cultural. Sobretudo na medida em que se reproduz e projeta essa mistificação como 

bens supremos que os grandes monopólios das multi, ou melhor, transnacionais levam para todo 

o mundo, principalmente para os países da periferia, como os emblemas, os símbolos da civilização 

cosmopolita do global shopping center a que os sumos sacerdotes das gigantescas empresas 

monopolistas querem reduzir o planeta (PEDROSA, 2015, p. 544) 

Os artistas passam a incorporar desde técnicas da computação gráfica a técnicas manuais, desta 

forma obras singulares são colocadas no mercado urbano capitalista. Se é difícil esboçar os limites 

das artes plásticas, é mais difícil ainda nela definir em que consiste o popular. Há soluções cômodas 

que simplificam a questão e decidem que a arte de elites é a de salões fechados e a popular a que 

consome o povo (a das comunicações de massa) ou a que se produz (objetos mais ou menos 

artesanais). Isso implica desconhecer que, como dissemos na primeira parte, não se pode 

determinar o popular somente pela extração social do emissor, pelo conteúdo da mensagem ou 

pela massa dos receptores, mas que se deve levar em conta todos esses aspectos (CANCLINI, 

1980, p. 133-134). 

 

Os objetos produzidos pela arte erudita se transformam em capital, em uma sociedade capitalista 

o mercado de arte expressa o símbolo de prestígio em que se afirma a luta pelo status, ou seja, a 

acumulação de capital. O status se transforma em prestígio, e o prestígio se transforma em valor 

econômico. “Vale mais a assinatura que a obra”. A arte culta reivindica para si toda a criatividade 

humana, convertendo toda obra em arte burguesa. Para isso, conta com a colaboração dos museus, 

destinados a “consagrar” a obra colocada em suas salas, o que faz subir às nuvens o preço de outras 

peças do mesmo autor ou do mesmo estilo no mercado de valores. Na referência aos museus, 

tocamos na história da arte e imediatamente nos coloca de novo a legitimidade de contrapor a arte 

popular à erudita (PEDROSA, 2015, p.539). Pedrosa continua dizendo que, 
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Nos países imperialistas ou capitalistas, não se pode confundir “liberdade de 
criação” com o “exercício experimental da liberdade” que praticam ou podem 
praticar seus artistas; nos países não mais capitalistas, até agora, falta a seus 
artistas, no geral, uma autêntica liberdade de criação; quanto ao exercício 
experimental, as condições sociais existentes ainda não permitem que seus 
artistas o pratiquem. Nessas condições, a arte erudita é sempre um produto 
híbrido (PEDROSA, 2015, p.550). 
 

A partir de Pedrosa (2015) pode-se refletir sobre o posicionamento dos artistas latino-americanos 

diante das mudanças políticas, econômicas e sociais, bem como sobre algumas transformações das 

últimas décadas que mudaram os valores que orientam a produção artística, sobretudo no Chile. A 

arte, para Pedrosa, tem naturalmente um conteúdo cognitivo e político. Ela constrói uma imagem 

“mítica” do mundo condizente ao nível dos conhecimentos e da consciência social de cada época. 

O autor traz um bom exemplo com o Chilean Art, onde houve uma ruptura com a ideologia 

burguesa e a distinção entre artista e artesão se diluiu. O artesão assumiu a condição social de artista.  

 

O Chilen Art organizou as cooperativas artesanais que se ocuparam diretamente da venda, ou seja, 

o artesão se libertou do comerciante intermediário. Simultaneamente surge um novo mercado, 

nascendo uma nova distribuição de renda, favorecendo a classe desprovida, mudando assim o 

posicionamento dos artistas e acarretando mudanças políticas, econômicas e sociais relevantes para 

a comunidade chilena. Com tais mudanças temos a formação de um novo público e essa 

transformação tem um duplo efeito: liberdade criadora do artesão, que agora não tem mais um 

patrão; e a difusão do artesanato entre as classes populares que contribui para a desalienação do 

“gosto”. 

 

A condição da mulher também é bastante afetada no Chile, ocorre uma transformação do seu papel 

no lar. A oportunidade de trabalhar fora do ambiente doméstico confere a mulher chilena uma 

chance de liberdade profissional e econômica, dando-lhe prestígio e status no seu grupo familiar e 

social. A nova condição do artesão também motiva a burguesia a se incorporar as atividades 

manuais, até então vista como indignas. Todo ofício manual sempre pareceu impróprio para alta 

burguesia e para chamada “classe-média”. Neste ponto opera-se no Chile, um processo 

revolucionário que começa a apagar as diferenças de classes e uma ruptura com a ideologia 

burguesa. A distinção entre artesão e artista se desvanece e o artesão assume a condição social de 

artista. Essa transformação atinge imediatamente outros setores (político, social, econômico e 

acadêmico). A universidade percebe que é oportuno preocupar-se com o artesanato e, nas escolas 

de arte, ele torna-se uma das atividades que têm preferência. Os artistas, por sua vez, “descem de 
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seu pedestal” e se interessam pelo “ofício” (PEDROSA, 2015, p.547). Assim a arte popular e o 

artesanato participam ativamente da transformação na sociedade.  

 

Segundo Pedrosa (2015), o artesanato torna-se tão importante quanto às artes-plásticas e ainda se 

torna uma atividade remunerada. Os objetos artesanais mudam o significado, a própria burguesia 

chilena de esquerda começa a decorar suas casas buscando uma identidade nacional ou latino-

americana. Abrem-se novos mercados e uma possibilidade de a classe trabalhadora adquirir uma 

capacidade de consumo significativa, desta forma o artesanato participa ativamente da 

transformação desta sociedade, ocorre um avanço na destruição dos velhos valores de classes para 

a desalienação cultural. Cria-se um novo ambiente, alargando suas faculdades de inteligência, 

sensibilidade e consciência, dando a possibilidade de uma nova postura social mais crítica e atuante 

politicamente, artisticamente e economicamente.  

 

A arte popular sempre foi um produto e nunca participou das honras da historiografia da arte 

erudita. A arte erudita constitui um dos “aparelhos ideológicos” em que se apoia o poder da 

burguesia, ou seja, o artista só existe como produtor de arte culta, quem faz arte popular não é 

artista. De acordo com Pedrosa (2015), existe muita mitificação do artesanato, nem sempre é uma 

postura revolucionária do povo, pelo contrário, revela a ideologia de dependência, na medida em 

que a produção é destinada a atender o interesse do mercado turístico e isso é reflexo da imagem 

colonizadora que os países capitalistas impõem a América Latina. O artesanato só se torna 

revolucionariamente valioso quando contribui para romper a estrutura de classes e põe em questão 

o monopólio da atividade criadora da burguesia (PEDROSA, 2015, p. 545).  

 

A partir das reflexões de Pedrosa (2015), notou-se que a burguesia instala sobre a sociedade gestos 

simbólicos por meio de um poder político bastante instável para eternizar seu poderio econômico. 

A arte vai perdendo suas vinculações com o sagrado. A partir do Renascimento, a burguesia torna-

se a principal consumidora de arte, podemos chamar de pessoas “iniciadas”. Neste contexto, os 

“iniciados” estão implicados em uma práxis que requer um tempo do qual só dispõem aqueles que 

estão liberados da servidão do trabalho e podem desfrutar da ociosidade. A arte está apenas para 

os “iniciados”, ou seja, só a arte culta tem relevância.  

 

As culturas populares são renovadas e ampliadas a partir da hibridez e da criatividade, dinamizando 

uma plataforma de diálogo rica em experiências, vivências e resultados. A história pessoal do artista 

popular e o meio que o circunda influenciam na escolha do material, dos processos e resultados. 
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Os acontecimentos cotidianos, incluindo as novas mídias e a cultura de massa são fatores 

impactantes para a construção material e a expressão artística. Sabemos que a hibridez é uma das 

características fundadoras e fundamentais de qualquer discurso sobre o popular, pois abarcam 

muitas dimensões. O popular é – literalmente – o produto do encontro de duas culturas: a cultura 

que lá estava e que não sabia que era popular e a cultura de quem chega lá e a nomeia como 

popular8. Saldanha expõe que: 

 
Se a intelectualidade constitui uma forma social de definição, ela não representa 
nenhuma classe, como os operários industriais ou a burguesia, ainda que, de 
modo algum, a elas seja indiferente. Ela não institui nenhum estatuto profissional 
homogéneo, não se reveste dos traços de uma formação institucional, 
corporação, associação, partido ou religião (...) Não existe erudição na cultura 
popular? O que distingue então a erudição da não-erudição? Que tipos de saber 
se podem incorporar nela? E o que diferencia a erudição artística da não artística? 
Além de que, numa época tão voltada para a especialização, a condição de 
«erudito» já não é necessariamente um valor cultural (ou socialmente) positivo. 
Como se pode facilmente entender, o problema suscita dúvidas que poderiam 
promover um debate interminável (SALDANHA, 2018).  
 
 

A arte popular continua na periferia, desde o Renascimento, quando se criou as belas-artes (pintura, 

escultura, arquitetura) e a separação das artes, o popular e artesanal passaram a ser considerados 

menor. A arte popular só se torna revolucionária quando rompe a estrutura de classes e põe em 

questão à atividade criadora da burguesia. Com essas reflexões ratifica-se a importância do popular 

como uma das vias para resgatar a dimensão simbólica e ajudar a propor novos percursos para a 

construção do conhecimento na contemporaneidade. É no ambiente revolucionário que a obra do 

Profeta Gentileza se instaura, é revolucionário porque rompe não só com a burguesia, mas também 

de certa forma com os dogmas acadêmicos. 

 

O objetivo é analisar a obra do Profeta Gentileza sob a perspectiva que viabiliza as relações entre 

arte, design e a teoria do imaginário de Gilbert Durand, contribuindo para ampliação e articulação 

dos estudos destes campos do conhecimento. Por meio da obra do Profeta levantou-se 

observações que resultam em possibilidades da utilização de métodos e técnicas não convencionais, 

que consideram as emoções, a experiência e a dimensão simbólica como dado importante para o 

processo, a produção e o trajeto projetivo no design contemporâneo.  

 

                                                           
8  Da arte popular às culturas populares híbridas. João Leal. FCSH-UNL, CRIA. Este texto foi originalmente 

publicado no jornal Le Monde Diplomatique – edição portuguesa, II série, n.º 33, julho de 2009. 
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 2.4 A ANTROPOLOGIA DO IMAGINÁRIO DE GILBERT DURAND 

 

Todos aqueles que se iniciaram de maneira antropológica, isto é, a um só tempo 
com humildade científica e largueza de horizonte poético, sobre o campo do 
imaginário, estão de acordo em reconhecer à imaginação, em todas as suas 
manifestações: religiosas e míticas, literárias e estéticas, este poder realmente 
metafísico de erguer suas obras contra o “apodrecimento” da Morte e do Destino 
(DURAND apud PITTA, 2005, p.7). 

 

 

Como abordar a contemporaneidade, suas demandas e seus desdobramentos? O bombardeio de 

informação, imagens e complexidades parecem querer engolir a humanidade. Está-se navegando 

ou afundando no mar das redes? O que se está fazendo com o conhecimento? A quem serve a 

produção e o consumo desenfreado? Para que seja possível começar a compreender este momento 

é fundamental a mudança de paradigmas. A abordagem no nível do simbólico pode ajudar a 

construir pontes apropriadas para atravessar este mar da diversidade com respeito, ética e empatia, 

levando em consideração uma das facetas da humanidade: a emoção, as dimensões do sensível e 

do imaginário. O humanismo autêntico é aquele que sabe levar em conta à fraqueza e tudo aquilo 

que constitui um erro aos olhos da ciência. É preciso um pouco de tudo para fazer um homem 

(DURAND, 2012).  

 

O que leva a humanidade a alterar o que foi feito pela natureza?  A ânsia de responder à questão 

apenas através da razão, sufoca, reduz, restringe. Durand ratifica, sobretudo, que a relação 

natureza/cultura é estabelecida por meio do imaginário, nas atividades do cotidiano. Segundo Pitta 

(2005) o ser humano ao modificar os feitos da natureza, está exercendo uma faculdade que lhe é 

própria: dar sentido ao mundo, criar significado, colocando em atividade a imaginação. O raciocínio 

– a razão, outra função da mente - permite sem dúvida analisar fatos, compreender a relação existe 

entre eles, mas não cria significado. Para que a criação ocorra, é necessário imaginar (PITTA, 2005, 

p.12).  

 

A partir da segunda metade do século XX os estudos do imaginário têm possibilitado que diversas 

áreas do conhecimento possam ter acesso a significativos estudos que se dedicam a entender as 

questões e as contribuições do imaginário. Independente do campo do conhecimento, o estudo 

das imagens precisa estar apoiado em uma teoria filosófica do espírito da convergência dos saberes, 

que podem ampliar as investigações que tratam das questões do imaginário, onde o papel formativo 
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das imagens podem trazer contribuições efetivas para colaborar com soluções para os problemas 

no mundo complexo.  

 

Em O Imaginário: Ensaios acerca das ciências e da filosofia da imagem, Durand (1994) faz uma síntese da 

história do imaginário no Ocidente. O autor traça um panorama das diferentes posições e papéis 

ocupados pela imagem na filosofia, na religião e na formação do imaginário coletivo. O autor 

dialoga com autores de diferentes períodos e campos do conhecimento (de Sócrates a Michel 

Maffesoli e tantos outros), demonstrando de forma particular e bem articulada grande domínio 

acerca do tema.  

O denominador comum dos capítulos reside em um antigo paradoxo: a civilização ocidental, por 

um lado, proporcionou técnicas de expansão das imagens e, por outro, criou uma crescente 

desconfiança iconoclasta. Na introdução assegura: “Seria muito banal afirmar que os enormes 

progressos das técnicas de reproduções por imagens (a fotografia, o cinema, os vídeos, etc.) e de 

seus meios de transmissão (a televisão, o fax, etc.) permitiram ao século 20 acompanhar a 

construção de uma ‘civilização da imagem’. Civilização da imagem: fabricação desenfreada de imagens 

prontas para o consumo, vazias de sentido se referindo aos paradoxos do imaginário no ocidente.  

Durand coloca que a imagem se desenvolveu de forma antagônica e encontrou muitas resistências 

no Ocidente, ou seja, a consolidação de um pensamento sem imagem, de uma rejeição dos valores 

e poderes do imaginário em prol dos esboços da razão. O efeito perverso e a explosão do vídeo, 

problematiza a importância do vídeo e da explosão de imagens no desenvolvimento cognitivo. Na 

civilização da imagem temos o fim da galáxia de Gutenberg que deu lugar ao reino da informação 

e da onipresença da imagem, presente desde o berço até o túmulo, influenciando a vida social, 

promovendo uma espécie de manipulação imagética através das mídias.  

Para compreender as ciências do imaginário é necessário entender o contexto do cientificismo 

racionalista do século XIX, o Romantismo, o Simbolismo e o Surrealismo que foram os bastiões 

da resistência dos valores do imaginário. Esses movimentos revalidaram positivamente o onírico e 

até mesmo a alucinação.  Destaca-se também a descoberta do inconsciente por Freud, que passou 

a tratar a imagem como sintoma. Tal atribuição contribuiu para que a imagem voltasse a ser 

valorizada. Jung (1875-1961) “normalizou” o papel da imagem, para ele é um modelo de 

autoconstrução (ou individuação) da psique. Portanto de alguma forma, a imagem representa um 

“sintoma ao contrário”, um indicador da boa saúde psíquica: 
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(...)segundo o belo título de Henri Ellenberger, foi a “descoberta do 
inconsciente”. A ideia e as experiências do “funcionamento concreto do 
pensamento” comprovaram que o psiquismo humano não funciona apenas à luz 
da percepção imediata e de um encadeamento racional de ideias, mas, também, 
na penumbra ou na noite de um inconsciente, revelando aqui e ali, as imagens 
irracionais do sonho, da neurose ou da criação poética (DURAND: 2005, 35-36). 

 

O autor afirma que o imaginário se constitui em um conector obrigatório pelo qual se forma 

qualquer representação humana, ou seja, para ele o pensamento forma-se pelo imaginário.  Durand 

também apresenta as novas críticas em relação ao imaginário. Este seu posicionamento põe em 

questão tanto o estruturalismo formalista, como o estruturalismo antropológico, contrapondo-lhes 

aquilo a que chamou de estruturalismo figurativo, que se apoia no sentido simbólico. Criou a sua 

própria metodologia, que denominou de mitodologia. A mitodologia é constituída por dois ramos 

metodológicos, que são a mitocrítica e a mitanálise. Para a mitodologia, o imaginário é a referência 

última de toda a produção humana através de sua manifestação discursiva, o mito, pois em todas 

as épocas ou sociedades existem mitos subjacentes que orientam e modelam a vida humana. 

 

Gilbert Durand faz um o balanço conceitual e propõe um método para abordagem do mito. 

Oferece uma abordagem sobre o alógico do imaginário que contempla o pluralismo e suas 

classificações, ou seja, existência de fenômenos que se situam num espaço e tempo completamente 

diverso, Illud Tempus do mito. Desta concepção resultou uma lógica – ou melhor, uma alógica – do 

imaginário, seja ele o sonho, o onírico, o mito ou a narrativa da imaginação (DURAND, 1994, 

p.82). 

 

A mitocrítica, entendida como um sistema de interpretação da cultura, anteriormente discutido na 

sua obra As Estruturas Antropológicas do Imaginário, publicada em 1960, propõe a compreensão das 

estruturas do imaginário a partir dos significados simbólicos e da reconstrução do trajeto 

antropológico em constante intercâmbio com as pulsões subjetivas e objetivas inseridas também 

no meio social.  A mitocrítica estaria centrada na análise dos mitos de textos culturais (oral, escrito) 

e a mitoanálise seria mais abrangente, se estendendo para o contexto social no sentido de apreender 

os mitos vigentes de uma dada sociedade. A mitoanálise requer o exame do aparato social como 

arte, comportamento, etc.  
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A mitocrítica analisa uma obra ou um texto (inclusive de história de vida) a partir das redundâncias 

que rementem aos mitos diretores de uma ação. A mitoanálise situa os resultados da mitocrítica em 

um contexto sociocultural definido. Para Durand o imaginário é essência do espírito. O Imaginário 

– isto é, o conjunto de imagens e de relações de imagens que constitui o capital pensado do “homo 

sapiens” - nos aparece como grande denominador fundamental onde vêm se arrunar (ranger) todos 

os procedimentos do espírito humano (PITTA, 2005, p.15).  

 

 
Segundo Durand o imaginário (...) é a norma fundamental (...) perto da qual a 
contínua flutuação do progresso científico aparece como um fenômeno anódino 
e sem significado. (...) Entre a assimilação pura do reflexo e a adaptação limite da 
consciência à objetividade, constatamos que o imaginário constituía a essência do 
espírito, isto é, o esforço do ser para erguer uma esperança viva diante e contra 
o mundo objetivo da morte. (...) Para poder falar com competência do imaginário 
não se deve confiar nas exiguidades e nos caprichos de sua própria imaginação, 
mas possuir um repertório quase exaustivo do imaginário normal e patológico 
em todas as camadas culturais que nos propõem a história, as mitologias, a 
etnologia, a linguística e as literaturas (2005, p.15). 
 

 

Durand reconhece que para compreender o mito é necessária a reconstrução de suas estruturas, no 

plural. Se diferencia de Lévi-Strauss pela criação de um terceiro nível de leitura que ultrapassa o 

sincrônico e o diacrônico culminando no arquetípico e simbólico. A sua concepção de imaginário 

pode ser vista como um leque; dialoga com diversos autores e estruturas de pensamento. Para 

Durand, o imaginário é o museu de todas as imagens passadas e aquelas possíveis de serem 

produzidas.  

 

O projeto de Gilbert Durand é desenvolver um estudo sobre o modo de produção destas imagens, 

como elas são transmitidas e como ocorre sua recepção. Ele insere as imagens em um trajeto 

antropológico que perpassa vários níveis, o neurológico, o social e o cultural. Outra forte acepção 

do autor é a da bacia semântica, na qual estão - de forma dinâmica - latentes os sentidos e 

significados que damos ao mundo e onde podemos ‘nos banhar’, ou seja, criar e construir novos 

significados. Uma bacia sempre alimentada pelas imagens, em eterno movimento com seus fluxos 

e correntezas.  Do exposto, entende-se que a mitocrítica e a mitanálise revelam-se heurística 

importante para melhor se compreender os movimentos simbólicos do imaginário. 
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O conceito de imaginário é amplo e abrange vários campos do saber, como a psicologia, a filosofia, 

a antropologia, a sociologia, as artes entre outros. Compete aqui distinguir o imaginário da 

imaginação. Ambos têm uma base morfológica parecida, o imaginário está ligado aos processos 

psíquicos da imaginação que integra uma constelação metafísica para além do sujeito e se articula 

com o meio cultural e social. A inspiração é uma faculdade e o imaginário é o conjunto das 

produções simbólicas realizadas pela faculdade da imaginação. O imaginário se dá em dois lados 

reconhecidamente: na memória e nos processos racionais. Já a imaginação remete à constituição 

da imagem na mente do sujeito, ou seja, segundo Yves Durand (1987), o objeto de estudo é a 

imagem em seu campo imaginário, e a imaginação é a função psíquica produtora de novas 

realidades que por sua vez, transmutam o real. Este tipo de inspiração, como diria Gaston 

Bachelard deflagra as imagens de modo criada (imaginação criadora).  

 

As questões referentes ao imaginário serão examinadas sob a perspectiva particular de Gilbert 

Durand. Esta escolha se dá pelo seu percurso embasado no trajeto antropológico, esta é a via que 

nos interessa, onde se considera a vivência e a experiência humana, lugar onde se encontram 

articulações que podem contribuir para engendrar novos caminhos téoricos-metodológicos para o 

trajeto projetivo no design contemporâneo. Essa escolha também se dá por conta do AT.9 criado 

por Yves Durand (teste arquetipal de nove elementos) que modeliza os estudos de Gilbert Durand 

e nos serviu de base para propor o método AT.9+1.ED (teste arquetipal de nove elementos + um 

elemento do design), que será aprofundado no capítulo III. 

 

Um dos atributos da teoria do imaginário de Gilbert Durand é possibilitar instrumentos 

metodológicos adaptáveis aos diversos campos do conhecimento. Com o AT.9, que tem como 

base as estruturas antropológicas do imaginário (proposta por Gilbert Durand), Yves Durand 

consentiu ao indivíduo transformar arquétipos universais em símbolos estabelecidos em uma 

experiência individual e coletiva particular, tornando-se uma relevante fonte de dados. Por meio 

desta aplicação jogamos luz na dimensão do sensível para servir de aporte ao trajeto projetual do 

design. 

 

Para uns, o imaginário é tudo o que não existe, uma espécie de mundo oposto à realidade dura, 

racional e concreta. Para outros, o imaginário é uma produção de devaneios de imagens fantásticas, 

que permitem a evasão para longe das preocupações cotidianas. Alguns representam o imaginário 

como um resultado de uma força criadora radical própria à imaginação humana. Outros o veem 
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apenas como uma manifestação de um engodo fundamental para a constituição identitária do 

indivíduo. 

 

Para o pesquisador Ruiz (2003), o imaginário remete a alma ao ser total em todas as suas instâncias, 

que não se explica de modo absoluto, pois nele reside a dimensão criadora do ser humano. Ele 

clama para sermos mais cautelosos com as classificações genéricas das pessoas e dos pensamentos 

e nos estimula a saborear a riqueza peculiar e particular do detalhe. Aceitemos a vertigem de 

perceber em nós um sem-fundo humano inesgotável, incomensurável, inatingível, singular e 

disforme, universal por ser diferente (RUIZ, 2003, p.21). Araújo e Teixeira contextualizam que,  

A teoria do imaginário (DURAND, 2002) vem sendo utilizada em diversos 
campos do conhecimento e se mostra adequada para analisar as produções 
humanas. O imaginário revela-se muito especialmente como um lugar de “entre 
saberes” (DURAND, 1996, p. 215-227), senão mesmo como o lugar do espelho (Lima 
de Freitas), um Museu (palavra que Durand muito aprecia), que designa o 
conjunto de todas as imagens possíveis produzidas pelo animal simbólico (Ernst 
Cassirer) que é o homem (ARAÚJO e TEIXEIRA, 2009). Gilbert Durand 
considera o imaginário como o “museu” de todas as imagens passadas, possíveis, 
produzidas e a produzir, nas suas diferentes modalidades da sua produção, pelo homo 
sapiens sapiens (1994, p. 3), declarando que o seu projeto consiste em estudar o 
modo como as imagens se produzem, como se transmitem, bem como a sua 

recepção. (DURAND, 1996, p. 215) (ARAÚJO, TEIXEIRA, p.7, 2009). 
 

No livro A imaginação simbólica, Durand conjectura: No irremediável rasgão entre a fugacidade da 

imagem e a perenidade do sentido que o símbolo constitui, precipita-se a totalidade da cultura 

humana, como uma mediação perpétua entre a esperança dos homens e sua condição temporal 

(DURAND, 1993, p.108). Segundo Durand (1988) o símbolo é a dialética em ação, é uma tensão 

criadora que não perde força, pois a antropologia simbólica recompõe em suas tensões antagonistas 

uma teofania, o símbolo em sua dinâmica instaurativa a procura do sentido estabelece um modelo 

de mediação do eterno no temporal. 

O seu posicionamento em relação ao imaginário o coloca em uma perspectiva antropológica 

globalizante, partindo dos estudos da escola de reflexologia de Leningrado. Na base do seu 

contributo, Gilbert Durand avançou para uma noção do imaginário humano, que se dá pelo trajeto 

antropológico, ou seja, pela interação dos reflexos e das pulsões com o meio social e material. É 

no trajeto antropológico que está a imagem simbólica. Segundo Durand (2002) o trajeto 

antropológico é “o incessante intercâmbio existente, ao nível do imaginário, entre as pulsões 

subjetivas e assimiladoras e as intimações objetivas que emanam do meio cósmico e social”[...] O 

trajeto antropológico pode partir tanto da cultura como do natural psicológico, o essencial da 
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representação e do símbolo estão contidos entre essas duas dimensões (PITTA, 2005, p.19 e 21). 

Durand expõe que: 

 

(...) precisamos nos colocar deliberadamente no que chamamos o trajeto 
antropológico (...) Essa posição afastará de nossa pesquisa os problemas da 
anterioridade ontológica, pois postularemos de uma vez por todas que há uma 
gênese recíproca que oscila do gesto pulsional ao meio ambiente material e social, 
e vice-versa. É nesse intervalo, nesse caminhamento reversível que se deve 
instalar a investigação antropológica. Finalmente, o imaginário não é nada mais 
do que esse trajeto no qual a representação do objeto se deixa assimilar e modelar 
pelos imperativos pulsionais do sujeito, e no qual reciprocamente – como 
mostrou Piaget - as representações subjetivas se explicam “pelas acomodações 
anteriores do sujeito” ao meio objetivo (DURAND, 2002, p.100) 
 

 

Conceitualmente o imaginário pode ser entendido como fonte atuante da ideia e da representação 

mental da imagem. Energia que se formaliza individual e coletivamente, materializando-se em ações 

formadas por imagens e símbolos. Uma espécie de relação da humanidade com seu meio, o elo 

afetivo entre a pessoa, o lugar e os artefatos. Nesta pesquisa analisa-se como o imaginário e as 

manifestações simbólicas podem auxiliar o processo de instauração de soluções/sugestões/ 

recomendações e tomadas de decisões no processo projetivo no campo do design. 

Bachelard (1978) vai apontar a importância do poético como conhecimento. Ele se esforçou para 

distinguir a imaginação enquanto simples registro passivo que, aliada à vontade, é poder de criação. 

O filósofo tem o grande mérito de ter reabilitado a poesia como meio de conhecimento; a poesia 

que é do domínio do simbólico, do sensível, do subjetivo. O autor vai ser preciso no uso do símbolo 

e orienta sua pesquisa na perspectiva de um “sobreconsciente poético” que se expressa pelas 

metáforas, palavras, um sistema de expressão mais leve, menos retórico (DURAND, 1988, p.67).  

Para Bachelard a fenomenologia do imaginário permite colher o símbolo em carne e osso, pois a 

imagem é semente e nos faz criar aquilo que vemos, aqui está o cerne do mecanismo do símbolo, 

uma recondução instauradora através de uma imagem singular. O autor define a fenomenologia 

como a “ciência da experiência da consciência” estabelecendo a plenitude das imagens. O 

imaginário confunde-se então com o dinamismo criador, a amplificação “poética” de cada imagem 

concreta nas palavras de Gilbert Durand (1988, p.68). Bachelard amplia as perspectivas de uma 

verdadeira ontologia simbólica na base dos elementos materiológicos (água, fogo, terra e ar) que 

por sua vez, estão na base daquilo que Bachelard designa por hormonas da imaginação.  Durand 

aponta que, 
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Tudo o que pode esperar a filosofia é tornar a poesia e a ciência complementares, 
é uni-las como dois contrários bem feitos [...] Bachelard vai descobrir que o 
imaginário, muito longe de ser a expressão de uma fantasia delirante, desenvolve-
se em torno de alguns grandes temas, algumas grandes imagens que constituem 
para o homem os núcleos ao redor dos quais as imagens convergem e se 
organizem (DURAND, 2005, p.13/14). 

 

Parafraseando Rabelais “ciência sem consciência é apenas ruína da alma”. Em sua cosmologia 

simbólica dos quatro elementos (água, fogo, terra e ar) salienta que a ciência sem poética é apenas 

alienação do homem, pois a imaginação recoloca o orgulho do conhecimento nos limites alegres 

da condição humana, pois o cosmos simbólico reconduz a felicidade da humanidade. A visão 

bachelardiana expõe que a ciência e a poesia complementam-se em uma dinâmica contraditória e 

assimilam-se numa mesma função de esperança: 

 

(...) A exemplo de Bachelard, sonhador de palavras, de poemas, de mitos, e assim 
se instalar plenamente nessa realidade antropológica bem mais vital, bem mais 
importante para o destino e principalmente, para a felicidade do homem que a 
verdade morta tem por objetivo. Pois é entre as verdades objetivas 
desmistificadoras e o insaciável querer ser, constitutivo do homem, que se 
instaura a liberdade poética, a liberdade “remitificante”. Mais do que nunca, 
sentimos que uma ciência sem consciência, ou seja, sem afirmação mítica de uma 
Esperança, marcaria o declínio definitivo de nossas civilizações (DURAND, 
1988, p.111). 

 

A razão vem perdendo a sua força e imaginário simbólico passa ocupar lugar relevante para pensar 

a atuação do homo sapiens na contemporaneidade. A fantástica expansão da mídia da comunicação, 

a civilização das imagens, faz com que busquemos outros modos de projetar, construir e processar 

o conhecimento. Todo imaginário é real. Todo real é imaginário. O Homem só existe na realidade 

imaginal. Não há vida simbólica fora do imaginário (SILVA, 2003, p.7). 

 

Mas como se forma o imaginário? Devemos estar atentos, pois a formação das imagens da cultura 

ou do indivíduo se forma de maneira similar. São os schèmes, arquétipos, símbolos e mitos que 

organizados vão orientar o desenvolvimento da cultura e assim subsidiar as produções humanas. 

É impraticável estudar a humanidade e suas produções apenas como objeto e de forma pragmática, 

essa façanha só é possível considerando a dimensão do sensível, pois abarca a complexidade 

humana. Simbolizar é condição inerente da humanidade, o imaginário é considerado como a ciência 
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do espírito, onde o símbolo é a maneira de expressar o imaginário. Durand (2002) criou o método 

da convergência, onde foram organizados os símbolos. Nesta organização ele definiu:  

 

Schème: é anterior à imagem, corresponde a uma tendência geral dos gestos, leva 
em conta as emoções e as afeições. Ele faz a junção entre os gestos inconscientes 
e as representações [...] Arquétipo: é a representação dos schèmes. Imagem 
primeira de caráter coletivo e inato; é o estado preliminar, zona onde nasce a ideia 
(Jung). [...] Símbolo: é todo signo concreto evocando, por uma relação natural, 
algo ausente ou impossível de ser percebido. É a representação que faz 
“aparecer” um sentido secreto [...] Mito: é um sistema dinâmico de símbolos, 
arquétipos e schèmes que tende a se compor em relato[...] (DURAND, 2002). 
 
 

 

Segundo Durand, a realidade humana não é constituída de fatos, e sim de percepções: a razão, a 

linguagem - lógica e conceitual - a ciência, a arte, a religião e os sentimentos são, por isso, dimensões 

imaginárias. Na obra As Estruturas Antropológicas do Imaginário (2002), Durand, faz uma descrição do 

imaginário que abarca sua gênese, sua estrutura e seus processos de funcionamento. O imaginário, 

fundamentado em um processo racional e lógico, é classificado em dois regimes: diurno e noturno. 

Os símbolos, mitos e sonhos estão inseridos em um desses dois regimes, e também as narrativas 

da criação humana encontram aí sua fundamentação. As constelações de imagens são estruturadas 

por isomorfismo dos símbolos convergentes na qual existe uma estreita concomitância entre os 

gestos do corpo, os centros nervosos e as representações simbólicas. Para Durand o imaginário é 

a conexão obrigatória, através da qual se constitui toda e qualquer representação humana e todo 

esse pensamento passa pelo simbólico. O imaginário, para o autor, estrutura-se em torno de dois 

regimes: o diurno e o noturno: 

 

Finalmente, sem dividir a área das revelações religiosas e da fé, a antropologia 
simbolista, seja de Mircea Eliade, seja a da Poética do devaneio, resulta nesta 
inevitável constatação: tanto o regime diurno como o regime noturno da 
imaginação organizam os símbolos em tarefas que sempre reconduzem a uma 
infinita transcendência que se coloca como valor supremo. Se o simbolólogo 
deve evitar com cuidado as querelas das teologias, ele não pode escamotear a 
universilidade da teofania (DURAND, 1988, p.108) 
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Em as Estruturas Antropológicas do Imaginário (2002), pode-se constatar que o seu mote, o imaginário, 

foi sendo confirmado nos últimos vinte anos por meio dos estudos da psicanálise, surrealismo e a 

fenomenologia bachelardiana e desta forma nota-se o surgimento de um manifesto de um “Novo 

Espírito Antropológico”, para ficar claro cronologicamente, este é precedido pelo “Novo Espírito 

Científico”. A antropologia do imaginário de Gilbert Durand não se trata de uma “estrutura 

absoluta”. Um pensamento “contra a corrente” construiu longe das luzes escolásticas a esperança 

e o espírito do mundo vindouro...estar presente na corte vitoriosa deste “alegre saber” (DURAND, 

2002, p.11). É necessária ética, competência paciente e disponibilidade do espírito diante dos 

fenômenos, diante do imprevisto. Durand propõe um método iminentemente empírico. 

Gilbert Durand (2002) oferece um repertório inventariado e classificado dos dinamismos 

imaginários, a estrutura fundamental “arquetípica” considera materiais axiomáticos, logo as 

“forças” do imaginário. Por detrás das formas estruturadas, que são estruturas extintas ou 

arrefecidas, transparecem, fundamentalmente, as estruturas profundas que são, como Bachelard ou 

Jung já o sabiam, arquétipos dinâmicos, “sujeitos” criadores (2002, p.15). 

 

Em resumo (...) o Imaginário – ou seja, o conjunto das imagens e relações de 
imagens que constitui o capital pensado o homo sapiens – aparece-nos como um 
grande denominador fundamental onde se vêm encontrar todas as criações do 
pensamento humano. O Imaginário é esta encruzilhada antropológica que 
permite esclarecer um aspecto de uma determinada ciência humana por um 
aspecto de uma outra. Por que nós contestamos mais do que nunca, neste ano 
de 1969, as parcelizações universitárias das ciências do homem que, conduzindo 
a um gigantesco problema humano das visões estreitas e faciosas, mutilam a 
complexidade compreensiva (ou seja, a única fonte de compreensão possível) dos 
problemas postos pelo comportamento do grande macaco nu: o homo sapiens 
(2002, p.18). 

 

Em As Estruturas Antropológicas do Imaginário (2002), Durand apresenta uma classificação sistemática 

das imagens arquetípicas (imagens primordiais) tipificadas pelas estruturas figurativas, entendidas 

como generalizações dinâmicas e afetivas da imagem (estruturas heroicas, místicas e sintéticas). No 

quadro 2 pode-se observar a classificação isotópica das imagens.  
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Quadro 2: classificação isotópica das imagens elaborado por Durand. 

 

 

Fonte: DURAND, 2002, p.443. 
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Durand (2002) propõe a compreensão das estruturas do imaginário a partir dos significados 

simbólicos e da reconstrução do trajeto antropológico em constante intercâmbio com as pulsões 

subjetivas e objetivas.  Desta concepção resultou uma lógica – ou melhor, uma alógica – do 

imaginário, seja ele o sonho, o onírico, o mito ou a narrativa da imaginação. A concepção de 

imaginário de Durand pode ser vista como um leque, pois: 

Todo pensamento humano é uma re-presentação, isto é, passa por articulações 
simbólicas. Ao contrário do que afirmou um psiquiatra que esteve durante algum 
tempo na moda, no homem não há solução de continuidade entre “imaginário” 
e o “simbólico”. Por consequências, o imaginário constitui o conector 
obrigatório pela qual forma-se qualquer representação humana 
(DURAND:2010, 41). 

 
De acordo com Durand (1988) não há ruptura entre o racional e o imaginário, pois o racionalismo 

não passa de uma estrutura, dentre muitas que polarizam o campo das imagens. O imaginário é 

imponderável, inesgotável, incomensurável, inatingível. O que fica no imaginário da humanidade é 

o que toca a alma. Assim como um fluxo de energia, o imaginário é o real e autêntico, é a expressão 

de um todo na sua originalidade e singularidade imaginante. O imaginário sempre deverá ser 

apresentado pelos seus efeitos, pois nunca poderá ser elucidado por meio de definições conclusivas, 

desta forma, utiliza-se aqui a obra do profeta Gentileza com o intuito de ser um exemplo e 

inspiração para um projetar gentil com o aporte do imaginário.  

 

A oportunidade de unir essas áreas do conhecimento é para de fato dar voz, jogar luz, revelar e 

oferecer a fronteira, lugar dinâmico, gentil, empático, democrático que contempla a expansão, as 

inter-relações, as experiências, o sensível, pois a antropologia do imaginário como corpo 

viabilizador deste espaço, foi concebida por Durand como função geral da equilibração 

antropológica que forma as imagens simbólicas, que se formam em todos os ambientes da atividade 

humana que desemboca em uma metodologia, que é uma das virtudes do imaginário. Durand 

propõe: 

 

Uma antropologia entendida no seu mais amplo sentido, ou seja, um 
conhecimento do homem que associe diversos métodos e disciplinas, e que um 
dia nos revelará os mecanismos secretos que movem este hóspede que está 
presente sem ter sido convidado para os nossos debates: o espírito humano... 
(CL. Lévi-Strauss, Antropologie structurale, p.91 apud DURAND, 2002, p.21) 

 



102 

 

 

 

Para falar com competência do imaginário é necessário experiência, repertório em camadas 

culturais, mitologias, etnologia, linguística, literatura, etc. Entendendo o mandamento 

bachelardiano que “a imagem só pode ser estudada pela imagem” para ser possível falar do 

imaginário com conhecimento e pertinência, pois o pensamento ocidental desvaloriza 

ontologicamente a imagem e psicologicamente a função da imaginação. Jung por meio da 

psicanálise percebeu que o pensamento repousa em imagens gerais, os arquétipos. É uma 

perspectiva simbólica que Durand estuda os arquétipos fundamentais do imaginário. O símbolo e 

suas motivações apontam para que o mundo simbólico tenha um caráter pluridimensional, 

portanto “espacial”, este é o caminho que se adota nesta investigação para evitar a linearidade e o 

esvaziamento do assunto. 

Bachelard sugere que a sensibilidade é que serve de médium entre o mundo dos objetos e dos sonhos. 

Ele percebe que a classificação é racional e pode se marcar “os caprichos da louca da casa”, nota-

se uma ambiguidade nos elementos. Durand (2002) propõe uma classificação de grandes símbolos 

da imaginação em categorias distintas e não-lineares. Os estudos do teórico apontam que a 

imaginação é a origem de uma libertação onde as imagens não valem pelas raízes libidinosas que 

escondem, mas pelas flores poéticas e míticas que revelam (DURAND, 2002, p.39). 

Para estudar o simbolismo do imaginário é necessário trilhar o caminho da antropologia, no qual 

nada de humano deve ser estranho.  Desta forma afasta seus estudos das querelas que envolvem a 

anterioridade ontológica,  

Afinal, o imaginário não é mais que esse trajeto no qual a representação do objeto 
se deixa assimilar e modelar pelos imperativos pulsionais do sujeito, e no qual, 
reciprocamente, como provou magistralmente Piaget, as representações 
subjetivas se explicam “pelas acomodações anteriores do sujeito” ao meio 
objetivo [...] o símbolo é sempre o produto dos imperativos biopsíquicos pelas 
intimações do meio. Foi esse produto que chamamos trajeto antropológico, 
porque a reversibilidade dos termos é característica tanto do produto como do 
trajeto (DURAND, 2002, p.41). 

 

Para delimitar o trajeto antropológico é necessário um método de convergência e assim localizar 

os grandes eixos do trajeto que os símbolos constituem e que tendem a mostrar as constelações de 

imagens que são recorrentes e estruturadas por um isomorfismo destes símbolos convergentes. A 

convergência é mais uma homologia que analogia, pois tem uma semelhança de origem e estrutura 

entre elementos diversos e também podem ter variações. Durand esclarece: 
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Limitamo-nos a uma simples aproximação que permitiu fazer emergir, com um 
método que poderíamos chamar microcomparativo, séries, conjuntos de 
imagens, e percebemos, rapidamente, que essas convergências evidenciavam os 
dois aspectos do método comparativo: o seu aspecto estático e o seu aspecto 
cinemático, o que significa que as constelações se organizavam ao mesmo tempo 
em torno de imagens de gestos, de esquemas transitivos e igualmente em torno 
de pontos de condensação simbólica, objetivos privilegiados onde se vêm 
cristalizar os símbolos (2002, p.45). 

 

Aqui aparecem alguns desafios da pesquisa antropológica, pois é necessário apresentar os 

resultados e descrever as constelações por meio do discurso, que metodologicamente cabe indicar 

um ponto de partida seja de um esquema psicológico ou objeto cultural. Os símbolos constelam 

porque são engendrados a partir de um mesmo tema arquetipal, essa perspectiva pode servir de 

aporte ao método projetual do design.  

Bachelard sugere que os símbolos não devem ser julgados do ponto de vista da forma, mas da sua 

força, um modo cinemático simbólico de reconsiderar o esquema classificador dos símbolos, pois 

a constância dos arquétipos, ou seja, a recorrência é a direção do imaginário. É com a reflexologia 

(escola de Betcherev) que Durand busca o princípio da classificação e a noção dos “gestos 

dominantes”, posição/postural (imagens de elevação, divisão, luta), nutrição/deglutição (imagens 

de interiorização, descida, harmonização, contemplação) e sexual/copulação (imagens de 

ciclicidade, ritmos, diálogo, progresso). 

Em resumo, podemos dizer que admitimos as três dominantes reflexas, “malhas 
intermediárias entre reflexos simples e os reflexos associados”, como matrizes 
sensório-motoras nas quais as representações vão naturalmente integrar-se, 
sobretudo se certos esquemas (schèmes) perceptivos vêm enquadrar e assimilar-se 
aos esquemas (schèmas) motores primitivos, se as dominantes posturais, de 
engolimento ou rítmicas se encontram em concordância com os dados de certas 
experiências perceptivas. É a este nível que os grandes símbolos vão se formar, 
por uma dupla motivação que lhes vai dar esse aspecto imperativo de 
sobredeterminação tão característico (DURAND, 2002, p.51). 

 

Durand (2002) busca no ambiente da humanidade procurar um acordo entre os reflexos 

dominantes e os seus desdobramentos ou confirmações culturais, um acordo entre natureza e 

cultura. Durand estabelece que essa convergência da reflexologia é bipartida entre dois regimes do 

simbolismo como dito anteriormente: um diurno e outro noturno. O Regime Diurno tem a ver 

com a dominante postural com implicações manuais e visuais, a tecnologia das armas, a sociologia 

do soberano mago e guerreiro, rituais de elevação e purificação. O Regime Noturno subdivide-se 

nas dominantes digestivas e cíclicas, a primeira refere-se ao habitat, valores alimentares e matriarcais 

e a segunda agrupa técnicas dos ciclos, agricultura, retorno. 
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Para Durand (2002) o que diferencia precisamente o arquétipo do simples símbolo é geralmente a 

sua falta de ambivalência, a sua universalidade constante e sua adequação aos esquemas, com efeito, 

“os arquétipos ligam-se a imagens muito diferenciadas pelas culturas e nas quais vários esquemas 

se vêm imbricar”, onde se encontra a presença a do símbolo em sentido estrito, ricos em sentidos 

diferentes. No prolongamento dos schèmes, arquétipos e símbolos pode-se considerar o mito. 

Entende-se mito por um sistema dinâmico de símbolos, arquétipos, schèmes que compõe uma 

narrativa. O mito é o esboço da racionalização, utiliza o fio do discurso no qual os símbolos se 

desenvolvem em palavras e/ou ideias. Nota-se que a organização dinâmica do mito corresponde a 

“constelação de imagens”, onde o método da convergência evidencia o mesmo isomorfismo na 

constelação e no mito. 

 

Enfim, este isomorfismo dos esquemas, arquétipos e símbolos no seio dos 
sistemas míticos ou de constelações estáticas levar-nos-á a verificar a existência 
de certos protocolos normativos das representações imaginárias, bem definidos 
e relativamente estáveis, agrupados em torno de esquemas originais e a que 
chamaremos estruturas (DURAND, 2002, p.63). 

 

As estruturas do imaginário são representações agrupadas em torno de schèmes originários, que são 

a dimensão mais abstrata, pode ser relacionada a um verbo, à ação, leva em conta as emoções. Cada 

imagem seja ela mítica, literária ou visual se forma em torno de uma orientação fundamental, que 

se compõe dos sentimentos e das emoções próprios da cultura, assim como da experiência 

individual e coletiva (PITTA, 2005, p.22). Os regimes das imagens em Gilbert Durand dão resposta 

à questão da imortalidade humana, pois expressa a angústia existencial através do tempo. Para falar 

em dimensão simbólica é imperativo saber da ambiguidade do símbolo e estes se dividem em três 

grandes temas: Símbolos teriomórficos (relativos a animalidade); Símbolos nictomórficos (relativos 

à noite); Símbolos catamórficos (relativos a queda).  

Gilbert Durand denomina Regime do Imaginário os agrupamentos de estruturas vizinhas. Os 

regimes (diurno e noturno) não são agrupamentos rígidos e imutáveis, são motivados pelo conjunto 

de traços característicos ou tipológicos do indivíduo, ou ainda a suas transformações históricas e 

sociais. O Regime Diurno da imagem é o regime da antítese, da divisão, separação, purificação. O 

Regime Noturno se empenha em fundir e harmonizar: 

 



105 

 

 

 

Em conclusão[...] podemos dizer que um isomorfismo contínuo liga todo uma 
série de imagens díspares à primeira vista, mas cuja constelação permite induzir 
um regime multiforme da angústia diante do tempo. Vimos sucessivamente o 
tempo revestir-se da face teriomórfica e da agressividade do ogro, aparecer ao 
mesmo tempo, como o animado inquietante e o devorador terrificante, símbolos 
da animalidade que reenviam quer para o aspecto irrevogavelmente fugaz, quer 
para a negatividade insaciável do destino e da morte. A angústia do devir 
apareceu-nos, em seguida, projetando imagens nictomórficas, cortejo de 
símbolos sob o signo das trevas, onde o velho cego se conjuga com a água negra 
e, finalmente a sombra se mira no sangue, princípio de vida cuja epifania é mortal, 
coincidindo na mulher, no fluxo menstrual, com a morte mensal do astro lunar. 
A esse nível verificamos que a feminização do simbolismo nefasto constituía o 
esboço de uma eufemização que ia atingir o seu ápice quando o terceiro esquema 
terrificante, o da queda, se reduzia ao microcosmo da queda em miniatura, da 
queda interior e cenestésica, na sua dupla forma sexual e digestiva (DURAND, 
2002, p.120-121). 

 

O imaginário convida para uma terapêutica pela imagem, pois exorciza as questões humanas em 

relação aos desdobramentos e tensões em relação ao tempo, ao destino e a morte. Durand (2002) 

fala em uma epifania simbólica, onde transparece o princípio constitutivo do imaginário. No 

Regime Diurno o arquétipo da luz uraniana e o schème diairético são o contraponto da queda, das 

trevas, do compromisso animal ou carnal. São temas ligados aos reflexos posturais: a verticalização. 

Neste regime é a segregação e a separação que impera como mote, onde o cetro e o gládio são os 

schèmes indicativos ascensionais e diairéticos. Todos esses símbolos, a verticalidade do cedro e a 

agressividade do gládio constelam em torno de um poderio da psique. 

Os símbolos ascensionais, verticalizantes que estão no regime diurno são por excelência “metáforas 

axiomáticas” (DURAND, 2002, p.125). A verticalidade pode ser entendida como uma significação 

“ativa, espiritual” ou também estar ligada a postura ereta do homem, cuja aprendizagem trouxe 

muitos desafios. Esse é o eixo fundamental da representação humana. Essa perspectiva revela 

ligações diretas com as questões morais e metafísicas e também as sugestões naturais do imaginário. 

Onde a preocupação fundamental desta simbolização vertical é contra a passagem do tempo e da 

morte, é uma forma de se chegar “ao céu sem morrer”, busca pela imortalidade: 

Como bem viu Eliade, “a escada e a escada de mão figuram plasticamente a 
ruptura de nível que torna possível a passagem de um modo de ser a outro” a 
ascensão é, assim, a “viagem em si”, a viagem imaginária mais real de todas com 
que sonha a nostalgia inata da verticalidade pura, do desejo de evasão para o lugar 
hiper ou supraceleste (...)(DURAND, 2002, p.129). 
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O desejo humano da verticalidade está ligado a fatores que implicam realizações relevantes e que 

de certa forma justificam as racionalizações, revelando o imaginário refletido no impulso postural 

do corpo humano. Os schèmes ligados à verticalidade vão indicar no macrocosmo social arquétipos 

monárquicos, já no macrocosmo natural vão valorizar o céu, os cumes, desta forma pode-se 

perceber que no microcosmo do corpo humano ou animal a verticalização induz várias fixações 

simbólicas onde a cabeça é a esfera celeste e os olhos são as luminárias (DURAND, 2002, p.141). 

Os símbolos ascensionais surgem com uma inquietação da reconquista de uma força perdida na 

queda, que se manifestam por meio de muitos símbolos ambíguos e intermediários: anjos, flechas, 

escadas, animais, ereção, cumes, asas, reis, chefes, etc. imagens complementares da iluminação 

sobre todas as formas. 

Os símbolos espetaculares relativos à visão que também constelam o Regime Diurno se opõem em 

seus desenvolvimentos simbólicos a queda, se opõe a luz, especialmente o símbolo solar. Um 

evidente isomorfismo une universalmente a ascensão à luz, são horizontes luminosos na prática da 

elevação imaginária e pessoas “normais” ou psicóticos, a luz sempre está presente, brilhante, 

implacável. Em conclusão, o isomorfismo da luz e da elevação estaria condensado no simbolismo 

da auréola e da coroa, e estas últimas na simbólica religiosa ou na simbólica política seriam as cifras 

manifestas da transcendência (DURAND, 2002, p.151). Além da luz, o olho e o olhar também 

estão ligados à transcendência. Neste caso o olho seria “verbo”, ver é saber, é a luz, carrega o valor 

simbólico intelectual e moral, Durand (2002) diz que “toda a transcendência se acompanha de 

métodos de distinção e purificação”. 

Mesmo no domínio do imaginário a clareza é acompanhada pelos processos da 
distinção. O gládio vem reforçar o cetro, e os esquemas diairéticos vêm 
consolidar os esquemas da verticalidade. (...) É o que já nos deixara entrever a 
ascese catártica da ascensão alada e a propensão do pássaro em transmutar-se em 
anjo, e é o que vai ser confirmado pelo estudo dos processos de separação, dos 
distingo classificadores e hierarquizantes, cujo esquema está na raiz dos rituais de 
purificação e dos rudimentos de classificação gramatical e lógica (DURAND, 
2002, p.158). 

 

Os símbolos diairéticos são outra categoria que configura o Regime Diurno, trata-se da separação 

entre o bem e o mal, exige um herói, um guerreiro. Segundo Durand (2002), os arquétipos e schèmes 

exigem um procedimento dialético, a intenção que baliza estes símbolos é a polêmica, o confronto 

dos contrários. A ascensão é imaginada contra a queda e a luz contra as trevas. A transcendência 

está sempre armada, o herói solar é violento em oposição ao herói lunar que é resignado.  
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A arma que o herói se encontra munido é, assim, ao mesmo tempo símbolo de 
potência e de pureza. O combate se cerca mitologicamente de um caráter 
espiritual, ou mesmo intelectual, porque “as armas simbolizam a força de 
espiritualização e de sublimação”. O protótipo de todos os heróis, todos mais ou 
menos solares, parece, de fato, ser Apolo trespassando com as suas flechas a 
serpente Píton (DURAND, 2002, p.161). 

 

Na era cristã o arquétipo dos heróis é transmitido por meio do herói combatente, vê-se em São 

Jorge e São Miguel os protótipos de bons combatentes que foram armados na idade média. A 

temática do herói combatente também pode ser encontrada nos contos populares e são 

eufemizados pelo símbolo do príncipe encantado que liberta e afasta malfeitorias. A eufemização 

é uma das questões importantes nos processos do imaginário. A antífrase se constitui como um 

dos primeiros passos diairéticos da dialética e daí resulta uma ambivalência, indicando uma 

tendência do pensamento humano em negar o temporal e o existencial. O complexo simbólico do 

fogo também se comporta como elemento diairético 

Gládio, espada de fogo, archote, água e ar lustrais, detergentes e tira-manchas 
constituem assim o grande arsenal dos símbolos diairéticos de que a imaginação 
dispõe para cortar, salvar, separar, distinguir das trevas o valor luminoso. Apenas 
a terra nunca é imediatamente pura e só se torna depois de uma lenta operação 
alquímica ou metalúrgica que a instaura na dignidade do metal ou do sal 
(DURAND, 2002, p.176). 

 

Até aqui analisa-se o Regime Diurno e os seus símbolos ascensionais, espetaculares e diairéticos, 

entretanto, ainda se tem as estruturas heroicas do imaginário. Diante das proposições colocadas 

anteriormente, é possível constatar que o isomorfismo liga diversos símbolos em um regime 

específico da imagem caracterizado por constelações simbólicas polarizadas em torno de dois 

grandes schèmes: diairético e ascensional e do arquétipo da luz. E pode-se dizer que a atualização do 

Regime Diurno da imagem se faz pelo gládio, e pelas atitudes imaginárias diairéticas. O Regime 

Diurno é, portanto, essencialmente polêmico. A figura que o exprime é a antítese (DURAND, 2002, 

p.179). O autor complementa: 

É, portanto, contra as faces do tempo confrontadas com o imaginário num 
hiperbólico pesadelo que o Regime Diurno restabelece, pela espada e pelas 
purificações, o reino dos pensamentos transcendentes. Seguimos, na sua 
materialidade antropológica, o jogo dessas antíteses, e poderíamos de momento 
dar como subtítulo ao Regime Diurno da imagem o de Regime da Antítese [...] 
Parece de fato que esse isomorfismo ultrapassa de longe o campo do imaginário 
e se estende sub-repticiamente a setores da representação que, no Ocidente, se 
pretendem puros e não contaminados pela louca da casa. Ao Regime Diurno da 
imagem corresponde um regime de expressão e de raciocínio filosóficos a que 
poderia chamar racionalismo espiritualista (DURAND, 2002, p.180). 
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Durand (2002) elucida que as estruturas arquetípicas e suas ligações isomórficas permanecem 

imutáveis, intangíveis nos regimes de representação. A estrutura esquizomorfa primordial é o poder 

da autonomia e de abstração do meio ambiente que começa no animal e vai até o gesto postural 

vertical da humanidade. Na esteira do Regime Diurno das imagens, nota-se que a representações 

das imagens desemboca em uma vacuidade, tensão polêmica e uma vigilância permanente. A 

representação não pode, sob pena de alienação, permanecer constantemente com as armas prontas 

em estado de vigilância.  

Ao regime heroico da antítese vai suceder o regime pleno do eufemismo. Não só 
a noite sucede o dia, como também, e sobretudo, às trevas nefastas. Já tínhamos 
verificado, ao estudarmos as tenebrosas faces do tempo, a tendência progressiva 
para a eufemização dos terrores brutais e mortais em simples temores eróticos e 
carnais. Tínhamos notado como se dava um deslizar progressivo do mal 
metafísico para o pecado moral pelo jogo sugestivo das próprias imagens. E a 
psicanálise evidenciou de forma genial que Cronos e Tanatos se conjugam com 
Eros (DURAND, 2002, p.194).  

 

No Regime Noturno há uma inversão dos valores da polêmica, da queda e da separação, para uma 

eufemização da morte e do tempo, ocorre uma harmonização, uma fusão. Essa inversão é possível 

graças à ambivalência de Eros que possibilita o imaginário a uma conduta diferente, neste regime 

a imagem estará constantemente sob o signo da conversão e do eufemismo.  No Regime Noturno 

temos duas estruturas, a saber: mística e sintética. Na mística não tem uma perspectiva religiosa, 

entende-se por uma construção da harmonia, trata-se da quietude, do gozo, da intimidade. Já a 

estrutura sintética o tempo torna-se positivo, há um movimento cíclico de progresso. Durand 

(2002) elucida, 

O primeiro grupo de símbolos [... ] é constituído por uma pura e simples inversão 
do valor afetivo atribuído às faces do tempo. O processo de eufemização 
esboçado já ao nível de uma representação do destino e da morte, que, não tinha 
ilusões, vai-se acentuando para chegar a uma verdadeira prática da antífrase por 
inversão radical do sentido afetivo das imagens. O segundo grupo vai ser 
axializado em torno da procura e da descoberta de um fator de constância no 
próprio seio da fluidez temporal e esforça-se por sintetizar as aspirações da 
transcendência ao além e as intuições imanentes do devir (DURAND, 2002, 
p.197-198).  

 

O Regime Noturno manifesta-se através de duas estruturas: a estrutura mística com os símbolos 

de inversão e intimidade e a estrutura sintética com os símbolos cíclicos. Faz-se necessário perceber 

um pouco mais sobre estas estruturas e suas perspectivas para os estudos propostos nesta 
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investigação, sobretudo para servir como aporte ao método (AT.9+1.ED) projetual proposto para 

o campo do design e seus desdobramentos. 

Na estrutura mística os símbolos de inversão dão conta da: expressão do eufemismo; encaixamento 

e redobramento (assimilar e engolir); hino à noite (divino, comunhão); mater e matéria (aquático e 

telúrico). Já os símbolos da intimidade contam com: túmulo e o repouso (eufemização da morte); 

moradia e a taça (aquilo que contêm, guliverização, interiorização); alimentos e substâncias 

(intimidade da matéria, toda alimentação é trans-substanciação, modifica a essência, transforma 

alimento em energia). 

No Regime Noturno ocorre o abandono da antítese. Durand (2002) ratifica que o regresso 

imaginário é sempre um “ingresso” mais o menos cenestésico e visceral. A queda (Regime Diurno) 

é diferente da descida (Regime Noturno), pois o que as distingui afetivamente é a lentidão, a 

velocidade e o desenvolvimento de cada uma, inaugura-se uma fenomenologia eufemizante das 

cavidades, da intimidade, “o interior sonhado é quente”. A queda é diairética (Regime Diurno), a 

descida (Regime Noturno) é harmonizada. Os atributos “suave”, “morno” vêm tornar esse pecado 

tão agradável, constituem um meio-termo tão precioso para a eufemização da queda, que esta 

última é travada, amortecida em descida e, por fim, converte os valores negativos de angústia e 

medo no deleite da intimidade lentamente penetrada. Pode-se dizer que a tomada em consideração 

ao corpo é o grande sintoma da mudança de regime imaginário (DURAND, 2002, p.197-198). 

A queda tornada descida transforma-se em prazer. Ocorre um processo de dupla negação, uma 

inversão dialética de atitude representativa vivida no plano das imagens, pois acontece uma 

transmutação de valores, este processo se opõe a uma atitude diairética. A conversão é uma 

transfiguração, o isomorfismo dos símbolos tem como foco eufemizar, constituídos 

essencialmente pela dupla negação. Deste modo, (DURAND, 2002, p.205), dá-se um processo de 

domesticação das manifestações temporais e mortais nas representações. Pode-se dizer que a 

antífrase constitui uma verdadeira conversão que transfigura o sentido e a vocação das coisas e dos 

seres conservando no entanto seu inelutável destino:  

Sem esquecer que esse poder de redobramento, pela confusão do sentido passivo 
e ativo que implica, é, tal como a dupla negação, capacidade da inversão do 
sentido diurno das imagens. É essa inversão que vamos ver em funcionamento, 
metamorfoseando os grandes arquétipos do medo e transformando-os, como 
que do interior, por integração prudente dos valores benéficos (2002, p.217). 
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No Regime Noturno a noite é ligada a descida, a união amorosa, à fonte. A humanidade confia à 

noite a eufemização temporal e mortal. É na noite que se volta para o leito “materno”, onde se 

constela o sono, os sonhos, ao repouso, a profundidade. Segundo Durand (2002) acontece um 

perfeito isomorfismo na inversão dos valores diurnos, os símbolos são construídos pelo schème da 

descida. O processo de eufemização da-se assim: O rachar vira engolimento, a queda transforma-

se em descida, o gigante torna-se miniatura, o pássaro que voa passa a peixe que engole, as trevas 

horrendas aquietam em noites benfazejas, as cores são substituídas pela pura luz e assim por diante. 

 

Mas a inversão dos valores diurnos, que eram valores da ostentação, da 
separação, do desmembramento analítico, traz como corolário simbólico a 
valorização das imagens da segurança fechada, da intimidade. Já o encaixe 
ictiológico e o acocoramento materno nos faziam pressentir esta simbólica da 
intimidade que vamos estudar agora (2002, p.236). 

 

Os símbolos da intimidade presente no Regime Noturno à morte se torna o retorno ao berço, ao 

lar, o túmulo torna-se um lugar de repouso desejado. Ocorre o isomorfismo do retorno, da morte, 

da morada, da taça, a caverna e a casa. Existe uma relação entre a caverna obscura e úmida e ao 

ventre materno, ao útero. As concavidades não escapam a intimidade e carregam uma ambivalência, 

o sagrado e a intimidade. Para Durand (2002) a caverna é uma cavidade arquétipo, mundo fechado 

onde trabalha a própria matéria crepuscular, lugar de mágico onde as trevas transformam-se em 

noite profícua. A importância microcósmica concedida à morada indica já a primazia dada na 

constelação da intimidade às imagens do espaço feliz, do centro paradisíaco (2002, p.245). O autor 

esclarece: 

[...] o regime noturno da psique é muito menos polêmico que a preocupação 
diurna e solar da distinção. A quietude e a fruição das riquezas não é de matéria 
nenhuma agressiva e sonha com o bem-estar antes de sonhar com as conquistas. 
A preocupação do compromisso é a marca do regime Noturno. Veremos que 
esta preocupação leva uma cosmologia sintética e dramática na qual se reúnem 
as imagens do dia e as figuras da noite. De momento, já verificamos que os 
símbolos noturnos não chegam constitucionalmente a libertar-se das expressões 
diurnas: a valorização da noite se faz muitas vezes em termos de iluminação. O 
eufemismo e a antífrase só atuam sobre um termo da antítese e não se lhes segue 
a recíproca desvalorização do outro termo. O eufemismo só foge da antítese para 
recair a antilogia. A poética noturna tolera as “obscuras claridades”. Ela 
transborda riquezas, sendo, portanto indulgente. (DURAND, 2002, p.268). 
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Dentro do espectro do Regime Noturno também se tem as estruturas místicas do imaginário. O 

nome místico se dá no sentido de um certo gosto pela intimidade secreta, construção da harmonia, 

trata-se da quietude e do gozo, a polêmica deixa de existir, a eufemização é o procedimento desta 

categoria. Os símbolos do Regime Noturno de estrutura mística contemplam: os símbolos da 

inversão (expressão do eufemismo; encaixamento e redobramento; hino à noite; mater e matéria). 

Os símbolos da intimidade (o túmulo e o repouso; a moradia e a taça). A estrutura mística do 

imaginário, diante da angústia existencial e da morte, vai, pois, negar suas existências e vai criar um 

mundo em harmonia baseado no aconchego e na intimidade (de si, e das coisas). Trajeto interior 

mais lento na descida do que o do herói na subida (PITTA, 2005, p.33). Durand esclarece: 

 

A primeira estrutura que a imaginação dos símbolos da inversão e da intimidade 
evidencia é a que os psicólogos denominam redobramento e perseverança. Já 
vimos como o processo de eufemização, utilizando a dupla negação, era na sua 
essência um processo de redobramento. A intimidade não é no fundo mais que 
uma conclusão normal das fantasias encaixadoras (...). Há na profundidade da 
fantasia noturna uma espécie de fidelidade fundamental, uma recusa de sair das 
imagens familiares e aconchegantes (DURAND, 2002, p.269). 

 

Ainda dentro da estrutura mística nota-se o que Durand (2002) denominou viscosidade, 

adesividade, que é uma característica que se manifesta em múltiplos domínios: social, afetivo, 

perceptivo, representativo. Existe uma preocupação em construir, aglutinar, prender, atar, soldar, 

ligar aproximar, tudo se confunde e desta forma encontra um prolongamento natural para o 

cósmico, para o religioso.  

Na linguagem mística tudo se eufemiza: a queda torna-se descida, a manducação 
engolimento, as trevas adoçam-se em noite, a matéria em mãe e os túmulos em 
moradas bem-aventuradas e em berços.  É assim que para os grandes místicos a 
linguagem da carne recobre a semântica da salvação, é o mesmo verbo que 
exprime o pecado e a redenção (DURAND, 2002, p.273). 

 

Outra categoria identificada na estrutura mística reside no realismo sensorial das representações, 

que seria a vivacidade das imagens. Na arquetipologia as estruturas místicas constelam com 

facilidade com as características da Einfühlung (Teoria do estético Worringer – termo que em 

português pode ser traduzido para empatia9). A empatia ultrapassa em muito a aparência material, 

                                                           
9Empatia pode ser chamada de endopatia, “projeção afetiva” ou “projeção sentimental. José Ferrater Mora no 
Dicionário de Filosofia conceitua endopatia como sendo a participação afetiva e comumente emotiva de um sujeito 
humano em uma realidade alheia a este sujeito. Cf. José Ferrater Mora.  Dicionário de Filosofia, Tomo II São Paulo: 
Loyola, 2001, p.827 (verbete endopatia). Segundo Miranda (1998) a empatia é definida por Worringer dentro dos 
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os seus teóricos não consideram as obras de arte expressivas por si mesmas, pois a base da empatia 

é a “comunicação orgânica intersubjetiva”. Durand elucida: 

O sensorial vive [...] no concreto, mesmo no hiperconcreto, não consegue de 
maneira nenhuma desligar-se dele. Sente muito mais do que pensa e deixa-se 
guiar na vida por essa faculdade de sentir muito perto e deixa-se guiar na vida 
por essa faculdade de sentir muito perto os seres e as coisas”. Esta maneira “de 
sentir muito perto” é precisamente a “aptidão intuitiva” de que Bohm faz uma 
das características do talento artístico. Essa intuição não acaricia as coisas do 
exterior, não as descreve, mas, reabilitando a animação, penetra nas coisas, 
anima-as (DURAND, 2002, p.274). 

 

A minituarização ou o que Durand (2002) chamou de gulliverização (de Gulliver, herói de J. Swift) 

da representação no regime noturno, no tocante a estruturas místicas refere-se ao poder do 

pequeno, ao meticuloso, a minúcia, ao que concentra a essência, o detalhe. A taça, o ovo cósmico, 

o vaso, o estômago, ou seja, tudo que possa conter uma intimidade secreta e preciosa. Durand 

complementa,  

É no Regime Noturno da imagem, pelo jogo dos encaixes sucessivos, que o valor 
é sempre assimilado do último conteúdo, ao mais pequeno, ao mais concentrado 
dos elementos [...] Não surpreende que numa tal estrutura as forças sejam “más”, 
quer dizer, deformadas em relação ao seu uso diurno e “correto”, dado que a este 
nível místico já não é a forma que importa, mas sim a matéria, a substância. Já 
vimos que, no fim das contas, o recipiente, o continente, importava pouco desde 
que se tenha a embriaguez do conteúdo. É que há na estrutura mística, como 
mostramos a partir de exemplos concretos de imaginação, uma reviravolta 
completa dos valores: o que é inferior toma o lugar do superior, os primeiros 
tornam-se os últimos, o poderio do polegar vem escarnecer a força do gigante e 
do ogro (DURAND, 2002, p.276-277). 

 

Um microcosmo de profundas significações e revelações sentimentais se dá nestas estruturas 

místicas do Regime Noturno. As estruturas privilegiadas em uma cultura reconhecem-se na 

materialidade da sua iconografia, Durand (2002) salienta que as culturas de preponderância 

“diurna” fazem prevalecer a figura humana e tem tendência a gigantizar os heróis e seus feitos, 

enquanto as “noturnas”, que se constituem em torno do sentimento “cósmico” e de um misticismo, 

tendem a privilegiar a iconografia naturalista. O gosto pela gulliverização, o sentimento pela 

                                                           
princípios da relação do homem e mundo exterior, como “projeção sentimental”. A cultura da empatia também se 
define como intuição e simpatia simbólica; que parte não apenas da afinidade entre dois seres, mas também, de um 
modo determinado do conhecimento, uma “inteligência do sentimento”. A cultura do einfühlung coloca valor estético 
nas “ações subjetivas que emprestam sua emoção ao processo de constituição dos objetos”. 
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natureza e suas expressões artísticas se expressam pela misticidade e por meio elementos alusivos 

que concentra, resumem e transformam em uma substância íntima relevante. Durand explica: 

 

(...) quatro estruturas místicas do imaginário em Regime Noturno são facilmente 
visíveis: a primeira é essa fidelidade na perseveração e o redobramento e de dupla 
negação ilustram. A segunda é essa viscosidade eufemizante que em tudo e por 
toda a parte adere às coisas e à sua imagem reconhecendo um “lado bom” das 
coisas, e que se caracteriza por utilização de antífrase, recusa de dividir, de separar 
e submeter o pensamento ao implacável regime da antítese. A terceira estrutura, 
que não passa de um caso particular da segunda, é uma ligação ao aspecto 
concreto, colorido e íntimo das coisas, ao movimento vital [...] dos seres. Esta 
estrutura revela-se no trajeto imaginário que desce à intimidade dos objetos e dos 
seres. Por fim, a quarta estrutura, que é a da concentração, do resumo liliputiano, 
manifesta explicitamente a grande reviravolta dos valores e das imagens a que a 
descrição do Regime Noturno das fantasias nos habituou (DURAND, 2002, 
p.279). 

 

 

Ainda é necessário aprofundar algumas questões sobre o Regime Noturno, pois as imagens 

noturnas de encaixe, intimidade, repetição incitam o imaginário a engendrar uma narrativa por um 

caminho que contempla as diversas fases retorno. No Regime Noturno a quietude e o movimento 

da descida e da intimidade organizam o mito do retorno que geralmente é ameaçado pelas tentações 

diairéticas no pensamento diurno, do retorno triunfal e definitivo, desta forma há uma passagem 

insensível do simbolismo místico da taça para o simbolismo cíclico. 

No Regime Noturno, além da estrutura mística do imaginário, onde a construção da harmonia é 

basilar, tem-se a estrutura sintética onde o tempo torna-se positivo, movimento cíclico do destino. 

Os símbolos cíclicos representam um tempo que não tem começo ou fim, pois são fases de um 

círculo. Ocorre uma ressignificação por meio da eufemização, a morte, por exemplo, refere-se ao 

um renascimento. Os símbolos tendem a dominar as questões do tempo, onde se se equilibram os 

contrários. Segundo Pitta (2005) em outra perspectiva, o tempo torna-se positivo por meio do mito 

do progresso, onde as imagens convergem de maneira a integrar. Esses dois aspectos da 

temporalidade, ligados ao ritmo (das estações, da copulação), dizem respeito às seguintes 

constelações: ciclo lunar, espiral, simbolismo ofidiano (da serpente), tecnologia do ciclo, mito do 

progresso, sentido da árvore (de Jessé). Durand esclarece: 
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(...) abordamos agora uma constelação de símbolos que gravitam todos em torno 
do domínio do próprio tempo. Esses símbolos agrupam-se em duas categorias, 
segundo se privilegia o poder de repetição infinita de ritmos temporais e o 
domínio cíclico do devir ou, pelo contrário, se desloca o interesse para o papel 
genético e progressista do devir, para essa maturação que apela aos símbolos 
biológicos, por que o tempo faz passar os seres através das peripécias dramáticas 
da evolução (DURAND, 2002, p.282). 

 

Os símbolos que dão conta do tempo têm uma tendência a desenrolar acompanhando o fio do 

tempo para ser míticos, e geralmente serão mitos sintéticos que tentam uma reconciliação a 

antinomia que o tempo provoca. Para Durand (2002) os mitos que contemplam fases trágicas e 

triunfais são dramáticos, quer dizer porão alternativamente em jogo as valorizações negativas das 

imagens. Os esquemas cíclicos e progressistas implicam assim quase sempre o conteúdo de um 

mito dramático. Ocorre uma possibilidade de reversibilidade no redobramento simbólico e na 

perseveração estrutural. O presente repete o imperfeito como os homens redobram os deuses. 

Enquanto a mística tendia para a antífrase, a repetição cíclica inaugura a hipotipose (DURAND, 

2002, p.283). 

 

Durand (2002), citando Eliade em relação ao mito do retorno, salienta que O homem não faz mais 

do que repetir o ato da criação. O seu calendário religioso comemora no espaço de um ano todas 

as fases cosmogônicas que tiverem lugar ab origine. Ou seja, Eliade debruça-se sobre a regeneração 

do tempo, a repetição “anual” dos ritos e da instituição, de modo universal que se torna arquétipo. 

O ano baliza o imaginário que domina a fluidez do tempo por meio de uma figura espacial, o 

calendário é uma forma circular, cíclica que traz a capacidade de reinicio dos períodos temporais, 

que pressupõe uma regeneração, uma criação do novo ou criação repetida, o destino não é mais 

uma fatalidade: 

(...) portanto, na simbólica da repetição do tempo que o ano e a sua liturgia 
instituem, manifesta-se uma intenção de integração dos contrários, esboça-se 
uma síntese na qual a antítese noturna contribui para a harmonia dramática do 
todo. É esse caráter sintético que sensibiliza de algum modo as ambivalências, 
que torna o estudo dos símbolos da repetição mais delicado que o estudo dos 
símbolos diairéticos ou que os da intimidade, nos quais a intenção monovalente 
era relativamente fácil de descobrir. Toda síntese como toda dialética é 
constitucionalmente ambígua (DURAND, 2002, p.284). 
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A repetição temporal, a eufemização e ressignificação das consequências do tempo tornam-se 

possíveis pela mediação dos contrários, da harmonização. A arte, a poesia, a história, a mitologia 

não escapa ao grande schème cíclico da conciliação dos contrários. Estes são indicadores do trajeto 

antropológico do imaginário e seus desdobramentos. O círculo também sempre que aparecer vai 

estar ligado a um novo olhar sobre o tempo, insinuará a totalidade temporal e ao recomeço. Já a 

roda indicará o devir cíclico, o domínio do tempo e a predição do futuro. O triunfo sobre o devir, 

arquétipo fundamental da vitória cíclica. 

É necessária uma abordagem para elucidar o percurso do schème rítmico ao mito do progresso. O 

que Durand (2002) propõe é observar o que Eliade relacionou em virtude dos mitos da vegetação 

e a lendas relativas à cruz. Há uma identificação entre a cruz, a árvore e o fogo, pois são 

contemplados pelos arquétipos ascensionais. O arquétipo do fogo tem conexão com a fecundidade 

da madeira. O autor da teoria do imaginário propõe examinar as raízes tecnológicas e sexuais deste 

arquétipo semiológico da união dos contrários para compreender o movimento rítmico e as 

meditações sobre o ciclo: 

Tecnologia e mitologia encontram-se neste ponto: a fricção rítmica, quer seja 
oblíqua ou sobretudo circular, é o processo primitivo para fazer o fogo (...) Jung 
tinha sublinhado o notável isomorfismo semântico e mesmo linguístico entre a 
madeira, os rituais e o ato sexual. (...) Bachelard consagra dois terços da sua 
Psicanálise do fogo a destacar as ligações psicológicas e poéticas do fogo 
elementar e da sexualidade. (...) “O amor é a primeira hipótese científica para a 
reprodução objetiva do fogo (DURAND, 2002, p.332-333-334). 

 

Observa-se que as fantasias cíclicas têm relação basilar com as estações do ano, o fogo, a música, a 

cosmologia, a roda e o ritmo tem uma conexão direta com as epifanias de rítmica sexual.  Durand 

(2002) esclarece que se pode falar que pela fenomenologia do fogo e pelas da árvore dá para 

perceber a passagem dos arquétipos sintéticos que vão instaurar os mitos tão eficazes do progresso 

e os messianismos históricos e revolucionários. Verifica-se que nas estruturas sintéticas se suprime 

qualquer rebelião diante da imagem, pois tudo é harmonização dos contrários é sempre 

coerentemente. 

É necessário ratificar um aspecto metodológico do Regime Noturno: as relações de semantismo 

arquetípico e simbólico e da narrativa mística. Durand (2002) diz que o imaginário faz tender o 

simbolismo a organizar-se em uma narrativa dramática ou histórica. Notadamente nas estruturas 

sintéticas, as imagens arquetípicas ou simbólicas não dão conta de si próprias em seu simbolismo 

intrínseco, mas por um dinamismo extrínseco conectam-se sob forma de narrativa, ou seja, o mito:  
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(...) Mas tentação perigosa quando se aborda um universo como o do mito, 
universo não apenas feito de relações diacrônicas ou sincrônicas, mas de 
significações abrangentes, universo carregado de semantismo imediato e que só 
a mediatização do discurso falseia. O que importa no mito não é a exclusivamente 
o encadeamento da narrativa, mas também o sentido simbólico dos termos. 
Porque o mito, sendo discurso, reintegra uma certa “linearidade do significante”, 
esse significante subsiste enquanto símbolo, não enquanto signo linguístico 
“arbitrário”. (...) Lévi-Strauss diz muito bem que “se poderia definir o mito como 
o modo de discurso em que o valor da fórmula traduttore, tradiotore tende 
praticamente a zero”. Acrescentaremos: porque um arquétipo não se traduz, logo 
não pode ser traído por nenhuma linguagem. E se o mito é linguagem, por todo 
o lado diacrônico da narração, não é por isso que deixa de “descolar do 
fundamento linguístico sobre o qual começou por rodar”. (DURAND, 2002, 
p.356-357). 

 

O mito não pode ser reduzido a uma linguagem ou uma metáfora porque o mito não se traduz ou 

se decodifica, mas é uma presença semântica, formado por símbolos que contém seu próprio 

sentido, transborda a linearidade do significante, “utiliza a metáfora do eco”, ou seja, ecoa para 

todos os sentidos, entretanto não se traduz, pois se corre o risco do esvaziamento, 

empobrecimento. Durand (2002) não reivindica um direito de igualdade entre o imaginário e a 

razão, mas sim uma integração, uma antecedência do imaginário e de seus modos arquetípicos, 

simbólicos e míticos sobre o sentido próprio e as suas sintaxes. Mostra o que há de universal no 

imaginário, o seu fundamento, pois as estruturas que são utilizadas em sua metodologia não devem 

ser confundidas com uma simples forma como Lévi-Strauss o fez. Não é a forma que explica tudo, 

o fundo e a infraestrutura, mas pelo contrário é o dinamismo qualitativo da estrutura que faz 

compreender a forma (2002, p.358). Durand comenta: 

As estruturas que estabelecemos são puramente pragmáticas, não respondem de 
modo nenhum a uma necessidade lógica. (...) Uma estrutura é, decerto, uma 
forma, mas que implica significações puramente qualitativas para além das coisas 
que se podem medir ou mesmo simplesmente resolver numa equação formal, 
porque, para parafrasear Lévi-Strauss, há, no domínio dos símbolos (não dizemos 
simplesmente “da sociologia”), muitas coisas que se podem formular 
matematicamente, “mas não é de modo nenhum certo que sejam as mais 
importantes” (2002, p.358-359). 

 

Durand (2002) propõe que umas das caraterísticas das “estruturas antropológicas do imaginário” 

estão fundamentadas na impossibilidade de se formalizar totalmente e descolar do trajeto 

antropológico que a faz desenvolver, pois não uma forma vazia, tem sempre uma base para além 

dos signos. Dentro desta perspectiva o autor conserva a análise diacrônica do mito (narrativa e 

outro lugar – importância ao sentido do mito) e também sincrônica do mito (duas dimensões: 

interior do mito, repetições e comparações com semelhantes). Ainda é acrescentada a análise de 
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isotopismos simbólicos e arquetípicos que é a via para a chave semântica do mito. A repetição tem 

a função de revelar a estrutura do mito. 

As estruturas do regime noturno são compreendidas pelas redundâncias, a repetição com fins 

acrônicos que dão conta da redundância mítica. Segundo Durand (2002), o mito contém uma 

estrutura sincrônica que tem a mesma estrutura da música, uma compreensão qualitativa do sentido 

do mito, o papel do mito seria o de repetir. É que o mito é um ser híbrido tendo simultaneamente 

a ver com o discurso e com o símbolo. Ele é a introdução da linearidade da narrativa do universo 

não linear e pluridimensional do semantismo (2002, p.371). A forma não é a estrutura no mito, mas 

antes uma afinidade qualitativa colabora para coligar enxames de imagens e símbolos.  

O mito aparece com esforço para adaptar o diacronismo do discurso e com o sincronismo dos 

encaixes simbólicos ou das oposições diaréticas. Todo mito tem um lastro, seu diacronismo 

discursivo é menos ambivalente que o simples símbolo: ele parece uma racionalização épica ou 

lógica (...) O seu diacronismo é um aspecto geral que o integra no gênero narrativa, o sincronismo 

é um indício que assinala os temas importantes, mas o isotopismo permanece [...] permite 

diagnosticar-lhes a estrutura (2002, p.373). Assim, nunca é demais ressaltar a natureza do mito: 

 

Seja como for, pelo seu duplo caráter discursivo e redundante, todo mito 
comporta estruturas sintéticas: “Sabe-se que todo o mito é uma procura do 
tempo perdido”. Procura do tempo perdido, e sobretudo esforço compreensivo 
de reconciliação com um tempo eufemizado e com a morte vencida ou 
transmutada em aventura paradisíaca, tal aparece de fato o sentido indutor último 
de todos os grandes mitos. E o sentido do mito em particular não faz mais que 
remeter-nos para a significação do imaginário em geral (DURAND, 2002, p.374). 

 

É necessário retomar alguns conceitos para entendermos a universalidade dos arquétipos proposta 

de Durand (2002), que contempla uma descrição fenomenológica dos conteúdos da imaginação 

com o suporte do trajeto antropológico. Relembrando, os três reflexos dominantes (posição, 

deglutição e copulação) são componentes da investigação de Durand, e estes se dividem em três 

grupos, a saber: diairéticos e verticalizantes; descida e interiorização; cíclicos e progressistas.  

Esta tripartição é agrupada em dois Regimes: o Diurno (antítese – estruturas esquizomórficas) e o 

Noturno (eufemismo – estruturas místicas e sintéticas). Durand (2002) parte da hipótese de 

semanticidade das imagens onde os símbolos e os agrupamentos istópicos que os conectam 

revelam certas estruturas, ou seja, o imaginário de certa forma reenvia para si próprio essas 
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estruturas, apontando para uma convergência nos resultados, entretanto é necessário questionar o 

sentido de tal concordância, estudar o sentido do semantismo imaginário. É esboçar uma filosofia 

do imaginário a que poderíamos chamar, como sugere Novalis, uma fantástica transcendental (...) 

uma maneira de carregar universalmente as coisas, provar que há uma realidade idêntica e universal 

do imaginário (DURAND, 2002, p.378). 

 

O regime das imagens é influenciado por fatores ocorrencionais, históricos e sociais que recorrem 

para o encadeamento dos arquétipos que promovem um tipo de constelação de imagens, mas isso 

não quer dizer que tenha coincidência na representação do comportamento da personalidade. A 

representação e o conteúdo do imaginário (onírico ou artístico) podem desmentir o 

comportamento e o papel psicossocial. No domínio tão complexo da antropologia, é preciso 

desconfiar das sistematizações fáceis da tipologia que alinha a obra de arte, ou esboço de obra de 

arte que é a imagem, pelo comportamento pragmático (DURAND, 2002, p.381). Durand (2002) 

adotou como andrógino psicofisiológico que se manifesta nas projeções do imaginário, onde a 

imagem da alma pode ser feminina ou masculina, negativa ou positiva, ocorre um determinismo 

sexual que rege a escolha dos arquétipos: 

A imagem da alma dependeria assim mais dos fatores culturais que dos 
imperativos fisiológicos. Tal como uma tipologia caracterológica não podia dar 
conta dos regimes do imaginário e das projeções iconográficas, uma tipologia dos 
sexos não pode explicar a escolha desta ou daquela constelação de imagens. 
Psicologicamente falando, como no-lo deixaria pressentir a reflexologia, a 
imaginação humana parece virgem de qualquer predeterminação categorial, e se 
pode falar, para além das intimações do caráter ou do sexo, de uma universalidade 
do imaginário que apenas a exceção patológica vem desmentir, na qual a 
imaginação parece bloqueada nesta ou naquela estrutura exclusiva (2002, p.383). 

 

O mito vivifica a imaginação histórica, entretanto não é um produto da história. Parafraseando 

Durand (2002) a universalidade dos arquétipos e dos schèmes não arrastam por evidencia os 

símbolos, existe uma “tensão” sociológica que especifica o simbolismo do arquétipo e do schème 

universal na expressão social. Desta forma retoma-se o conceito do “trajeto antropológico” do 

sujeito humano para o seu ambiente que funda uma generalidade compreensiva que nenhuma 

explicação, mesmo simbólica, pode transpor totalmente. (...) a história não explica o conteúdo 

mental arquetípico, pertencendo a própria história ao domínio do imaginário (DURAND, 2002, 

p.391). Durand propõe que: 
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A pedagogia da imagem não segue assim um sentido histórico determinado (...) 
Em segundo lugar, se há realmente uma pedagogia social dos arquétipos, essa 
pedagogia aparece ipso facto – pela atipicalidade profunda de cada representação 
– como secundária. Afirmar uma tal atipicalidade e uma tal universalidade do 
conteúdo imaginário fundamental é pura e simplesmente reconhecer a 
possibilidade de traduzir uma linguagem ou um modo de expressão humano 
noutro, por outras palavras é reconhecer o elo abrangente das consciências para 
além da pedagogia do meio e da incidente do momento. Do mesmo modo que a 
caracterologia e a psicologia tipológica, a motivação histórica e social também 
não dá ontologicamente conta da existência plena dos mecanismos axiomátiocos 
do Imaginário (DURAND, 2002, p.392). 

 

O símbolo não evita uma ideia de chegar até a consciência semiológica, o semantismo do signo é 

criador e o mito é conservatório de valores basilares. Assim a criação do espírito humano (prática 

ou teoria) é conduzida por essa função fantástica da imaginação, pois está na raiz dos processos 

humanos. É inerente ao espírito. Segundo Druand (2002) alguns autores que se debruçam sobre as 

características do imaginário notam a imediatez insólita da imagem. O autor aponta que a 

imaginação se perpetua para além do tempo existencial e que a imagem, que engendra em todos os 

sentidos sem se preocupar com as contradições: 

Longe de estar do lado do tempo, a memória, como o imaginário, ergue-se contra 
as faces do tempo e assegura ao ser, contra a dissolução do devir, a continuidade 
da consciência e a possibilidade de regressar, de regredir, para além das 
necessidades do destino. É essa saudade enraizada no mais profundo e no mais 
longínquo do nosso ser que motiva todas as nossas representações e aproveita 
todas as pequenas férias da temporalidade para fazer crescer em nós, com a ajuda 
das imagens das pequenas experiências mortas, a própria figura da nossa 
esperança essencial (DURAND, 2002, p.403). 

  

É contra o tempo e o destino que a representação se engendra. A vocação do espírito é 

insubordinação à existência e à morte e a função fantástica manifesta-se como padrão dessa revolta 

(DURAND, 2002, p.403-404). O sentido de tudo é pautado para ultrapassar a mortalidade por 

meio do eufemismo, para melhorar o meio cósmico e social. Essa ação emerge ao nível da criação 

para todos que partem de uma perspectiva antropológica e humildade científica e amplitude poética 

sobre o domínio do imaginário para reconhecer o poder metafísico da imaginação em todas as suas 

manifestações contra o apodrecimento do destino e da morte. É por meio desta perspectiva que 

espera-se que o método AT.9+ 1.ED possa ser valioso aporte na trajeto projetivo, levantar as 

questões simbólicas relevantes para um bem projetar. 
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Segundo Durand (2002) é Malraux que define a arte plástica como um “antidestino” e mostra como 

o imaginário emigra do sagrado para a irradicação do divino até a transposição profana da arte e a 

instalação do amplo museu do imaginário da arte em honra da humanidade. A ligação do mito com 

a arte é fraterna e invoca um funcionamento de uma ordem donde se exclui a morte. O mito vira 

método a ser seguido pela humanidade para restabelecer a ordem e minimizar os efeitos do destino 

e da morte, ou seja, a função eufêmica que tanto se fala nos estudos da teoria do imaginário de 

Gilbert Durand:  

A função fantástica é, assim, função de Esperança. (...) as categorias funcionais 
desse eufemismo, as próprias modalidades da atividade fantástica do Espírito (...) 
qualquer processo do imaginário, mesmo que se tinja como o mito, das 
veleidades do discurso, se reabsorve em última análise numa topologia fantástica 
de que os grandes esquemas e arquétipos constitutivos das estruturas formam os 
pontos cardeais (DURAND, 2002, p.413). 

 

O esquematismo transcendental do eufemismo aponta por meio dos trajetos imaginários categorias 

e estruturas da imaginação que a priori lutam com o destino e morte tendo a metáfora como 

processo de expressão. A reabilitação do imaginário proposto por Durand implica em um trajeto 

mítico, mágico, alquímico, que contesta a desvalorização deste modo de pensar no ocidente. Na 

perspectiva de Durand (2002), o imaginário é mais corrente e universal no pensamento da 

humanidade que as “verdades” frágeis de laboratório, que são estreitamente localizadas no tempo 

e no mundo, obras do recalcamento racionalista e iconoclasta da presente civilização. Precisa-se 

rever, quando se trata de compreensão antropológica, as nossas definições sectárias da verdade, 

não devemos tomar o nosso desejo particularista de objetividade civilizada pela realidade do 

fenômeno humano (2002, p.428). 

A subjetividade continua preterida pela civilização racionalista. O eufemismo aparece como 

fundamental no fenômeno humano e este não deve ser alienante para qualquer ciência. Durand 

busca na fenomenologia do imaginário os recursos e as convergências antropológicas. Para o autor 

o mito e o imaginário surgem como forças constitutivas e instauradoras do homo sapiens. A poesia e 

o mito são inalienáveis e a liberdade ontológica da humanidade assenta suas bases na 

espontaneidade espiritual e na expressão criadora que funda o campo do imaginário. O nosso mais 

imperioso dever é trabalhar para uma pedagogia da preguiça, da libertação (défoulement) e do lazer. 

Demasiados homens neste século de “esclarecimento” vêem-se usurpados do seu imprescindível 

direito ao luxo noturno da fantasia (DURAND, 2002, p.431): 
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Longe de ser epifenômeno passivo, aniquilação ou então vã contemplação de um 
passado terminado, o imaginário não só se manifestou como atividade que 
transforma o mundo, como imaginação criadora, mas, sobretudo como 
transformação eufêmica do mundo, como intellectus sactus, como ordenança do 
ser às ordens do melhor. Tal é o grande desígnio que a função fantástica nos 
revelou (DURAND, 2002, p.432). 

 

Um humanismo planetário não se pode fundar sobre a exclusiva conquista da ciência, mas sim 

sobre o consentimento e comunhão arquetípica das almas (DURAND, 2002, p.431). O imaginário 

é a essência do espírito e uma esperança contra o a certeza da mortalidade, trata-se da vitória 

ontológica. O trajeto proposto por Durand em relação às “estruturas antropológicas do 

imaginário” comtemplam categorias (schèmes, arquétipos, mitos e símbolos) articuladas que 

elucidam a isotopia das imagens, a composição das constelações de imagens e as narrativas míticas. 

Compreende-se que os recursos do imaginário são orientados para uma “preocupação única de 

fazer passar o tempo”, eufemizandores do destino fatal da morte. O imaginário, mais especialmente 

a imaginação, é uma ação eufêmica que transforma a angústia da humanidade sobre as questões do 

destino e da morte, transformando o mundo humano. A proposta do método AT.9+1.ED é 

contemplar algumas demandas e complexidades do design na contemporaneidade e também 

considerar os três propósitos para o bem projetar que serão vistos a seguir: Gentileza, Empatia e 

Sentido. 
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3.   DESAFIOS DO DESIGN NA CONTEMPORANEIDADE 
 
 

Em plena era da informação, o real conhecimento começa a cair em desuso. Por esse simples, 
motivo, o mundo caminha célere para a ignorância e, daí, para o medo, o fanatismo e a 
destruição dos valores culturais mais importantes dos últimos séculos. Novos “tempos de 
grossura” (no dizer de Lina Bo Bardi) parecem nos aguardar, logo adiante, e lutar contra isso 
é o dever de toda pessoa que pensa. (CARDOSO, 2016, p.11) 

 

 

Apolo é um dos guias deste capítulo, pois executa o equilíbrio e a harmonia dos desejos, sem 

suprimir os impulsos humanos, orientando para uma espiritualização progressiva graças ao 

desenvolvimento da consciência. Ele é dotado de muitos atributos, um benfeitor dos homens que 

cura e purifica. Apolo inspira não apenas profetas, mas também poetas e artistas torna-se o deus 

solar. Simbolicamente liga o céu e a terra, o princípio feminino e o masculino, a escuridão e a luz. 

Deus muito complexo, terrivelmente banalizado quando é reduzido a um homem jovem, sábio e 

belo. Apolo é o símbolo da vitória sobre a violência.  Sua sabedoria é o fruto de uma conquista, 

não de uma herança.  

 

O cenário é complexo, a pós-modernidade, a era da informação, a globalização, são muitas as 

demandas. Questionou o professor de filosofia Mário Sérgio Cortella: Estamos navegando ou 

naufragando? Quais são os propósitos do design para o século XXI? Estamos trabalhando com as 

complexidades? Por que os artefatos viram dejetos? Os softwares e hardwares são mais importantes 

que o designer? Quais seriam os novos valores para o design? São muitos questionamentos e alguns 

caminhos para pensarmos e agirmos de forma mais articulada e eficiente com a 

contemporaneidade, sobretudo com a humanidade e a natureza. 

 

Tudo muda o tempo todo, e o design existe não para reverter esse quadro de instabilidade, mas 

para ajudar as pessoas a usufruírem dele com maior fluidez e segurança. A presente época, marcada 

pelo embate entre fragmentação cultural e oligopólio econômico, apresenta promessas e desafios. 

Pela primeira vez na história da humanidade, o mundo se encontra unido em uma imensa rede de 

comunicações quase instantâneas e relativamente baratas. A tendência, com tanta troca de 

informações, é de que aumentem as instâncias de interação, assim como a sua complexidade 

(CARDOSO, 2018). Tudo isso reverbera em questões culturais, políticas, econômicas, éticas, 

produtivas, acadêmicas, mercadológicas, ecológicas, ou seja, tudo está conectado e deverá ser 

afetado de alguma forma. 

 



124 

 

 

 

Com o cenário de complexidade e transição, é necessário repensar o papel do design e dos 

designers. Sob esse ponto de vista necessita-se refletir sobre ativismo, ensino e novos valores para 

o design. A tarefa é desafiante e se dá em um campo fértil. Engendram-se incursões sobre os temas 

elencados para escolha de algumas “sementes”. A palavra semente vem do latim sementis e se refere 

tanto à semente de um fruto como a qualquer causa que permite criar algo, logo intenta-se criar 

“espaços de fertilização”, um mundo onde as expectativas de bem-estar sejam menos associadas à 

existência de novos artefatos” (MANZINI, 2008, p. 57). 

 

 

3.1 DESIGN, TRANSIÇÃO E COMPLEXIDADE 

 

“Expanda as capacidades das pessoas de viverem os tipos de vida que elas  
valorizam - e terá uma razão para valorizar.” 

(Amarthya Sen apud MORAES, 2010, p.IX) 

 
 
A contemporaneidade, a complexidade e a “próxima economia” pedem um “próximo design”. 

Com as proposições do movimento de transição e da complexidade articuladas as práticas do 

design, tem-se uma grande oportunidade de pensar alternativas que busquem soluções para a 

sustentabilidade do planeta, a sobrevivência igualitária, digna e ética da humanidade. Segundo 

Manzini (2010 apud MOARES, 2010) isso passa por entender uma mudança na economia (que ele 

chama de a próxima economia) que não é baseada em bens de consumo, pois já sabemos que é 

insustentável ambiental e economicamente.  

 

Os “produtos” são entidades complexas, baseadas na interação entre pessoas e lugares. A “próxima 

economia” terá sua base nos sistemas de serviços articulada em redes sociais e tecnológicas, em 

que pessoas, produtos e lugares interagem para obter um valor de reconhecimento comum, 

envolvendo uma série de agentes sociais, simbólicos e econômicos, entretanto, isso depende da 

inovação social, assim, o design torna-se um catalisador dessas experiências e ações. Manzini 

esclarece, 

Ao mesmo tempo, considerando que a próxima economia é um novo tipo de 
economia social, o próximo design é também um novo tipo de design: o design 
da inovação social e sustentabilidade. Tudo isso, de igual forma, nos faz concluir 
que também será necessário o surgimento de novas abordagens projetuais, novos 
modelos e novas metodologias que sustem e direcionem o projeto nesse cenário 
mutante e complexo que se delineia (MANZINI apud MOARES, 2010) 
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Torna-se válido questionar qual é o papel do designer na contemporaneidade. Até que ponto o 

profissional de design não poderá vir a ser substituído por um bom software? Acredita-se que isto 

não ocorrerá pela simples razão de que a natureza essencial do trabalho de design não reside nem 

nos seus processos e nem nos seus produtos, mas em uma conjunção muito particular e complexa 

de muitas variáveis objetivas e subjetivas, portanto faz-se necessário reconstruir os paradigmas, 

senão corre-se o risco de perder toda e qualquer visão de futuro. As possibilidades de qualquer 

espécie de transcendência tendem a evidenciar o valor simbólico e o designer tem um papel cada 

vez mais importante a exercer.  

 

Segundo Manzini (2010), a nova economia perpassa por quatro domínios econômicos 

convergentes: o mercado, o estado, a verba pública e os negócios domésticos. Visivelmente esta 

abordagem dá importância à inovação social, dando alguma resposta aos problemas da 

contemporaneidade, neste sentido avistamos o “próximo design”, o design orientado para o 

serviço, a interação, ao simbólico. 

 

Faz-se necessárias novas abordagens para o campo do design, intenta-se levantar questões para o 

“próximo design”, aproximando, articulando o design e o aporte da teoria do imaginário de Gilbert 

Durand, que considera, sobretudo, o trajeto antropológico, a experiência, a emoção. Aqui aponta-

se a relevância de discutir a sustentabilidade da raça humana junto aos humanos e a natureza. Pode 

parecer redundante, mas em um mundo intolerante como esse, a sobrevivência humana está 

ameaçada pelo próprio homem, lobo do homem. 

 

Essa abordagem é uma tentativa de levantar questões sobre a transição e a complexidade no campo 

projetivo do design articulando com as contribuições da dimensão simbólica. O entrecruzamento 

entre o design e o movimento de transição se dá quando “o design passa a se concentrar mais na 

facilitação do que na criação do objeto, na transição do consumo para a participação” (BOTSMAN 

E ROGERS, 2012, p.157) evidenciando que ocorre uma priorização nas experiências do sujeito, 

colocando suas necessidades como um dos pontos de partida para a discussão e a busca de 

soluções, desta forma, observa-se a implementação de novas etapas nos modelos tradicionais dos 

projetos de design. Com base no conceito de Metaprojeto de Dijon de Moraes (2010) também se 

considera as referências materiais e imateriais, objetivas e subjetivas, tangíveis e intangíveis, fala-se 

em uma ampliação do campo erudito e tradicional para o vernacular e popular, sem hierarquia. 

Moraes aponta: 
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Reconceituar o design, movendo (principalmente) da cultura e prática do design 
orientado pelo produto, para o orientado pelo serviço. Ou seja, de uma forma de 
pensar e agir em que os produtos eram a figura central e os serviços considerados 
extensões e/ou adicionais, para uma abordagem do serviço pelo design na qual 
as interações entre pessoas, coisas e lugares ocupem o centro, e em que os 
produtos (físicos) sejam as “evidências” que testam o serviço existente 
(MOARES, 2010, p.XI). 

 

Adota-se, no âmbito desta investigação, o conceito de complexidade de Edgar Morin. Ele 

compreendeu que a maior urgência no campo das ideias é elaborar uma nova concepção do próprio 

conhecimento. Desde o século XVII, o pensamento ocidental é condicionado hegemonicamente 

pela perspectiva racional e pragmática. Morin propõe o conceito de complexidade no lugar da 

especialização, da simplificação e da fragmentação de saberes. A palavra é tomada em seu sentido 

etimológico latino, "aquilo que é tecido em conjunto". Ele considera a incerteza e as contradições 

como parte da vida e da condição humana e, ao mesmo tempo, sugere a solidariedade e a ética 

como caminho para a religação dos seres e dos saberes.  

 

Os saberes tradicionais foram submetidos a um processo reducionista que acarretou a perda das 

noções de multiplicidade e diversidade. A simplificação está a serviço de uma falsa racionalidade, 

que passa por cima da desordem e das contradições existentes em todos os fenômenos e nas 

relações entre eles. Ele defende a introdução da incerteza e da falibilidade. O que compõe a 

condição humana são facetas biológicas, simbólicas, psíquicas, sociais, afetivas e racionais, que 

também comportam a sabedoria e a loucura, o prosaico e o poético, firmando o que Morin 

denomina de homo complexus. 

 

Para que a mudança seja possível e atenda as questões da complexidade contemporânea são 

necessários que os agentes da mudança estabeleçam uma relação colaborativa, ou seja, novas redes 

sociais devem ser criadas no intuito de colocar em prática novos posicionamentos e ações para o 

“novo design”. O Metaprojeto de Dijon de Moares aborda três pontos para essa mudança: 

Qualidades Sustentáveis (redução do consumo e aumento da qualidade do ambiente físico e social), 

Mudança sistemática (mudar para a sustentabilidade via sistemas sociotecnológicos) e Visões de 

Sustentabilidade (novos cenários e alternativas viáveis). Com esse aporte para os modos de projetar 

pode-se falar em ações que também contemplam a transição, precisa-se ter novas escolhas, [...] 

novas ideias que lidem com os desafios globais de saúde, pobreza e educação; novas estratégias que 

resultem em diferenças que importam e um senso de propósito que incluam todas as pessoas 
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envolvidas” (BROWN, 2010, p. 3). Adota-se no âmbito desta investigação o conceito de 

movimento de transição de Hopinks, 

 
O conceito de Movimento de Transição começou a ganhar contorno em 2005 
através das pesquisas realizadas por Hopinks (2008), criador do movimento. No 
início a expressão utilizada para definir o conceito foi “Cidades em Transição”, 
mas ao longo do percurso ele percebeu que estava tratando para além de cidades, 
se expandindo às vilas, bairros, ilhas etc. e por esta razão compreendeu que seria 
mais apropriado identificar como “Iniciativas de Transição”, deixando espaço 
para englobar qualquer esforço relacionado à transição da sociedade. Assim, 
Iniciativas de Transição são definidas como “abordagens emergentes e em 
evolução para sustentabilidade ao nível da comunidade” (HOPKINS, 2008, p. 
87), e estão baseadas em 04 suposições chaves: a) Necessidade de uma drástica 
redução de consumo de energia; b) Que as cidades e comunidades se preparem 
adequadamente para uma possível crise de petróleo e energia; c) Que é preciso 
agir imediatamente de modo coletivo; e d) Que trabalhando coletivamente é 
possível, de modo criativo e proativo, construir uma sociedade sustentável 
(FAUAZE, FACTUM, SOUZA, 2017). 

 

A acepção de “Transição” engendrada por Hopkins (2008), ativista e pesquisador da cidade de 

Totnes localizada na Inglaterra, teve como base os princípios da permacultura, que tem a sua gênese 

em um conglomerado de premissas econômicas, sociais, técnicas e culturais, que dirigem 

eficientemente uma comunidade a tornar-se sustentável. Ambos os princípios, da permacultura e 

da transição, possuem semelhanças e convergem: o desejo de incentivar, estimular e nortear a 

sociedade sobre como mudar o atual modelo mental do consumo capitalista, consumista e 

competitivo, para um modo de vida frugal, colaborativo, e consciente das nossas ações e de como 

fazemos parte de um todo, impactando e sendo impactados (FAUAZE, FACTUM, SOUZA, 2017). 

Então, 

Hopkins convoca os detentores de conhecimento empírico, popular e/ou 
científico a aprenderem conjuntamente e assim desenvolver alternativas de se 
comunicar com o maior número de pessoas, de modo a criar um envolvimento 
sem precedentes (HOPKINS, 2008). 

 

Não se pode negar os aspectos positivos adquiridos pela sociedade desde a revolução industrial, 

não vamos aqui demonizar, mas é necessário um novo posicionamento do design, ou seja, sair das 

questões puramente estéticas e/ou funcionais, para tornar-se agente de mudança, transformação e 

inovação, cocriando com o usuário e as diversas esferas sociais. Nunca antes na história da 

humanidade, tantas pessoas haviam tido a chance de comprar tantas coisas. Era a infância da 

sociedade de consumo (CARDOSO, 2012, p. 17). Segundo Papanek (1995) as consequências são 

inevitáveis, o colapso dos bens naturais e sociais são praticamente irreversíveis, o campo de design 
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precisa se comprometer a ajudar com soluções para restabelecer o equilíbrio entre os interesses 

individuais, empresariais, da sociedade e da natureza como um todo. Pois, 

  

O conhecimento do design é um conhecimento que designers e não designers 
(indivíduos, comunidades, instituições, empresas) podem usar em seus processos 
de ‘designing e codesigning’. Em termos práticos, é um conjunto de visões, 
propostas, ferramentas e reflexões: para estimular e direcionar discussões, para 
ser aplicado em uma variedade de projetos específicos, para ajudar a entender o 
que estamos fazendo e o que podemos fazer. Agenda de pesquisa do design em 
sustentabilidade: mudando a mudança, Conferência Internacional de Pesquisa 
em Design, Torino, 2008, (MOARES, 2010, p.XII). 

 

Margolin (2014) acredita que à medida que os designers transformarem suas consciências haverá a 

mudança do design. Para a implementação de um “Novo Design” é relevante também adotar no 

conceito do cradle-to-cradle (abreviação C2C - do berço ao berço) cunhado em 2002 pelo arquiteto 

americano William McDonough e pelo engenheiro químico alemão Michael Braungart em um 

livro-manifesto. É um conceito que inspira a inovação para criar um sistema produtivo circular, a 

abordagem oferece uma perspectiva para criar produtos e sistemas saudáveis, circulares e efetivos, 

dissociando a prosperidade econômica da degradação dos ecossistemas. O termo nasce como uma 

expressão para a análise do ciclo de vida na indústria onde é observado o processo de extração, 

produção e descarte. Abandonando o sistema do berço ao túmulo para o imprescindível sistema 

do berço ao berço, para a construção de uma sociedade onde o design se desmaterializa e contribui 

enquanto planejamento, tal como assevera Dilnot: 

O movimento rumo a uma sociedade “pós-produto”, ou seja, uma sociedade 
caracterizada por uma gestão social mais explícita das relações entre o homem e 
o meio ambiente, provavelmente trará de volta esse sentido histórico da 
importância do design [como planejamento]. O design mais uma vez se torna 
antes um meio de ordenar o mundo do que meramente de configurar 
mercadorias. (DILNOT apud MARGOLIN, 2014, p. 127) 

 

No cradle-to-cradle são três princípios fundamentais para o desenho de produtos e sistemas eco-

efetivos:  

1. Resíduos são NUTRIENTES;  

2. Utilizar a FONTE SOLAR ilimitada;  

3. Celebrar a DIVERSIDADE.  

 

O objetivo é que os recursos sejam geridos em uma lógica circular de criação e reutilização (figura 

39). O modelo linear é substituído por sistemas cíclicos, permitindo que os recursos sejam 

reutilizados e circulem em fluxos sustentáveis, seguros e saudáveis, eliminando-se a ideia do lixo. 
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Esse conceito de design integrado propõe um futuro de autossuficiência. O conceito se relaciona 

com a ideia de economia circular que propõe uma continua alimentação, geração assim de 

novos produtos (IDEIA CIRCULAR, 2017). O campo do design pode contribuir com o 

Movimento de Transição por meio de suas metodologias, estratégias, fundamentos e 

ferramentas. 

 

Figura 39: Lógica circular de criação e reutilização. 

 

 
 

Fonte: IDEIA CIRCULAR, 2017. 

 
 

Em um cenário em que o mundo é dinâmico e está em constante mudança, novas abordagens 

projetuais são indispensáveis, pois os designers terão uma melhor condição de ser agentes 

transformadores e facilitadores, para além de ser apenas especialistas, desta forma terão uma 

abordagem mais holística, contemplando vários prismas que podem dotar seus projetos de mais 

significados e eficiência: do simbólico as soluções. No entanto, em mundo em que o design é uma 

atividade cada vez mais difusa, ser designer (vale dizer: designer profissional) significa interagir com 

outros designers não profissionais em um modelo de parceria, usando o conhecimento específico 

do design e suas ferramentas para facilitar a convergência em direção às ideias compartilhadas e 

soluções potenciais (MANZINI, 2010).  

 

Observar a realidade e as influências da complexidade nos cenários e compreender os protagonistas 

são ações fundamentais para propor reflexões, para que seja possível analisar criticamente as 
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problematizações e quem sabe apontar alternativas viáveis, sustentáveis e éticas com vistas às 

questões locais, globais, humanas, naturais, industriais, culturais, emocionais, mercadológicas e 

ainda a evolução industrial e tecnológica.  

 

A realidade atual impõe controles, definições e regras que deixam de lado a incerteza, o simbólico, 

o acaso, a emoção e isso têm consequências contundentes nos modos como se produz e processa 

no campo do design. A regulação, as padronizações provocam o engessamento e a falta de 

identidade, “vemos mais do mesmo” em um efeito dominó: pessoas, artefatos e serviços parecem 

uma produção em série, homogeneizadas, sem novidades, particularidades ou importância, tudo é 

descartável e vazio, ou seja, tudo parece estar banalizado. 

 

Para entender a complexidade é necessário entender o cenário, a realidade, observar à dinâmica e 

as demandas da humanidade e da natureza. A observação requer análise atual e projeção futura, 

precisa-se atentar para as consequências benéficas e maléficas e tentar produzir o menor impacto 

negativo. O desafio pode ser vencido de forma colaborativa, com a adesão de todos os setores da 

sociedade, pois se entende que cada camada social pode e deve contribuir em uma ação conjunta, 

compartilhada, onde os resultados podem ser modificados e favorecidos para o bem comum. 

Necessita-se de alternativas realmente viáveis, que extrapolem os muros da academia, da política e 

do capitalismo, estamos falando em interesses comuns para a sobrevivência do planeta e da 

humanidade, não temos tempo para o futuro, à ação precisa acontecer agora, 

 

Outra onda de inovação social acontece nos anos 2000 com o poder da internet 
e da mídia global sendo subordinados a causas como a pobreza mundial e o meio 
ambiente” (Geoff Mulgan et al, Inovação Social: o que é, qual sua importância e 
como ela pode ser acelerada. Young Foundation, Londres, 2008, apud 
MORAES, 2010, pg. IX) 

 

A consciência crítica e uma educação integrada à complexidade podem trazer soluções locais e 

globais que contemplem as particularidades de cada sociedade, respeitando sua cultura, tradição e 

seu “modus operandi” (em um sentido lato). É necessário rever, ressignificar e criar caminhos que 

acessem oportunidades e soluções assertivas e respeitosas. A forma linear e cartesiana de viver o 

progresso tecnológico e industrial não dá conta dessa pauta, desse universo: humanidade e 

complexidade. A nova ordem social necessita ser compreendida em uma abordagem holística, e 

tudo isso implica também no “fazer” design, que poderá contar com o método AT.9+1.ED como 

um caminho possível para tal empreitada que contempla a complexidade, tal como define Cardoso: 
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Por “complexidade”, entende-se aqui um sistema composto de muitos 
elementos, camadas e estruturas, cujas inter-relações condicionam e redefinem 
continuamente o funcionamento do todo. Algo como uma metrópole, que é 
constituída por diversos sistemas interligados e incontáveis elementos, numa 
relação intrincada de vaivém, sobe e desce, criação e destruição contínuas, sem 
que se saiba onde ela começa ou termina, e sem que ela venha a se extinguir 
nunca (CARDOSO, 2016, p.25) 

 

O modelo capitalista e modernista instituiu o caminho do sucesso centrado em três pilares centrais: 

na família “propaganda de margarina”; no trabalho “especializado”; e no consumo “exacerbado”, 

sem considerar outras instâncias e necessidades, quem não estão nesse padrão, foi desconsiderado, 

marginalizado. Essa ferramenta de controle tem muitas fragilidades e trouxe muitas consequências, 

sendo a pior delas a desigualdade, que acarreta a violência, a distorção de valores e outras inúmeras 

mazelas sociais, 

Pois, hoje, o cidadão deve escolher entre ser moderno ou pós-moderno, isto é, 
na primeira opção tinha-se a garantia do trabalho, mas não a liberdade; na 
segunda adquiriu-se a liberdade, mas ganhou-se a insônia, pois a garantia de 
emprego se esvaiu. Essa curiosa realidade nos coloca, hoje, na condição de 
grande fragilidade, pois vários outros estudiosos apontam para a tendência de 
consolidação da segunda opção apontada por Bauman, prevendo para a 
humanidade um novo cenário em que, dentre outros, o trabalho deverá ser 
reinventado e que outros modelos deverão ser estabelecidos (MORAES, 2010, 
p.05) 

 

Não se pretende encontrar soluções para “salvar o mundo”, ou acredita-se que o design possa fazer 

isso, a ideia é semear e quem sabe fomentar agentes multiplicadores e transformadores por meio 

do próprio raio de ação e alcance - “dê um passo e já não estará no mesmo lugar”. Edgard Morin 

aponta o paradigma da complexidade, que interfere na educação e que abrange todas as áreas do 

conhecimento, considerando sem hierarquizar o pensamento racional-lógico-científico e o mítico-

simbólico-mágico.  

 

O pensamento complexo tende a movimentar, conjugar, articular os diversos saberes fragmentados 

nos mais variados campos do conhecimento, sem perder a essência e a particularidade de cada 

fenômeno, religando matéria e espírito, natureza e cultura, sujeito e objeto, objetividade e 

subjetividade, arte, ciência, filosofia. Através da complexidade Morin defende a interligação dos 

saberes, a interdisciplinaridade. Para comtemplar o design, a complexidade e a transição faz-se 

necessário quebrar paradigmas, experimentar as fronteiras que conectam o conhecimento, a 

vivência, a experiência, tal como se pretende com o AT9+1.ED. 
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3.2 DESIGN, ENSINO e ATIVISMO 

 
 

O ensino do Design no Brasil foi diretamente influenciado pela Escola de Ulm (fundada em 1953). 

A escola formava profissionais através de alguns princípios funcionalistas da Bauhaus. Desde Ulm 

o design elegeu a metodologia científica como processo racionalista de projetar, afastando-se das 

questões simbólicas, onde o conceito funcionalista foi ainda mais reforçado após a Segunda Guerra. 

Segundo Schneider (2010, p.113), o neofuncionalismo ou “Boa Forma” era conhecido pelo “[...] 

design simples, sem ornamentação supérflua, funcional e socialmente útil”. Princípios estes 

defendidos pelo suíço Max Bill, ex-integrante da Bauhaus, que em 1949 funda e assume a diretoria 

da escola de Ulm. Com uma proposta pedagógica multidisciplinar, a Escola Superior de Ulm foi 

uma das principais fomentadoras das discussões em torno das metodologias em design:  

 

[...] embora a origem do ensino metodológico do Design tivesse seu princípio 
ainda na Bauhaus, por exemplo, na tentativa de Hannes Meyer de unificar 
princípios figurativos e processos de projeto em uma base científico-teórica, foi 
somente na Escola Superior da Forma de Ulm que se fundou a proposta de 
integrar a Ciência ao Design. (SELLE, 1975, apud LACERDA, 2012, p.36). Esse 
processo contempla um movimento que afasta o designer do lugar de artesão e 
reforça sua posição como projetista e, em alguns casos, coordenador, já que 
através do projeto poderia gerenciar e subdividir as etapas e processos em equipes 
de execução, daí se dar o maior incentivo para a exploração dos métodos de 
projeto, que se desenvolveria principalmente pela demanda industrial (SANTOS, 
2016, p.55-56).  

 

Arte / ciência, neste sentido, é a primeira relação de ligação com o design, desenvolvida a partir da 

estética e da funcionalidade. Relações cuja relevância, no que diz respeito à natureza do pensamento 

humano, são fontes primárias do processo criativo na promoção evolutiva do conhecimento. 

Novas concepções das relações entre design, ciência e tecnologia desenham um "modelo ulmiano", 

que inclui uma definição renovada do designer: não mais um artista com proeminência sobre os 

demais (como queria Max Bill), mas sim um membro entre outros em um grupo de cientistas, 

pesquisadores, comerciantes e técnicos. Assim, o método passou a ser uma disciplina fundamental 

para nortear os projetos, além da racionalidade, da ordem e do controle. Diante deste cenário é 

válido examinar a reflexão de Pinheiro e Pantaleão (2009) em seu texto Criatividade e Inovação: Intuição 

e Acaso em Arte e Design:  

A distinção tornada familiar entre as chamadas belas-artes e as artes úteis ou 
industriais “só se tornou preeminente no decurso do século XVIII, na 
Europa...(OSBORN 1974, p. 120-1). Neste sentido apontava também o 
sociólogo da arte Pierre Francastel, em 1948: "Não existe oposição natural entre 
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arte e técnica. É bem injustamente que os teóricos do mundo moderno partem 
dessa hipótese. Muito pelo contrário, a Arte e a técnica sempre estiveram até hoje 
ligadas uma à outra" (1973, p. 49-50). 

O que marcou o ensino ulmiano foi a abstração formal, os métodos analíticos quantitativos, a 

ênfase em pesquisa ergonômica, os modelos matemáticos de projeto e uma abertura para o avanço 

científico e tecnológico. Apesar da autonomia radical com relação às artes, em decorrência da 

rigidez da sua visão, houve uma grande abertura a áreas de conhecimento muito diversas, como 

cibernética, física, geometria, aritmética, entre outras. Além da sua formação metodológica com 

origens racionalistas, a Escola de Ulm também foi uma instituição de espectro político, que 

pretendia formar pessoas com uma visão antifascista e democrática onde os aspectos sociais foram 

incluídos no currículo pelo professor Tomás Maldonado a partir de 1968.  

Foi Maldonado um dos influenciadores da estrutura curricular da primeira escola de design do 

Brasil, a Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI), que abre em 1962 com uma visão 

curricular muito próxima de Ulm, principalmente por possuir, em seu corpo docente, professores 

formados por essa escola, como Alexandre Wollner e Carl Heinz Bergmiler, que auxiliam na 

estrutura curricular dos cursos (SANTOS, 2016, p.57).  

A ESDI oferecia os cursos de Desenho Industrial e de Comunicação Visual e tinha uma estrutura 

didática diferente da Bauhaus e da Escola de Ulm, ou seja, era ainda mais racionalista. Contudo, a 

ânsia pela racionalidade também rendeu seus frutos. Com as inovações tecnológicas na área de 

eletrônica e informática, os designers passaram a lidar com desafios que iam da cibernética à 

biônica. Algumas propostas desenvolvidas em Ulm tiveram grande impacto no Brasil, 

principalmente através de sua influência sobre o movimento de arte concreta e os designers que 

encontraram ali uma referência, como Alexandre Wollner e Aloísio Magalhães (CARDOSO, 2018). 

Santos esclarece: 

É assim reforçada, a ideia de que o designer, pela sua formação multidisciplinar, 
possuiria todo o embasamento teórico-científico para decidir e apontar as 
melhores soluções nos avanços industriais, perdendo sua característica de 
reflexão. O curso possuía um enfoque, segundo Niemeyer (2007), nas disciplinas 
de desenho técnico e acabaria perdendo o potencial de discussão em torno da 
individualidade, da emoção e da influência sociocultural do designer (SANTOS, 
2016, p.60). 

 

O ato de projetar é um fator determinante, então o que diferencia um designer de um arquiteto, de 

um engenheiro, de um artista plástico ou de qualquer outro profissional que utiliza o projeto como 

elo entre a concepção e a fabricação? Parece evidente que nenhum desses dois extremos encerra 
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toda a verdade. Percebe-se que o projeto em sua complexidade possui um número de variáveis e 

requisitos que podem exigir do designer adaptações ou mesmo sugestões para a criação de novas 

abordagens. Ao perguntarmos se a natureza do design se pauta em seus produtos ou em seus 

processos, a única resposta remotamente plausível parece ser: em ambos.  

O problema de se contentar com uma tal ambiguidade em relação à natureza fundamental do 

campo é que as circunstâncias atuais ameaçam minar profundamente, ou até mesmo desmontar de 

vez, a identidade deste profissional. Sugere-se que as atividades abrangidas pelo design pertencem 

a um processo mais amplo de investir os objetos de significados (CARDOSO, 1998).  

 

Se, por outro lado, a definição do design se pauta no próprio processo de 
projetar, então pouco importa, a rigor, a forma de produção. Levando novamente 
o argumento ao extremo, mesmo que não haja produção nenhuma, a atividade 
de design continua a existir. Sob esta ótica, o projeto constitui o produto por 
excelência do designer e a sua aplicação passaria a ser uma questão secundária, 
de reprodução mecânica. Esta posição foi adotada, historicamente, por grande 
parte dos designers anteriores ao século XX, que às vezes preparavam projetos, 
debuxos ou riscos para serem executados em uma variedade de materiais 
(CARDOSO, 1998). 

 

O design para se estabelecer como campo se afastou e até mesmo negou a arte, as condições 

existentes na sociedade hodierna impõem novos posicionamentos para os processos de projetar, 

portanto se faz necessário identificar a reconexão entre arte e design e elege-se a teoria do 

imaginário como um dos caminhos possíveis. A pós-modernidade e as complexidades apontam 

para as articulações entre as variadas áreas do conhecimento, do erudito ao popular, do acadêmico 

ao vernacular. Brown (2010) implanta uma visão holística do design, que atende aos aspectos 

funcionais, emocionais e estéticos, fornecendo novas perspectivas para a criação de projetos e 

assegurando que o designer não é apenas o profissional que lida com as questões estéticas, mas 

aquele que busca atender principalmente às temáticas em torno do ser humano e da sua melhoria 

de vida e bem-estar.  

 

O design se aproxima da arte no momento em que precisa prestar atenção nas questões culturais, 

sociais, políticas e históricas. Neste momento fala-se de uma das funções da arte. O design pode 

ter uma expressão artística. Artistas e designers recebem e estabelecem influências em um contexto 

de relações recíprocas em variados momentos históricos. Martins (2008) faz uma reflexão acerca 

destas lacunas, promovendo uma reflexão sobre como abordar os conteúdos simbólicos na 

formação dos designers, de modo a conduzi-los a novos caminhos: 
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(...) ficou evidenciado que é possível pensar processos pedagógicos que permitem 
ver o Design Gráfico como uma prática mais desprendida dos métodos e das 
técnicas convencionais e, portanto, mais afinada com as emoções e os sentidos, 
assim como indicam as reflexões teóricas contemporâneas que têm como foco o 
processo do Design (MARTINS, 2008, p.01). 

 

Apesar da reflexão abordar o design gráfico, pensa-se no campo de uma forma geral e com base 

na afirmação, percebe-se que existe uma preocupação em valorizar os aspectos mais subjetivos nas 

atividades dos designers, oferecendo outras possibilidades de inspiração mais desprendidas dos 

conceitos, teorias e métodos convencionais explorados na formação acadêmica atual. Há de 

salientar que não é possível atribuir elementos simbólicos sem munir-se de pesquisas e métodos 

exploratórios que conduzam aos objetivos da proposta, pois a vivência, a cultura e as tradições 

contribuem com elementos primários no processo criativo.  

Para tanto Martins (2008, p. 02) afirma que se trata de um processo de familiarização com a 

sensibilidade do humano para transitar por um universo de informações que são reais, verdadeiras, 

mas que não estão ao alcance dos olhos. Reforça que, “[...] o designer poderá atuar como tradutor 

de anseios secretos”, pois o “[...] verdadeiro sentido deve ser buscado pelo próprio designer. ” Com 

isso destaca a importância de traduzir e interpretar as informações que não são visíveis, mas podem 

ser sentidas, além de trazer uma carga emocional aliada às situações vividas.  

O sistema educacional atual segue com os vagões, engessamentos e paradas cronometradas, 

portanto, existe a necessidade de explorar e exercitar esse pensamento na formação do designer. 

Esse pensamento colabora com novas experiências que podem ser vividas pelos alunos em sua 

formação, e pelos profissionais em sua atuação, agregando novos conhecimentos e valor às suas 

criações, podendo gerar conceitos mais densos de elementos simbólicos que transmitem mais que 

uma mensagem linear, mas que possam transmitir sensações e emoções. Os estudos de Maturana 

(1998) e Morin (2003) reforçam essas reflexões em relação às perspectivas pedagógicas que estão 

aliadas com a subjetividade no ensino, trazendo a relevância do estudo do imaginário e como a 

emoção interfere na propulsão de ações. De acordo com Maturana (1998), “[...] não é a razão que 

nos leva à ação, mas, a emoção. ” 

Os designers estão cada dia mais sujeitos a influência dos recursos tecnológicos, perdendo a real 

importância e sentido de valor na produção dos trabalhos, desta forma o campo do imaginário 

pode ser mais explorado, para construção de um repertório de vivências que poderão contribuir 

com soluções mais criativas e “(...) ricas de sentido” (MARTINS, 2008, p. 07). É importante 
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salientar que essa formação e a proposta apresentada dependem também das experiências e 

observações do meio, agregando conhecimentos relacionados à sensibilidade do designer, à cultura, 

ao ambiente propício para criação livre e ao incentivo aos “(...) movimentos criativos afinados com 

a busca das individualidades, das particularidades, das diferenças” (MARTINS, 2008, p. 09) 

incorporado a uma visão holística que poderá contribuir com a dimensão simbólica desejada. 

A atuação profissional do designer é uma forma de colocar em prática valores nos quais acredita-

se como ideais para a vida e a sociedade. Porque não sermos mais críticos e mais conscientes de 

nosso papel dentro do social? Sair da “caverna” é buscar o mundo, experimentar, pesquisar, ter um 

papel social e profissional relevante. Pode-se até pensar no conceito de desescolarização, que mais 

que um conjunto de preceitos pedagógicos que regem um modelo de ensino, é o total afastamento 

dos livros didáticos, salas de aula e testes. Não estamos negando a “escolarização” apenas sugerindo 

que em determinados momentos do currículo acadêmico, seja possível vivenciar o mundo fora dos 

muros da escola, aprender com as experiências. 

Vive-se numa sociedade que cada vez mais estimula atitudes individualistas, que passam bem longe 

da reflexão e da responsabilidade com o próximo. Como educadora, e cidadã, sinto-me impelida a 

refletir mais a fundo sobre a realidade violenta que assola nosso planeta e a sala de aula e de alguma 

forma propor reflexões, ações, sugestões. É necessário observar os conflitos existentes dentro do 

engessado ambiente escolar em que estamos inseridos. Foucault (2007) observa a onipresença 

“invisível” das práticas disciplinares, provocando uma imediata contrapartida: a servidão. É assim 

que se configuram muitos espaços escolares que desconhecem a diversidade humana. O poder 

disciplinar é, com efeito, um poder que, em vez de se apropriar e de retirar, tem como função maior 

“adestrar”; ou sem dúvida adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e melhor (FOUCAULT, 

2007, p. 143). 

O mundo complexo convoca redefinições que conduzem a campos experimentais e plurais 

apontando para uma busca incessante da inovação, do “novo”, assinalando que os conhecimentos 

estão cada vez mais relacionados. O desafio será atualizar e/ou substituir conceitos, crenças e 

certezas já incorporadas, afinal um novo conhecimento pode contrariar o que já tínhamos 

consagrado em nossos métodos de trabalho e, quando isso acontece, geralmente apresentamos 

uma imensa resistência para aceitá-lo. Isso não significa esquecer, nem ignorar o conhecimento 

anterior. Até porque é justamente o nosso repertório acumulado na vida que pode alavancar o 

entendimento e a criação do novo. Nazareno Júnior (2018) faz uma excelente reflexão em seu 

artigo “Estratégia de Sobrevivência para o Futuro:  
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Ser curioso ou curiosa significa manter aberto o canal da aprendizagem. E no 
mundo conectado e hiperinformado, esse canal será essencial (...) No ambiente 
profissional, por exemplo, a curiosidade pode ser uma ferramenta importante 
para a evolução intelectual; é o prazer e o encanto de aprender algo novo todo 
dia, tornando a vida mais interessante. Não dá para imaginar um inimigo mais 
poderoso do aprendizado e da evolução do que o apego férreo a conceitos 
anteriores, por melhores que ele tenha sido até o momento. (Disponível em: 
(http://ofuturodascoisas.com/estrategia-de-sobrevivencia-para-o-futuro/  

Acesso em: 17/02/2018).  

 

Segundo Alvin Toffler (2007), escritor e futurista norte-americano: O analfabeto do século XXI 

não será aquele que não sabe ler nem escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender 

e reaprender. Em suas pesquisas, estabelece as “Ondas da Mudança”. Estas ondas representam o 

desenvolvimento do ser humano frente aos diferentes valores assumidos para a preservação da sua 

sobrevivência. Júnior aponta:  

Primeira Onda (era da agricultura – até 1750): define que somos seres individuais 
e precisamos sobreviver. Aqui a propriedade é a representação máxima de toda 
a riqueza. É a época do Feudalismo. A forma de poder é física representada 
pelas terras.  
 
Segunda Onda (era da indústria – de 1750 a 1960): define que somos seres 
separados e temos de competir. O sistema forte fará o homem feliz. A felicidade 
aqui é o ter. A forma de poder é o dinheiro. 
 
Terceira Onda (era do conhecimento – a partir de 1960): define que somos seres 
vinculados e temos de cooperar. Aqui o bem-estar humano é a base para um 
sistema forte. Necessidade de visão sistêmica. A felicidade aqui é o ser. A forma 
de poder é o conhecimento.  
 
Quarta Onda (era da inteligência): A era da inteligência, onde somos um só e 
escolhemos cocriar (...). Não importa mais o modelo do Homem Máquina. Até 
porque a Inteligência Artificial (IA) estará mais do que nunca incluída no nosso 
dia a dia, fazendo esse papel referente às informações(...). Está relacionada à 
capacidade que o ser humano tem de adquirir novos conhecimentos frente ao 
processo do reaprendizado. Essa onda nasce então de uma teoria chamada 
“inteligências múltiplas” (figura 40), que foi estudada por Howard Gardner, 
psicólogo cognitivo e educacional estadunidense, ligado à Universidade de 
Harvard. Propôs que a vida humana requer o desenvolvimento de vários tipos 
de inteligências (JÚNIOR, 2018).  
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Figura 40: Tipos de inteligência. 

 

 
 

Fonte: Disponível em: http://ofuturodascoisas.com/estrategia-de-sobrevivencia-para-o-futuro/  
Acesso em: 23/02/2018. 

 

Neste contexto é necessário desenvolver ações e atividades práticas, cogitando a construção de 

valores mais significativos, da autonomia e da afetividade em sala de aula. Considera-se que à 

afetividade seja um princípio de primeira grandeza na formação da vida educacional de qualquer 

ser humano, funcionando como uma amálgama em qualquer setor: social, pessoal e profissional. 

Em nossa experiência utiliza-se a obra do Profeta Gentileza e a experiência estética como base para 

abordar vários temas: arte, design, educação, imaginário, comunicação, cidadania, etc.  

Nas ações diárias, dentro e fora da sala de aula, pode-se usar o “princípio da gentileza”, do Profeta 

Gentileza, através de atos simples, como trocar, por exemplo, as palavras: "obrigado" e "por favor", 

pelas palavras: "agradecida" e "por gentileza". Ele sugeria que se alterasse a expressão, por favor, 

que remete a tática capitalista de troca baseada no interesse, pela expressão por gentileza. O Profeta 

também condenava a palavra, obrigado, porque para ele ninguém seria obrigado a fazer nada. No 

lugar desta, dever-se-ia usar expressões calcadas no amor, como é o caso da palavra agradecido. 

Dessa forma, trazemos o diálogo com o universo humano-artístico do Profeta Gentileza. 
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A dimensão ontológica da linguagem em Gentileza revela-nos, sempre, outros sentidos de seu 

dizer. Seu próprio desígnio se mostra carregado de polissemia: gentileza é uma ética, uma linguagem 

e um verbo sagrado, como teofania, que (se) gera no mundo; daí a eficácia maior da sua máxima 

GENTILEZA→GERA→GENTILEZA...A antinomia da gentileza é o favor (por favor), a troca 

interessada, a não gratuidade nas relações. Do mesmo modo a obrigação (do dizer obrigado) se 

opõe ao verdadeiro agradecimento. Por isso POR GENTILEZA E AGRADECIDO “são palavras 

que libertam e POR FAVOR, E OBRIGADO, “palavras que condenam” (GUELMAN, 2009, 

p.14). 

Na sociedade contemporânea os recursos visuais têm sido responsáveis pela sobrecarga de imagens 

que inundam as várias dimensões da vida humana, influenciando comportamentos, induzindo 

preferências e simulando desejos e expectativas. Sugere-se uma abordagem uma perspectiva 

educativa para a cultura visual, que entende interpretação e compreensão de imagens como 

processos que refletem repertórios de vida e subjetividades. Propõe-se uma educação para a cultura 

visual que opere desconstruções e reconstruções nos nossos modos de ver e lidar com imagens na 

contemporaneidade, provocando, assim, uma experiência estética questionadora. 

No momento da experiência estética ocorre um envolvimento total do homem com o objeto 

estético. A consciência não mais apreende segundo as regras da “realidade” cotidiana, mas abre-se 

a um relacionamento sem a mediação parcial de sistemas conceituais. Na experiência estética o 

cotidiano é colocado entre parênteses e suspenso. Suas regras são abolidas. (...) Esta é a experiência 

estética: uma suspensão provisória da causalidade do mundo, das relações conceituais que nossa 

linguagem forja. (DUARTE JÚNIOR, 1998, p. 91). 

O design e a arte podem ser resignificados pelos sujeitos respeitando sua situação social, cultural e 

histórica. Na academia, por exemplo, este aspecto pode ser experimentado quando se põe os alunos 

em contato com experiências estéticas, artísticas e de design de grandes exemplos, enfim, de todos 

que historicamente estão situados como produtores de seu tempo. Entendendo a academia como 

um espaço de sociabilidade em que identidades e subjetividades são construídas e reconstruídas, e 

que discursos e concepções se estabelecem, é fundamental apurar os sentidos e alargar a imaginação 

dos envolvidos, no intuito de potencializar a análise crítica, a ação cidadã junto com o trajeto 

acadêmico. 

As ações educacionais devem priorizar e fomentar a atenção e o respeito ao outro por meio de um 

comportamento em que a empatia seja o mote perante o mundo. Educação, design, arte e empatia 

caminham lado a lado. Uma ação com empatia reforça a capacidade do indivíduo de se colocar no 



140 

 

 

 

lugar do outro, ou seja, tentar entender os sentimentos deste para, assim, compreender as suas 

atitudes. A emoção do aprendizado florescerá naturalmente com raízes da vida real. Duarte Júnior 

explica: 

Isto é: através da arte o homem encontra sentidos que não podem se dar de outra 
maneira senão por ela própria. (...) Dito de outra maneira, é preciso que se 
verifique como arte se constitui num elemento educativo; como ela provê 
elementos para que o homem desenvolva sua atividade significadora, ampliando 
seu conhecimento a regiões que o simbolismo conceitual não alcança (...) Na 
pessoa do fruidor da arte é que buscaremos seus efeitos educativos; no 
conhecimento que ela possibilita ao espectador é que iremos procurar sua 
dimensão educacional (...) Isto envolve a conceituação da educação de uma 
perspectiva mais abrangente que a simples transmissão de conhecimentos. Neste 
sentido, o termo educação transcende os limites dos muros da escola para se 
inserir no próprio contexto cultural onde se está (DUARTE JÚNIOR, 1998, p. 
16-17). 

 

A intenção – associar imagem, design, arte e afetividade – é de proporcionar uma forma de abrir 

novos caminhos, para que os discentes possam reconhecer seus sentimentos. É preciso estimular 

os sujeitos a dizerem o que sentem; a ouvirem, a respeitarem sua individualidade e ao próximo. 

Valorizar e acreditar são cuidados que parecem, equivocadamente, ir além das obrigações do 

educador, mas que refletem muito no rendimento, no aprendizado e no papel do aluno enquanto 

cidadão.  

Os discentes precisam pensar sobre as próprias atitudes e reconhecer os sentimentos que movem 

suas ações. Quando fazem isso, surgem oportunidades de construir valores e ações mais positivas. 

Isso se faz dando ao aluno a oportunidade de se colocar no lugar do outro, para que eles possam 

achar soluções alternativas para seus conflitos, sem agressão, sem evocar atos de violência e sim a 

gentileza. Esta vivência pode reverberar nos processos de projetar, de criar, de fazer design. 

Sugere-se uma vivência acadêmica que tenha uma atmosfera que contemple a realidade dos sujeitos, 

que estimule e instigue as percepções. Para isso, é importante problematizar e conhecer outras 

formas de ensinar, de aprender para além da linguagem formal regulamentada, validada. 

Proporcionar uma experiência com o envolvimento dos sentidos, do físico, do mental, do afetivo 

e do simbólico para mobilizar processos criativos e inovadores de ensino-aprendizagem.  

Fazer a sala de aula em vários ambientes, no qual docentes e discentes conscientes do seu papel 

social e profissional possam instaurar uma construção autônoma e constante do conhecimento, na 

perspectiva de unificar a vivência prática e teórica. Recomenda-se uma prática educacional que 

contemple os sentimentos, as sensações e a autonomia que tenha como base o princípio da 
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gentileza. Prática e teoria trabalhadas concomitantemente, levando em conta às experiências e 

anseios dos discentes, do mundo e da natureza, indicando um ensino que supere as tradicionais 

fronteiras estabelecidas entre o acadêmico e o popular. 

Ao proporcionar um espaço de ensino-aprendizagem com estas características, estimula-se uma 

atuação ativista. Mas como um designer pode ser tornar um ativista? Bem, se ele tem consciência 

do papel social e profissional, logo poderá ter uma ação ativista que recomende reflexões e ações 

de interesse coletivo. Do ponto de vista da filosofia seria uma argumentação que privilegia a prática 

efetiva de transformação da realidade. Uma atitude que pode nascer da empatia, do 

questionamento, da insatisfação ou simplesmente por entender o seu papel enquanto cidadão. O 

design pode e deve atuar junto às lutas sociais e a academia propor a discussão e atuação do papel 

político-cultural do designer na sociedade. 

O design ativista emergiu recentemente como um termo denotador de práticas 
criativas que evocam atividades políticas, sociais e ambientais. Naturalmente, ele 
se afasta das correntes comerciais e que se dedicam a abordagens massificadas. 
Em vez disso, abraça o marginal, o não-lucrativo e as teorias, articulações e ações 
de design politicamente engajadas. Sem dúvida, o, design ativista é uma resposta 
às conjunturas contemporâneas particulares de mudanças geopolíticas, condições 
sociais, práticas econômicas e desafios ambientais (DESIGN activism and social 
change, 2011)  

 

Em termos históricos desde o movimento Arts and Crafts no séc. XIX artistas e designers já 

pensavam em uma sociedade mais justa, de lá para cá imensas iniciativas ao redor do mundo 

utilizaram o design como uma ferramenta de mobilização política e social, entretanto, ainda não se 

tem uma expressividade relevante diante das demandas da atualidade, é necessário fomentar de 

forma mais ostensiva ações que envolvam o ambiente acadêmico, profissional e popular abrindo 

espaços para discussões e atuações. 

Rafael Cardoso (2000, 2016) corrobora que é possível fazer ativismo de modo direto ou indireto, 

especialmente quando se trata de intervir nas relações entre produtos, ambientes e pessoas. Um 

projeto pode ser pensado de modo profundo e coerente para instaurar mudanças em diversas 

instâncias, observando o sistema de produção industrial e capitalista que tende a gerar desigualdade 

e desequilíbrio social, além de destruição do meio-ambiente.  

Alastair Fuad-Luke, inglês, designer e ativista, professor escritor. Ele ratifica que “uma pessoa que 

usa o poder do design como um bem maior para a humanidade e para a natureza é um agente livre, 

um catalisador social; um facilitador e criador. Alguém que faz as coisas acontecerem. ” Acredita 
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que a participação é fundamental para alcançar a transição da sustentabilidade, além de ser um meio 

de catalisar o bem-estar social e as economias alternativas que alimentam o mundo. Segundo ele, 

esse ativismo tem um duplo objetivo: trazer impactos positivos para a vida e o trabalho, e desafiar 

e revigorar a prática do design. 

Fabio Lopez, carioca, designer, mestre pela ESDI/UERJ, e professor da PUC-Rio é autor dos 

projetos War in Rio (figuras 41 e 42), Bando Imobiliário Carioca e Batalha na Vala, tríade de 

paródias que abordam o tema da violência urbana na cidade do Rio de Janeiro. Trabalhou na criação 

da marca dos Jogos Olímpicos 'Rio 2016'. Lopez dispara: “designer independente. Isso quer dizer 

que consegui algum tipo de autonomia profissional - bem como confiança e maturidade - para 

determinar o que quero fazer e onde quero investir meus esforços criativos. ” Acredita que o design 

gráfico é um poderoso instrumento de produção cultural e discussão política. 

Figura 41: tabuleiro do jogo War in Rio do designer Fábio 
Lopez. 

 

 

 

Figura 42: peças do jogo War in Rio do designer 
Fábio Lopez. 

 

 

 
Fonte:https://www.google.pt/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F_3BxWx1C9jro%2FR02G
mb7S6vI%2FAAAAAAAAADI%2FFRHrQqqbowE%2Fs400%2Fwar-in-rio01.jpg&imgrefurl=http%3A%2F% 
2Fjogowarinrio.blogspot.com%2F&docidBZXo2XJg9Mxq4M&tbnid=ye1nklt1pEFQSM%3A&vet= 
10ahUKEwi54_ 6oo5PcAhWDbxQKHYkTByEQMwgyKAEwAQ..i&w=400&h=259&bih=586&biw=1366&q 
=war%20fabio%20lopez&ved=0ahUKEwi54_6oo5PcAhWDbxQKHYkTByEQMwgyKAEwAQ&iact=mrc&uact=
8#h=259&imgdii=GnFaKHgOYUxYGM:&vet=10ahUKEwi54_6oo5PcAhWDbxQKHYkTByEQMwgyKAEwA
Q..i&w=400. Acesso 03/04/2017. 

 

 

Já o jogo O Tropa 2 tem um discurso bem mais maduro (assim como o Bando Imobiliário), e conta 

uma história ainda mais profunda. A sequência veio instantaneamente, como opção à prostração, 

tristeza e a desesperança que o filme consolida. Em entrevista (outubro / 2015) para o site 

Amenidades do Design, Fábio Lopez pontua: 



143 

 

 

 

Costumo dizer que nem sempre a força motriz de um bom projeto provém de 
uma energia estritamente positiva. Muito pelo contrário, às vezes raiva, angústia 
e indignação são elementos mais poderosos para te colocar em ação que 
esperança ou vontade de fazer o bem. Não só a violência urbana, mas a injustiça 
social desse país é /ou deveria ser um agente catalisador de grandes projetos 
pessoais, autorais e independentes. Nem todo mundo tem vocação para ação, 
mas não é pouca coisa parar o que se está fazendo, ou redirecionar seu discurso 
para causas realmente importantes - no lugar de simplesmente alimentar a 
máquina de consumo. São 5 minutos que você rouba das pessoas para despertá-
las desse constante estado de anestesia. ” "Tomando ao pé da letra o termo, 
geralmente meu ativismo fica por conta de minha atividade acadêmica. É uma 
geração muito carente de mentores, por que a maioria dos profissionais 
reconhecidos no mercado está associado à maquinação do consumo e  
não ao pensamento crítico. (http://www.amenidadesdodesign.com.br/2015/10/designativismode 

fabiolopezporum.html?m=1). Acesso 03/04/2017. 
 
 

Pensando em design e ativismo o aspecto do ensino deve ser o de encorajar e viabilizar. Para essa 

ação em âmbito acadêmico, sugere-se utilizar como aporte as indicações feitas por Edgard Morin 

em Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro (2011) e Jacques Delors com o Relatório 

Delors (2010). Estes são relevantes instrumentos de reflexão para pensar e ensinar o design na 

contemporaneidade.  

Em 1999, por iniciativa da UNESCO – Organização das Nações Unidas para Ciência e Educação, 

foi solicitado a Edgard Morin (2011) sistematizar uma conjunto de reflexões que servissem como 

ponto de partida para se repensar a educação no então nascente séc. XXI. Para ele a educação do 

futuro deverá ser o ensino centrado na condição humana. Conhecer o humano é, antes de tudo, 

situá-lo no universo, e não separá-lo dele (...) Interrogar a nossa condição humana implica 

questionar primeiro nossa posição no mundo. 

As ciências estão fragmentadas e compartimentadas, assim, a complexidade humana torna-se 

invisível, e o homem desvanece. Além disso, o novo saber não é assimilado nem integrado. 

Paradoxalmente, assiste-se ao agravamento da ignorância do todo, pois facilidade e acesso a 

informação é completamente diferente de ter conhecimento. Para educação do futuro, é necessário 

promover grande remembramento dos saberes, a fim de situar a condição humana no mundo, sua 

multidimensionalidade e complexidade. 

Segundo Morin (2011) é necessário repensar os rumos das instituições educacionais se não 

quiserem sucumbir à inércia da fragmentação e disciplinarização dominantes nas políticas e nos 

planos de ensino e pesquisa. A intenção primordial dos 7 saberes é provocar a mobilização de 

frentes de luta e formas concretas de ação, cujo objetivo é superar o engessamento do 
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conhecimento, reproblematizar os fins da educação, instalar modalidades transdisciplinares de 

ensino e pesquisa. Há sete saberes “fundamentais” que a educação do futuro deveria tratar em toda 

sociedade e em toda cultura, sem exclusividade nem rejeição, segundo modelos e regras próprias a 

cada sociedade e a cada cultura. Morin (2011) propõe 7 pontos base de reflexão, a saber: 

1. As cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão; 

2. Os princípios do conhecimento pertinente; 

3. Ensinar a condição humana; 

4. Ensinar a identidade terrena; 

5. Enfrentar as incertezas; 

6. Ensinar a compreensão; 

7. A ética do gênero humano. 

 

Morin (2011) recomenda começar com o estudo do próprio conhecimento. O conhecimento do 

conhecimento é fundamental para enfrentar a tendência ao erro e a ilusão. O segundo ponto é a 

pertinência dos conteúdos, para que levem a "apreender problemas globais e fundamentais". O 

conhecimento precisa aprender os problemas globais e fundamentais, para neles, inserir os 

conhecimentos parciais locais. O terceiro tópico aponta o estudo da condição humana, entendida 

como unidade complexa da natureza dos indivíduos. A educação deve fazer com que cada um tome 

conhecimento de sua identidade comum a todos os outros humanos.  

Ensinar a identidade terrena é o quarto ponto e refere-se a abordar as relações humanas de um 

ponto de vista global. É preciso ensinar a Era Planetária que se inicia com o estabelecimento da 

comunicação entre os outros humanos. O quinto tópico menciona enfrentar as incertezas com 

base nos aportes recentes das ciências. A educação deveria incluir o ensino das incertezas, porque 

precisamos ensinar os princípios da estratégia que permita enfrentar os imprevistos e o inesperado.  

O aprendizado da compreensão, sexto item, pede uma reforma de mentalidades para superar males 

como o racismo. Essa deve ser a obra para a educação do futuro. O ensino da compreensão será 

base para o desenvolvimento de uma cultura de paz. A grande inimiga da compreensão é a falta de 

preocupação em ensiná-la. Na realidade, isto está se agravando, já que o individualismo ganha um 

espaço cada vez maior. Finalmente, uma ética global, baseada na consciência do ser humano como 

indivíduo e parte da sociedade e da espécie. Seu ensino deve abraçar o desenvolvimento das 

autonomias individuais das participações comunitárias e da consciência de perceber a espécie 
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humana. A democracia permite uma relação indivíduo-sociedade e nela o cidadão deve se sentir 

solidário e responsável. 

Já o relatório Delors (2010) faz questão de afirmar sua fé no papel essencial da educação para o 

desenvolvimento contínuo das pessoas e das sociedades. Perante os múltiplos desafios suscitados 

pelo futuro, a educação surge como um trunfo indispensável para que a humanidade tenha a 

possibilidade de progredir na consolidação dos ideais da paz, da liberdade e da justiça social. O 

design a “qualquer preço” não pode ser considerado como a via mais adequada para permitir a 

conciliação entre progresso material e equidade, entre respeito pela condição humana e pelo capital 

natural que temos obrigação de transmitir, em bom estado, às gerações vindouras. Mas, como 

aprender a conviver nesta aldeia global de tensões nas mais variadas esferas? Segundo Delors (2010) 

as tensões do século XXI precisam ser problematizadas: 

o A tensão entre o global e o local: tornar-se, aos poucos, cidadão do mundo sem perder suas 

raízes pela participação ativa na vida do seu país e das comunidades de base.  

o A tensão entre o universal e o singular: a globalização da cultura realiza-se de forma 

progressiva, mas ainda parcialmente.  

o A tensão entre tradição e modernidade: adaptar-se sem se negar a si mesmo, construir sua 

autonomia em dialética com a liberdade e a evolução do outro, além de manter sob controle 

o progresso científico. Com este espírito é que se deve enfrentar o desafio instigante das 

novas tecnologias da informação. 

o A tensão entre o longo prazo e o curto prazo, tensão permanente, mas alimentada hoje pela 

supremacia do efêmero e do instantâneo, em um contexto em que o excesso de 

informações e de emoções passageiras leva a uma constante concentração nos problemas 

imediatos.  

o A tensão entre a indispensável competição e o respeito pela igualdade de oportunidades. 

Questão clássica formulada, desde o início do século XX, tanto às políticas econômicas e 

sociais quanto às políticas educacionais.  

o A tensão entre o extraordinário desenvolvimento dos conhecimentos e as capacidades de 

assimilação do homem. A tensão entre o espiritual e o material. Respeito do pluralismo. 
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Para gerir as tensões e implementar inovações no ensino o relatório Delors (2010) propõe:  

1. Aprender a conhecer;  

2. Aprender a fazer;  

3. Aprender a viver juntos;  

4. Aprender a ser.  

Aprender a conhecer combinando uma cultura geral, suficientemente ampla, com a possibilidade 

de estudar, em profundidade, um número reduzido de assuntos, ou seja: aprender a aprender, para 

beneficiar-se das oportunidades oferecidas pela educação ao longo da vida.  

Aprender a fazer a fim de adquirir não só uma qualificação profissional, mas, de uma maneira mais 

abrangente, a competência que torna a pessoa apta a enfrentar numerosas situações e a trabalhar 

em equipe. Aprender a fazer no âmbito das diversas experiências sociais ou de trabalho, oferecidas 

aos jovens e adolescentes, seja espontaneamente na sequência do contexto local ou nacional, seja 

formalmente, graças ao desenvolvimento do ensino alternado com o trabalho. 

Aprender a conviver desenvolvendo a compreensão do outro e a percepção das interdependências 

– realizar projetos comuns e preparar-se para gerenciar conflitos – no respeito pelos valores do 

pluralismo, da compreensão mútua e da paz. 

Aprender a ser para desenvolver o melhor possível, a personalidade e estar em condições de agir 

com uma capacidade cada vez maior de autonomia, discernimento e responsabilidade pessoal. Com 

essa finalidade, a educação deve levar em consideração todas as potencialidades de cada indivíduo: 

memória, raciocínio, sentido estético, capacidades físicas, aptidão para comunicar-se. 

O paradigma da simplificação domina o ensino. Reduzimos a simples o que é complexo, tal ação 

mutila o conhecimento. Porque simplificamos? Outro aspecto do conhecimento é a pertinência. A 

pertinência não é algo sofisticado ou fundado em cálculos, o conhecimento pertinente permite 

situar as informações que recebemos no seu contexto geográfico, histórico, cultural, social. O 

ensino de uma componente curricular de forma isolada atrofia o conhecimento, validando apenas 

os resultados e ignorando o processo. 

 

Estamos prisioneiros de educação restrita, excludente, presos na “caverna”. O homo sapiens também 

é o homo demens, racionalidade e delírio no mesmo ser, não podemos separá-los porque é nossa 

essência, e aqui circula sentimento e afetividade. Até o matemático se dedica a sua racionalidade 
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matemática com paixão. A afetividade é necessária a razão, porém razão e afetividade precisam ser 

utilizadas com equilíbrio e aí está a complexidade humana. Precisa-se ensinar a autonomia, e ensinar 

a autonomia, é ensinar a viver e a conhecer os problemas da vida, ou seja, uma educação para a 

compreensão. 

Para Morin (2011) a consciência sempre chega atrasada. Tudo começa a partir dos sonhos e 

devaneios, das certezas e incertezas. A educação deve enfrentar o problema e permitir que todos, 

sem exceção, façam frutificar seus talentos e suas potencialidades criativas, o que implica, por parte 

de cada um, a capacidade de assumir sua responsabilidade. Aprendemos a analisar, a separar, mas 

não aprendemos a relacionar, a fazer com que as coisas se comuniquem.  

Precisa-se refletir sobre o papel da educação nas relações humanas e profissionais na 

contemporaneidade, para  a  formação  de  posturas  autônomas,  críticas-reflexivas  e conscientes 

da realidade. É urgente reconstruir e ressignificar academia e de fato integrá-la a sociedade, 

compartilhando e construindo saberes. A humanidade necessita perceber a importância dos 

aspectos simbólicos, sem este entendimento vive-se em uma miséria material e moral, a miséria da 

subordinação, das obrigações, da simplificação. Esse é o desafio, avante. 
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3.3 PROPÓSITOS DO DESIGN PARA A CONTEPORANEIDADE 

 

“Que ninguém se engane com a aparência amena dessa água,  

cuja superfície transparente esconde a profundidade vivente de um oceano”  

Rafael Cardoso, 2011 

 

Para o “próximo design”, recomenda-se 3 propósitos: empatia, gentileza e sentido. É urgente 

acolher os seres humanos em suas diferenças e complexidades, pois em mundo polarizado, onde 

só existe lugar para o branco ou o preto, não há lugar para o cinza, muito menos para o arco-íris. 

O design não é só um aspecto visual e funcional como já foi dito, é uma forma de pensar e se 

expressar, é uma forma de estar no mundo e ajudar o mundo em suas problematizações. É preciso 

ter habilidade, flexibilidade, respeito, ética, pois, o design afeta sentimentos e comportamentos. O 

design pode ser uma ferramenta para melhorar a condição humana. Para atender as demandas da 

transição, da complexidade, do ativismo e do ensino, os três propósitos citados inicialmente 

(empatia, gentileza e sentido) convergem e servem de base para novas proposições no campo do 

design. 

 

A estratégia é utilizar o design para atender essas demandas dando prioridade as pessoas, valorizar 

a experiência desde o simbólico até a solução. Parece paradoxal falar em priorizar o humano no 

design, mas diante das questões políticas, sociais, culturais e econômicas na atualidade, constata-se 

que a desigualdade impera, logo não há priorização da humanidade e sim do objeto. É possível 

viver em harmonia com o capitalismo e a tecnologia? Como? De que forma? Para que propósito? 

Quando se conjectura sobre o simbólico pensa-se, 

Enfim, a cidade dos homens se projeta no céu numa imutável Cidade de Deus, 
enquanto o ecumenismo das imagens desenvolve ao plano espiritual uma 
reversibilidade dos méritos e das dificuldades que realmente concretiza a 
fraternidade. E desde então, o símbolo aparece, abrindo passagem através de 
todas as suas funções numa epifania do Espírito e do valor, numa hierofania 
(DURAND, 1988, p.109) 

 

O simbólico pode propiciar uma hierofania, ou seja, a aparecimento ou manifestação reveladora 

do sagrado, e assim potencializar ações que levem em conta emoções e ações. Sugere-se pensar na 

empatia como um dos pilares que pode ajudar o design a cumprir um papel social relevante e ser 

de fato um mediador entre a humanidade, a natureza e o mundo. A empatia é uma resposta 

emocional que deriva da percepção do estado ou condição de outra pessoa. A empatia é a 
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capacidade de enxergar-se no lugar de outra pessoa, com vontade de compreendê-la, sem fazer 

julgamentos, com imparcialidade, é uma resposta pautada na afetividade.  

 

Precisa-se questionar o que de fato estamos propondo e/ou estimulando? Percebe-se o mundo por 

meio dos sentidos, das experiências, da vivência. A realidade humana indubitavelmente pertence à 

vida real e não a artificial, com isso não negamos as possibilidades positivas da Inteligência Artificial 

e seus desdobramentos. Como o design pode se apropriar destes conceitos (empatia, gentileza e 

sentido) para estimular melhores resultados na sociedade? Espera-se que um dos caminhos seja a 

reconstrução de paradigmas, a ressignificação de ações, pensamentos e processos. 

 

O design pode estimular a interação entre as pessoas ao incentivar o compartilhamento do 

objeto/serviço/experiência. Com a ajuda da antropologia do imaginário pode-se perceber algumas 

questões veladas através das imagens, pois estas são catalisadores de informações, expressões e 

demandas humanas, assim pode-se produzir resultados mais assertivos atendendo diversas 

demandas. Cada problema solicita uma solução particular, cada ideia requer um volume específico 

de informação, que passa da abstração para a concretude. Neste percurso muitos detalhes e 

percepções são relevantes e o intercâmbio emocional é fator importante para o impacto do projeto 

e da projetação. Criar é tomar uma decisão, projetar é concretizar.  

 

Quando se aborda empatia, implica definir que um indivíduo seja capaz de se colocar no lugar do 

outro, em uma relação baseada no diálogo e na valorização das diferenças. Isso significa perceber 

que o conhecimento também reside na empatia, na criação de espaços para o novo. Aborda-se a 

empatia pelo viés antropológico, que nasce do estranhamento, no momento de contato com o 

outro, reconhecendo, considerando, valorizando e respeitando este indivíduo, suas 

particularidades, diferenças e equivalências. Isto significa que a empatia representa uma vontade de 

entendimento que fomenta o diálogo e favorece relações pacíficas. Por meio da experiência da 

empatia, o designer pode ser um dos agentes no processo de transformação da sociedade, abertos 

a novos conceitos e atitudes, com uma abordagem metodológica colaborativa, inclusiva.  

 

Refletir sobre as questões do design sob a perspectiva da empatia exige um exercício contínuo de 

aproximação e estranhamento em relação à homogeneização dos padrões sociais vigentes. Implica 

também em lançar um olhar sensível para a vida e os saberes cotidianos, norteado pela autonomia 

e respeito às diferenças. As transformações contemporâneas convocam redefinições que conduzem 

a campos experimentais e plurais apontando para uma busca incessante do “novo”. Propõe-se que 
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a partir do entendimento e vivência da empatia pode-se pensar em uma atuação no campo do 

design que contemple três propósitos, basicamente um efeito cascata a partir da experiência da 

empatia, a saber: 

 

o Propósito 1 – Empatia: Projetar para incluir.  

Colocar-se no lugar do outro, capacidade de projetar de forma a contemplar as 

complexidades da humanidade e da natureza. Consiste em tentar compreender 

particularidades procurando perceber o que sente outro e assim oferecer soluções 

projetuais pertinentes à sua realidade e necessidades, respeitando a sua origem em múltiplos 

aspectos. 

 

o Propósito 2 – Gentileza: Projetar para inspirar.  

Agir com cuidado e amabilidade, buscando criar laços simbólicos e emocionais que 

contemplem as peculiaridades, para que seja possível evidenciar a importância das relações 

(humanidade/natureza/mundo). Tocar corações, compartilhar, mais que ações, o 

propósito da gentileza é uma emoção. 

 

o Propósito 3 – Sentido: Projetar para sentir.  

Compromisso para pensar, desenvolver e projetar soluções, sugestões ou recomendações 

que contemplem significados relevantes imanentes ao problema de design, para que sejam 

mediadores entre a humanidade o mundo e a natureza, dando visibilidade, captando e 

expondo a realidade através dos sentidos. 

 

Está-se tratando a questão da empatia no processo de projetar, no processo de pensar, e de se 

colocar e sentir o mundo, a humanidade e a natureza. É o espírito do respeito que pode ajudar a 

humanidade a superar as questões do mundo complexo, para que de fato possamos ter uma vida 

em equilíbrio entre o homem e a natureza e, sobretudo da humanidade com ela mesma. 

Entendendo que respeitar, não é concordar, é o caminho para a paz, para o entendimento e a 

construção salutar. O desafio é perceber que esse desenlace dos experimentos, sensações e 

subjetividades do mundo vivido não apenas provoca o esvaziamento dos espaços tradicionais 

institucionalizados pela sociedade, como também deteriora os sentidos, produzindo os vazios e as 

ausências que têm alimentado uma cultura da violência e de exclusão do outro.  
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A empatia pode transformar espaços e vivências em experiências orgânicas e eficientes de 

conhecimento e de autonomia, o campo do design pode se apropriar desta experiência para 

responder de forma coerente às demandas da contemporaneidade. O trabalho com os conteúdos 

subjetivos pressupõe a aproximação dos sentidos e das emoções, possibilidade que reúne condições 

de dotar uma determinada solução visual plena de significado e, portanto, supostamente mais 

eficiente. Ou seja, a partir desse entendimento forma e conteúdo unem-se para bem comunicar, 

num movimento de busca da “alma do design”. Esse movimento que se afasta das “produções 

vazias de significado” (FERLAUTO, 2002). 

A empatia acontece na interação e socialização humana no convívio entre o “eu” e o “outro”. O 

mundo individual só existe diante do contraste com o mundo do outro. Pode-se abordar o 

imaginário da empatia como uma das bases para criação, que dialoga e produz resultados que 

carregam características particulares, impregnadas pela dimensão social, pela dimensão simbólica, 

assumindo ainda outras dimensões: discursivas, éticas, estéticas e poéticas.  

Como se viu no capítulo I, o Profeta Gentileza tem seu trabalho pautado na empatia onde reabilita 

os símbolos como valores para projetar, fazendo aparecer o sentido secreto, a epifania de um 

mistério. Retomar a obra do Profeta Gentileza e fazer as possíveis articulações entre imaginário, 

design e arte leva a meditar sobre uma melhor forma de trabalhar as questões da empatia, no sentido 

de oferecer novas perspectivas na produção do design na contemporaneidade. Do ponto de vista 

antropológico, o design é uma entre as diversas atividades projetuais, tal qual a arte, que visa dar 

existência concreta e autônoma a ideias abstratas e subjetivas. Outro tipo de “beleza” e processos 

é colocado em evidência nessa investigação.  

Por meio do conceito da empatia, é possível dialogar desenvolver uma a competência social e 

produzir resultados que carregam características particulares, impregnadas pela dimensão social, 

pela dimensão simbólica. Esta possibilidade de espaço para o design o coloca como ferramenta 

estratégica de desenvolvimento e suporte, sendo um poderoso catalisador para a sustentabilidade 

e para atingir um maior número de pessoas, caminhar para o design universal, o design que inclui. 

O design para todos assume-se, assim, como instrumento privilegiado para a concretização da 

acessibilidade e, por extensão, de promoção da inclusão social.  

Segundo o Instituto Nacional de Reabilitação de Portugal, a importância do 
design universal é inegável, de resto, consignada na Resolução ResAP (2001), do 
Comité de Ministros do Conselho da Europa (Resolução de Tomar), que 
recomenda aos Estados membros, entre outras medidas, que "tomem em 
consideração, na elaboração das políticas nacionais, os princípios de design 
universal e as medidas visando melhorar a acessibilidade no sentido mais lato 
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possível, (...) relativamente aos programas de ensino e a outros aspectos da 
educação, da formação e da sensibilização que relevam diretamente dos 
governos, de acordo com as responsabilidades de cada país. O Instituto Nacional 
para a Reabilitação é o Centro Nacional de Contacto da Rede Europeia de 
Desenho para Todos e Acessibilidade Electrónica - EDeAN (European Design 
for All e-Accessibility Network) - e coordena a Rede Nacional dos Centros de 
Excelência em Desenho para Todos e Acessibilidade Electrónica. 
http://www.inr.pt/content/1/5/desenho-universal acesso12/07. 

Segundo o IGTI Blog (2018), O Design Universal (D.U), também chamado de Design Total e 

Design Inclusivo, sustenta a ideia de projetar produtos, serviços, ambientes e interfaces que possam 

ser usadas pelo maior número de pessoas possível, independentemente de suas capacidades físico-

motoras, idade ou habilidades. Ronald Mace, cunhou o termo “Universal Design” para descrever 

o conceito de criação de produtos e ambientes cuja estética e usabilidade são oferecidas, a todos, 

independentemente da sua idade, habilidade ou status. O campo do Design Universal sugere que 

o designer /projetista /arquiteto se baseie em 7 (sete) princípios que norteiam a criação de um 

produto. Esses princípios são fruto de um estudo conduzido por um grupo multidisciplinar 

formado por arquitetos, engenheiros e designers, com o intuito de servir como guia a um vasto 

leque de outras disciplinas, a saber:  

1. Uso equitativo: O design deve ser útil e comercializável às pessoas com habilidades 

diversas; 

2. Uso flexível: O design deve acomodar uma ampla gama de habilidades e preferências 

individuais; 

3. Uso simples e intuitivo: O uso do produto deve ser fácil de entender, independentemente 

da experiência, conhecimento, competências linguísticas ou nível de concentração atual 

do usuário; 

4. Informação perceptível: O produto deve comunicar ao usuário todas as informações 

necessárias de forma efetiva, independentemente das suas condições ambientais ou 

habilidades sensoriais; 

5. Tolerância ao erro: O design deve minimizar os riscos e as consequências adversas de 

ações acidentais ou não intencionais; 

6. Baixo esforço físico: O produto pode ser usado eficiente e confortavelmente, com um 

mínimo de fadiga; 

7. Tamanho e espaço para aproximação e uso: Oferecer espaço e tamanho apropriados para 

aproximação, alcance, manipulação e uso independentemente do tamanho do corpo, 

postura ou mobilidade do usuário. 
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Os métodos no universo do design há muito tempo vêm explorando, decompondo e analisando 

os percursos do projetuais com a intenção de desenvolver instrumentos eficientes, aplicáveis e 

mensuráveis, entretanto esse cuidado não se deu na mesma medida em relação ao profissional, o 

designer. Sua história, experiência, cultura, trajeto e particularidades não entram como fatores 

relevantes e influenciadores nos processos, nas escolhas projetuais, ou seja, são parte fundamental 

no processo que tem no resultado final a presença da dimensão sensível, do profissional, do 

humano e esse é o diferencial que nenhuma tecnologia pode substituir ou fazer, todavia, vê-se no 

meio interno e externo uma supervalorização da máquina (hardware e software), muitas vezes 

parecendo nos fazer apenas “apertadores de botões”, e aqui está um dos aspectos da crise no papel 

do designer.  

 

Com a globalização a demanda é superior à oferta (até a década de 1990 – o mercado ainda tinha 

uma perspectiva regional/local) o cenário era estático e o consumidor de certa forma era linear e 

conformado, aceitava o que vinha sem questionar ou pesquisar, na época o acesso às informações 

e o próprio posicionamento como consumidor era diferente e sem muitas possibilidades de 

interação, completamente diferente do cenário atual, onde tem-se acesso as informações em 

diversos níveis (do técnico a experiência de outros usuários). 

Está-se vivendo no pós-moderno e no pós-industrial, onde a lógica linear, objetiva e moderna se 

perderam, existe um problema, não fomos formados e educados para viver esta diferença, está-se 

falando da transição onde os costumes, consumo, trabalho, indústria, economia, tradição se 

transformaram e pedem novos olhares e ações diante da diversidade e contradição, ou seja, outros 

modelos precisam ser estabelecidos para atender as questões do progresso social e industrial[...] é 

nesse contexto que colocaremos as observações sobre o tema que interessa: o que realmente é um 

produto, o que significa projetar e, por fim, o que farão os designers em um mundo fluidificado. 

(Manzini, 2004, p.10-17 apud Moraes, 2010). Moraes explica: 

Diferentemente da solidez moderna, em que o próprio cenário nos dava resposta 
ou, pelo menos, fortes indícios de qual caminho seguir, na atualidade, a estrada 
dever ser sempre projetada e a rota, muitas vezes, redefinida durante o percurso. 
Tudo isso exige dos designers e produtores uma maior capacidade de gestão e 
maior habilidade na manipulação das informações e mensagens obtidas. Não 
tenhamos dúvida que hoje, apesar dos avanços tecno-produtivos alcançados, 
ficou mais difícil a prática do design e, parafraseando a metáfora ao 
comparáramos com a situação política mundial atual, poderíamos dizer que o 
“inimigo não é mais visível” (MORAES, 2010, p.06) 
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Com esse cenário dinâmico torna-se imprescindível novas propostas para a projetação no design. 

Os valores subjetivos, emocionais, psicológicos precisam ser referenciados de alguma forma, os 

valores para projetar se ampliaram o significado e os sentidos são de fundamental importância para 

as exigências contemporâneas (mercado, consumo, produção, sustentabilidade, etc). A estética 

passa a estar relacionada com a ética, pois a responsabilidade com a humanidade e a natureza tem 

um impacto relevante, é necessário relacionar aspectos materiais e imateriais na projetação do 

design na contemporaneidade.  

Visto que o usuário se torna cada vez mais dinâmico e complexo é necessário à criação de novos 

valores, desta forma o design torna-se uma ferramenta estratégica para a gestão e produção de 

produtos/serviços, pois o seu viés multidisciplinar articula diálogos com diversas áreas do 

conhecimento que podem estimular a inovação e atender a diversidade dos valores 

contemporâneos. (...) o valor contemporâneo não é mais um simples incremento em relação a uma 

condição inicial pela qual o próprio valor, como elemento de projeto, pode ser reinventado. Trata-

se de uma operação fortemente projetual, que ganha vida e forma dentro de um contexto de 

networking necessariamente inter e transdisciplinar (BIAMONTI, 2007 apud MORAES, 2010, p. 

11). Inevitavelmente o campo do design precisa atualizar-se para conseguir gerir as questões da 

complexidade. Moraes ratifica: 

Tudo isso nos leva a concluir, que a complexidade hoje presente na atividade de 
design exige por vez, dentro da cultura projetual, a compreensão do conceito de 
gestão da complexidade por parte dos designers, pois, ao atuarem em cenários 
múltiplos, fluidos e dinâmicos lidam de igual forma com o excesso de 
informações disponíveis. Torna-se então necessário, para o design atual, dentro 
do cenário de complexidade existente, valer-se de novas ferramentas, 
instrumentos e metodologias para a compreensão e a gestão da complexidade 
contemporânea (MORAES, 2010, p.13) 

 

As metodologias praticadas até então, preveem um cenário estático e não abordam as questões 

simbólicas e complexas com eficiência, por meio do metaprojeto (método de Dijon de Moraes) 

vislumbra-se alguns cenários e considerações hodiernas relevantes. A união de diversos campos do 

conhecimento dá contribuições proeminentes no sentido de abordar a diversidade e a 

complexidade do usuário e mundo atual. Valores subjetivos e imateriais fazem parte desse “novo” 

usuário, e isso nos direciona para uma transformação desde a criação, briefing, projeto e 

produção/serviço. Moraes explana: 
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A simples abordagem projetual objetiva e linear, então praticada para a 
concepção dos produtos industriais no passado, não é mais suficiente para 
garantir o sucesso de uma empresa e, mesmo, atender à expectativa do usuário 
atual. A complexidade hoje existente fez com que houvesse uma desarticulação 
entre as disciplinas e os instrumentos que orientavam o processo de concepção 
e de desenvolvimento dos produtos durante a solidez moderna. O 
“metaprojeto”, com seu método de abordagens e de aproximação através de 
fases e tópicos distintos, propõe o desmembramento da complexidade em partes 
temáticas “gerenciáveis”, que passam a ser analisadas de forma individual e com 
maior probabilidade de acertos e soluções. Por isso o metaprojeto se apresenta 
como um modelo de intervenção possível, junto a esse cenário que se estabelece 
como sendo cada vez mais complexo e cheio de inter-relações (MORAES, 2010, 
p.13) 

 

De que maneira pode-se atender as necessidades desta transformação no campo do design? É viável 

e possível uma contribuição que englobe o aporte do imaginário para oferecer mais um caminho 

ao design? O design já atende as necessidades básicas e objetivas do consumidor, mas e as 

necessidades subjetivas (funções simbólicas, emocionais, éticas e sustentáveis)? [...] Dentro dessa 

realidade, novos motes passam então a surgir, como os defendidos pelos semiólogos que pregoam 

que a forma segue a interpretação, ou nas palavras de estudiosos como Andrea Branzi, que diz que 

a forma segue a emoção, ou ainda como exposto pelo designer japonês Isao Hosoe quando lembra 

que a forma segue o bom senso (MORAES, 2010, p.17). Sugere-se que a forma também siga uma 

função simbólica. 

A metodologia projetual contemporânea está em crise por não dar conta do mundo complexo, não 

tem subsídios suficientes que atendam as demandas impostas e holísticas da natureza e da 

sociedade. A compreensão do design expande e extrapola as questões materiais, produtivas e 

mercadológicas. Moraes esclarece sobre o Metaprojeto: 

Este é, de fato, o metaprojeto: um espaço de reflexão e análise crítica que 
antecede a concepção de novos produtos e, de igual forma – como por nós 
abordados no programas acadêmicos -, um potente instrumento de análise 
corretiva (diagnose) dos produtos industriais passíveis de averiguações 
(MORAES, 2010, p.124) 

 

No Metaprojeto cada fase no processo é importante e tem implicações, variáveis e intervenções 

exógenas e endógenas do problema, do designer e do usuário. A presença humana em todas as 

fases do processo dá pistas para pensar e examinar a relação com os sentidos e significados, no 

sentido de mediar o abstrato e o concreto, o objetivo e o subjetivo, o material e o imaterial. A 

diferença do AT.9+1.ED (teste arquetipal de nove elementos + um elemento de design) proposto 

por esta tese e o Metaprojeto é a utilização do aporte da teoria do imaginário por meio do AT.9 de 
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Yves Durand. O auxílio do imaginário possibilitou uma análise simbólica relevante para dotar as 

soluções/recomendações/sugestões de mais significado. 

 

O objetivo principal aqui é ponderar acerca de novas formas de pensar os métodos projetuais no 

design, incluindo conteúdos simbólicos embasados na antropologia do imaginário de Gilbert 

Durand. É relevante mostrar a importância da articulação dos símbolos, mitos e arquétipos, 

podendo promover uma aproximação em relação ao aspecto mais sensível, que permita ver o 

campo do Design como uma prática mais desprendida de metodologias lineares, portanto, mais 

afinada com as emoções e os sentidos, comtemplando os fenômenos inerentes à atividade 

projetual. Celascho aponta: 

Falo dos erros humanos como variáveis não ponderáveis; falo da desobediência 
às regras e dogmas do projeto, falo da distração em respeito a uma hierarquia de 
valores já definidos, falo do acaso como geradora da forma, falo da aproximação 
como abordagem inicial (fuzzy), falo, sobretudo, da improvisação, condição 
reservada somente aos que “não são principiantes" (CELASCHO apud 
MORAES, 2010). 

 

Pretende-se construir recursos para problemas complexos que acolham as demandas 

contemporâneas, tirando partido da investigação realizada de forma rigorosa, reflexiva, com a 

intenção de desenvolver alguns princípios orientadores para o método projetual do Design. Não 

se pretende construir uma metodologia, fala-se em pensar métodos, caminhos, modos de proceder 

a fim de atingir determinado objetivo. Segundo Köche (2011, p.44, apud SANTOS, 2016, p.15) os 

estudos científicos em torno dos métodos surgiram com o intuito de:  

 
Conhecer as coisas, os fatos, os acontecimentos e fenômenos, para tentar 
estabelecer uma previsão do rumo dos acontecimentos que cercam o homem e 
controlá-los. Com esse controle pode ele melhorar sua posição em face ao 
mundo e criar, através do uso da tecnologia, condições melhores para a vida 
humana.  

 

No campo do design, existem diversos métodos e metodologias que ajudam e orientam o designer. 

Encontra-se pesquisadores que discutem as metodologias sob o ponto de vista mais sistemático e 

linear, como Bruno Munari (2008); autores que promovem a metodologia do design na qualidade 

de ferramenta estratégica e reúne métodos e processos colocando o indivíduo no centro da 

discussão – Design Thinking / Tim Brown (2010); Design de serviços, voltado à criar experiências 

e melhorar a experiência entre as empresas e os Consumidores; o Dragon Dreaming, cognominado 

design de projetos colaborativos, criativos e sustentáveis; Business Model Genaration Canvas, que 

é utilizado para a criação de modelos de negócios inovadores e o Metaprojeto que entre outros 
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salientam a transversalidade do design, como Dijon de Moraes (2010) (SANTOS, 2016, p.16). 

Desta forma: 

 

A abordagem científica dos design methods existe aproximadamente há meio século 
e não teria sentido, na prática evolutiva da nossa disciplina, falar de design como 
um ato unitário e homogêneo. Em uma época se falava em “projeto racional”, 
de síntese formal”, de “ciência e projeto”, hoje se fala de pesquisa projetual, de 
“metaprojeto”, de concept design, de engeneering design, de “análise de projeto”, 
de design models, de design languages etc. “adjetivar, definir, caracterizar, 
precisar, decompor e focalizar são ações indispensáveis para aprofundar, 
melhorar e também construir novos instrumentos de trabalho em busca de 
formar os futuros designers (CELASCHI apud MORAES, 2010) 

 

Existem muitas metodologias, apenas mencionam-se as que demonstram prioridades com as 

demandas atuais do mundo complexo, pois convergem em alguns elementos fundamentais: a 

sustentabilidade, a criatividade, e o respeito à humanidade e a natureza. Por não ser o nosso objetivo 

e pela existência de vasta bibliografia sobre metodologia no campo do design, opta-se por não 

discorrer sobre o tema do ponto de vista linear, sistemático ou histórico, aborda-se apenas o 

arcabouço que compete a linha de investigação. Moraes elucida: 

 

O modelo metaprojetual se consolida por meio da formatação e prospecção 
teórica que precede a fase projetual, ao elaborar uma ou mais possibilidades 
projetuais por meio de novas propostas conceituais. O metaprojeto, por seu 
caráter abrangente e holístico, explora todas as potencialidades do design mas 
não produz output como modelo único e soluções técnicas preestabelecidas, mas 
se apresenta como um articulado e complexo sistema de conhecimentos prévios, 
que serve de guia durante o processo projetual. O metaprojeto nasce, portanto, 
da necessidade de existência de uma “plataforma de conhecimentos” ques 
sustente e oriente a atividade projetual em um cenário fluido e dinâmico que se 
prefigura em constante mutação (MOARES, 2010, p.XXI) 

 

Adota-se a perspectiva transversal do Metaprojeto de Dijon de Moraes (2010) por abordar questões 

que tratam as demandas da complexidade contemporânea. O percurso da investigação pretende 

estudar a ressignificação dos métodos projetuais no design fazendo as possíveis conexões e 

contribuições da antropologia do imaginário de Gilbert Durand que dará suporte às análises, 

observações e proposições para novos valores nos processos de projetar.  
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CAPÍTULO III - AT.9+1.ED: O IMAGINÁRIO COMO APORTE  
NO TRAJETO PROJETUAL DO DESIGN 

“ A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória” 

É Deméter que nos aconchega neste capítulo, o capítulo da semeadura, da fecundidade. Deusa da 

fertilidade, deusa da agricultura, das leis sagradas, a Mãe Terra. Ela está no centro dos mistérios 

iniciáticos, é ela que leva aos “campos” para semear, cultivar e colher, entender e aprender com os 

ciclos. Segundo Chevalier (2012) a plantação também está sujeita à lei das mortes e renascimentos. 

Antes de germinar e brotar, o grão passa seis meses no subsolo, como Perséfone, sua única filha, 

passa seis meses de inverno no mundo subterrâneo, ao lado de Hades, antes de retornar por mais 

seis meses da primavera e verão ao lado de sua mãe à luz do Olimpo.  

 

Deméter é revelada como a deusa das alternâncias de vida e morte. Participa deste modo do 

simbolismo da terra e da mãe. De fato, simboliza uma fase importante na organização da terra: 

natureza e humanidade. Deméter afirma-se como "o símbolo dos desejos terrenos”, graças ao 

esforço engenhoso do intelecto, que, mesmo cultivando a terra, permanece acessível à chamada do 

espírito. Ela não é a luz, mas o caminho para luz ou a tocha que ilumina a estrada. Essa etapa da 

pesquisa realmente se deu como em uma plantação, extinções e renascimentos, secura e umidade, 

sol, chuva e também um pouco de sombra. O percurso é cultivado para possíveis desdobramentos 

e amadurecimentos com vistas a uma colheita significativa. O fruto semeado em crescimento, se 

desenvolvendo e se fortificando com os ciclos inerentes em uma agricultura.   

 

Propõe-se o método projetivo AT.9+1.ED (arquétipo teste design de 9 elementos + um elemento 

de design). Este método pode ser uma ferramenta que permita a leitura do imaginário ao projetar, 

permitindo a compreensão do universo imagético-mítico-simbólico que são dispostos, em 

princípio, de forma organizada e inter-relacionada. A intenção é oferecer um aporte teórico-prático-

metodológico que utiliza a dimensão simbólica para construção de conhecimento de forma 

colaborativa e compartilhada comtemplando as demandas da complexidade da humanidade e da 

natureza. É necessário para o profissional contemporâneo se tornar capaz de adaptar para absorver 

conhecimentos, ter iniciativa e criatividade em qualquer que seja a sua atuação no mundo do 

trabalho. Dar sentido e significado aos objetos/serviços de design é atribuir um valor perceptível 

pela experiência, sensações, emoções. Para Tim Brown (2010), a resposta pode estar em compreender 

o ser humano de forma profunda, cocriar com esse ser humano as soluções e experimentar essas 

soluções ainda cedo, antes que seja tarde demais para modificá-las e ajustá-las. 
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4.1 GÊNESE DO AT.9 + 1.ED 
 

O AT.9+1.ED (arquétipo teste de 9 elementos + um elemento de design) tem como uma de seus 

principais alicerces a dimensão simbólica, que se fundamenta na ideia de que é inerente aos seres 

humanos a capacidade de simbolizar, que se expressa por meio das diversas línguas, valores, crenças 

e práticas. Toda ação humana é socialmente construída por meio de símbolos que, entrelaçados, 

formam redes de significados que variam conforme os diferentes contextos sociais e históricos. A 

dimensão simbólica é um importante aporte no trajeto projetivo para superar o vácuo nos projetos 

de design na atualidade, para que seja possível investir sentidos e significados, como essa tese 

demonstra. 

 

Tem-se alguma dificuldade na abordagem do tema, enquanto profissional do design no 

desdobramento da pesquisa, por muitas vezes, precisei de um tempo para digerir, enxergar e 

entender o quão cristalizado é a visão objetiva e pragmática do designer. Até chegar a proposição 

do AT.9+1.ED, foram muitas questões a serem repensadas e reconstruídas em mim, 

paradoxalmente, eu entendia a dimensão simbólica, mas na prática não conseguia utilizá-la para 

levantar questões relevantes para construir projetos com “alma”, para um design sensível, 

continuava a pensar na mesma caixinha das últimas duas décadas desde a minha formação em 1999. 

 

A partir da experiência com a obra e o processo criativo e produtivo do Profeta Gentileza iniciou-

se a ação de engendrar ideias que utilizassem as funções da dimensão simbólica como aporte no 

trajeto projetivo. Ao criar por meio do imaginário, Gentileza dá pistas de um caminho projetual 

que contempla a experiências, os símbolos, os mitos, a cultura. O objetivo é sistematizar as imagens 

que aparecem durante o método AT.9+1.ED e desta forma permitir um olhar aprofundado da 

dimensão simbólica erigida a partir do problema de design.  Acredita-se que o conteúdo gerado 

por meio deste método revele as entrelinhas da potência dos símbolos e desta forma subsidiar uma 

solução com mais sentidos e significados, com “alma”, com aquilo que é tecido em conjunto.  

 

O AT.9+1.ED é uma adaptação do teste At.9 (Yves Durand, 1961). É um método experimental 

projetivo que poderá observar como o indivíduo percebe e reage ao problema de design e assim 

auxiliar as tomadas de decisões no trajeto projetivo, com vistas a considerar as questões da 

dimensão simbólica identificadas no processo. Para melhor entendimento far-se-á em primeiro 

momento uma breve explanação do teste AT.9 concebido por Yves Durand, abordando seu 
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objetivo e seus protocolos. Posteriormente será abordado o método proposto para o design o 

AT.9+1.ED, sua gênese, objetivos, protocolos, resultados e análises. 

 

O teste AT.9 (arquétipo teste de 9 elementos), objeto desta padronização foi elaborado pelo 

psicólogo francês Yves Durand, ratificando a teoria do imaginário de Gilbert Durand. A partir de 

dados antropológicos permite a obtenção de um material capaz de trazer conhecimentos preciosos 

para os vários ramos das Ciências Humanas. (PITTA, 1984, p.04). O AT.9 teve sua gênese na 

década de sessenta e promove uma classificação compreensiva das imagens com o objetivo de 

colocar empiricamente à prova a arquetipologia geral de Gilbert Durand. O AT.9 é um método 

consagrado do imaginário, um teste antropológico experimental que serve como ferramenta para 

explorar a personalidade e o imaginário, dando visibilidade aos aspectos práticos. 

 

Yves Durand, o criador, valida a teoria do imaginário de Gilbert Durand e propõe a análise de 

várias categorias dos universos míticos para explorar a função simbólica. Ele titulou de “modelo 

experimental” de investigação do imaginário, e erige uma ferramenta capaz de levantar/conhecer 

imagens individuais ou coletivas que permite tornar evidente dados profundos relacionados com a 

interferência externa. O teste AT.9 é composto por três protocolos, segundo Yves Durand  (2005) 

abarcam as seguintes etapas a serem realizadas pelo sujeito investigado:  

 

1. Desenho: Elaboração de um desenho em uma folha de formato 21x27cm. 

 

2. Discurso: Elaboração de uma narrativa por escrito explicando a história do desenho, em 

outra folha de mesma dimensão do desenho. 

 

3. Questionário e Quadro: Preenchimento de um quadro e resposta ao questionário. 

 

A leitura do universo mítico se produzirá por meio gráfico e semântico registrado nos protocolos 

do teste. Para se processar o exame do conteúdo imagético-simbólico do At.9, pode-se realizar 

múltiplas análises: análise elemencial ou morfológica, análise actancial, a análise funcional e a análise 

estrutural.  

 

Segundo Yves Durand (1987), o teste At.9 é um método do Imaginário. O próprio Gilbert Durand 

atestou o teste, segundo ele, todo imaginário humano articula-se por meio de estruturas plurais e 

irredutíveis, limitadas a três classes que gravitam ao redor dos processos matriciais do ‘separar’ 
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(heróico), incluir (místico) e ‘dramatizar’ (disseminador), ou pela distribuição das imagens de uma 

narrativa ao longo do tempo”. O percurso do método leva a definição de fatos simbólicos sobre 

que operamos. Parece que o problema essencial metodologicamente posto pelo estudo 

experimental da função simbólica seja o seguinte: como codificar, descrever e conhecer 

objetivamente os fatos relativos à função simbólica (que se postula a priori) sem destruir o objeto 

de estudo? (DURAND, 1987, p. 136).  

 

O teste arquetípico se dá, neste caso, na composição e nas relações entre as imagens e a narrativa. 

Os nove elementos são reunidos, quanto ao conteúdo temático: estrutura heroica (combate); 

estrutura mística (harmonia/repouso); estrutura sintética (dual: combate/repouso, diacrônica/ 

sincrônica); universo da não-estruturação, os elementos são representados sem articulação temática 

aparente, buscando identificar uma convergência simbólica que consinta explorar e examinar o 

imaginário do indivíduo. Loureiro explica o processo: 

 
O desenho e o discurso (narrativa) constroem-se estimulados por nove palavras-
chave, nove elementos (estímulos arquetípicos). Estes elementos são: Queda – 
Espada – Refúgio – Monstro Devorador – Algo Cíclico – Personagem – Água – 
Animal e Fogo. A escolha dos elementos/estímulos não se deu aleatoriamente. 
Y. Durand selecionou os nove elementos, considerando seus significados mais 
profundos, para servirem de motivação ao traçado gráfico e discursivo, 
representativos da trama criada pelo sujeito. Cada elemento representa um 
significado próprio (LOUREIRO, 2004). 
 
 

Segundo Loureiro (2004), os elementos “espada”, “refúgio”, e “coisa cíclica”, além do 

“personagem”, numa primeira leitura, são importantes para a condução à descoberta e classificação 

do universo mítico em Heróico, Místico ou Disseminatório. Os demais elementos completam o 

sentido, formando o universo mítico no quadro criado pelo sujeito-autor, expresso no protocolo 

do teste. A seguir o panorama que compõe os nove arquétipos utilizados por Yves Durand, a saber:  

1- A queda como elemento arquetípico está ligada a situação existencial, a angústia humana, 

o fim, o desequilíbrio, a morte, o fim. 

2- O monstro refere-se à noite, o tempo inquietante e a morte.  

3- A espada está no regime diurno e apresenta duas estruturas do imaginário: heroica e 

esquizomorfa que abarcam símbolos ascensionais, símbolos espetaculares e símbolos 

diaréticos.   

4- O refúgio contempla o regime noturno e apresenta as estruturas do imaginário místicas e 

antifrásicas. Pode remeter a proteção, aconchego, feminino e também a tumba, intimidade, 

tem uma atuação dual heroica e mística.  
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5- O cíclico é um estímulo, progresso, pode estar no regime noturno ou diurno das imagens, 

desta forma tem uma atuação polivalente e pode se localizar microuniverso místico e 

sintético.   

6- A água, significado polivalente, funciona como elemento que complementa o teste At.9.  

Pode indicar hostilidade, perigo, aspectos negativos, mas também pode revelar purificação, 

proteção, crescimento.  

7- O fogo também é um elemento complementar, pode ser trabalhado de forma dual, 

purificador e destruidor, doce (calor sexual) ou tenebroso. 

8- O animal é um estímulo que conforme a situação pode remeter a uma estrutura heroica, 

ou a uma estrutura mística, ou seja, desavença ou harmonia, opostos ou dispostos. 

9- O personagem é o agente principal, responsável pela trama, carrega uma polissemia na 

sua apresentação, bom e mal, herói ou perdedor. De uma forma objetiva, a sua postura 

revelará o seu papel e suas possíveis ações, ajudando a identificar o universo mítico 

construído. 

 

É no trajeto antropológico que acontece a busca das imagens e a identificação das estruturas do 

imaginário, onde a pulsões objetivas e subjetivas, internas e externas expressam a diferenciação 

entre os indivíduos que são expressas através dos símbolos. O At.9 é construído por meio do 

sentido e da imagem. O sentido e a narrativa compreendem o aspecto vivido e a imagem vem 

através do desenho, da representação imagético-simbólica. Por motivos de interesse e conveniência 

e diante da complexidade que se caracteriza o campo do design, foi preciso localizar esta adaptação, 

de maneira que seja significativa e relevante, podendo ser posteriormente estendida para outros 

campos e/ou áreas do conhecimento. Pitta esclarece a função do teste At.9: 

 

Segundo as palavras do próprio autor do teste: Obter fatos testemunhos da 
existência de uma função simbólica e procurar defini-los através de tramas de 
relações que os unem, devem ser, [...], as preocupações essenciais da perspectiva 
experimental. Um tal método supõe que se obtenha: 
 
- Por uma parte, a criação de mensagens compostas de símbolos; 
-Por outra parte, uma disposição, uma organização destes símbolos nas 
mensagens. (PITTA, 1984, p.05). 
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Por meio desta técnica obtém-se (...):  
 
- Fatos simbólicos materializados por uma imagem (desenho) e um sentido 
(narrativa). 
- a organização desses fatos em um sub-conjunto significante: existe, por parte 
dos indivíduos, a procura de uma coerência simbólica com a finalidade de 
conferir a unidade exigida nas diretrizes do teste. 
- o procedimento de simbolização graças ao questionário (PITTA, 1984, p.06). 

 

A investigação no campo do imaginário tem muitas abordagens, o interesse está no estudo do 

sentido e das organizações simbólicas que engendram o pensar e o agir que constituem o homem 

e o seu meio. Com o método AT.9+1.ED para o design temos acesso aos 9 elementos 

simbólicos e mais alguns dados subjetivos relevantes para as questões ligadas as tomadas de decisão 

no trajeto projetual, essa é uma adaptação do teste original que ao final oferece um infográfico que 

possibilita uma hermenêutica dos dados coletados por meio das estruturas do imaginário.  

 

De acordo com Cemin et al (2001), o AT.9 é um teste do tipo projetivo, com abordagem e 

orientação antropológicas, que visa “mapear” o tipo de estrutura do imaginário com a qual o 

indivíduo (isolado ou em grupo) expressa seus estímulos ansiógenos, suas defesas e o uso que faz 

dos elementos auxiliares propostos pelo teste.  

 

De acordo com Paula (2012), os elementos do teste podem ser agrupados quanto 
ao seu conteúdo temático, possibilitando verificar a estrutura do imaginário e o 
universo mítico dos sujeitos, caracterizado por Gilbert Durand (1997) em quatro 
tipos: Estruturação heróica (tema do combate); estruturação mística (atmosfera 
do repouso); estruturação sintética (temas do combate e repouso organizados de 
forma diacrônica ou sincrônica); e universo da não-estruturação, no qual os nove 
elementos são representados isoladamente e sem articulação temática aparente 
entre si. 

 

Por meio dos arquétipos, imagem primeira de caráter coletivo e inato; que pertence ao ser desde o 

seu nascimento; inerente, natural, é o estado preliminar, zona onde nasce a ideia. Ponto de junção 

do imaginário e dos processos racionais, pretende-se gerar um arcabouço simbólico de pesquisa e 

reflexão no processo projetivo. O AT.9 + 1.ED é um método que utiliza o imaginário como 

aparato construtor e criador, que permite identificar, analisar e observar a dimensão simbólica 

situados em uma vivência individual e/ou coletiva específica, se tornando uma valiosa fonte de 

dados para uma investigação que pode abordar: Funções, Simbolismo, Ações, Recomendações, 

Inspirações, Sentidos. 
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Para Durand, a verdadeira liberdade e a dignidade da vocação ontológica das pessoas não repousam 

senão sobre esta espontaneidade espiritual e esta expressão criadora. Os objetos e espaços 

projetados dentro do campo do design também cumprem o papel de mediação entre o homem e 

o mundo, portanto, podem atuar simbolicamente. Para criar sentido, entretanto, o imaginário põe 

em atividade uma função da mente que é a imaginação. O raciocínio, a razão, outra função da 

mente, permite sem dúvida analisar os fatos, compreender a relação existente entre eles, mas não 

cria significado. (PITTA, 2005, p.11-12). 

 

A nossa época tomou consciência da importância das imagens simbólicas graças à contribuição da 

patologia psicológica e da etnologia, pois utilizaram método que comparavam a sanidade e a loucura 

e a lógica. Com o pensamento mítico tiverem o mérito de fazer com que ciência se voltasse para 

um denominador comum: o reino das imagens, o mecanismo pelo qual se associam os símbolos e 

a pesquisa do sentido mais ou menos velado das imagens ou hermenêutica (Durand, 1988, p.41).  

O imaginário e o pensamento simbólico exibem a composição cognitiva da humanidade, é a relação 

do símbolo com a civilização. Para abordar as funções da imaginação simbólica é necessário 

compreender o simbolismo, não perder de vista sua dimensão ambígua, fundamental por fazer com 

que a “essência do símbolo” se estenda sobre diversos planos, exercendo uma constante 

reequilibração (PITTA, 2005, p.36). Quatro setores indicam a reequilibração ambígua do símbolo:  

 

 

o O plano biológico (equilíbrio vital) – eufemismo - reside na atividade de criação (artes, 

ciências, etc.), organiza maneiras de ultrapassar a morte, é um “empreendimento eufêmico” 

contra o destino mortal;  

o O equilíbrio psicossocial - realização simbólica e reequilibração social - (institui síntese 

entre as pulsões individuais e o meio em que vive, equilíbrio sócio-histórico);  

o O equilíbrio antropológico (contrapõe o excesso de racionalidade);  

o Função Transcendental (permite transcender o mundo material, objetivo). 

 

Segundo Durand (1988) “o pensamento em sua totalidade encontra-se integrado na função 

simbólica” indicando um apaziguamento do conflito entre a razão e a imagem que instaura uma 

ciência nova, fundada no símbolo. “O símbolo em seu dinamismo instaurativo à procura do 

sentido, constitui o modelo mesmo da mediação do Eterno no temporal”, pois o pensamento 

simbólico pode direcionar a redescobrir esse poder natural para que seja possível de fato fazer essa 

mediação. O hermeneuta tende a ter um sentimento de que os símbolos se organizam em uma 

ampla e única tradição, uma revelação suficiente, entretanto, a função simbólica opõe a vida a morte 
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biológica, o bom senso a loucura, se destaca uma vida do espírito que não tem a ver com a biologia, 

os símbolos são revestidos de um sentido que os acompanha e transcende. 

 

Percebe-se que a imagem não é meramente pautada na simulação de um elemento mental ou uma 

representação do real, pois sendo imagem simbólica, seu significado está nela mesma, e apenas 

nela. Essa perspectiva resulta em um símbolo que deixa de ser arbitrário e passa a atender as 

motivações simbólicas que o conceberam. O esclarecimento lógico e linear não dá conta da 

compreensão da imagem simbólica, é preciso avançar, alargar, transbordar. A imaginação simbólica 

nos leva a um sentido e não precisamente a um objeto, a área “predileta” do símbolo é o 

inconsciente, o metafísico, o sobrenatural, o que está ausente, entretanto, estar ausente não é estar 

vazio, pelo contrário, é o lugar das possibilidades, 

A imagem simbólica é transfiguração de uma representação concreta através de 
um sentido para sempre abstrato. O símbolo é, portanto, uma representação que 
faz aparecer um sentido secreto; ele é epifania de um mistério (DURAND, 1988, 
p.15) 

Apesar da ofensiva de toda civilização o símbolo resiste ao pensamento ocidental contemporâneo. 

A depreciação do símbolo em nossa sociedade advém do cartesianismo, pois se recusa a usar a 

noção de símbolo, pois assegura o êxito do iconoclasmo, a vitória do signo sobre o símbolo, sendo 

assim a imaginação é rejeitada, considerada a senhora do erro. O que é aparente no símbolo, o 

significante está impregnado de concretude, segundo Ricouer a autenticidade do símbolo tem três 

dimensões concomitantemente:  

 

o Cósmico (retira sua figuração do mundo visível que nos rodeia);  

o Onírico (tem raízes nas lembranças, gestos, sonhos) e finalmente; 

o Poético (apela pela linguagem impetuosa).  

 

Segundo Durand (1988) A outra parte do símbolo, indivisível faz dele um mundo de representações 

indiretas, de signos alegóricos inadequados, limitado, traduz um significado finito, 

 
O termo significante, o único concretamente conhecido, remete em “extensão”, 
se podemos assim dizer, a todas as espécies de “qualidades” não figuráveis, e isso 
até a antinomia. É assim que o signo simbólico, “o fogo”, aglutina os sentidos 
divergentes e antinômicos do “fogo purificador”, do “fogo sexual” e do “fogo 
demoníaco e infernal” (DURAND, 1988, p.16). 
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A imagem simbólica sempre precisa ser revivida, pois o símbolo é sempre ameaçado por ação uma 

redutora que enquadra, convenciona para atender as demandas dogmáticas da contemporaneidade, 

mas a inspiração simbólica pretende ser o despertar do espírito para além da letra sob pena de 

morrer (DURAND, 1988, p. 34), a virtude essencial do símbolo é garantir a transcendência. 

Segundo Durand (1988) o dinamismo antagonista das imagens permite compreender as 

manifestações psicossociais da imaginação simbólica e sua variação no tempo. 

 
O desenvolvimento das artes, a evolução das religiões, dos sistemas de 
conhecimento e de valores, os próprios estilos científicos se manifestam com 
uma regularidade alternante que há muito tempo vem sendo reconhecida por 
todos os sociólogos da história e da cultura. Constatou-se que os grandes 
sistemas de imagens (Weltbild), de “representação do mundo”, se sucedem de 
maneira distinta no decorrer das civilizações humanas (DURAND, 1988, p.78). 

 

No campo do design muitos materiais e referências são utilizados das mais variadas formas, sob os 

desígnios do cliente e do designer, para atender/vender seus artefatos/serviços. Partindo da 

premissa de que a função simbólica não se dá de forma linear, e de que os significados emergem 

sem filtro, sem ponderação, de sobressalto, parece existir algo além da racionalidade, além da 

matéria. De onde surgem essas ideias que compõem os projetos? Onde os designers buscam as 

imagens para suas criações/soluções?  

 

Segundo Durand (2002), pode-se dizer que as imagens materiais e imateriais, narrativas, textos, 

sons, são manifestações de imagens simbólicas produzidas pelo imaginário, essa estrutura dinâmica 

de imagens compartilhadas e construídas por toda a coletividade. As produções da humanidade, 

portanto, trazem a essência e rastros dessas imagens e isso se inclui a produção no campo do design. 

Wunenburger elucida: 

 
É possível falar de imaginário de um indivíduo, mas também do de um povo, 
expresso no conjunto de suas obras e crenças. Fazem parte do imaginário as 
concepções pré-científicas, a ficção científica, as crenças religiosas, as produções 
artísticas que inventam outras realidades (pintura não-realista, romance etc.), as 
ficções políticas, os estereótipos e preconceitos sociais etc (WUNENBURGER, 
2007, p. 7). 

 

 

No livro A Imaginação Simbólica, Durand (1988) expõe um percurso metodológico e conceitual 

do imaginário que remete a alma, ao imaterial, ao ser total em todas as suas instâncias, que não se 

explica de modo absoluto, pois, nele reside a dimensão criadora do ser humano, onde a imaginação 

reconquista sua autoridade, seu poder. O autor mostra que a realidade humana não é constituída 

de fatos, e sim de percepções: a arte, a razão, a linguagem e as emoções são dimensões do 

imaginário. Para o autor o imaginário é a referência última de toda a produção humana através de 
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sua manifestação discursiva, o mito. Para o autor em todas as épocas ou sociedades existem mitos 

subjacentes que orientam e modelam a vida humana. Rangel esclarece: 

Na linha da “hermenêuticas instauradoras”, como as definiu Durand, e 
considerando imagem como um operador que equivale a símbolo é que este 
processo criativo se faz inspirar...No tocante à memória é importante ressaltar 
que não se trata de fazer comparações entre vida e obra visando à recomposição 
biográfica; se estes elementos vierem a se tornar visíveis será unicamente no 
sentido de formular um processo criativo para uma construção de uma poética, 
na poesia ou na visualidade, no espaço plástico ou na encenação, ou seja, uma 
ficção (RANGEL, 2015, 16-17). 

As relações entre design, arte e imaginário podem desenvolver uma fonte atuante da ideia e da 

representação mental da imagem para projetar, promovendo uma necessidade de aproximação com 

o que não está visível se dá de maneira mais efetiva, quando o designer precisa ir além da 

organização de elementos visuais na sua produção, ou seja, quando ele precisa dotar de sentido e 

significado aquela peça para a qual busca uma solução (MARTINS, 2008). Silva corrobora: 

O imaginário é um reservatório/motor. Reservatório, agrega imagens, 
sentimentos, lembranças, experiências, visões do real que realizam o imaginado, 
leituras da vida e, através de um mecanismo individual/grupal, sedimenta um 
modo de ver, de ser, de agir, de sentir e de aspirar ao estar no mundo. O 
imaginário é uma distorção involuntária do vivido que se cristaliza como marca 
individual ou grupal. Diferente do imaginado – projeção irreal que poderá se 
tornar real - o imaginário emana do real, estrutura-se como ideal e retorna ao real 
como elementos propulsor (SILVA, 2003, p.11-12). 

 

É lógico que o design precisa ter uma função e um objetivo, mas questões simbólicas, culturais, 

artísticas e estéticas são inerentes aos humanos que produzem ou “consomem” arte e design. O 

design se aproxima da arte no momento em que precisa prestar atenção nas questões culturais, 

políticas e históricas. Neste momento fala-se de uma das funções da arte. O design pode ter uma 

expressão artística. Artistas e designers recebem e estabelecem influências em um contexto de 

relações recíprocas em variados momentos históricos.  Pode-se falar em pluralidades constitutivas 

em objetos que conectam arte e design rumo à criação do novo e/ou da inovação por meio do 

símbolo, dos sentidos. Durand clarifica: 

Nesta breve exposição, podemos apenas resumir nossas conclusões, conclusões 
que dispõem num plano tríplice: primeiramente, o de uma teoria geral do 
imaginário, concebida como função geral de equilibração antropológica; depois 
o dos níveis formadores das imagens simbólicas, estas últimas se formando e se 
informando em todos os setores e em todas as ambiências da atividade humana; 
finalmente, a generalização tanto estática como dinâmica da virtude da 
imaginação desemboca numa metodologia que já é uma ética e que esboça uma 
metafísica da qual nos ocuparemos na última parte desta obra mas que, já neste 
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momento, através da própria generalização de seu ponto de aplicação, implica a 
convergência dos métodos, a convergência das hermenêuticas(DURAND,1988, 
p.76). 

A intenção é estabelecer conexões possíveis dos estudos do imaginário com os processos do design, 

reforçando o propósito de apresentação de novas formas de projetar que contemplem conteúdos 

capazes de proporcionar o encontro com o aspecto simbólico que contribua com alguns subsídios 

para o grande desafio, enfrentado por todos os que pensam o design, de redefinir os significados 

do campo em um momento de transformação profunda face ao crescimento espetacular das 

tecnologias da informação e ao desmoronamento não menos dramático do arcabouço ideológico 

do Modernismo (CARDOSO, 1998). Araujo elucida: 

Decorre do exposto, a necessidade de completar a educação fantástica de uma 
pedagogia do imaginário que venha em auxílio da carência de “metáforas vivas” 
(Paul Ricoeur) experienciada por uma humanidade enfeitiçada pelo magma ou 
exame de imagens desencarnadas provenientes duma iconoesfera pós-moderna. 
Assim, entendemos com Durand que, face a um jejum de imagens poéticas, 
cósmicas e oníricas re-confortantes, urge que uma pedagogia da preguiça, da 
libertação reprimida e dos lazeres se torne um imperativo categórico (ARAÚJO, 
2009). 

Reflete-se sobre as incursões do processo projetual do design contemporâneo com o aporte do 

imaginário.  A partir do pensamento onde o imaginário pode ser entendido como fonte atuante da 

ideia e da representação mental da imagem. No caso da atividade do design, o imaginário atua no 

processo de articulação das ideias a partir da problematização, desta forma pode-se perceber o 

trajeto e os processos da imagem, cuja manifestação simbólica é possível observar os resultados: 

produtos/serviços. No design tem-se uma profusão de imagens simbólicas em todas as suas etapas, 

do problema a solução. Como identificar e utilizar o uso das imagens simbólicas mais relevantes 

nos processos de projetar do design por meio das estruturas do imaginário de Gilbert Durand? O 

autor ratifica a força das motivações simbólicas: 

 

O símbolo, não sendo já de natureza linguística, deixa de se desenvolver numa 
só dimensão. As motivações que ordenam os símbolos não apenas já formam 
longas cadeias de razões, mas nem sequer formam cadeias. A explicação linear 
do tipo dedução lógica ou narrativa introspectiva já não basta para o estudo das 
motivações simbólicas (DURAND, 2002, p. 32). 

 
 

 O processo do design é complexo e tem como objetivo a resolução de um problema por meio de 

um processo criativo. Necessita-se repensar de que forma pode-se atribuir sentidos e significados 

nesse processo na contemporaneidade. Flusser (2007) definiu duas acepções distintas para 
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classificar tudo que está inserido em nosso ambiente na contemporaneidade: a “não-coisa” e a 

“coisa”. Para ele, tudo aquilo que não é palpável, como informações, imagens virtuais, programas 

de computador, dados, entre outros, são identificados como “não-coisas”: aquilo que literalmente 

não é possível segurar com as mãos. Ao passo que a “coisa” é tudo aquilo que é concreto. Segundo 

o autor, prova disso é que o palpável (hardware) tem perdido valor, enquanto o imaterial (software) 

se torna mais caro. Com isso, passa a existir o estado de necessidade por não-coisas: “O novo 

homem não quer ter ou fazer, ele quer vivenciar. Ele deseja experimentar, conhecer e, sobretudo, 

desfrutar” (FLUSSER, 2007 p. 58). Logo, o designer também passa a desempenhar o papel de 

mediador entre “as coisas e não-coisas”, ou seja, passa a ter importância na formação do imaginário 

coletivo, criando, ressignificando. Que desafio?! Durand esclarece: 

 

O homem necessita dessa mediação com o universo, com suas ações, experiências, é o lugar da 

esperança sobre a finitude, a morte. Segundo Durand (1988) a imaginação simbólica tem como 

função geral escandalosa a de negar eticamente o negativo, é a própria atividade dialética do espírito. 

A função simbólica manifesta seu dinamismo contraditório. O símbolo é fundamentalmente 

ambíguo, é duplo e se desdobra em vários planos. Na imaginação simbólica o símbolo restabelece 

o equilíbrio vital, o equilíbrio psicossoicial, antropológico, universo e isso resulta em uma teofania, 

revela a manifestação do divino. 

O projeto do imaginário é melhorar a situação da humanidade no mundo. A eufemização da morte 

surge contra o apodrecimento da morte, dá sentido e significado. Em um século acelerado, 

dinâmico e fugaz, é relevante uma pedagogia tácita do imaginário onde será possível ajudar a 

reequilibrar as gerações e assim tem-se o começo da função da imaginação simbólica. A razão e a 

ciência unem a humanidade as coisas, entretanto o que nos une é uma representação afetiva que é 

vivida é o lugar onde se constitui o universo das imagens. É neste espaço que o trajeto projetivo 

do design auxiliado pelo método AT.9+1.ED germina, floresce e frutifica. 
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4.2 PROTOCOLOS AT.9 + 1.ED 

A metodologia projetual contemporânea não tem dado conta das necessidades do mundo 

complexo, faltam subsídios que atendam as demandas holísticas da humanidade e da natureza. A 

compreensão do design expande e extrapola as questões materiais, produtivas e mercadológicas. É 

necessário repensar de que forma podemos atribuir sentidos e significados nesse processo na 

contemporaneidade. A crise nos projetos de design perpassa pela homogeneização de padrões, 

vemos o mesmo do mesmo, soluções sem “alma”. Nossa proposição é colocar a disposição mais 

um método para se pensar e agir com a complexidade no campo projetual do design, ratificando 

os valores operativos da função simbólica na tomada de decisões no trajeto projetual. 

 

Para a modelização do AT.9 + 1.ED um longo caminho foi percorrido, muitas mudanças foram 

feitas para se chegar em duas proposições de aplicação que aqui serão descritas e comparadas. Em 

ambas o objetivo era ter como base o AT.9 de Yves Durand. A diferença entre os métodos se deu 

na aplicação de protocolos específicos. Para esclarecer didaticamente, opta-se por uma descrição 

passo-a-passo.  

 

A primeira versão do método de aplicação chamou-se ATD.10 (arquétipo teste design de 10 

elementos), entretanto, foi observado que para manter a pertinência ao método base, o AT.9, o 

décimo elemento não era um arquétipo e sim um elemento de design, por isso mudou-se o nome 

a partir da segunda aplicação. Além do nome mudou-se uma parte do procedimento para que fosse 

possível atender com pertinência o aporte da Teoria do Imaginário aplicado ao trajeto projetual do 

design. 

 

A primeira versão foi aplicada em Porto – Portugal para um público de oito participantes. O 

resultado foi satisfatório com desdobramentos relevantes, o material gerado e os resultados obtidos 

serão analisados posteriormente de forma individual. É necessário esclarecer que para a aplicação 

tradicional do AT.9 proposto por Yves Durand, não deve existir nada que direcione ou induza os 

sujeitos, a indicação é que aplicação não tenha intervenção externa, entretanto, optou-se na primeira 

versão por uma aplicação que tivesse direcionamentos feitos por meio de um workshop de 

contextualização. A segunda versão do método foi aplicada em Salvador – Brasil para um público 

de onze participantes. O direcionamento das etapas foi modificado para contemplarmos de forma 

mais assertiva e ampla as complexidades que envolvem os campos de estudos em questão, 

notadamente design e imaginário. Com a utilização da segunda versão do método elegeu-se fazer 
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um estudo comparativo, este será visto mais adiante no corpo da pesquisa. Abaixo segue a 

representação gráfica (quadro 3) das etapas das duas versões do AT.9 + 1.ED. 

 

Quadro 3: Representação gráfica das versões do método AT.9+1.ED nas suas versões 

 

1ª versão do método AT.9+1.ED 
 

2ª versão do método AT.9+1.ED 
 

  

 

Fonte: elaborado pela autora, 2018. 

 

A seguir a descrição das etapas das duas versões do método AT.9 + 1.ED. A primeira versão do 

AT.9 + 1.ED (teste arquetipal de 9 elementos + 1 elemento de design) foi concebida em 5 etapas 

e apresentava os seguintes protocolos: 

 

1 Por meio de workshop apresenta-se e contextualiza-se a pesquisa, o problema de 

design e a obra do Profeta Gentileza (inspiração projetual por meio do princípio da 

gentileza); 

2 Aplica-se o AT.9 (desenho, narrativa e questionário - Yves Durand); 

3 Constrói-se o Infográfico AT.9 + 1.ED para sugestões/ recomendações/soluções do 

problema de design com vistas a contemplar orientações do método. 

4 Responde-se ao Questionário AT.9 + 1.ED específico com questões de design e 

projeto;  

5 Análise de resultados do trajeto projetual do AT.9 + 1.ED. 



173 

 

 

 

 
DESCRIÇÃO DA 1ª VERSÃO DO MÉTODO AT.9 + 1.ED  

 
 

Os participantes preenchem uma ficha com dados pessoais e assinam o TCLE - Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (vide apêndice). Neste momento todos os participantes são 

identificados como o exemplo a seguir, DX.  

 

ETAPA 1: Workshop: Design, Projeto e Imaginário. 

Contextualização da pesquisa, do problema de design e dos propósitos do Profeta Gentileza 

ETAPA 2. Desenho (AT.9 – YVES DURAND)  

Segue-se o protocolo do AT.9 de Yves Durand e pede-se que se faça um desenho com os 9 

elementos. É utilizada folha A4 (29,7x 21 cm). Utilizando-se apenas lápis, sem borracha ou régua 

em um tempo de 30 minutos. 1- uma queda, 2-uma espada; 3-um refúgio; 4-monstro; 5- alguma 

coisa cíclica (que gira, que se reproduz ou que progride); 6- uma personagem; 7-água; 8- um animal 

(pássaro, peixe, réptil ou mamífero); 9- fogo. 

 

ETAPA 3. Narrativa (AT.9 – YVES DURAND) 

Segue-se o protocolo do AT.9 de Yves Durand e após o desenho o participante faz uma breve 

narrativa, explicando o seu desenho. 

 

ETAPA 4. Questionário (AT.9 – YVES DURAND)  

Segue-se o protocolo do AT.9 de Yves Durand e o participante responde a um questionário com 

as seguintes perguntas: 

 

I. Responda de modo preciso às seguintes perguntas:  
 

A. Em torno de que ideia central você construiu sua composição? Você hesitou entre duas 
ou mais soluções? Se sim, quais?  

B. Você foi eventualmente inspirado? Através do quê (leitura, filme, etc.)?  
C. Entre os nove elementos do teste de sua composição indique:  

 
1. Quais os elementos essenciais em torno dos qual você construiu o desenho? 

2. Quais elementos do desenho você teria vontade de eliminar? Por quê?  
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D. Como acaba a cena que você imaginou?  
E. Se você fosse participar da cena que você compôs, onde você estaria? O que você faria? 

 

ETAPA 5. Quadro AT.9 (AT.9 – YVES DURAND) 

Segue-se o protocolo do AT.9 de Yves Durand e preenche-se quadro abaixo. 

 
No quadro seguinte, você deve especificar:  

1. Por meio de que você representou os nove elementos do teste (coluna A) 

2. O papel, a função de cada uma de suas representações (coluna B)  

3. O que simboliza, para você, cada um dos nove elementos do teste (coluna C) 

 
 

A. Representado por B. Papel / Função C. Simboliza 

ELEMENTO    

Queda 
 

    

Espada       

Refúgio       

Monstro       

Cíclico       

Personagem       

Água       

Animal       

Fogo       
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ETAPA 6. Infográfico (AT.9 + 1.ED) 

O infográfico (figura 43) é uma prancha A2 (42x59,4 cm) onde o participante deverá colocar suas 

recomendações, sugestões, soluções para o problema de design (Embalagem Ovos Moles). Este 

espaço comtempla indicações referente aos nove elementos arquetipais sugeridos por Yves Durand 

e também contempla espaço livre para que o participante possa desenvolver seu trajeto projetivo. 

O processo é livre e deverá ser contemplado o que o participante considerar relevante para o 

problema de design proposto. 

 

 

Figura 43: Infográfico AT.9+1.ED – primeira versão. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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ETAPA 7. Questionário (AT.9 + 1.ED – primeira versão) 

Nesta etapa o participante deverá responder de modo preciso às seguintes questões em relação ao 

problema de design: 

 

1. Quais as sensações/sentimentos você teve ao pensar no problema projetual proposto? 

2. A solução/sugestão que vem a sua cabeça é inspirada em alguma coisa / produto / serviço 

ou acontecimento? Qual? Por quê? 

  

Dentre os nove elementos da sua composição, responda: 

1. Qual / Quais os principais elementos do seu desenho descrevem sua sensação/sentimento 

em relação ao problema de design proposto? Por quê? 

 

2. Qual / Quais elementos no seu desenho representam a tomada de decisão projetual para 

o problema de design proposto? Por quê? 

 

ETAPA 8. Análise do Trajeto Projetual (AT.9 + 1.ED) 

Etapa de análise com vistas a levantar os dados mais relevantes e recorrentes no em todo o processo 

com o objetivo de desenvolver de forma colaborativa a solução / recomendação / sugestão para o 

problema de design (Embalagem Ovos Moles).  

 

 

 

DESCRIÇÃO DA 2ª VERSÃO DO MÉTODO AT.9 + 1.ED  

 

Os participantes preenchem uma ficha com dados pessoais e assinam o TCLE - Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (vide apêndice). Neste momento todos os participantes são 

identificados como o exemplo a seguir, DX. Os participantes não sabem das etapas, vão 

vivenciando sem contextualização prévia. 

 

A segunda versão do AT.9 + 1.ED (teste arquetipal de 9 elementos + 1 elemento de design) foi 

concebida em 6 etapas e apresenta os seguintes protocolos: 
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1 Aplica-se o AT.9+1.ED (elemento de design, desenho, narrativa e questionário); 

2 Apresenta-se os propósitos (empatia, respeito, ética, gentileza, etc.) para projetar no 

séc. XXI por meio do Profeta Gentileza através de infográfico. 

3 Contextualiza-se o problema de design (Embalagem Cocada da Bahia); 

4 Entrega-se uma folha A3 (42 x 29.7 cm) em branco para produzir sugestões, soluções 

e/ou recomendações para o problema de design em questão; 

5 Sistematiza-se todas a informações e ações relevantes no Infográfico AT.9+1.ED; 

6 Análise dos resultados do trajeto projetual do AT.9+1.ED. 

 

 

 

ETAPA 1: Aplicação do AT.9 + 1.ED – protocolos. 

 

1. Pede-se que se faça um desenho com os 10 elementos (9 arquétipos + 1 

elementos relacionado ao problema de design) . É utilizada folha A4 (29,7x 21 cm). 

Utilizando-se apenas lápis, sem borracha ou régua em um tempo de 30 minutos. 1- uma 

queda, 2-uma espada; 3-um refúgio; 4-monstro; 5- alguma coisa cíclica (que gira, que se 

reproduz ou que progride); 6- uma personagem; 7-água; 8- um animal (pássaro, peixe, 

réptil ou mamífero); 9- fogo; 10- doce.  

 

2. Após o desenho o participante faz uma breve narrativa, explicando o seu 

desenho. 

 

3. Responder questionário AT.9+1.ED: 

 

1. Em torno de que ideia central você construiu sua composição? Você hesitou 

entre duas ou mais soluções? Se sim, quais?  

2. Você foi eventualmente inspirado? Através do quê (leitura, filme, etc.)?  
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Entre os 10 elementos do teste de sua composição indique:  

 

1. Quais os elementos essenciais em torno dos qual você construiu o desenho? 

2. Quais elementos do desenho você teria vontade de eliminar? Por quê? 

3. Como acaba a cena que você imaginou? 

4. Se você fosse participar da cena que você compôs, onde você estaria? O que 

você faria? 

5. Quais as sensações/sentimentos/imagens você teve ao pensar no doce? 

6. O doce que vem a sua cabeça é inspirado em algum acontecimento? Qual? 

Por quê? 

 
4. No quadro seguinte, você deve especificar: 

 

No quadro abaixo, trata-se de explicar: 

 

a) Pelo que você representou cada elemento da composição (coluna A). 

b) Qual o papel desempenhado na composição por cada um dos 10 elementos (coluna B). 

c) O que simboliza para você pessoalmente cada um dos 10 elementos (coluna C). 

 
A. Representado por B. Papel / Função C. Simboliza 

ELEMENTO    

Queda 
 

    

Espada       

Refúgio       

Monstro       

Cíclico       

Personagem       

Água       

Animal       

Fogo       

Doce    
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ETAPA 2: INFOGRÁFICO PROFETA GENTILEZA 

Apresentam-se os propósitos para projetar no cenário complexo do século XXI. 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2018. 
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ETAPA 3: PROBLEMA DE DESIGN 

Apresenta-se e contextualiza-se o problema design (Embalagem Cocada da Bahia). 

 

ETAPA 4: PRANCHA A3 (em branco / livre) 

Espaço para criação, sugestões, recomendações e/ou soluções. 

 

ETAPA 5: INFOGRÁFICO 

Espaço para sistematização e síntese dos dados relevantes levantados durante o trajeto projetivo 

proposto pelo AT.9+1.ED. 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2018. 

 

 

ETAPA 6: ANÁLISE DO TRAJETO PROJETUAL AT.9+1.ED 

Etapa colaborativa feita para desenvolvimento e construção da solução do problema de design.  
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4.3 APLICAÇÃO DO AT.9+1.ED 

Na primeira versão do método elege-se fazer a aplicação do modelo experimental AT.9+1.ED 

(Teste Arquetipal com 9 elementos + 1 Elemento de Design) por meio de workshops, pois abordam 

o conhecimento teórico aliado à prática, desse modo, existe um envolvimento muito maior dos 

participantes, possibilitando que a aplicação da pesquisa gere um conteúdo relevante tanto para o 

pesquisador, quanto para o público, pois a interação ocorre de maneira intensa devido à imersão 

ao tema. O workshop teve duração de 8 horas, na primeira aplicação (Portugal). No Brasil como 

já dito anteriormente o procedimento foi diferenciado, foi desenvolvido todo o processo em 5 

horas, onde utilizou-se exposição oral, orientação e acompanhamento.  

O objetivo modelo teste AT.9+1.ED (Teste Arquetipal com 9 elementos + 1 Elemento de Design) 

para a pesquisa de doutoramento em questão é realizar o estudo sobre subsidiar as tomadas de 

decisões projetuais privilegiando a dimensão simbólica, sem abandonar o racional. Jogamos luz nas 

imagens simbólicas com o intuito de buscar sentido e significado relevantes para o problema de 

design exposto. Trazer informações e elementos que possam de fato dar uma identidade particular, 

que possa fornecer sugestões e/ou recomendações. Não intentamos encontrar soluções, mas não 

descartamos essa possibilidade. O método propõe um aprofundamento diante do problema de 

design, que leva em consideração o processo, o trajeto antropológico, o erro, a incerteza, as 

complexidades, ou seja, um caminho para reflexão no projetar para o mundo complexo. 

 

Para a aplicação do AT.9+1.ED (Teste Arquetipal com 9 elementos + 1 Elemento de Design) 

elegemos trabalhar com sujeitos que tivessem alguma experiência com projetos no mercado, 

designers de qualquer área, formados ou em formação. Apesar da especificação de designers, 

tivemos participação de arquitetos por formação e que atuam na área de design. Entende-se que o 

AT.9+1.ED pode ser utilizado por qualquer indivíduo que trabalhe com projetos, mas por conta 

da nossa área de formação, tomamos a decisão de trabalhar com os nossos pares, por uma questão 

de contribuição específica para o campo do design. 

 

O primeiro workshop foi realizado no dia 03 de julho de 2018 com carga horária de 8 horas, na 

ÁRVORE - Cooperativa de Actividades Artísticas, Porto, Portugal. A Árvore é uma cooperativa 

cultural reconhecida pelo Estado português como um organismo privado de utilidade pública. 

Fundada no Porto em 1963 por artistas, escritores, arquitetos e intelectuais interessados em criar 

novas condições para a produção e difusão cultural, de forma livre e independente. Foram ofertadas 
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somente 13 vagas, tivemos as vagas esgotadas, entretanto, cinco pessoas não compareceram. Ao 

final tivemos a participação de 8 pessoas.  

 

O evento foi gratuito com certificado de participação. Utilizou-se a plataforma digital (Facebook e 

Google) para divulgação e inscrição das pessoas interessadas. Cada participante foi instruído a levar 

os seguintes materiais: celular, tablet ou notebook para pesquisa via internet, lápis, cola, tesoura, 

caneta, borracha, caderno para anotações e revistas/jornais que pudessem ser recortados. Utilizou-

se a sala de aula de pintura (figura 43) por ser um espaço amplo, diferente de uma sala de tradicional, 

pois permitia a integração com a natureza, dada a sua localização próxima ao Rio Douro.  

 

Figura 44: ÁRVORE - Cooperativa de Actividades Artísticas – Porto, Portugal. 

 

 

Fonte: arquivo pessoal, 2018. 

 

O problema de design definido se deu a partir de uma inquietação pessoal. Como “turista” me 

deparei com um produto regional, tradicional da doçaria portuguesa: A embalagem dos Ovos 

Moles (figuras 44 e 45). Conheci o produto na cidade onde foi criado, Aveiro. Segundo a cultura 

local (Portugal), os Ovos Moles têm origem nos conventos e data do século XVI. Enquanto que 

as claras dos ovos eram usadas para tarefas domésticas — para engomar a roupa, por exemplo —

, às gemas eram aproveitadas para fazer os doces, e essa é base para praticamente a maioria dos 

doces portugueses. O doce é coberto com hóstia, em formas que remetem para a cidade de Aveiro 

e a sua tradição de pesca e proximidade com o mar — os peixes, os búzios ou as conchas. A 
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genuinidade dos Ovos Moles de Aveiro foi reconhecida pela União Europeia que lhe atribuiu, e 

pela primeira vez a um produto português, a denominação de Indicação Geográfica Protegida. 

Enquanto “consumidora, turista e designer” não pude deixar de perceber que a embalagem não 

traduzia o doce, sua história, sabor e tradição, logo seria um problema de design. Como o workshop 

seria aplicado em Portugal, resolvi usá-lo também por conta do vínculo com espaço e sua cultura, 

já que a possibilidade de termos profissionais do país era maior, entretanto, 50% dos participantes 

(4 pessoas) eram brasileiros.  

 

Figura 45: Ovos moles – doce tradicional português. 

 

 

 

 

Fonte: arquivo pessoal, 2018. 

 

Figura 46: Embalagem Ovos Moles, problema de design a ser examinado em Porto - Portugal. 

 

 

Fonte: arquivo pessoal, 2018. 
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No Brasil, o problema de design a ser estudado também terá o mesmo conceito de escolha, 

embalagem de doce tradicional – Cocada da Bahia (figura 47). Doce tradicional angolano e típico 

na Bahia, a cocada foi trazida pelos negros africanos, que aqui chegaram como escravos, e a 

inseriram em nossa culinária. É símbolo de nossa tradição e cultura e vendida tradicionalmente no 

tabuleiro das baianas de acarajé. Conta-se que o leite de coco era usado para ensopados e moquecas, 

o bagaço do coco era aproveitado também e virava cocada branca ou preta. A diferença é que a 

mais escura leva rapadura ou melaço de cana. As cocadas viraram souvenir de forma industrializada. 

Sua embalagem tem o mesmo problema do doce português, não traduz suas características 

singulares da Bahia, a embalagem apresenta imagens massificadas e não traduz a cultura, história e 

tradição local, além dos problemas de gráfico-visuais de design. 

 

Figura 47: Doce tradicional vendido pelas baianas e a embalagem de cocada industrializada. Problema de 

design a ser examinado no Brasil – Salvador – Bahia. 

 

 

 

Fonte: arquivo pessoal, 2018. 
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A pesquisa foi aplicada no Brasil em Salvador – Bahia em dois momentos, a primeira aplicação no 

Brasil se deu no dia 21 de setembro de 2018 na Escola de Belas Artes (figura 48) da Universidade 

Federal da Bahia com a participação 06 pessoas. A EBA foi fundada em 17 de dezembro de 1877, 

e é uma das escolas mais respeitadas no país, sendo a segunda escola superior de arte do Brasil. A 

Escola de Belas Artes oferece quatro cursos de graduação. São três bacharelados – Artes Plásticas, 

Design e Superior em Decoração – e uma licenciatura em Desenho e Plástica. Atende alunos de 

pós-graduação nos cursos de Mestrado, Doutorado e Especialização em Arte Educação. 

 
 
Figura 48: Escola de belas Artes da Universidade Federal da Bahia.  

 

 

Fonte: Disponível em: http://www.belasartes.ufba.br/cursos/pos-graduacao/. Acesso: 22/09/2018 

 

No segundo momento, no dia 28 de setembro de 2018 a pesquisa foi aplicada na UNEB – 

Universidade do Estado da Bahia (figura 49) com a participação de 05 pessoas. A UNEB é uma 

das maiores instituições do ensino superior do estado da Bahia, fundada em 1983, possui 29 

Departamentos instalados em 24 campi. Atualmente, a universidade disponibiliza mais de 150 

opções de cursos, inclusive o curso de Design e habilitações nas modalidades presencial e de 

educação a distância (EaD), nos níveis de graduação e pós-graduação.  

 

Figura 49: UNEB - Universidade do Estado da Bahia. 

 

Fonte: Disponível em: https://educacao.estadao.com.br/fotos/geral,campus-de-salvador-da-universidade-do-estado-
da-bahia-uneb,908338. Acesso: 02/10/2018 
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4.4 CONSOLIDAÇÃO DE DADOS 

 

A consolidação dos dados será feita com a organização, reunião e análise dos documentos e 

procedimentos propostos pelo AT.9 + 1.ED. As análises serão feitas a partir das recorrências 

simbólicas. O interesse pelo estudo do imaginário não se limita a explorar a “substância” profunda 

do mito, mas intenta compreender também a ação humana no quadro das dinâmicas históricos-

culturais e políticas envolventes, ou seja, os textos, os intertextos e os contextos (ARAUJO, 

BAPTISTA, 2003, p.15). Desta forma a intenção é observar como as imagens simbólicas que 

aparecem durante o processo podem ajudar na resolução do problema de design proposto. 

Os sujeitos participantes serão referenciados por DX (ex. D1). Serão apresentados todos os 

procedimentos e protocolos. O infográfico foi desenvolvido no primeiro momento foi feito no 

tamanho A2 (59,4 x 42 cm), no segundo momento, onde ocorreu uma reestruturação do método, 

optou-se pelo formato A3 (42 x 29,7 cm). A ideia de organizar todo o processo projetivo em forma 

de infográfico se deu por ser uma linguagem utilizada pelo campo do design e também por seu 

conceito. Os símbolos suscitados a partir do problema de design vão aparecer de alguma forma em 

todas as etapas e esses símbolos vão apontar os conteúdos relevantes, que comtemplem sentido e 

significado para uma solução projetual assertiva e adequadas as demandas e seus possíveis 

desdobramentos.  

A partir da problematização identificada no método AT.9 + 1.ED começa-se a perceber algumas 

orientações do trajeto antropológico, o percurso das ideias, as imagens primordiais que habitam o 

imaginário (cliente/designer), que desta forma começa a ganhar forma e que posteriormente 

passaram a ser materializadas em símbolos. É relevante compreender que essa procura quase nunca 

é consciente, pois se trata de uma atividade da imaginação simbólica. Quando as apreciações são 

extintas, as imagens auferem mais força em sua expressão, resultando em mais possibilidades de 

soluções. Os símbolos revelados se organizam nas estruturas simbólicas heroicas (separação), 

dramáticas (harmonização) ou místicas (intimidade, eufemismo). Durand aponta: 

 

É o inconsciente que fornece a forma “arquetípica”, “vazia” em si mesmo, que 
para se tornar sensível à consciência “é preenchida de imediato pelo consciente 
com a ajuda de elementos de representação, conexos ou análogos”. O arquétipo 
é, pois, uma forma dinâmica, uma estrutura organizadora das imagens, mas que 
transvaza sempre as concreções individuais, biográficas, regionais e sociais, da 
formação das imagens (Durand, 1995, p. 56). 
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O imaginário também está associado ao empírico, à experiência, ao corpo desde o nascimento e os 

efeitos que estão relacionados com as motivações simbólicas. É desta perspectiva que se estabelece 

a análise de dados do método proposto. Existem símbolos com multiplicidade de sentidos e 

significados, desta forma podem transitar dentro das estruturas dependendo do contexto.  A Teoria 

Geral do Imaginário tem um desígnio propositivo de análise, observação, compreensão da 

produção humana, destarte, as estruturas não devem ser empregadas como modelos, categorias ou 

fórmulas para aplicação. Como já foi visto, as estruturas das imagens estão estabelecidas entre dois 

regimes, diurno (estrutura heroica) e noturno (estrutura sintética e mística), a saber, (quadro 5): 

 

Quadro 3: Classificação isotópica das imagens feito com base no quadro de DURAND, 2002, p.443. 

 

 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Para efeitos didáticos é relevante retomar os conceitos para o entendimento da proposição de 

análise do trajeto projetual. O regime diurno que compreende a estrutura heroica do imaginário 

(ou esquizomórfica) representa “uma vitória sobre o destino e sobre a morte” é uma reconquista 

da potência perdida.  Caracteriza-se por uma lógica da antítese que prevalece a distinção e análise.  
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o Símbolos de ascensão (elevação): verticalidade, angelismo, gigantismo, potência, 

guerreiro, chefe, etc.); 

o Símbolos espetaculares (relativos a visão): ver é saber, a luz, o sol, a pureza, etc.; 

o Símbolos da divisão (ou diairéticos): armas do herói ou espirituais, combate, etc. 

 

O regime noturno oposto ao diurno se ocupa em fundir e harmonizar, trabalha de duas maneiras: 

a mística (construção de uma harmonia) e a sintética (movimento cíclico do destino, progesso do 

tempo). Neste regime a queda é heroica, a descida é para busca do conhecimento, e a harmonização 

dos contrários é uma perspectiva pacificadora. Os símbolos do regime noturno com estrutura 

mística negam a morte e cria um mundo em harmonia que se ancora no aconchego e na intimidade 

de si e das coisas, tem uma descida lenta. 

 

o Símbolos da inversão: eufemismo, encaixamento (engolir), repouso, comunhão, noite 

divina, mater e matéria, etc. 

o Símbolos da intimidade: o túmulo, o repouso, moradia, taça, alimentação, etc. 

o Os símbolos do regime noturno com estrutura sintética revelam que o tempo é positivo, 

ou seja, o movimento cíclico do destino, o progresso do tempo, a harmonização dos 

contrários mantém uma dialética que preserva os opostos e as distinções indicando um 

percurso histórico e progressista. 

o Símbolos cíclicos: repetição, progresso, ciclo lunar, espiral, serpente, roda, engrenagem, 

árvore, floração, frutificação, roca, etc. 

 

O imaginário, como mobilizador e evocador de imagens, utiliza o simbólico para exprimir-se e 

existir e, por sua vez, o simbólico pressupõe a capacidade imaginária. Em verdade, nossa realidade 

é muito mais “imaginária”, pois vivemos o cotidiano em função das projeções e identificações que 

fazemos das representações, das diversas máscaras que compõem a persona que somos. É o 

encontro entre as pulsões subjetivas do indivíduo e as intimações objetivas provenientes do meio 

natural e social. Durand elucida: 

O símbolo é, portanto, o poder equilibrante por excelência; ele lastreia a libido 

com um “sentido” e carrega a consciência com uma energia que lhe permite uma 

constante “ salto para a frente”, figurativo[...]O símbolo é o encontro necessário 

de dois modos exclusivos de identidade: a identidade do simbolizante, que 
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localiza e “encarna” o sentido, e também a identidade do simbolizado, que 

transcende todos os limites locais; que se situa no que a física moderna chama de 

“não-separabilidade” (DURAND, 1995, p.37). 

 

Durand nos apresenta as constelações de imagens que se estruturam a partir da percepção da 

iminência da morte. Em resposta a esses símbolos, manifestam-se outros símbolos, dependendo 

das motivações simbólicas são três estruturas: heroica (esquizomórficas); dramática (sintéticas) e 

mística (antifrásicas). É por meio dessas três estruturas que se compõe um modelo de compreensão 

dos símbolos presentes nas produções humanas. Vide a classificação isotópica com mais detalhes 

das estruturas das imagens e dos reflexos dominantes das imagens (quadro 6) (copulativo, nutrição 

e posição). 

 

 

Quadro 4: Classificação isotópica das imagens (reflexos dominantes). 
 
 

 
 
Fonte: PEREIRA. Ana Maria Fernandes Pires. Iniciação e simbolismo na narrativa de transmissão oral para a 
infância: a obra de Alexandre Parafita. Tese de doutoramento – UMinho, Julho 2015. Portugal 

 

 

 

Pitta explica: 

Assim é que o reflexo de posição (ereta para o homem) correspondem as imagens 
de elevação, divisão, luta; ao reflexo de deglutição, equivalem as imagens de 
interiorização, descida, harmonização, contemplação; ao reflexo de copulação, 
correspondem as imagens de ciclicidade, de ritmo, de diálogo, de progresso 
(PITTA, 2005, p.22) 
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Durand ainda ressalta o papel do imaginário colocando que todo pensamento humano passa por 

processos simbólicos, “por consequência, o imaginário constitui o conector obrigatório pelo qual 

forma-se qualquer representação humana”. Salienta ainda, o fato de que esses sistemas de 

simbolização são apreendidos e, essa aprendizagem pode variar de acordo com o meio socio-

cultural. O imaginário humano é um manacial criativo que (re)sente o mundo de forma criadora; 

um mistério que emerge de nós na forma de criação (divina) e que transforma o húmus insignificante 

da natureza em mundo humanizado (RUIZ, 2003, p.24). 

 

Na consolidação dos dados tem-se as seguintes informações abaixo relacionadas. 

Total de sujeitos envolvidos na pesquisa empírica (Brasil e Portugal) 19 pessoas, sendo: 

 

o Portugal - 8 participantes 

o Brasil - 11 participantes 

o Brasileiros – 15 pessoas 

o Portugueses – 4 pessoas 

o Profissionais – 12 pessoas 

o Estudantes – 7 pessoas 

 

A consolidação e análise de dados será feita de forma holística, considerando 3 etapas para que seja 

possível identificar os sentidos, significados, atributos, princípios, a “alma” que norteará o projeto.  

Deverá ser observado a recorrência imagético-simbólica em todo o processo projetivo com vistas 

a indicar as possíveis sugestões / recomendações / soluções.  

 

 ETAPA 1 

Examinar os resultados do teste AT.9+1.ED com vistas a entender as ações no processo do 

trajeto projetual. Isso ajudará a revelar significados e sentidos ocultos da intenção do 

participante em relação ao problema de design proposto. 
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 ETAPA 2 

Analisar o quadro AT.9 sugerido por Yves Durand, quadro que indica o papel, a função, a 

representação e a simbolização; com o objetivo de encontrar as recorrências em todo o 

processo proposto pelo AT.9+1.ED. Essa etapa tem o objetivo de ratificar os sentidos e 

significados levantados no processo, sendo aporte relevante para a construção de 

recomendações/sugestões/ soluções que abarquem as complexidades. 

 

 ETAPA 3 

Avaliar a prancha A3 de livre criação/sugestão/recomendação / solução e o infográfico 

AT.9+1.ED e que se refere à sistematização e síntese do trajeto projetivo por meio do 

imaginário criador. É um aporte imagético-simbólico que propõe evidenciar as questões 

relevantes para a solução do problema de design proposto. 

 

Durand (1988) propõe uma perspectiva de “hermenêutica instauradora”, a restauração do 

pensamento simbólico que vem convergindo para novas e duradouras abordagens do 

desenvolvimento do conhecimento, o autor não se contenta com explicações “redutivas” herdadas 

do positivismo, pois, em primeiro momento o conhecimento simbólico é definido triplamente 

como um pensamento indireto, presença figurada da transcendência e compreensão epifânica que 

aparece como desfavorável a pedagogia do saber no ocidente, senhor do erro e da falsidade.  

O símbolo faz parte da categoria do signo, entretanto a maioria dos signos são subterfúgios de 

economia para as operações mentais, pois remete a um significado que pode estar presente ou 

verificado. Segundo Casirrer apud Durand (1988) um sinal é uma parte do mundo físico do ser 

(being), um símbolo é uma parte do mundo humano da significação (meaning). Durand explana: 

Pode-se, então, pelo menos em teoria, distinguir dois tipos de signos: os 
arbitrários, puramente indicativos que remetem a uma realidade significada, 
senão presente pelo menos sempre representável, e os signos alegóricos, que 
remetem a uma realidade significada dificilmente apresentável. Estes últimos são 
obrigados a figurar concretamente uma parte da realidade que significam 
(DURAND, 1988, p.13). 
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Assim se chega à imaginação simbólica, quando o significado não é mais absolutamente 

apresentável e o sino pode referir-se a um sentido, não a um objeto sensível (Durand, 1988). Por 

exemplo, o mito simbólico revela a experiência humana, o além-morte, ou seja, o símbolo evoca 

naturalmente o que está ausente, o que não é percebido objetivamente, como diz Jung, é a melhor 

figura possível para designar o desconhecido de modo mais clara.  

Em síntese, será analisado as redundâncias imagéticas (mítico-simbólicas), relacionados ao 

problema de design abordado. Interpretar a linguagem simbólica, não só para ampliar o campo do 

conhecimento e aprofundar as questões relacionadas ao problema de design, como também para 

perceber o que está subjacente à ação criadora. O símbolo tem a propriedade de manifestar um sentido 

do qual é portador e pode ser rico de numerosos sentidos ao mesmo tempo do significante e do 

significado, este duplo imperialismo na imaginação simbólica constitui uma flexibilidade do símbolo. 

Significante e significado, tem um caráter comum, a redundância. Ao identificar as recorrências repete-

se o ato epifânico.  É através do poder de repetir que o símbolo ultrapassa indefinidamente sua 

inadequação fundamental. Mas essa repetição não é tautológica: ela é aperfeiçoadora através de 

aproximações acumuladas (DURAND, 1988, p.17). A redundância pode ser comparada a uma espiral 

que a cada repetição contorna sempre o seu foco, seu centro. 

Não que um único símbolo não seja tão significativo como todos os outros, mas o 
conjunto de todos os símbolos sobre um tema esclarece os símbolos, uns através 
dos outros, acrescenta-lhes um “poder” simbólico suplementar (DURAND, 1988, 
p.17). 

 

O design do infográfico em espiral foi desenvolvido com base no conceito da redundância, da 

repetição para que fosse possível engendrar informações, sugestões, recomendações e/ou soluções 

com foco no problema de design. A ideia é dar atenção particular, circundar o problema de design 

para que sejam levantados no trajeto projetual informações relevantes com base no sensível. A 

intenção principal deste mecanismo seria associar as formas no âmbito visual, possibilitando uma 

sucessão crescente ou indefinida de acontecimentos. Neste caso, a ideia continua associada, de alguma 

forma, ao cíclico, ao progresso, ao desenvolvimento. A propriedade da redundância aperfeiçoadora 

pode revelar uma organização do universo simbólico à medida que esclarece as imagens, textos, 

objetos, etc. materializados em todo o processo do método AT.9+1.ED. 
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No trajeto projetivo proposto pelo AT.9+1.ED será possível observar um conjunto de relações de 

ideias imagéticas, simbólicas e verbais, ou seja, um símbolo iconográfico constituído de múltiplas 

redundâncias. A partir da identificação destas redundâncias em todo o processo, será feita uma 

análise dos símbolos recorrentes, levantando-se as considerações relevantes no processo projetivo 

e criador engendrado via imaginário. Entende-se que a observação por esta perspectiva da ação 

humana poderá ser o fio condutor para encontrar para engendrar sugestões/recomendações ou 

quem sabe soluções que tragam contribuições do simbólico para o projeto.  

 

Detenhamo-nos agora nessa definição, nessas propriedades e nessa classificação 
sumária do símbolo enquanto signo que remete a um indizível e invisível 
significado, sendo assim obrigado a encarnar concretamente essa adequação que 
lhe escapa, pelo jogo das redundâncias míticas, rituais, iconográficas que 
corrigem e completam inesgotavelmente a inadequação. Já se vê, de imediato, 
que esse modo de conhecimento, jamais adequado, jamais “objetivo”, pois nunca 
atingiu um objeto e se deseja sempre essencial, pois basta a si mesmo e carrega 
consigo, escandalosamente, a imagem imanente de uma transcendência, jamais 
explícita mas sempre ambígua e frequentemente redundante[...] (DURAND, 
1988, p.19) 

 

Esta escolha de análise foi feita para ajudar a revelar este conjunto de informações importantes, 

conduzindo o designer a refletir sobre os símbolos encontrados, a fim de descobrir o valor e o 

significado de uma realidade vibrante e instauradora no processo projetivo. O símbolo é a 

recondução do sensível, do figurado ao significado, como diz Durand (1988) é epifania, ou seja, 

aparição do indizível, pelo e no significante. É a exaltação arquetípica do símbolo que nos dá o seu 

sentido e nos ajuda a construir um trajeto projetivo com “alma”. 
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4.5 ANÁLISE DE RESULTADOS  

A análise dos resultados obtidos pelo AT.9+1.ED se dará em forma de panorama, amplo quadro 

circular que permite ao espectador, colocado num ponto central, observar. Esta escolha se dá pela 

complexidade e quantidade dos aspectos levantados em cada trajeto projetivo. Serão pontuados e 

examinadas as recorrências durante o processo e também as indicações evidenciadas como 

relevantes para os sujeitos envolvidos, sobretudo pelos elementos que representam 

simbolicamente: 

o Decisão projetual; 

o Sensações/sentimentos ao pensar no problema projetual proposto; 

o Solução/sugestão que inspirou as recomendações / sugestões / soluções; 

o Propósitos para projetar - Profeta Gentileza. 

Vale lembrar que para os primeiros oito participantes a seguir (Porto-Portugal) foi aplicado a 

primeira versão do método AT.9+1.ED. Nos demais foi aplicada a segunda versão. Será feita uma 

análise comparativa e também será elucidado sobre o processo de transição dos protocolos e 

procedimentos. Na primeira etapa em Portugal o resultado foi muito satisfatório ratificando que 

os dados levantados tornaram o trajeto projetual de mais sentindo, desta forma dotando as soluções 

e/ou recomendações do problema de design de mais significado, entretanto, houve uma 

"contaminação" dos sujeitos pela proposta em que o método foi aplicado. Apesar desta variável e 

comparando os resultados, foi observado que não houve diferenças significativas que 

comprometessem o trajeto projetivo e seus desdobramentos e resultados, notou-se apenas uma 

valorização de determinados aspectos simbólicos que surgiram pelo direcionamento da primeira 

versão do método. 

Na segunda proposição de aplicação do método AT.9+1.ED notou-se um trajeto com mais 

“liberdade”, ou seja, menos controle e "contaminação", desta forma os sujeitos se referiram com 

mais independência as questões relacionadas a sua experiência e vivência pessoal, mais afinadas 

com seu repertório.  
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PROTOCOLOS AT.9+1.ED – Versão 1 

PARTICIPANTE - D1 

Idade: 45 - Sexo: F – Escolaridade: Licenciatura  

Curso: Licenciatura em Design de Ambientes 

Profissão: Designer e Fotógrafa – Tempo de atuação no mercado: 10 anos 

País / Cidade: São Paulo (Brasil) / Porto (Portugal)  

 

ETAPA 1: Workshop: Design, Projeto e Imaginário. 

Contextualização da pesquisa e do problema de design – Embalagem Ovos Moles 

 

ETAPA 2. Desenho – D1 (AT.9 – YVES DURAND)  
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ETAPA 3. Narrativa - D1 (AT.9 – YVES DURAND) 

 

Explique o seu desenho: 

 

“O meu desenho centra-se no combate do monstro devorante, faminto, por um palhaço a empunhar uma espada. O 

humor é uma estratégia de guerra, pode ser uma boa defesa, por vezes é ataque para apaziguar e ampliar a consciência. 

Como cenário, há uma paisagem montanhosa, com altitude, pois os cumes são pontiagudos, seguindo uma forma 

menos afetiva provocada pelo sentimento de discordância levantado pela problemática do exercício (produto + 

embalagem desadequada). A queda é representada por uma cachoeira que vem da montanha. Nesse ambiente há 

uma cabana, que é o refúgio do palhaço, com lareira e uma fogueira ao lado. Um gato aparece como um símbolo de 

“ponte” entre o doméstico e o selvagem, entre a segurança e a aventura. O gato representa a vontade de liberdade e 

independência, mas ao mesmo tempo de afeto e fidelidade consigo próprio. A árvore representa o elemento cíclico, que 

reproduz conforme a época o que é adequado e obedece a um ritmo próprio. A espada é quase um elemento central, 

representando a ação e o processo de mudanças determinado por uma ação (ela ameaça, impõe-se e, se usada, fere ou 

mata. ” 

 

 

ETAPA 4. Questionário - D1 (AT.9 – YVES DURAND)  

Responda de modo preciso às seguintes perguntas:  

 

Em torno de que ideia central você construiu sua composição? Você hesitou entre duas ou mais 

soluções? Se sim, quais?  

“ Eu pensei no mostro como ideia central e no seu combate. A seguir, queria enquadrar o refúgio, mas tudo ficou em 

segundo plano como um cenário. ” 

 

Você foi eventualmente inspirado? Através do quê (leitura, filme, etc.)?  

“ O palhaço foi inspiração do próprio diapositivo apresentado no workshop: Hitler x Charles Chaplin. ” 
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Entre os nove elementos do teste de sua composição indique:  

 

Quais os elementos essenciais em torno dos qual você construiu o desenho? 

“ Da espada e do monstro. ” 

 

Quais elementos do desenho você teria vontade de eliminar? Por quê?  

“ Nenhum, mas gostaria de representar melhor a queda d`água. A cachoeira também é um elemento simbólico que 

representa ciclo, renovação, limpeza, vitalidade. ” 

 

Como acaba a cena que você imaginou?  

“ Com a retração e fuga do monstro. Não consigo imaginar a morte, mas sim a transformação da motivação do 

elemento perturbador, ameaçador. ” 

 

Se você fosse participar da cena que você compôs, onde você estaria? O que você faria? 

“ Eu sou o palhaço. ” 
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ETAPA 5. Quadro AT.9 - D1 (AT.9 – YVES DURAND) 

 

No quadro seguinte, você deve especificar:  

 

1. Por meio de que você representou os nove elementos do teste (coluna A) 

2. O papel, a função de cada uma de suas representações (coluna B)  

3. O que simboliza, para você, cada um dos nove elementos do teste (coluna C) 

 

 
A. Representado por B. Papel / Função C. Simboliza 

ELEMENTO    

Queda Cachoeira / Queda 
d`água 

 Seguir o fluxo natural  Renovação, Limpeza 

Espada  Espada  Combate, ação  Ataque 

Refúgio  Cabana Proteção enquanto 
processamos algo e 
levamos tempo 

 Proteção 

Monstro  Boneco Monstruoso  A queda 
problemática 

 Antítese, ataque, 
questionar-perigo 

Cíclico  Árvore  Respeito pelo ritmo 
da natureza 

 Indivíduo 
autossuficiente 

Personagem  Palhaço  A força do humor, da 
inteligência 

 Sujeito da ação 
Atacar / Combater 

Água  Cachoeira  Vitalidade, saúde  Dar vida, alimentar, 
limpar 

Animal  Gato  O paradoxo da 
necessidade de 
segurança x aventura 

 Companhia, 
existência de um 
indivíduo 

Fogo  Fumaça  Força vital, vontade, 
coragem 

 Calor, proporcionar 
alimentos 
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ETAPA 6. Infográfico AT.9+1.ED - D1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



200 

 

 

 

ETAPA 7. Questionário AT.9+1.ED - D1  

 

Responda de modo preciso às seguintes questões em relação ao problema de design 

 

Quais as sensações/sentimentos você teve ao pensar no problema projetual proposto? 

“ Desafio interessante de desconcertar algumas formas de pensar. Não achei difícil, mas extremamente motivador. 

Acredito que o desenvolvimento do projeto se dá no processo, portanto “entro de cabeça” no processo, mesmo sem 

saber qual será a conclusão. Eu confio no processo, assim como o verdadeiro viajante que desfruta o caminho e não 

propriamente o destino. ” 

 

A solução/sugestão que vem a sua cabeça é inspirada em alguma coisa / produto / serviço 

ou acontecimento? Qual? Por quê? 

“ Foi inspirada por uma imagem produzida no exercício projetual, onde centrava-se na ação. A ação pelas mãos, 

pelo contato humano, pelas mãos. ” 

 

 

Dentre os nove elementos da sua composição, responda: 

  

Qual / Quais os principais elementos do seu desenho descrevem sua sensação/sentimento em 

relação ao problema de design proposto? Por quê? 

“ A árvores porque representa o respeito e a adequação aos ciclos, por ser perseverante e responder à autossuficiência. 

Para o problema proposto, representa o respeito pelo tempo e flexibilidade às mudanças, mantendo a essência. ” 

 

Qual / Quais elementos no seu desenho representam a tomada de decisão projetual para o 

problema de design proposto? Por quê? 

“ A espada, pois representa a ação de mudança, a ruptura com algo que não está bem para poder transformar em 

algo melhor. É a coragem e ousadia. É a força e determinação. 
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ETAPA 8. Análise Trajeto Projetual AT.9+1.ED - D1 

Com base no trajeto projetual de D1, foi feita uma análise holística observando as imagens 

simbólicas recorrentes, desta forma D1 levanta e elenca os seguintes dados para o problema de 

design (Embalagem Ovos Moles): A embalagem deve apresentar textura, a cor dourada (luxo, luz) 

deve estar presente, pois, representa a cor do doce, também pode transmitir a explosão do sabor.  

O dourado também simboliza o fogo, que é força, purificação, está ligado ao coração, às emoções.  

D1 ratifica a importância da humanização na resolução do problema de design. O dourado remete 

ao ouro que o metal mais precioso da natureza, logo a embalagem deve transmitir essa qualidade. 

Também deverá ter característica de ser um presente especial, para além do doce, entretanto é 

necessário que a tradição. A “alma” da embalagem deve transmitir: prazer, sentidos, bem-estar, 

orgânica, originalidade, felicidade, exclusividade, força, modernidade.  

D1 tem a imagem recorrente do alimento, que é o que nutre, preenche, sacia, sustenta, produz 

energia. Nomeadamente coloca no processo: Maçã, gengibre e chocolate. A maçã é a fruta da 

discórdia, da imortalidade, do pecado. Representa fecundidade, Fruta que mantém a juventude, 

símbolo de renovação e frescura. O gengibre é o sabor e cheiro intenso, protegem o organismo, 

alimento antigo. O chocolate despertar diversos sentidos, capacidade de substituir a linguagem no 

relacionamento humano, estabelecendo ou consolidando laços, pois além de ser um alimento, é 

considerada uma demonstração de afetividade. 

No processo projetivo de D1, pode-se notar a recorrência de alguns “arquétipos atributos de 

inspiração”. A Espada: Resolver o problema, transformar em algo melhor, justiça, guerreiro, a 

liberação de desejos; quebra a escuridão da ignorância, desata nós.  A Árvore (cíclico): Tempo, 

repetição do ato criador, sugere o devir, progressão do tempo. Árvore remete a verticalidade do 

homem, símbolo da vida, floração, frutificação, gera alimento, mantém a essência. Reuni todos os 

elementos: água circula com sua seiva, a terra é integrada em seu corpo pelas raízes, o ar alimenta 

suas folhas, o fogo surge de sua fricção.  

A Água (cachoeira): Matéria-prima, Elixir da vida, Alimenta, Limpa Purifica, Vitalidade, Saúde. 

Retorna a fonte, também pode referir-se a morte simbólica, transformação. A cachoeira simboliza 

dinamismo. Manifesta possibilidades infinitas, canaliza para proveito espiritual. Por outro lado, a 

cachoeira simboliza permanência da forma, apesar da mudança da matéria, permanece igual, mas 

nunca é a mesma. O Fogo (fumaça/chaminé): Calor, cozinha o alimento, força vital, vontade, 
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Purificação alquímica. O fogo corresponde ao vermelho, verão e coração. A natureza do fogo é 

ambivalente: divina e demoníaca. A fumaça é o indício do fogo, simboliza a relação entre a terra e 

o céu, restauração da vida. 

Em sua tomada de decisão para o problema de design proposto (Embalagem Ovos Moles), D1 

afirma que simbolicamente é a espada que representa essa ação - “ A espada, pois representa a ação de 

mudança, a ruptura com algo que não está bem para poder transformar em algo melhor. É a coragem e ousadia. É 

a força e determinação. ” - Do ponto de vista do método AT.9+1.ED o trajeto projetivo de D1 aponta 

para uma solução projetual que contempla as demandas projetivas para o século XXI, considerando 

a humanidade e a natureza com respeito a diversidade, a ética e a preservação histórica e cultural 

do produto (Ovos Moles). 

 

Ao escolher a simbolicamente a espada para representar suas decisões no trajeto projetivo, D1 

encara o problema proposto com bravura e habilidade. Neste contexto a espada tem uma função 

de criação por meio do conhecimento e liberação dos desejos, pois o prazer é uma das 

características indicadas por D1. D1 constrói um percurso que resguarda e abarca aspectos ligados 

ao bem-estar, a emoção, a tradição, “... o respeito pelo tempo e flexibilidade às mudanças, mantendo a 

essência.”  

 

Observa-se que os dados levantados pelo AT.9+1.ED auxiliam D1 para uma solução que também 

pauta a consciência de forma mais expandida, através do humor: “O humor é uma estratégia de guerra, 

pode ser uma boa defesa, por vezes é ataque para apaziguar e ampliar a consciência. Em um método tradicional 

que não comtempla com assertividade as dimensões do sensível e do imaginário, dificilmente seria 

evidenciado esse tipo de conceito tão subjetivo, pois a forma objetiva e pragmática nos projetos 

contemporâneas dão ênfase ao material, cores, texturas, formas, desta forma esquecendo que o 

encantamento também se dá pelo imaterial, pelas emoções e interações. 

 

D1 recomenda as seguintes características para a solução projetual: sentido, alma, simplicidade, 

exclusividade, prazer, organicidade, força, tradição, ousadia, originalidade, ou seja, pontua aspectos 

que buscam o encantamento entre o usuário e o produto. “ Eu confio no processo, assim como o verdadeiro 

viajante que desfruta o caminho e não propriamente o destino. ” A ação pelas mãos, pelo contato humano, pelas 

mãos. ” 
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PROTOCOLOS AT.9+1.ED – Versão 1 

PARTICIPANTE – D2 

Idade: 20 - Sexo: F – Escolaridade: Licenciatura  

Curso: Licenciatura em Design de Comunicação 

Profissão: Estudante – Tempo de atuação no mercado: sem atuação 

País / Cidade: Porto (Portugal)  

 

 

ETAPA 1: Workshop: Design, Projeto e Imaginário. 

Contextualização da pesquisa e do problema de design – Embalagem Ovos Moles 

 

ETAPA 2. Desenho – D2 (AT.9 – YVES DURAND)  
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ETAPA 3. Narrativa - D2 (AT.9 – YVES DURAND) 

Explique o seu desenho: 

“ Para representar uma coisa cíclica desenhei um sol que representa a repetição dos dias. Quanto ao fogo e a água 

optei pela representação mais básica e reconhecível destes elementos, assim como uma representação figurativa do 

espaço. No monstro devorante desenhei as garras porque associei a forma imediata o devorar à comida daí ser uma 

mão, consequentemente desenhei um padeiro ou pasteleiro interligando os dois elementos pela mesma associação. No 

refúgio desenhei uma tenda que representa um lugar muito especial para mim. No animal desenhei um avestruz pelos 

ovos e por fim uma montanha para a queda decido a sua inclinação. ” 

 

ETAPA 4. Questionário - D2 (AT.9 – YVES DURAND)  

Responda de modo preciso às seguintes perguntas:  

Em torno de que ideia central você construiu sua composição? Você hesitou entre duas ou mais 

soluções? Se sim, quais?  

“ A minha ideia central foi desenhar elementos separados, embora tenha pensado fazer uma composição 

equilibrada, mas os elementos para mim, não estavam todos interligados. ” 

 

Você foi eventualmente inspirado? Através do quê (leitura, filme, etc.)?  

“ A minha inspiração surgiu por vivências que já experienciei, por coisas que vi no meu dia-a-dia. ” 

 

Entre os nove elementos do teste de sua composição indique: 

 

Quais os elementos essenciais em torno dos qual você construiu o desenho? 

“ No fundo o elemento essencial é o cíclico porque todo o resto surgiu influenciado por ele embora não tenha destaque 

na composição. ” 

 

Quais elementos do desenho você teria vontade de eliminar? Por quê?  

“ Eu eliminaria a espada e o monstro por representarem coisas negativas. ” 
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Como acaba a cena que você imaginou?  

“ A cena que eu imaginei acaba com o sol a pôr-se. ” 

 

Se você fosse participar da cena que você compôs, onde você estaria? O que você faria? 

“ Eu estaria no refúgio por ser um lugar tranquilo e protegido de alguns elementos presentes. ”  

ETAPA 5. Quadro AT.9 - D2 (AT.9 – YVES DURAND) 

No quadro seguinte, você deve especificar:  

 

1. Por meio de que você representou os nove elementos do teste (coluna A) 

2. O papel, a função de cada uma de suas representações (coluna B)  

3. O que simboliza, para você, cada um dos nove elementos do teste (coluna C) 

 

 
A. Representado por B. Papel / Função C. Simboliza 

ELEMENTO    

Queda Montanha Mostrar declive Um percurso de altos 
e baixos com quedas 

Espada Espada - Elemento de poder 
negativo 

Refúgio Tenda Representar abrigo Um lugar muito 
especial para mim 

Monstro Garra Representar algo que 
consegue devorar algo 

Simboliza medo 

Cíclico Sol - O nosso dia-a-dia 
quotidiano 

Personagem Padeiro - A gula por doces 

Água Gota Representar a água Um recurso natural 

Animal Avestruz - Rapidez 

Fogo Fogo Representar o fogo Algo bonito, mas que 
causa danos 
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ETAPA 6. Infográfico AT.9+1.ED - D2  
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ETAPA 7. Questionário AT.9+1.ED - D2 

Responda de modo preciso às seguintes questões em relação ao problema de design 

 

Quais as sensações/sentimentos você teve ao pensar no problema projetual proposto? 

“A sensação é desconfortável por sairmos da nossa zona de conforto e contrariarmos o método que estamos  

habituados. ” 

 

A solução/sugestão que vem a sua cabeça é inspirada em alguma coisa / produto / serviço 

ou acontecimento? Qual? Por quê? 

“ A minha inspiração surgiu com base no quotidiano, contudo a solução/sugestão surge por associações e ideias 

imediatas. ” 

 

Dentre os nove elementos da sua composição, responda: 

  

Qual / Quais os principais elementos do seu desenho descrevem sua sensação/sentimento em 

relação ao problema de design proposto? Por quê? 

“ O que me incomodou no problema de design foi a falta de cor e sensação de doce por isso o elemento principal é o 

cíclico. ” 

 

Qual / Quais elementos no seu desenho representam a tomada de decisão projetual para o 

problema de design proposto? Por quê? 

“ Os elementos que utilizei foi o cíclico, fogo, refúgio e personagem sendo que o mais impactante o cíclico. ” 
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ETAPA 8. Análise Trajeto Projetual AT.9+1.ED - D2  

D2 afirma que suas ideais nascem por meio de associações vividas no quotidiano. A falta de cor na 

embalagem do produto provocou um incômodo que a foi representado pelo sol. D2 identificou 

esse incômodo com um símbolo cíclico e de repetição. O trajeto projetivo demonstra uma 

preocupação em apaziguar os conflitos. D2 expressa isso ao responder que retiraria do desenho o 

monstro devorante (garra) e a espada por serem símbolos que trazem negatividade. Nota-se um 

trajeto pautado na eufemização do problema de design, no conflito. 

O sol como elemento simbólico principal do trajeto projetual de D2 carrega essa contradição, pois 

além de sua luz benfazeja, esta também pode queimar, é a seca e a chuva. D2 expressa que sua cena 

termina com o sol a se pôr, isso indica o progresso e o ciclo de suas escolhas no processo. A 

imortalidade do símbolo solar pode revelar uma solução projetual que tenha como característica a 

perenidade, já que sol é algo permanente, ou seja, tem uma função ambivalente. Todos os 

elementos colocados estão interligados na narrativa imagética e textual de D2, as funções de todos 

os elementos giram em torno do problema de design e do seu repertório, o que possibilita 

resultados com traços particulares, trazendo um pouco da essência individual e coletiva. 

O sol representa a influência celeste e espiritual, também pode ser presentado pelas cores quentes 

em recorrência no infográfico. O amarelo e o laranja fazem referência ao sol e a base do doce, o 

ovo e também ao fogo representado por D2, outro elemento que carrega a dualidade simbólica, a 

beleza e a maldade. D2 sugere que a embalagem tenha brilho, textura e luminosidade, características 

solares e que representa o doce, as características da embalagem proposta por D2 pretendem 

realmente irradiar as qualidades do produto.  

Além do sol, outros elementos simbólicos indicam a características para as recomendações do 

problema de design. O avestruz carrega a qualidade da equidade, a verdade e a rapidez. A ave foi 

representado por D2 por conta dos seus ovos, base fundamental do produto em questão. O ovo é 

o nascimento, é gênese do mundo, criador, gerador de vida e da prosperidade, nas entrelinhas D2 

revela sua preocupação com o sucesso do projeto. A proposta de solução do problema de design 

de D2 indica que o resultado precisa ser perene e contundente. A cor amarela carrega o vigor, a luz 

do ouro que Segundo Chevalier (2012) pode mediar a comunicação entre o homem e os deuses. A 

mediação dessa comunicação parece ser a recomendação/sugestão/solução mais forte no trajeto 

projetivo de D2. 
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Os elementos que representam a tomada de decisão projetual de D2 para o problema de design 

proposto foram: o cíclico, o fogo, o refúgio e a personagem sendo que o mais impactante, segundo 

D2 seria o cíclico. O que isso pode direcionar dentro deste trajeto projetivo? Simbolicamente o 

cíclico está ligada a transformação, busca por novas perspectivas por meio de suas experiências e 

vivências: “ A minha inspiração surgiu por vivências que já experienciei, por coisas que vi no meu dia-a-dia... No 

fundo o elemento essencial é o cíclico porque todo o resto surgiu influenciado por ele, embora não tenha destaque na 

composição. ” 

“ O que me incomodou no problema de design foi a falta de cor e sensação de doce por isso o elemento principal é o cíclico. ” 

Na perspectiva do design, pode-se notar que este fator cíclico que D2 representa através do sol 

pode construir um caminho projetivo que busca “ a luz”, ou seja, um fonte de luz que busca uma 

solução assertiva, pautada nas emoções e nos princípios da “iluminação” que aqui pode-se atrelar 

ao fatores relacionados ao respeito, pois D2 recomenda uma solução que mantenha as referências 

históricas e culturais juntamente com as questões técnicas e mercadológicas que envolvem um 

projeto de design desta natureza.   

“ A minha inspiração surgiu com base no quotidiano, contudo a solução/sugestão surge por associações e ideias 

imediatas. ” Com base no processo e na análise do infográfico de D2, as outras características para 

a solução projetual também abarcam simbolicamente: 

 

o O fogo (beleza, calor, cor, textura); 

o  O refúgio – Tenda  (cósmico, sagrado, proteção); 

o A personagem - Padeiro (garantia de qualidade através de profissional da área)  

 

Trazer o fogo pode indicar conceitualmente no design as cores quentes, a força, o calor e até mesmo 

a purificação e a regeneração por meio do produto/serviço. A embalagem e o doce podem ser 

mediadores destes sentidos, dotando assim a solução de mais significados. A tenda sendo o lugar 

do refúgio pode levar a reflexões e ações que estejam atreladas a embalagem no sentido de buscar 

um espaço especial que contenha particularidades e que ao mesmo tempo possa ser dinâmico, já 

que esta se conecta com o nomadismo, a mudança, a manifestações do sagrado, desta forma, esse 

trajeto também se articula com as propostas do Profeta Gentileza que busca sobretudo uma 

interação especial com a humanidade, a natureza e a coletividade. 
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PROTOCOLOS AT.9+1.ED – Versão 1 

PARTICIPANTE – D3 

Idade: 22 - Sexo: M – Escolaridade: Licenciatura  

Curso: Licenciatura em Design de Comunicação 

Profissão: Estudante – Tempo de atuação no mercado: sem atuação 

País / Cidade: Porto (Portugal) 

 

 

ETAPA 1: Workshop: Design, Projeto e Imaginário. 

Contextualização da pesquisa e do problema de design – Embalagem Ovos Moles 

 

ETAPA 2. Desenho – D3 (AT.9 – YVES DURAND)  
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ETAPA 3. Narrativa – D3 (AT.9 – YVES DURAND) 

 

Explique o seu desenho: 

“ Começo por desenhar uma escada por ordem a importância que os elementos em cima da minha perspectiva têm. 

O exemplo que quero dar para descrever como esta escada funciona, é quando me pedem para desenhar um refúgio. 

Este está riscado e tem tanto escala um peso positivo como negativo. Para mim um refúgio tanto pode ser um lugar, 

um objeto, uma pessoa ou alguma coisa que remete para um sentimento de parentesco, pode ser positivo tanto negativo, 

aos sermos protegidos podemos estar a “ser espadas” e não conseguiremos ver um caminho para além daquele que nos 

é mostrado dentro de um refúgio. Os círculos desenhados à volta da escala significam vida (moléculas) porque tudo o 

que foi pedido para ser desenhado tem uma relação, ou seja, um refúgio é proteção, um monstro é os nossos medos, 

uma personagem pode ser uma autorepresentação, um ciclo é uma vida, a água e o fogo são elementos e por aí em 

diante. ” 

 

 

ETAPA 4. Questionário – D3 (AT.9 – YVES DURAND)  

 

Responda de modo preciso às seguintes perguntas:  

Em torno de que ideia central você construiu sua composição? Você hesitou entre duas ou mais 

soluções? Se sim, quais?  

“ A minha composição girou em torno de uma autorrepresentação a partir de uma escada de valores que gerenciam 

o meu desenho dos elementos pedidos. Não hesitei entre mais soluções. ” 

 

Você foi eventualmente inspirado? Através do quê (leitura, filme, etc.)?  

“ Fui inspirado através do livro do Desassossego de Fernando Pessoa e através de filmes como o The Dreams e La 

Belle Revisado. ” 
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Entre os nove elementos do teste de sua composição indique: 

Quais os elementos essenciais em torno dos qual você construiu o desenho? 

“ Os círculos e linhas representados que significam moléculas que representam a vida. ” 

 

Quais elementos do desenho você teria vontade de eliminar? Por quê?  

“ Nenhum elemento, quando comecei o desenho, fiz no momento e essa espontaneidade remete para a própria vida, 

depois de uma ação ser tomada, não há volta atrás. ” 

 

Como acaba a cena que você imaginou?  

“ A cena acaba com uma folha em branco, quando já não houver paus nem escadas, a vida acaba, sobra uma folha 

em branco. ” 

 

Se você fosse participar da cena que você compôs, onde você estaria? O que você faria? 

“ Eu participo na cena, sou o centro e o elemento que está representado em baixo. ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



213 

 

 

 

ETAPA 5. Quadro AT.9 – D3 (AT.9 – YVES DURAND) 

 

No quadro seguinte, você deve especificar:  

1. Por meio de que você representou os nove elementos do teste (coluna A) 

2. O papel, a função de cada uma de suas representações (coluna B)  

3. O que simboliza, para você, cada um dos nove elementos do teste (coluna C) 

 

 
A. Representado por B. Papel / Função C. Simboliza 

ELEMENTO    

Queda É representada numa 
escada com conotação 
negativa 

Papel e função na 
vida 

Representa a 
depressão 

Espada É representada numa 
escada como conotação 
positiva e negativa 

Papel e função na 
vida 

Representa o 
sacrifício 

Refúgio É representada numa 
escada com conotação 
positiva e negativa 

Papel e função na 
vida 

Representa a 
proteção 

Monstro É representada na 
escada como conotação  
negativa 

Papel e função na 
vida 

Representa os medos 

Cíclico É representada na 
escada como a 
conotação máxima de 
positivo negativo 

Papel e função na 
vida 

Representa a vida 

Personagem É representada na 
escada com conotação 
cíclico 

Papel e função na 
vida 

Representa o “ eu 
intervir ” 

Água É representada na 
escada com conotação 
positiva 

Papel e função na 
vida 

Representa o 
elemento positivo 

Animal É representada na 
escada com conotação 
positiva 

Papel e função na 
vida 

Representa a 
liberdade 

Fogo É representada na 
escada como conotação 
negativa 

Papel e função na 
vida 

Representa o 
elemento negativo 
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ETAPA 6. Infográfico AT.9+1.ED – D3  
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ETAPA 7. Questionário AT.9+1.ED – D3 

 

Responda de modo preciso às seguintes questões em relação ao problema de design 

 

Quais as sensações/sentimentos você teve ao pensar no problema projetual proposto? 

“ No início achei que estava a errar e não estava a fazer o que era pedido então ao início senti frustação porque o 

processo estava invertido, mas no fim percebi a interligação e sinto-me “estranho”, mas no bom sentido. ” 

 

A solução/sugestão que vem a sua cabeça é inspirada em alguma coisa / produto / serviço 

ou acontecimento? Qual? Por quê? 

“ A solução veio a partir de uma autorreflexão de mim próprio o que faz com que conseguisse detalhes o produto. ” 

 

 

Dentre os nove elementos da sua composição, responda: 

  

Qual / Quais os principais elementos do seu desenho descrevem sua sensação/sentimento em 

relação ao problema de design proposto? Por quê? 

“ Acho que os nove sendo a resposta mais correta porque um não existe sem o outro. ” 

 

Qual / Quais elementos no seu desenho representam a tomada de decisão projetual para o 

problema de design proposto? Por quê? 

“ De novo direi os nove, mas o principal foi a personagem (“eu interior”) e o algo cíclico  

(a vida). ” 
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ETAPA 8. Análise Trajeto Projetual AT.9+1.ED – D3  

O trajeto projetivo de D3 demonstra ele próprio como centro do processo. Os nove elementos 

propostos pelo AT.9 são basicamente ignorados. D3 verbaliza e todo o processo do AT.9 ligação 

a função de tudo com a sua própria vida e seus repertórios. O seu “eu interior” e a ciclicidade da 

vida é o fator mais forte e contundente de todo o processo. No infográfico D3 revela que suas 

recomendações para o problema de design também pautadas nas questões cíclicas, elemento 

principal ao longo do seu processo. 

Os círculos e as células são os elementos recorrentes e centrais das representações simbólicas de 

D3. Esse elemento simbólico indica a perfeição, homogeneidade, ausência de divisão. O círculo 

também remete ao ovo, que a base principal do produto em questão. Os círculos concêntricos 

desenhados por D3 indica uma manifestação de busca pelo aperfeiçoamento interior, e a harmonia 

progressiva do espírito, e isso pode se refletir de maneira positiva nas soluções e/ou recomendações 

para o problema de design, pois o que é impresso é expresso.   

A escada que é o começo de tudo no desenho do AT.9 aponta o a ascensão e o declínio, o céu e 

terra, a verticalidade e a valorização, características importantes no processo projetivo de D3. 

Segundo Chevalier (2002) na arte a escada aparece como o suporte imaginário da ascensão 

espiritual. A escada representa uma certa igualdade para a subida e a descida, representando a 

justiça. No infográfico de D3 muitas referências são levantadas, sobretudo o erro e o cíclico como 

uma expressão do processo projetivo, o erro parece ser eufemizado pela possibilidade de ser 

“concertado” pelo ciclo, pelo progresso.  

As sugestões para o problema de design perpassam pela família, pelas cores, texturas, 

sustentabilidade, diversidade, qualidades que de certa forma são conectadas com as funções e 

questões da vida enaltecidas por D3 no processo do método AT.9+1.ED. Cada um dos 10 espaços 

do infográfico foi representado por texturas ou cores que estão fortemente conectados com as 

questões simbólicas. A Queda pelo preto (frio, negativo), a Espada representada pelo vermelho 

(ação), refúgio pelo verde (tranquilidade), o monstro, o personagem e o animal por texturas 

(mistura, diversidade), cíclico pelo amarelo (brilho, luz, ouro, ovo), Água pelo branco (paz, 

transparência) e o fogo pelas cinzas (ambiguidade, o que resta após o fogo, resíduo).  
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Os elementos essenciais em torno dos qual D3 construiu seu percurso projetivo são, segundo os 

dados levantados pelo AT.9 + 1.ED, os círculos e linhas representados que significam moléculas 

que representam a vida. Essa indicação em um trajeto projetual aponta um comprometimento nos 

procedimentos e ações.  Assim como o Profeta Gentileza, D3 se implica no processo e esse 

movimento pode dar um diferencial particular na solução projetual para o problema de deisgn 

proposto. 

D3 ratifica essas características de seu percurso ao afirmar que os principais elementos que 

descrevem seu processo com relação as sensações e sentimentos em relação ao problema de design 

estão nos“ ...nove sendo a resposta mais correta porque um não existe sem o outro. ”, ou seja, tudo está 

relacionado, D3 tem um posicionamento holístico, essa ação traz para a solução uma possibilidade 

maior de comtemplar as demandas complexas que envolvem o projeto. 

 

A tomada de decisão projetual de D3 articula todos os elementos arquetipais, porém ele destaca o 

elemento cíclico, a vida, nomeadamente. Ele coloca como a “conotação máxima de positivo e negativo”, 

indicando uma ambiguidade, talvez a busca do equilíbrio para seu trajeto. O aspecto positivo é 

notar as contradições, comtemplar o erro (vide infográfico e quadro AT.9). Este posicionamento 

aponta para busca de solução com experimentações, algo imprescindível para encontrar respostas 

assertivas para um problema de design.  

A experimentação também está atrelada ao método AT.9+1.ED que partindo de uma proposição, consiste 

na observação e classificação dos fenômenos em condições particulares de um problema de design. D3 

sugere uma solução que busca cores, texturas, sustentabilidade. As sugestões para o problema de design 

aparecem e se desdobram pelos sentidos e significados das imagens simbólicas propostas por D3, 

suas recomendações para o problema de design tendem a contemplar uma grande gama de 

complexidades pertinentes no projetar para o século XXI. 
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PROTOCOLOS AT.9+1.ED – Versão 1 

PARTICIPANTE – D4 

Idade: 59 - Sexo: F – Escolaridade: Pós-Graduação 

Curso: Arquitetura 

Profissão: Arquiteta – Tempo de atuação no mercado: 20 anos 

País / Cidade: Portugal / África do Sul 

 

 

ETAPA 1: Workshop: Design, Projeto e Imaginário. 

Contextualização da pesquisa e do problema de design – Embalagem Ovos Moles 

 

ETAPA 2. Desenho – D4 (AT.9 – YVES DURAND)  
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ETAPA 3. Narrativa – D4 (AT.9 – YVES DURAND) 

Explique o seu desenho: 

“ A ideia é fazer um desenho aonde os particulares são conectados para fazer um desenho unido. Assim os elementos 

são às vezes, mas do que uma coisa, e uma coisa são todos. O círculo aonde os elementos são localizados é uma 

continuidade (elemento que gira). O sinal de perigo de pedras caindo indica “queda”, também é refúgio por a 

personagem que está a trabalhar com a espada. O animal escolhido, o peixe, também é o monstro devorante, na 

água. O sol (os raios do sol) é o fogo e um pássaro voa entra a água e o sol (fogo). ” 

 

ETAPA 4. Questionário – D4 (AT.9 – YVES DURAND)  

Responda de modo preciso às seguintes perguntas:  

Em torno de que ideia central você construiu sua composição? Você hesitou entre duas ou mais 

soluções? Se sim, quais?  

“ Interconexão, permutabilidade” 

Você foi eventualmente inspirado? Através do quê (leitura, filme, etc.)?  

“ Conceito que o universo é interconectado. ” 

 

Entre os nove elementos do teste de sua composição indique: 

Quais os elementos essenciais em torno dos qual você construiu o desenho? 

“ O círculo não tem início, nem fim. ” 

Quais elementos do desenho você teria vontade de eliminar? Por quê?  

“ Difícil de dizer porque o conceito é baseado em uma ideia inteira (big pictur). ” 

Como acaba a cena que você imaginou?  

“ Não acaba, continua sempre através do círculo. ” 

Se você fosse participar da cena que você compôs, onde você estaria? O que você faria? 

“ A ver a cena da posição do pássaro por poder ver todo inteiro (big pictur) ”  

 



220 

 

 

 

ETAPA 5. Quadro AT.9 – D4 (AT.9 – YVES DURAND) 

 

No quadro seguinte, você deve especificar: 

  

1. Por meio de que você representou os nove elementos do teste (coluna A) 

2. O papel, a função de cada uma de suas representações (coluna B)  

3. O que simboliza, para você, cada um dos nove elementos do teste (coluna C) 

 

 
A. Representado por B. Papel / Função C. Simboliza 

ELEMENTO    

Queda Sinal de perigo de pedra 
caindo 

Inesperado Perigo 

Espada Espada usada pelo 
personagem 

Trabalho Propósito 

Refúgio O sinal Dar refúgio a 
personagem 

Segurança 

Monstro O peixe Fazer medo Perigo, medo do 
desconhecido 

Cíclico O círculo Sem ter início nem 
fim 

Continuação 

Personagem A personagem a 
trabalhar coma espada 

- Um elemento unido 
no universo 

Água As ondas Ambiente vivo para o 
monstro e mais coisas 
desconhecidas.  

Vida 

Animal O peixe monstro e o 
pássaro 

Dar medo, voa acima 
do todo 

Medo, perigo 
Liberdade (opostos) 

Fogo Os raios do sol Dar calor, sem sol 
não há vida 

Abrangentes. 
Os símbolos também 
representam 
subconsciente, ego, 
consciente. 
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ETAPA 6. Infográfico AT.9+1.ED – D4 - 1/3* 

*D4 desenvolveu seu infográfico em 3 camadas 
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ETAPA 6. Infográfico AT.9+1.ED – D4 - 2/3* 

*D4 desenvolveu seu infográfico em 3 camadas 
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ETAPA 6. Infográfico AT.9+1.ED – D4 - 3/3* 

*D4 desenvolveu seu infográfico em 3 camadas 
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ETAPA 7. Questionário AT.9+1.ED – D4  

 

Responda de modo preciso às seguintes questões em relação ao problema de design 

 

Quais as sensações/sentimentos você teve ao pensar no problema projetual proposto? 

“ Contente de ter a oportunidade de desenhar um produto mesmo português, mesmo em gastronomia da cultura e 

tradição. ” 

 

A solução/sugestão que vem a sua cabeça é inspirada em alguma coisa / produto / serviço 

ou acontecimento? Qual? Por quê? 

“ Natureza. Porque a natureza tem muitas soluções excelentes para embalagem + apresentação. ” 

 

 

Dentre os nove elementos da sua composição, responda: 

  

Qual / Quais os principais elementos do seu desenho descrevem sua sensação/sentimento em 

relação ao problema de design proposto? Por quê? 

“ O refúgio -  Deduz que o refúgio dá as características necessárias para a embalagem, proteção e apresentação do 

produto. ” 

 

Qual / Quais elementos no seu desenho representam a tomada de decisão projetual para o 

problema de design proposto? Por quê? 

“ O círculo – que ficou a espiral -  porque desenho/design nunca acaba, o mesmo não tem um início definitivo e eu 

vejo o projeto em 3 dimensões ” 
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ETAPA 8. Análise Trajeto Projetual AT.9+1.ED – D4 

Sua ideia central para a solução do problema de design está em torno da interconexão do universo, 

da humanidade e da natureza, revelando uma preocupação com as demandas da complexidade 

contemporâneas. D4 apresenta um processo com visão holística que contempla as três dimensões 

e em progresso constante (atributo da ciclicidade) e das conexões, tudo está ligado, isso é expresso 

na narrativa e em suas expressões imagético-simbólicas. A complexidade de seu processo projetivo 

indica um aprofundamento em relação ao problema de design e a sua própria atuação enquanto 

profissional, também revelam os anos de experiência e a bagagem do seu repertório. 

O seu desenho é circunscrito a um círculo, ou seja, pode simbolizar o mundo onde tudo está 

conectado, sem divisão, tudo tem uma causa e consequência, a dinâmica da vida e do cosmo está 

contemplada neste processo projetivo, evidenciando seu alcance social e místico em uma harmonia 

progressiva. O peixe elemento de destaque na sua narrativa imagética, tem uma ambiguidade, é 

mostro (guardião de um tesouro – a imortalidade) e animal (camadas profundas do inconsciente e 

do instinto – matéria e espírito). O peixe é alimento, é um símbolo da água, da vida e da fecundidade 

e se associa ao nascimento e a restauração cíclica, confirmando a recorrência do atributo harmônico 

cíclico no processo projetivo de D4. 

O processo projetivo de D4 vai se ratificando em cada evidência simbólica, a recorrência simbólica 

das camadas aponta para uma ordem de ação, expressam uma repartição das funções de cada etapa 

no processo projetivo, por isso D4 cria em três dimensões, tenta contemplar o problema de design 

de forma integral e com intercâmbios. Em um método tradicional dificilmente tantas 

complexidades seriam abarcadas. 

A primeira camada do infográfico é transparente. A transparência não se sobrepõe, ele se 

complementa com o fundo, faz parte, torna-se partícipe do processo. Nesta acamada D4 sugere 

atributos simbólicos e objetivos para o problema de design. Na segunda camada D4 materializa os 

atributos colocados textualmente na primeira camada, o processo vai se se aprofundando e 

engendrando um caminho para a solução do problema de design em questão. Todos os espaços 

do infográfico são ocupados, apenas o espaço da espado fica sem informação. D4 parece querer 

evitar o conflito, seu imaginário eufemiza o problema tendendo para a harmonização. D4 revela 

por meio do imaginário e repertório recomendações fundamentais e com propósitos claros para o 

bem projetar: empatia, gentileza e sentido. 
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A proposta projetual de D4 abarca muitas esferas em torno do produto, ela faz uma conexão de 

múltiplo aspectos do ponto de vista da criação a finalização do produto, reciclagem, 

sustentabilidade. As preocupações com o processo de produção até a sua finalização revelam um 

olhar “gentil e experiente” que comtempla as demandas complexas do problema. Seu processo de 

trabalho é cíclico, progressivo. O método AT.9+1.ED potencializa elucidar e revelar a dimensão 

simbólica, assim possibilitando soluções mais adequadas para o bem projetar. 

 “ Contente de ter a oportunidade de desenhar um produto mesmo português, mesmo em gastronomia da cultura e 

tradição. ”  O método AT.9+1.ED valoriza a experiência individual, pode auxiliar a trazer atributos 

e agregar valor ao projeto de design, como neste exemplo de D4. Assim como o Profeta Gentileza, 

D4 percorre um caminho de construção de sua obra que envolve o individual e o coletivo, busca 

respostas via natureza e vivências, mergulha em suas raízes culturais, históricas, pessoais e 

profissionais.  

A solução/sugestão que vem a sua cabeça (D4) é inspirada pela:“ Natureza. Porque a natureza tem 

muitas soluções excelentes para embalagem + apresentação. ” D4 recomenda a cortiça, matéria-prima 

abundante e tradicional em Portugal como recurso a ser utilizado na embalagem. De acordo com 

a Corticeira Amorim, estas florestas são um dos melhores exemplos do equilíbrio entre a 

conservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável - só o fato de nenhuma árvore ser 

abatida durante o processo de extração da cortiça constitui um caso único em termos de 

sustentabilidade. E são a base de uma economia de futuro. Segundo a WWF - World Wild Fund 

for Nature, mais de cem mil pessoas no sul da Europa e no norte de África dependem direta e 

indiretamente destas florestas. Só em Portugal, onde existe a maior área de montado do mundo, 

dependem diretamente dessa economia cerca de 700 empresas. 

 

Os principais elementos do trajeto projetivo de D4 descrevem a seguinte sensação/sentimento em 

relação ao problema de design proposto: “ O refúgio -  Deduz que o refúgio dá as características necessárias 

para a embalagem, proteção e apresentação do produto. ” Essa característica dentro de um projeto como 

esse faz toda a diferença quando se pensa em projetar algo que transborde um mero artefato. Ao 

sinalizar o refúgio, D4 aponta para uma solução em que a proteção no sentido amplo abranja o 

produto e também o consumidor, atribuindo confiança. Um projeto de design pode e deve 

extrapolar questões meramente mercadológicas e tecnológicas, o método AT.9+1.ED se propõe a 

auxiliar uma imersão relevante no trajeto projetivo, que pulse além da matéria, neste caso vimos 

que auxiliou D4 realmente a projetar em “três dimensões”. 
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PROTOCOLOS AT.9+1.ED – Versão 1 

PARTICIPANTE – D5 

Idade: 44 - Sexo: F – Escolaridade: Pós- Graduação 

Curso: Arquitetura e Urbanismo 

Profissão: Arquiteta / Designer de Produto – Tempo de atuação no mercado: 17 anos 

País / Cidade: Florianópolis (Brasil) / Porto (Portugal )  

 

 

 

ETAPA 1: Workshop: Design, Projeto e Imaginário. 

Contextualização da pesquisa e do problema de design – Embalagem Ovos Moles 

 

ETAPA 2. Desenho – D5 (AT.9 – YVES DURAND)  
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ETAPA 3. Narrativa – D5 (AT.9 – YVES DURAND) 

Explique o seu desenho: 

“ A primeira imagem que vem na minha cabeça quando penso em queda é a beira de um precipício onde já encaixo 

o desenho ou a ideia da água (em queda). A espada, ou a forma da espada também encaixo nesta representação o 

refúgio, pois a forma da ponta passo ter algo que me recorde a carreira de um trabalho.O que é cíclico encaixo um 

sistema de rodas dentadas que podem ser imaginadas como um monstro devorador e também cíclico pelo movimento 

giratório voltando sempre no mesmo ponto.O gato é meu personagem e também o meu mamífero.O fogo representado 

pelo fósforo aceso.  ” 

 

ETAPA 4. Questionário – D5 (AT.9 – YVES DURAND)  

Responda de modo preciso às seguintes perguntas:  

Em torno de que ideia central você construiu sua composição? Você hesitou entre duas ou mais 

soluções? Se sim, quais?  

“ Sim em cada um dos desenhos. Na queda pensei numa simples seta voltada para baixo. ” 

Você foi eventualmente inspirado? Através do quê (leitura, filme, etc.)?  

“ Não fui inspirada. ” 

Entre os nove elementos do teste de sua composição indique: 

Quais os elementos essenciais em torno dos qual você construiu o desenho? 

“ Principalmente da simbologia gráfica que mais se aproximasse da figura solicitada. ” 

Quais elementos do desenho você teria vontade de eliminar? Por quê?  

“ Não teria vontade de eliminar nenhum dos elementos. ” 

Como acaba a cena que você imaginou?  

“ Apesar da cena não ter ligação entre todos os elementos, o final, ou o último elemento desenhado foi o fósforo em 

chamas. ” 

Se você fosse participar da cena que você compôs, onde você estaria? O que você faria? 

“ Sentada desenhando a queda d´água.” 
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ETAPA 5. Quadro AT.9 – D4 (AT.9 – YVES DURAND) 

 

No quadro seguinte, você deve especificar:  

1. Por meio de que você representou os nove elementos do teste (coluna A) 

2. O papel, a função de cada uma de suas representações (coluna B)  

3. O que simboliza, para você, cada um dos nove elementos do teste (coluna C) 

 

 

 
A. Representado por B. Papel / Função C. Simboliza 

ELEMENTO    

Queda Despenhadeiro com 
uma cachoeira 

Dar sensação de 
queda livre 

Movimento 
descendente 

Espada Estrutura pontiaguda 
que também representa 
um telhado 

- - 

Refúgio Formado pela forma da 
escada 

- - 

Monstro Sistema de roda dentada - - 

Cíclico Sistema de roda dentada - - 

Personagem Gato - - 

Água Cachoeira - - 

Animal Gato - - 

Fogo Fósforo aceso - - 
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ETAPA 6. Infográfico AT.9+1.ED – D5 
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ETAPA 7. Questionário AT.9+1.ED – D5 

 

Responda de modo preciso às seguintes questões em relação ao problema de design 

 

Quais as sensações/sentimentos você teve ao pensar no problema projetual proposto? 

“ Senti que a principal necessidade para a resolução do problema era passar visualmente o sabor da textura, cheiro 

que de fato tem o doce, pois hoje acho o visual, nome e cor externo do doce pouco atrativo e incompatível com o 

verdadeiro sabor. ” 

 

A solução/sugestão que vem a sua cabeça é inspirada em alguma coisa / produto / serviço 

ou acontecimento? Qual? Por quê? 

“ A primeira e principal imagem que vem para a solução é utilizar a cor do ingrediente principal (gema) na 

embalagem e material gráfico que envolve o produto. Também no formato do doce. ” 

 

Dentre os nove elementos da sua composição, responda: 

  

Qual / Quais os principais elementos do seu desenho descrevem sua sensação/sentimento em 

relação ao problema de design proposto? Por quê? 

“ O fogo, pois, traz o “calor” que falta na comunicação da embalagem. O “calor” das cores quentes como o amarelo 

(gema).” 

 

Qual / Quais elementos no seu desenho representam a tomada de decisão projetual para o 

problema de design proposto? Por quê? 

“ O fogo pelo calor e a água pela textura que o doce ovos moles remete. ” 
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ETAPA 8. Análise Trajeto Projetual AT.9+1.ED – D5  

D5 faz um trajeto projetivo bem delineado e objetivo, sua posição em relação ao processo estar 

sentada, observando a queda d´água, isso revela o movimento descendente e ascendente que se 

alternam, mostra dinamismo e ao mesmo tempo cautela, ela está sentada observando o processo. 

Esta ação de D5 perante o processo tem os opostos, a impermanência e a imutabilidade simbólica 

da queda d´água. A ideia central de D5 envolve todos os elementos segundo sua resposta ao 

questionário. O trajeto projetivo de D5 sugere uma preocupação com a forma da embalagem e 

também com o formato do doce.  

A recorrência imagético-simbólica incide na cor da matéria-prima do produto base, a gema do ovo, 

sendo assim a cor amarela é umas das principais referências e atributos trabalhado no percurso. A 

redundância se repete no fogo que vem do fósforo. Não é um fogo que queima, é um fogo brando 

que ilumina, que proporciona o calor salutar e se complementa com a textura da água, pois são 

referências de D5 para falar sobre os ovos moles.  

O personagem e o animal fazem o mesmo papel, entretanto parecem cumprir funções diferentes. 

O gato simbolicamente pode ter tendências benéficas ou maléficas e expressa uma ação 

observadora e engenhosa. O gato é representado ao lado da roda dentada que é colocada por D5 

para representar o cíclico. A roda é a criação contínua, a renovação e evolução. Essa ação projetiva 

de D5 ratifica-se no infográfico com sugestões precisas para o problema de design em questão, 

sobretudo com relação a forma. 

Como atributos qualitativos da embalagem D5 sugere amarelo, azul e transparente como 

recomendação projetual. O amarelo é a luz de ouro que remete a gema do ovo, é a fertilidade da 

terra. Na conformação projetiva D5 une azul e amarelo, segundo Chevalier (2012, p. 40) no par 

Amarelo-Azul, o amarelo, cor masculina, de luz e de vida, não pode tender ao esmaecimento. O 

azul proposto por D5 remete simbolicamente ao mergulho do olhar na embalagem, estratégia 

assertiva para a consolidação da identidade visual do produto. Aplicada a um objeto, a cor azul 

suaviza as formas. No infográfico D5 também recomenda tratar as questões, da textura e da história 

(tradição). O elemento transparente sugerido por D5 tende a fortalecer a imagem do doce enquanto 

identidade local. O trajeto projetivo de D5 evidencia uma preocupação em ratificar as 

particularidades do problema de design. 
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D5 ao pensar na embalagem dos Ovos Moles, esclarece: “ Senti que a principal necessidade para a 

resolução do problema era passar visualmente o sabor da textura, cheiro que de fato tem o doce, pois hoje acho o 

visual, nome e cor externo do doce pouco atrativo e incompatível com o verdadeiro sabor. ” Essa afirmação ajuda 

a atribuir valores do ponto de vista do design: forma, cor, textura, materiais. D5 recomenda não só 

a mudança da embalagem, mas também a própria forma do doce. Neste caso exige-se um estudo 

mais aprofundado para compreender o impacto de romper com a tradição. Um re-design requer 

cautela, pois é perceber a necessidade de renovação por diversas razões. Pode ser pelo advento de 

novas técnicas, novos materiais, para suprimir falhas e/ou ajustar algo a um novo uso ou como 

estratégia de marketing para reconstruir o produto no mercado 

A solução/sugestão que D5 se inspira surge como: “ A primeira e principal imagem que vem para a solução 

é utilizar a cor do ingrediente principal (gema) na embalagem e material gráfico que envolve o produto. Também no 

formato do doce. ” Ao evidenciar a matéria-prima como inspiração (gema), D5 sinaliza a importância 

de conhecer de fato o produto, destaco esse aspecto na análise porque é recorrente a falta de 

interesse dos designers em aprofundar a pesquisa durante o processo de projetação, a corrida para 

entrega do projeto atropela etapas que podem fazer toda diferença no resultado final, evitando 

vermos o mesmo do mesmo. O método AT.9+1.ED tem essa função, incentiva um olhar mais 

aprofundado sobre questões subjetivas para de fato contribuir com uma solução mais adequada e 

rica em experiências, considerando a função simbólica. 

D5 escolhe simbolicamente o fogo (pelo calor) e a água (textura) como elementos que representam 

sua tomada de decisão projetual. “ O fogo, pois, traz o “calor” que falta na comunicação da embalagem. O 

“calor” das cores quentes como o amarelo (gema).” Para um projeto de design, trazer esses dois elementos 

como decisórios aponta para uma compreensão respeitosa a diversidade, remete a uma atuação 

profissional e pessoal que contempla as contradições que paradoxalmente se complementam, 

articulando-se de certa forma com a atuação do Profeta Gentileza que busca em sua condição 

considerar a diferença e utilizar a empatia como ferramenta para engendrar um repertório 

contundente e eficaz. 

A gema, elemento fundamental no projeto de D5, segundo Chevalier (2012), produto direto do 

ventre ctoniano da terra, constitui essa preciosa manifestação do insondável inconsciente coletivo.  

 D5 mostra-se objetiva em seu infográfico, pontua assertivamente conceitos para o projeto, 

entretanto, em sua narrativa e nas entrelinhas do seu processo, conteúdos subjetivos importantes 

vem à tona para resolver o problema, evidenciar a gema simbolicamente revela a manifestação do 

inconsciente, que busca de certo modo enaltecer conceitos valorativos para uma solução de design 

bem fundamentada e preocupada com as complexidades. 
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PROTOCOLOS AT.9+1.ED – Versão 1 

PARTICIPANTE – D6 

Idade: 29 - Sexo: F – Escolaridade: Pós-Graduação 

Curso: Cinema com Pós-Graduação em Design Gráfico 

Profissão: Estudante – Tempo de atuação no mercado: 5 anos 

País / Cidade: Fortaleza (Brasil) / Porto (Portugal)  

 

ETAPA 1: Workshop: Design, Projeto e Imaginário. 

Contextualização da pesquisa e do problema de design – Embalagem Ovos Moles 

 

ETAPA 2. Desenho – D6 (AT.9 – YVES DURAND)  
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ETAPA 3. Narrativa – D6 (AT.9 – YVES DURAND) 

Explique o seu desenho: 

“ Este é o Moliceiro, o monstro que vivia nos conventos do século 19 que assombrava as freiras virgens do lugar (já 

que nem todas que ali estavam tinham entrado e encontrado deus sem terem experimentado o sexo). Era um ser 

flutuante, que tinha tronco humano e um grande rabo de peixe brilhante, em tons de azul, verde, roxo e dourado. 

Ele conseguia pairar pois tinha asas imensas de águia. Sua cabeça apresenta dois vistosos cornos translúcidos que 

abrigam os oceanos. Com sua mão esquerda ele segura uma espada pela lâmina. E sua direita há uma chama 

intensa. Seus olhos são suas espirais de ilusão, quem o mira nos olhos se perde, por isso, no processo de confecção dos 

doces não se faz movimentos circulares, para não atraí-lo. A única forma de combatê-lo é, como eu, encontrar o 

refúgio dentro de si, pois ali, no meio dele e de nós está o abismo que é pensar e sentir. (para embalagem basta colocar 

uma bandeja que abrigue confortavelmente os doces separando-os e dando apoio para a viagem).  ” 

 

 

ETAPA 4. Questionário – D6 (AT.9 – YVES DURAND)  

Responda de modo preciso às seguintes perguntas:  

Em torno de que ideia central você construiu sua composição? Você hesitou entre duas ou mais 

soluções? Se sim, quais?  

“ Da ideia do monstro como problema quando você aceita o monstro e trabalha com ele, ele passa a ser solução. Não 

hesitei. ” 

Você foi eventualmente inspirado? Através do quê (leitura, filme, etc.)?  

“ Sim, por tudo que eu vi / vivi / li até agora! Não dá para colocar aqui nessas microlinhas. Minha vida tem mais 

linhas que isso que acabam e se tornam uma só. ” 

Entre os nove elementos do teste de sua composição indique: 

Quais os elementos essenciais em torno dos qual você construiu o desenho? 

“ A queda e a coisa cíclica” 

Quais elementos do desenho você teria vontade de eliminar? Por quê?  

“ Nenhum, todos se completam. ” 

Como acaba a cena que você imaginou?  
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“ Todos abraçam e se refugiam seus moliceiros. ” 

Se você fosse participar da cena que você compôs, onde você estaria? O que você faria? 

“ Ficaria com medo mas tentaria. ” 

 

ETAPA 5. Quadro AT.9 – D6 (AT.9 – YVES DURAND) 

No quadro seguinte, você deve especificar:  

 

1. Por meio de que você representou os nove elementos do teste (coluna A) 

2. O papel, a função de cada uma de suas representações (coluna B)  

3. O que simboliza, para você, cada um dos nove elementos do teste (coluna C) 

 

 
A. Representado por B. Papel / Função C. Simboliza 

ELEMENTO    

Queda Elemento no centro do 
peito 

Abismo/encontro A procura de nós 

Espada Espada segurada pela 
lâmina 

Superar Dificuldades 

Refúgio Elemento como janela Encontrar dentro de 
si 

Conforto 

Monstro O desenho O problema/solução O problema/solução 

Cíclico Os olhos Desestabilizar Percalços 

Personagem Moliceiro Medo Medos 

Água Oceanos dentro dos 
chifres 

Purificar Calmaria 

Animal Peixe e águia Suporte Saber usar das armas 
que temos 

Fogo Chama na mão Ajudar a queimar Ímpeto 
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ETAPA 6. Infográfico AT.9+1.ED – D6  
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ETAPA 7. Questionário AT.9+1.ED – D6 

 

Responda de modo preciso às seguintes questões em relação ao problema de design 

 

Quais as sensações/sentimentos você teve ao pensar no problema projetual proposto? 

“ Agonia / Esperança / Vontade / Aventura. ” 

 

A solução/sugestão que vem a sua cabeça é inspirada em alguma coisa / produto / serviço 

ou acontecimento? Qual? Por quê? 

“ É inspirada em tudo que vivi até aqui. ” 

 

Dentre os nove elementos da sua composição, responda: 

  

Qual / Quais os principais elementos do seu desenho descrevem sua sensação/sentimento em 

relação ao problema de design proposto? Por quê? 

“ A espada e a queda. As almas / artifícios que tenho para resolver os problemas da queda. ” 

 

Qual / Quais elementos no seu desenho representam a tomada de decisão projetual para o 

problema de design proposto? Por quê? 

“ Água e refúgio. ” 
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ETAPA 8. Análise Trajeto Projetual AT.9+1.ED – D6  

D6 tem como ideia central o monstro devorante que aceito e assim eufemizado no processo, ele é 

o problema e solução, carrega uma harmonização ambígua que revela o trajeto projetivo de D6. O 

mostro é o guardião do tesouro, da solução do problema de design em questão. Simbolicamente o 

monstro remete a dominação do medo, heroísmo. Pode simbolizar um rito de passagem, no trajeto 

projetivo de D6 é possível notar o progresso cíclico que envolve desde o desenho, a narrativa até 

o infográfico. O monstro é ainda o símbolo da ressureição: ele devora o homem com o fim de 

provocar um novo renascimento (CHEVALIER, 2012, p.615).  

D6 afirma que sua tomada de decisão projetual se dá pelos elementos da água e da queda. A água 

simbolicamente é fonte de vida, purificação e regeneração, isso revela a infinidade de possibilidades 

deste trajeto projetivo, que se confirma no infográfico quando D6 deixa em aberto as possibilidades 

do pensar. A água parece o meio em que o mergulho no processo projetivo de D6 seja o mediador 

com o problema de design em questão. A dimensão simbólica de D6 engendra um espaço de 

observação e múltiplas possibilidades.  

Os atributos simbólicos evidenciados neste trajeto projetivo articulam no personagem três funções: 

um mostro, a águia e o peixe. A águia é mensageira é a imagem da paternidade e da universalidade 

que carrega complexidade e riqueza. O peixe está associado a restauração cíclica e ao nascimento, 

isso pode suscitar recomendações projetuais que transbordem a linearidade e a objetividade de uma 

simples embalagem, tende a recomendar uma solução projetiva que saia do óbvio. 

O verde predominante no infográfico simbolicamente é o mediador entre o calor e frio. É uma 

instância de apaziguamento e harmonização do problema em questão. Aponta uma regeneração 

das ideias, D6 ratifica o pensar como mote do seu processo projetivo, surge como uma centelha 

de esperança. O refúgio simbólico de D6 é a calmaria, o conforto e conhecimento. Ao mesmo 

tempo D6 indica no infográfico que o monstro também está na matéria-prima base, o açúcar, faz 

um alerta. As recomendações/sugestões de D6 perpassam pela reflexão do problema e seus 

desdobramentos, são levantadas questões para observação e análise, o designer indica a ação da 

reflexão como percurso projetivo, ocorre um desprendimento da materialidade objetiva 

comumente atribuída a ânsia da resolução de um problema de design.  
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O método At.9+1.ED também deseja estimular esse comportamento perante o problema de 

design, ou seja, pensar o design. D6 instiga um trajeto projetivo baseado na experimentação de 

ideais e vivência do processo.D6 representa simbolicamente sua tomada de decisão projetual por 

meio da água e do refúgio. Segundo D6, essas referências simbólicas evidenciam calmaria e 

conforto, respectivamente. Pautar um trajeto projetivo desta maneira nos remete ao trajeto criativo 

e produtivo do Profeta Gentileza, que faz uma construção considerando o encontro consigo 

mesmo, atribuindo valor as suas vivências e necessidades de se comunicar e expressar com o 

mundo, sendo assim, dotando suas soluções gráficas e performáticas de sentido e significados. 

 

Por meio do método AT.9+1.ED, D6 expressa que suas sensações/sentimentos em relação a 

embalagem dos Ovos Moles perpassa pela: “ Agonia / Esperança / Vontade / Aventura. ” Nota-se em 

suas exposições a contradição, entretanto, aqui este fator é tratado de forma positiva pois agrega 

valores que contemplam a diversidade. D6 está “A Pensar”, sua atitude no processo é de investigar, 

espreitar, aprofundar para solucionar, atitude incomum no mundo contemporâneo do design e da 

sociedade de forma geral. 

 

“ A espada e a queda. As almas / artifícios que tenho para resolver os problemas da queda. ” D6 expõe que 

esses são os principais elementos do seu desenho e que descrevem sua sensação/sentimento em 

relação ao problema de design, apontando para uma eufemização no processo projetivo, pois a 

queda (abismo/encontro) e a espada (superar dificuldades) são colocados simbolicamente de forma 

a apaziguar o conflito e a destinar um caminho para o bem projetar. A solução/sugestão / 

recomendação que D6 propõe é inspirada em suas vivências. Este fator é relevante pois ratifica um 

dos objetivos do método AT.9+1.ED. 

 

Para a solução projetual D6 recomenda atenção para as seguintes questões: fragilidade da 

embalagem, história, tradição, inovação, respeito, conhecimento. Fatores importantes quando se 

trata de um produto que abarca referências culturais importantes para um povo. O design também 

é um meio que se trabalha a valorização e preservação da identidade local. Esses atributos 

levantados e considerados por D6 potencializam uma projetação mais consciente tanto na 

perspectiva profissional como na perspectiva cidadã. “Fazer um design” responsável requer 

comprometimento e atenção as demandas e complexidades que envolvem o projeto, desta forma 

se implicar no processo é fundamental para buscar soluções respeitosas e assertivas. 
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PROTOCOLOS AT.9+1.ED – Versão 1 

PARTICIPANTE – D7 

Idade: 38 - Sexo: F – Escolaridade: Pós-Graduação 

Curso: Design  

Profissão: Docente ensino superior – Tempo de atuação no mercado: 9 anos 

País / Cidade: Manaus (Brasil) / Porto (Portugal)  

 

ETAPA 1: Workshop: Design, Projeto e Imaginário. 

Contextualização da pesquisa e do problema de design – Embalagem Ovos Moles 

 

ETAPA 2. Desenho – D7 (AT.9 – YVES DURAND)  
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ETAPA 3. Narrativa – D7 (AT.9 – YVES DURAND) 

Explique o seu desenho: 

“ Seguindo as 9 diretrizes, procurei fazer a contextualização história*, como um ciclo que inicia numa necessidade e 

termina com uma solução, de forma cíclica fazendo alusão ao processo projetual.  

*contextualização histórica dos Ovos Moles. 

No mosteiro (refúgio), a “figura” que ali vive de posse à sua “espada salvação” deparou-se com um homem enfermo 

sob o domínio da “doença” (monstro devorante) caído. O monge ofereceu-lhe uma iguaria produzida com gema de 

ovos de galinha e água levada ao fogo. O homem nutriu-se, afastando o monstro devorante e espalhou a notícia a 

todos os necessitados sendo assim, responsável pela continuação do ciclo de “cura”. ” 

 

ETAPA 4. Questionário – D7 (AT.9 – YVES DURAND)  

Responda de modo preciso às seguintes perguntas:  

Em torno de que ideia central você construiu sua composição? Você hesitou entre duas ou mais 

soluções? Se sim, quais?  

“ Através da exposição do problema: um produto com valor cultural e histórico sendo comercializado na embalagem 

que talvez não o represente. Não. ” 

Você foi eventualmente inspirado? Através do quê (leitura, filme, etc.)?  

“ Inspiração surgiu na pequena contextualização do produto na embalagem. ” 

 

Entre os nove elementos do teste de sua composição indique: 

Quais os elementos essenciais em torno dos qual você construiu o desenho? 

“Queda, um personagem, um animal (pela origem do produto principal do doce). ” 

Quais elementos do desenho você teria vontade de eliminar? Por quê?  

“ A espada – inicialmente - mas, pôde-se enquadrá-la ao personagem justiceiro. Um monstro devorante – por 

apresentar diversos significados do mesmo contexto: como “as pessoas” ou a “vontade” de devorar todos os doces pelo 

seu gosto peculiar. ” 

 



243 

 

 

 

Como acaba a cena que você imaginou?  

“ Não acaba, necessariamente. Assim como um bom produto que será sempre bem divulgado e adquirido. ”  

Se você fosse participar da cena que você compôs, onde você estaria? O que você faria? 

“ Seria o monge à procura de soluções. ”  

 

ETAPA 5. Quadro AT.9 – D7 (AT.9 – YVES DURAND) 

No quadro seguinte, você deve especificar:  

1. Por meio de que você representou os nove elementos do teste (coluna A) 

2. O papel, a função de cada uma de suas representações (coluna B)  

3. O que simboliza, para você, cada um dos nove elementos do teste (coluna C) 

 

 
A. Representado por B. Papel / Função C. Simboliza 

ELEMENTO    

Queda Homem enfermo no 
chão – caído 

Oferecer 
possibilidades de 
estudo 

Problema 

Espada Na cintura do monge Gerar segurança Justiça 

Refúgio Mosteiro Servir como porto 
seguro 

Segurança 

Monstro Doença / enfermidade Gerar problemas 
dificuldades 

Dificuldade 

Cíclico Todo o processo Permitir ordenamento 
e continuidade do 
fluxo 

Processo 

Personagem O monge Analisar o problema e 
propor uma solução 

Segurança 

Água Faz parte da solução Unir-se à matéria-
prima, inserindo 
qualidades 

Matéria-prima 

Animal Gera Matéria-Prima Fornecer matéria-
prima 

Matéria-prima 

Fogo Processo de produção Permitir o 
desenvolvimento de 
solução  

Processo 
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ETAPA 6. Infográfico AT.9+1.ED – D7  
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ETAPA 7. Questionário AT.9+1.ED – D7  

Responda de modo preciso às seguintes questões em relação ao problema de design 

 

Quais as sensações/sentimentos você teve ao pensar no problema projetual proposto? 

“ A priori, de não haver necessidade de mudanças. Provavelmente como consequência de não conhecer (ou não ter 

gostado) do produto. Porém, é um produto tradicional, carregado de valores que podem ser explorados. ” 

 

A solução/sugestão que vem a sua cabeça é inspirada em alguma coisa / produto / serviço 

ou acontecimento? Qual? Por quê? 

“ Sim. Aos produtos tradicionais que exploram os valores culturais, históricos e emocionais. ” 

 

Dentre os nove elementos da sua composição, responda: 

  

Qual / Quais os principais elementos do seu desenho descrevem sua sensação/sentimento em 

relação ao problema de design proposto? Por quê? 

“ Monstro! Ora pela necessidade de questionamentos para ter a certeza do potencial a ser explorado. Ora pelas 

indagações e percepções que instigam uma melhoria. ” 

 

Qual / Quais elementos no seu desenho representam a tomada de decisão projetual para o 

problema de design proposto? Por quê? 

“ Personalidade: Como pessoa que recebe o problema e sugere a solução. ” 
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ETAPA 8. Análise Trajeto Projetual AT.9+1.ED – D7 

D7 constrói um panorama inspirada na contextualização anterior sobre o produto. Por meio do 

infográfico D7 aponta um trajeto que elenca o passo-a-passo para a resolução do problema de 

design, há um encadeamento cíclico e objetivo no seu processo projetivo, isso é recorrente em todo 

o caminho exposto por D7.  

A observação perante o problema começa desde as questões históricas, culturais, emocionais até 

as mercadológicas D7 em sua narrativa aponta um trajeto “responsável pelo ciclo de cura”, ou seja, 

indica uma responsabilidade sobre todo o processo projetual e sua continuação cíclica e 

progressiva, recomendando um percurso responsável, estando de acordo com os propósitos para 

o bem projetar: Gentileza, Empatia e Sentido. 

D7 aponta simbolicamente a água como parte da solução, pois a sua união com matéria-prima do 

produto (ovo) agrega mais valor, já que a água também é matéria-prima. O aparecimento da água 

como parte da solução abarca a vida, a purificação, a regeneração, contemplando a diversidade e a 

complexidade, reunindo uma infinidade de possibilidades para a solução projetual. A água aprece 

como um reservatório de repertório.  

A figura arquetípica do monstro aparece como “advogado do Diabo”. O mito do Diabo pode ser 

queda e ascensão, força desintegradora, carrega uma ambivalência. Talvez D7 deseja apontar 

questionamento e cautela para superar a queda (problema) e desabrochar a humanidade (solução) 

para a resolução do problema de design proposto. O desenho de D7 indica um ciclo em que o 

fogo, a água e o monge (personagem) e o ovo são figuras simbólicas centrais do percurso projetual. 

O fogo aparece por meio de uma fogueira, como parte de um processo inciático e mediador, a 

purificação pelo fogo é complementar a purificação pela água, D7 baliza seu trajeto projetivo por 

meio dessas duas figuras simbólicas relevantes, trazendo à tona o que de fato o método AT.9 + 

1.ED se propõe, engendrar e encontrar sentidos e significados para projetar. Mas o fogo distingue-

se da água porquanto ele simboliza a purificação pela compreensão, até a mais espiritual de suas 

formas, pela luz e pela verdade; ao passo que a água simboliza a purificação do desejo, até a mais 

sublime das formas – a bondade (DIES, 37-38) (CHEVALIER, 2012, p. 443).  
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O monge comunica simbolicamente a sabedoria, o cuidado, simboliza o poder divino, psíquico e 

física. Trazer esses atributos ao processo projetivo de certa forma demostra amadurecimento, 

levando para o caminho do progresso. O ovo aparece depois, gerado por uma ave. O ovo é o 

nascimento do mundo, de ideias. O trajeto projetivo de D7 sugere um aprofundamento nas 

questões essenciais para a resolução do problema de design. 

“ Personalidade: Como pessoa que recebe o problema e sugere a solução. ”  Por meio do AT.9+1.ED, é desta 

forma que D7 representa a sua tomada de decisão projetual para o problema de design proposto. A partir 

desta afirmação e fazendo as articulações com o seu infográfico, percebe-se ela propõe investigar as origens 

do doce e rever todo o processo histórico como refúgio e segurança para a tomada de decisão em relação 

as questões do projeto. A inovação, testes, pesquisa de mercado e até examinar as embalagens de sardinhas 

portuguesas são questões importantes pautadas por D7 no seu processo projetivo. 

Segundo D7, as sensações/sentimentos ao pensar na embalagem dos Ovos Moles é:“ A priori, de 

não haver necessidade de mudanças. Provavelmente como consequência de não conhecer (ou não ter gostado) do 

produto. Porém, é um produto tradicional, carregado de valores que podem ser explorados. ” Essa reação aponta 

para um posicionamento pessoal, desta forma mais uma vez o método em questão auxilia na 

observação e revelação de fragilidades que podem comprometer o processo. No dia-a-dia do 

designer esta situação é comum, acontece com frequência a tomada decisão projetual no 

“achismo”, apesar de ocorrer uma omissão deste fato. Não estou afirmando que é o caso de D7, 

apenas pontuo que esses equívocos acontecem com certa frequência. O AT.9+.ED também serve 

para alertar o profissional durante o processo e fazer com que ele busque ou expanda suas opções 

de resolução projetual, procurando caminhos que extrapolem o tradicional e busquem a dimensão 

simbólica como suporte para projetar na contemporaneidade. 

“ Sim. Aos produtos tradicionais que exploram os valores culturais, históricos e emocionais. ” D7 se inspira na 

tradição, história e cultura para solucionar o problema de design, esses três valores municiam de 

forma contundente um projeto de design, pois considera a “raiz” e valoriza o que de fato é essencial 

para toda a cadeia de produção, desde a criação até a reciclagem e/ou reuso do produto. Pensar de 

forma holística garante uma sustentabilidade em diversos aspectos, revelando responsabilidade no 

projetar. O caminho de D7 também se apropria de certa forma dos valores engendrados pelo 

Profeta Gentileza, pois busca o respeito e a ética como pontos fundamentais no processo, 

potencializando a melhoria e a solução responsável para o problema de design em questão. 

 

 



248 

 

 

 

PROTOCOLOS AT.9+1.ED – Versão 1 

PARTICIPANTE – D8 

Idade: 30 - Sexo: F – Escolaridade: Pós-Graduação 

Curso: Arquitetura e Paisagismo / Arte e Design para Espaço Público 

Profissão: Arquiteta Paisagista / Copy – Tempo de atuação no mercado: 7 anos 

País / Cidade: Porto (Portugal)  

 

ETAPA 1: Workshop: Design, Projeto e Imaginário. 

Contextualização da pesquisa e do problema de design – Embalagem Ovos Moles 

 

ETAPA 2. Desenho – D8 (AT.9 – YVES DURAND)  
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ETAPA 3. Narrativa – D8 (AT.9 – YVES DURAND) 

Explique o seu desenho: 

“ O meu desenho conta a história do ciclo da natureza onde nada desaparece tudo se transforma. Tenho um monstro 

representado por um simpático dragão que encontra seu refúgio na gula enquanto come um peixe doce depois de 

chamuscar como o fogo que sai da boca. O peixe cai pelo esófago (a queda) até ao estômago (o refúgio) onde está um 

lago de suco gástrico (água) com os agentes destruidores (personagem + espada) para digerirem o peixe. Após digerido 

o corpo do dragão liberta as fezes que vão servir de fertilizante (ciclo). ” 

 

ETAPA 4. Questionário – D8 (AT.9 – YVES DURAND)  

Responda de modo preciso às seguintes perguntas:  

Em torno de que ideia central você construiu sua composição? Você hesitou entre duas ou mais 

soluções? Se sim, quais?  

“ Em torno da ideia do ciclo. Sim hesitei entre por exemplo de uma queda de água que leva a um lago, para depois 

ter um refúgio, mas acabei por optar pelo desenho que fiz por ser mais simples de desenhar. ” 

Você foi eventualmente inspirado? Através do quê (leitura, filme, etc.)?  

“ Fui inspirada eventualmente por algo que não sei precisar. ” 

 

Entre os nove elementos do teste de sua composição indique: 

Quais os elementos essenciais em torno dos qual você construiu o desenho? 

“ O ciclo, e o monstro devorante. ” 

Quais elementos do desenho você teria vontade de eliminar? Por quê?  

“ Espada por ser o elemento mais agressivo. ” 

Como acaba a cena que você imaginou?  

“ Não acaba porque o elemento central é cíclico. ” 

Se você fosse participar da cena que você compôs, onde você estaria? O que você faria? 

“ Eu seria o monstro devorante a comer. ” 



250 

 

 

 

ETAPA 5. Quadro AT.9 – D8 (AT.9 – YVES DURAND) 

 

No quadro seguinte, você deve especificar:  

 

1. Por meio de que você representou os nove elementos do teste (coluna A) 

2. O papel, a função de cada uma de suas representações (coluna B)  

3. O que simboliza, para você, cada um dos nove elementos do teste (coluna C) 

 

 
A. Representado por B. Papel / Função C. Simboliza 

ELEMENTO    

Queda Esôfago Condução Meio de Transporte 

Espada Espada Destruir Associado ao 
personagem 

Refúgio Estômago Processar A segurança 

Monstro Dragão - Ócio 

Cíclico O comer e transformar 
da comida 

O papel principal Tudo é cíclico 

Personagem Coisas no estômago Dissolver Um ajudante do 
processo 

Água Suco gástrico Dissolver Ajudante essencial 

Animal Peixe  Alimentar Alimento 

Fogo Chama na boca Processar “A cereja no topo do 
bolo” no peixe 
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ETAPA 6. Infográfico AT.9+1.ED – D8 
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ETAPA 7. Questionário AT.9+1.ED – D8 (AT.9 + 1.ED) 

 

Responda de modo preciso às seguintes questões em relação ao problema de design 

 

Quais as sensações/sentimentos você teve ao pensar no problema projetual proposto? 

“ É difícil pensar o processo a partir dos 9 elementos, descontrair e aplicar de forma objetiva. ” 

 

A solução/sugestão que vem a sua cabeça é inspirada em alguma coisa / produto / serviço 

ou acontecimento? Qual? Por quê? 

“ Talvez sugestionada pela gema, o ouro, o doce e a emoção que o sabor provoca. ” 

 

 

Dentre os nove elementos da sua composição, responda: 

  

Qual / Quais os principais elementos do seu desenho descrevem sua sensação/sentimento em 

relação ao problema de design proposto? Por quê? 

“ Talvez a queda, a esplanada, o refúgio, sair do conforto e evoluir. ” 

 

Qual / Quais elementos no seu desenho representam a tomada de decisão projetual para o 

problema de design proposto? Por quê? 

“ A personagem que combate a resistência e o, conforto, o fogo para a explosão da cor quente, a água, o animal e o 

monstro são a natureza que nos inspira. ” 
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ETAPA 8. Análise Trajeto Projetual AT.9+1.ED – D8 

D8 pensa a solução projetiva por meio de questionamentos (vide infográfico D8) e em torno do 

ciclo e do monstro devorante.  “A cor do sabor, pensar o sabor, a tradição dourada, a gema é o 

ouro? ” O primeiro caráter simbólico da cor é a universalidade em muitas perspectivas, culturais, 

históricas, sociais, mercadológicas, perceptivas, etc. A cor se matem como um dos fundamentos 

do pensamento simbólico. A “tradição” dourada vem do amarelo intenso, luz de ouro, metal em 

fusão, veículo do vigor, do brilho, da força que irradia e contagia. D8 atribui sentido as suas 

recomendações projetuais por meio destes significados basilares. 

 

A gema é a joia simbólica, é o próprio doce, protagonista do problema de design. O infográfico 

D8 é uma síntese aprofundada do problema de design, abarca complexidades e particularidades 

relevantes para um desdobramento assertivo. O monstro devorante é o dragão, figura que abarca 

na narrativa de D8 os nove elementos arquetípicos, e o elemento de design. D8 desconstrói o seu 

processo projetivo no intuito de encontrar a solução para o problema proposto.  

 

Simbolicamente o dragão é uma representação demoníaca, mas é um símbolo ambivalente. D8 

tende a eufemização, pois o seu dragão é “simpático” integrado e harmonizado ao seu processo de 

observação do problema de design. O dragão liberta as fezes que são fertilizantes, o trajeto 

produtivo de D8 é todo baseado no cíclico, no progresso. O dragão é um guardião de todo o trajeto 

projetual de D8, guarda tesouros ocultos, pois é dentro dele que acontece os desdobramentos 

propostos por D8. O tema arquetípico do dragão fala do triunfo do ego sobre as tendências 

regressivas e isso reverbera no processo de D8 em relação ao método AT.9+1.ED.  

 

O peixe intitulado “doce” por D8 aparece perto da boca do dragão, o peixe é símbolo da vida, da 

fecundidade e do próprio Deus.  O fogo chamusca o peixe, ou seja, é um fogo que não tem poder 

de destruição, é um fogo sagrado que envolve a simbólica figura do peixe o fogo é dominado no 

processo projetivo de D8. Nota-se que D8 propõe sair da zona de conforto para evoluir. A 

personagem combate a resistência. A explosão da cor quente, a água, o dragão representa a natureza 

inspiradora. A proposição projetual de D8 compactua com os princípios do respeito, da empatia, 

da gentileza. Seu infográfico reúne atributos de qualidade para a solução do projeto. D8 tem um 

trajeto projetivo que está “free falling”, livre para cair e levantar, para ressignificar, aprender e propor. 

 

 



254 

 

 

 

“ Talvez sugestionada pela gema, o ouro, o doce e a emoção que o sabor provoca. ” D8 é inspirada por esses 

aspectos, isso demonstra uma imersão potencializada pelo método AT.9+1.ED. Trazer 

simbolicamente estes elementos como inspiração auxilia de certo modo buscar valores relevantes 

para a solução projetual, neste caso, para a embalagem dos Ovos Moles. D7 parte da matéria-prima 

(ovo, gema, doce) para chegar no objetivo principal, a emoção. Proporcionar uma solução projetiva 

que ofereça essa possibilidade é um dos pontos para o sucesso no processo de design. Buscar a 

articulação das etapas é hoje um dos principais desafios do campo do design, pois a rapidez, a 

superficialidade e a falta de “alma” no processo nos faz cair em soluções sem sentido e significado. 

  

Os principais elementos que descrevem e expressam a sensação/sentimento de D8 em relação ao 

problema de design são:“ Talvez a queda, a esplanada, o refúgio, sair do conforto e evoluir. ” D8 é 

“sinestésica” em seu trajeto projetivo, ocorre uma explosão de sentidos, materiais, reflexões e 

recomendações. O método AT.9+1.ED auxilia de forma eficiente a busca e expansão de conceitos 

e conhecimentos que envolvem o problema e que também implicam o profissional de design. D8 

utiliza-se de conceitos textuais e imagéticos.  

 

Nomeadamente os conceitos revelados nas referências imagéticas são contundentes no trajeto 

projetivo de D8, a explosão de cores, texturas e materiais indicam uma busca de experimentações 

e inovações que tem como base de inspiração os elementos da natureza. D8 ratifica: “ A personagem 

que combate a resistência e o, conforto, o fogo para a explosão da cor quente, a água, o animal e o monstro são a 

natureza que nos inspira. ” 

 

O sabor, a leveza, a emoção, a tradição, as sensações, também são valores pautados para auxiliar a 

solução projetual de D8. Ao articular texto e imagem para pensar o projeto, D8 de certa forma 

conecta-se com a atuação do Profeta Gentileza, que une imagem e texto para expressar e solucionar 

suas questões enquanto criador. O método AT.9+1.ED pode auxiliar a sistematização de uma 

“memória sinestésica” e sobretudo uma materializar uma solução projetiva, é capaz de fundir e 

ampliar diferentes sentidos humanos para projetar, considerando as diferenças e sobretudo 

respeitando a diversidade e as demandas complexas que um trajeto projetivo responsável exigem 

na contemporaneidade. 
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TRANSIÇÃO DOS PROTOCOLOS AT.9+1.ED  

Cabe ressaltar que nas próximas aplicações ocorre uma alteração em parte de algumas etapas do 

método AT.9+1.ED. Como em qualquer percurso investigatório a mudança, a afinação e o 

amadurecimento são fundamentais e inerentes a uma pesquisa que se propõe de fato a aprofundar 

os conceitos operatórios que lhe servem de base. Na primeira versão do método AT.9+1.ED o 

workshop para contextualização da pesquisa e do problema de design foi o ponto base para a 

aplicação do método. A aplicação foi feita para oito participantes em Porto – Portugal (julho/2018) 

e teve como problema de design a embalagem dos Ovos Moles. Oito etapas fizeram parte desta 

primeira versão, a saber:  

o ETAPA 1: Workshop: Design, Projeto e Imaginário  

(Contextualização da pesquisa, do método e do problema de design);  

o ETAPA 2. Desenho (AT.9 – Yves Durand);  

o ETAPA 3. Narrativa (AT.9 – Yves Durand);  

o ETAPA 4. Questionário (AT.9 – Yves Durand);  

o ETAPA 5. Quadro AT.9 (AT.9 – Yves Durand);  

o ETAPA 6. Infográfico AT.9+1.ED;  

o ETAPA 7: Questionário AT.9+1.ED; 

o ETAPA 8: Análise Trajeto Projetual AT.9+1.ED. 

Na segunda versão do método AT.9+1.ED o conceito foi “controlar menos” o processo do trajeto 

projetual, deste modo os procedimentos foram alterados para atender esse quesito importante para 

os métodos que utilizam o imaginário como aporte. A segunda versão foi aplicada para 11 

participantes em Salvador-Bahia-Brasil (setembro/2018) e teve como problema de design a 

embalagem da Cocada da Bahia. Nesta segunda versão o método trouxe nove etapas, a saber:  

o ETAPA 1. Desenho (AT.9 – Yves Durand) + Elemento de design (imagem cocada); 

o ETAPA 2. Narrativa (AT.9 – Yves Durand); 

o ETAPA 3. Questionário (AT.9 – Yves Durand) + Elementos de design; 

o ETAPA 4. Quadro (AT.9 – Yves Durand) + Elemento de design (doce); 

o ETAPA 5. Infográfico Profeta Gentileza; 

o ETAPA 6. Apresentação do Problema de Design; 

o ETAPA 7. Prancha A3 AT.9+1.ED; 

o ETAPA 8. Infográfico AT.9+1.ED; 

o ETAPA 9. Análise Trajeto Projetual AT.9+1.ED. 
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PARTICIPANTE – D9 

Idade: 39 - Sexo: F – Escolaridade: Pós-Graduação 

Formação: Designer, Mestre em Engenharia, Doutoranda em Artes Visuais  

Profissão: Professora | Tempo de atuação no mercado: 13 anos 

País / Cidade: Brasil - Salvador  

 

ETAPA 1. Desenho + Imagem associada ao problema de design – D9 (AT.9 + 1.ED)  
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ETAPA 2. Narrativa – D9 (AT.9 – YVES DURAND) 

Explique o seu desenho: 

“ Inicialmente pensei nos itens separadamente, itenizando o desenho. Após pensei que os desenhos possuem uma 

ligação e que poderiam estar vinculados a um único enredo. A queda, que poderia ser uma queda d´água, se relaciona 

com a água e com o peixe. O refúgio que seria o amor que se relaciona com algo cíclico (gestação), com a personagem 

materna e bem próxima do outro e com a percepção de doçura e calor (fogo). O monstro devorante (a raiva e o ódio) 

que fere (como a espada) este amor que é maternal que recompõe a ferida e restitui o ser da queda. O peixe é a vida, 

a água é a vida, que também é cíclica. A queda que tanto representa a água ora é física (do indivíduo ou seu grupo).” 

 

ETAPA 3. Questionário AT.9+1.ED – D9  

Responda de modo preciso às seguintes perguntas:  

Em torno de que ideia central você construiu sua composição? Você hesitou entre duas ou mais 

soluções? Se sim, quais?  

“ Minha ideia central foi compreender os elementos separadamente e depois perceber um vínculo entre eles. Hesitei 

em fazer um único desenho ou desenhar separados. ” 

Você foi eventualmente inspirado? Através do quê (leitura, filme, etc.)?  

“ Me inspirei nas minhas vivências. E, o desenho (um personagem) me inspirei na imagem das cocadas baianas 

apresentadas antes de iniciarmos a dinâmica. ”  

Entre os dez elementos do teste de sua composição indique: 

Quais os elementos essenciais em torno dos qual você construiu o desenho? 

“ A figura materna e o amor. ” 

Quais elementos do desenho você teria vontade de eliminar? Por quê?  

“ Não gostaria de eliminar, porém, se tivesse que eliminar 1 eu eliminaria o animal pois não contempla uma 

significação tão específica para mim. ” 

Como acaba a cena que você imaginou?  

“ O amor recompondo a ferida e reconstituindo da queda. ” 

Se você fosse participar da cena que você compôs, onde você estaria? O que você faria? 
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“ No refúgio, estaria aberta para acolher o próximo. ” 

Quais as sensações/sentimentos/imagens você teve ao pensar no doce? 

“ Sensações positivas / sentimentos de acolhimento, prazer. ” 

O doce que vem a sua cabeça é inspirado em algum acontecimento? Qual? Por quê? 

“ Como associei o doce ao que gira, que reproduz e progride, ele me fez lembrar momentos com a minha filha. ” 

 

ETAPA 4. Quadro AT.9+1.ED – D9 

No quadro seguinte, você deve especificar:  

1. Por meio de que você representou os nove elementos do teste (coluna A) 

2. O papel, a função de cada uma de suas representações (coluna B)  

3. O que simboliza, para você, cada um dos nove elementos do teste (coluna C) 

 
A. Representado por B. Papel / Função C. Simboliza 

ELEMENTO    

Queda Uma pessoa caindo da 
montanha 

Representar 
momentos da vida 

Uma decepção 

Espada O próprio objeto Objeto que fere O corte 

Refúgio Coração Acolher ao próximo Amor 

Monstro Cara feia O lado ruim das 
coisas 

Raiva 

Cíclico Gestante Acolher Gestação 

Personagem Baiana Matriarca Força provedora 

Água Copo com a água Nutrir Vida 

Animal Peixe Vida Religião 

Fogo Fogueira Aquecer o 
corpo/alma 

Calor 

Doce Bombom Alimentar o 
corpo/alma 

Ternura  
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ETAPA 5. Infográfico AT.9+1.ED: Profeta Gentileza* 

* Infográfico já apresentado anteriormente 

 

ETAPA 6. Apresentação do Problema de Design – Embalagem Cocada da Bahia 

 

ETAPA 7. Prancha A3 AT.9+1.ED – D9  
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ETAPA 8. Infográfico AT.9+1.ED – D9  
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ETAPA 9. Análise Trajeto Projetual AT.9+1.ED – D9  

D9 compõe seu desenho com os elementos separados, porém em sua narrativa ela os relaciona. O 

trajeto projetivo é inspirado nas vivências, no imaginário. O repertório de D9 evidencia referências 

locais (Cocada/Salvador/Bahia) e pessoais (papel de mãe/doce). A referência do doce como 

elemento do problema de design junto aos nove elementos arquetipais ganha conexão com os 

demais elementos durante o trajeto projetivo (desenho, narrativa, infográfico, etc). 

Os elementos essenciais para D9 são o amor e a figura materna, que estão no centro do desenho. 

As sensações de D9 são positivas, de acolhimento e prazer durante o processo.  Em sua narrativa 

o elemento/problema de design (o doce) vem relacionado com progresso e afeto. A figura materna 

é harmônica e ambivalente, mar e terra, vida e morte. Simbolicamente remete ao abrigo, ao calor, 

segurança, alimentação, nutrição, também pode se relacionar com a opressão, sufocamento.  

D9 elimina o animal, o peixe, isso pode sugerir uma negação do processo, pois esse elemento 

simbólico pode estar associado tanto a vida como a impureza. Também está ligado ao nascimento 

e a ciclicidade, apesar da vontade de eliminar esse elemento, observa-se que ele está completamente 

articulado com as questões do trajeto projetivo de D9. O animal representa o instinto e o 

inconsciente, são princípios da força cósmica, espiritual e material.  

 

O fogo é representado simbolicamente por uma fogueira, D9 coloca esse elemento de forma 

harmonizada, pois aponta para um aquecimento confortável, aquecer o corpo e alma, uma forma 

de proteção e acolhimento. Este fator reverbera em sua construção projetiva para resolver o 

problema de design proposto, pois no infográfico D9 recomenda a proteção, a tradição e as 

referências socioculturais como pontos fundamentais para a composição da embalagem. 

 

O trajeto projetual de D9 e seu posicionamento diante do problema de design é de eufemização, 

pois o cuidado e a harmonia são recorrentes nos elementos simbólicos utilizados no processo. 

Nota-se que no trajeto projetivo de D9 a espada e a queda estão ligadas ao conflito da vida, porém 

com uma perspectiva de resolução serena através do refúgio (coração), do cíclico (gestante) e do 

doce. D9 propõe soluções/recomendações/sugestões com base no propósito da empatia, a 

abordagem é impregnada de prudência, pois o símbolo da mãe dá esse sentido. 
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 “ Me inspirei nas minhas vivências. E, o desenho (um personagem) me inspirei na imagem das cocadas baianas 

apresentadas antes de iniciarmos a dinâmica. ” D9 apresenta em seu trajeto projetivo conteúdos que 

abordam sua experiência, atrela a imagem da cocada a conceitos como: sogra, almoço de domingo, 

família, lar, coco, melaço, cana, açúcar. Essas referências subsidiam uma solução que contempla 

tanto as necessidades do público interno, quanto público externo (turistas). Além das referências 

locais, D9 também pontua a necessidade de se transmitir na embalagem a tradição local tanto por 

meio de imagens, quanto por meio de frases populares. Essa articulação das demandas dos dois 

públicos (interno e externo) é um ponto fundamental para a eficiência da solução final e também 

considera a diversidade que o projeto possui. 

As sensações/sentimentos/imagens que D9 teve ao pensar no doce foram“ Sensações positivas / 

sentimentos de acolhimento, prazer. ” Esse posicionamento em relação ao problema de design ajuda na 

compreensão e no desenvolvimento de particularidades que diferenciem o produto perante a 

concorrência. D9 recomenda que a embalagem possa ser colecionável, essa sugestão amplia o 

alcance do produto, expande ser meramente um doce regional e passa a mediar uma relação de 

memória entre o usuário e o local, ganha um status de presente e referência local, levando consigo 

a “magia e os encantos da Bahia”. D9 define a Bahia com os seguintes conceitos: alegria, 

aconchego, ritmo, sorriso, povo, dança, cor, mar, sol, vitalidade, baiana e garra, estes agregam valor 

ao produto e de certo modo podem auxiliar uma solução que realmente contemple a cultural local. 

O doce que vem à cabeça de D9 é inspirado por uma associação ...“ Como associei o doce ao que gira, 

que reproduz e progride, ele me fez lembrar momentos com a minha filha. ”  Essa colocação reverbera de 

forma muito significativa em suas recomendações para a solução projetual. Ao pesar na filha, ela 

aponta para a proteção, segurança, amor. Em suas indicações para embalagem pode-se articular 

esses sentimentos, já que D9 aconselha que a embalagem tenha os seguintes atributos: informação, 

proteção, beleza, reutilização (sustentabilidade), referências culturais, tudo está conectada e desta 

forma observa-se que o método AT9.9+1.ED levanta questões simbólicas importantes que se 

conectam com a ação de projetar, ou seja, com a empatia, respeito, ética, gentileza e sentido. 
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PROTOCOLOS AT.9+1.ED – Versão 2 

PARTICIPANTE – D10 

Idade: 29 - Sexo: F – Escolaridade: Pós-Graduação 

Formação: Design de Interiores, Mestre em Artes Visuais 

Profissão: Designer de Interiores | Tempo de atuação no mercado: 09 anos 

País / Cidade: Brasil /Salvador   

 

ETAPA 1. Desenho + Imagem associada ao problema de design – D9 (AT.9 + 1.ED)  
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ETAPA 2. Narrativa – D10 (AT.9 – YVES DURAND) 

 

Explique o seu desenho: 

“ Esta imagem conta a história de Marcela, uma mulher de 45 anos, casada com Paulo Roberto, mãe de uma cadela 

vira-lata chamada Manu. Marcela sempre foi uma mulher feliz, comunicativa, acolhedora, que queria revolucionar 

o mundo com suas ideias. Paulo Roberto seu companheiro, era a vara metade de Marcela, um pouco mais sério, 

contido, porém com um coração enorme. Ambos adoram a natureza, e veem nela uma forma de se reconectar com 

Deus. Marcela era professora e Paulo contador. Sonhavam com uma casa no campo, batalharam para conseguir. 

Não imaginavam o que o destino preparava, mas seguiam firmes vivendo, porque o lema da vida era viver. A casa 

do campo veio e inesperadamente um filho também, não nessa ordem. Marcela engravidou e colocou no mundo um 

ser chamado Manu. Por força do destino, daquelas coisas que não entendemos o porquê uma tragédia aconteceu na 

vida do casal. Manu faleceu em um incêndio residencial quando tinha 4 anos. Marcela e Paulo carregam a culpa 

por longos anos, até que decidiram mudar para a casa do campo e viver na tranquilidade de uma vida pacata. Porém, 

as dúvidas, o medo, e os porquês lhe atormentavam sempre, dia após dia, ainda assim eles continuaram vivendo longe 

de tudo e de todos, apenas com uma cadela que preenchia um vazio, um amor interrompido, eterno talvez!  ” 

 

 

ETAPA 3. Questionário AT.9+1.ED – D10  

Responda de modo preciso às seguintes perguntas:  

Em torno de que ideia central você construiu sua composição? Você hesitou entre duas ou mais 

soluções? Se sim, quais?  

“ Inicialmente eu imaginei um único desenho que eu pudesse reunir todos os elementos. A ideia central foi a queda 

da cachoeira. ” 

 

Você foi eventualmente inspirado? Através do quê (leitura, filme, etc.)?  

“ Não me recordo de algo que me inspirou, mas confesso que alguns elementos remetem a algo que eu gosto. A 

natureza em si é uma delas. Quando comecei a desenhar lembrei da minha viagem a Chapada Diamantina em 

fevereiro. ”  
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Entre os dez elementos do teste de sua composição indique: 

 

Quais os elementos essenciais em torno dos qual você construiu o desenho? 

“ Sem sombra de dúvidas, a queda da água na cachoeira.  ” 

 

Quais elementos do desenho você teria vontade de eliminar? Por quê?  

“ Eu eliminaria o monstro que atormenta a personagem, que está representado pelo pensamento da personagem. ” 

 

Como acaba a cena que você imaginou?  

“ A cena acaba com Marcela e Paulo Roberto vivendo em uma casa aos pés da cachoeira, porém com uma tragédia 

que os acompanha em pensamento.  ” 

 

Se você fosse participar da cena que você compôs, onde você estaria? O que você faria? 

“ Eu seria uma amiga do casal que os visitaria pelo menos 1 vez no ano. ” 

 

Quais as sensações/sentimentos/imagens você teve ao pensar no doce? 

“ O doce fica perdido no desenho. Eu associei a Manu, a filha de Marcela, que morreu em um trágico incêndio.  ” 

 

O doce que vem a sua cabeça é inspirado em algum acontecimento? Qual? Por quê? 

“ Apesar de ser alienada por todos os tipos de doce, o doce que eu endosso na imagem me remete aos doces da infância. 

Bala, pirulito... ” 
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ETAPA 4. Quadro AT.9+1.ED – D10 

 

No quadro seguinte, você deve especificar:  

 

1. Por meio de que você representou os nove elementos do teste (coluna A) 

2. O papel, a função de cada uma de suas representações (coluna B)  

3. O que simboliza, para você, cada um dos nove elementos do teste (coluna C) 

 

 
A. Representado por B. Papel / Função C. Simboliza 

ELEMENTO    

Queda Água de cachoeira Água corrente, reduto 
de paz 

Água corrente, 
continuidade 

Espada Uma espada na mão de 
Marcela 

Ponto de equilíbrio 
nas caminhadas 

Apoio, equilíbrio 

Refúgio Casa aos pés da 
cachoeira 

Um lugar de conexão, 
tranquilidade 

Paz 

Monstro O pensamento de 
Marcela 

Atormentar a mente 
de Marcela 

Pensamentos 

Cíclico A própria paisagem ao 
redor das montanhas 

De ver o mundo 
como ciclo 

Natureza 

Personagem Uma mulher Protagonista Uma mulher que 
sobrevive 

Água Cachoeira Vida que segue, 
continuidade 

Continuidade 

Animal Manu, uma vira-lata Preenche um vazio Companheira 

Fogo O incêndio que matou 
Manu e a fumaça da 
chaminé 

O incêndio Tragédia/comida 

Doce Bala, pirulito da infância A infância 
interrompida 

Infância 
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ETAPA 5. Infográfico AT.9+1.ED: Profeta Gentileza* 

* Infográfico já apresentado anteriormente 

 

ETAPA 6. Apresentação do Problema de Design – Embalagem Cocada da Bahia 

 

ETAPA 7. Prancha A3 AT.9+1.ED – D10  
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ETAPA 8. Infográfico AT.9+1.ED – D10  
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ETAPA 9. Análise Trajeto Projetual AT.9+1.ED – D10  

 

A ideia central de D10 está em torno cachoeira. Esse elemento do imaginário de D10 remete as 

experiências pessoais. A cachoeira simbolicamente está ligada ao movimento descendente e 

ascendente, dinâmica. D10 coloca como um elemento de refúgio e continuidade. O elemento 

arquetipal da queda está ligado à água da cachoeira, que é uma descida eufemizada por D10, pois 

o percurso da queda vai de encontro com a paz. A queda de água também se relaciona com o 

movimento de força, da permanência da forma, apesar da mudança constante do percurso da 

matéria.  

 

A personagem protagonista é mulher, mãe e esposa. O símbolo da mãe liga-se a vida, a proteção, 

a harmonia do amor, força vital. Segundo Chevalier (2012) a mãe é a primeira forma que toma para 

o indivíduo a experiência da ânima, isto é, do inconsciente. Essa protagonista vive uma tragédia, a 

perda de uma filha no incêndio, ela vive a exclusão da filha, pela destruição do fogo. Importante 

observar que o cachorro e a filha da protagonista têm o mesmo nome. Simbolicamente o cão é o 

guia do homem na noite da morte, abarca aspectos antagônicos, comumente é tido como melhor 

amigo do homem, é um símbolo familiar. Para D10 é um símbolo que preenche um vazio. 

 

Importante destacar que o doce vem ligado a uma infância interrompida por uma tragédia causada 

pelo fogo. O percurso projetivo de D10 parecer ser ressignificado para ganhar um novo sentido. 

A criança é o símbolo da inocência, da simplicidade e espontaneidade, de certo modo as 

recomendações projetuais de D10 também trazem estas referências para solucionar o problema da 

embalagem. A referência da cor também é contemplada como um aspecto importante do percurso 

projetivo, nomeadamente com a recorrência das cores: preto (mistério), verde (natureza), amarelo 

(luz, intuição) e azul (espírito, pensamento).  

 

D10 em seu trajeto projetivo coloca que o elemento cíclico é a natureza, as montanhas. O símbolo 

da montanha está ligado à transcendência, a manifestação, liga o céu e a terra. Apresenta o sentido 

de estabilidade e imutabilidade, onde reside o sagrado. Esse aspecto reverbera na narrativa e nas 

imagens inseridas no processo projetivo de D10 tanto no infográfico quanto na criação livre. Ela 

sugere uma solução que contemple aspectos da forma, da cor, do amor e da sustentabilidade. 
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D10 aponta os problemas da embalagem em questões específicas: poluição visual, ser clichê, não 

dar visibilidade ao produto interno (cocada), a fonte utilizada e o formato da embalagem. Ao 

identificar estes pontos D10 faz uma série de recomendações, desde a hierarquização das 

informações até as possíveis combinações cromáticas, deste modo enfatiza as referências 

imagéticas que identifiquem a Bahia e suas particularidades.  

Por meio do AT.9+1.ED D10 engendra um trajeto projetivo que considera os princípios do bem 

projetar, ou seja, na ética, no respeito, na empatia e na gentileza. Suas ponderações em relação ao 

problema de design são delineadas com muito cuidado e apreço as demandas complexas que 

envolvem o projeto na perspectiva das referências da Bahia. Na perspectiva de D10 a embalagem 

necessita contemplar questões como:  patrimônio, figuras ilustres, história, paisagens, culinária.  

Além de aspectos objetivos em relação a forma, material, cores, texturas e também ao próprio 

processo produtivo no quesito sustentabilidade D10 também faz sugestões que perpassam pela 

dimensão simbólica e do imaginário local. Talvez a sua experiência revelada por meio do método -  

“ Apesar de ser alienada por todos os tipos de doce, o doce que eu endosso na imagem me remete aos doces da infância. 

Bala, pirulito... ” - tragam conteúdo desta natureza, ou seja, pontuar o amor em um projeto de design 

é sempre um desafio. 

Ao tratar o amor simbolicamente em seu trajeto projetivo, D10 conecta-se com os processos do 

Profeta Gentileza, indica uma intenção em transbordar o material (um simples produto) para o 

imaterial, interações, experiências e empatia. O amor como referência para projetar supõe a união 

dos opostos, considera a diferença, faz a união. O amor é uma oferenda sem restrições, de certo 

modo a lembrança da Bahia materializada na cocada também se presta a essa função, podendo 

potencializar virtudes e aspectos relevante em muitas esferas: da humanidade, da natureza, da 

indústria, do mercado, da cultura local, da história, etc. 

Nas análises de um modo geral, nota-se que o método AT.9+1.ED colabora em elucidar e 

evidenciar questões do sensível e do imaginário de forma eficiente, subsidiando as tomadas de 

decisões projetuais de mais sentido e também colaborando em contemplar as demandas e 

complexidades que abarcam a contemporaneidade, pois articula de forma harmoniosa e produtiva 

as questões do design e do imaginário. O trajeto projetivo desenvolvido por D10 ratifica o método 

AT.9+1.ED como um aporte que potencializa habilidades e competências para projetar.   
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PROTOCOLOS AT.9+1.ED – Versão 2 

PARTICIPANTE – D11 

Idade: 46 - Sexo: F – Escolaridade: Pós-Graduação 

Formação: Design, Mestre em Gestão e Tecnologia Industrial, Doutoranda em Artes Visuais 

Profissão: Professora | Tempo de atuação no mercado: 25 anos 

País / Cidade: Brasil /Salvador   

 

 

ETAPA 1. Desenho + Imagem associada ao problema de design – D11 (AT.9 + 1.ED)  
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ETAPA 2. Narrativa – D11 (AT.9 – YVES DURAND) 

Explique o seu desenho: 

“ Uma criança brincando próximo a um rio cheio de peixes e com uma queda d´água, imagina que um dragão que 

solta fogo quer pegar seu pacote de doces. Ele se refugia atrás da árvore com sua espada, enquanto os pássaros voam 

sob um sol escaldante.  ” 

ETAPA 3. Questionário AT.9+1.ED – D11  

Responda de modo preciso às seguintes perguntas:  

Em torno de que ideia central você construiu sua composição? Você hesitou entre duas ou mais 

soluções? Se sim, quais?  

“ Imaginação de uma criança. Não. ” 

Você foi eventualmente inspirado? Através do quê (leitura, filme, etc.)?  

“ Fui inspirada pelos games que meu filho me mostrou e eu ele sempre joga. ”  

Entre os dez elementos do teste de sua composição indique: 

Quais os elementos essenciais em torno dos qual você construiu o desenho? 

“ O personagem, a espada, o doce e o monstro.  ” 

Quais elementos do desenho você teria vontade de eliminar? Por quê?  

“ O monstro e a espada. Remete a violência.  ” 

Como acaba a cena que você imaginou?  

“ A criança escapa com seu pacote de doces. O mostro era só uma imaginação. ” 

Se você fosse participar da cena que você compôs, onde você estaria? O que você faria? 

“ Próxima à criança. Carregaria para longe do perigo. ” 

Quais as sensações/sentimentos/imagens você teve ao pensar no doce? 

“ O doce remete ao prazer, trouxe a imagem de um pacote de bombons de chocolate. ” 

O doce que vem a sua cabeça é inspirado em algum acontecimento? Qual? Por quê? 

“ Sim. Adoro ganhar bombom de chocolate. Nunca esqueço do pacote que ganhei quando retornei da maternidade.” 
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ETAPA 4. Quadro AT.9+1.ED – D11 

 

No quadro seguinte, você deve especificar:  

 

1. Por meio de que você representou os nove elementos do teste (coluna A) 

2. O papel, a função de cada uma de suas representações (coluna B)  

3. O que simboliza, para você, cada um dos nove elementos do teste (coluna C) 

 

 
A. Representado por B. Papel / Função C. Simboliza 

ELEMENTO    

Queda Queda d´água no rio Correnteza  Fim de uma etapa 

Espada Espada na mão da 
criança 

Defesa Resistência 

Refúgio Árvore Proteger Proteção  

Monstro Dragão Ameaça Perigo  

Cíclico Sol  Dia Ciclo 

Personagem Criança Protetor Força 

Água Rio Ambiente Calmaria 

Animal Peixe Ser vivo Vida 

Fogo Fogo expelido pelo 
dragão 

Ameaça Risco 

Doce Saco de bombons Objeto a ser 
protegido 

Prazer sabor 
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ETAPA 5. Infográfico AT.9+1.ED: Profeta Gentileza* 

* Infográfico já apresentado anteriormente 

 

ETAPA 6. Apresentação do Problema de Design – Embalagem Cocada da Bahia 

 

ETAPA 7. Prancha A3 AT.9+1.ED – D11 

 

  

 

 

 

 

 



275 

 

 

 

ETAPA 8. Infográfico AT.9+1.ED – D11  
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ETAPA 9. Análise Trajeto Projetual AT.9+1.ED – D11  

 

A ideia central deste percurso projetivo se dá em torna da imaginação da criança. D11 tem a 

inspiração no filho. Os elementos essenciais do desenho são o personagem, a espada, o doce e o 

monstro. Paradoxalmente D11 quer eliminar o monstro e a espada da cena, trazendo um 

posicionamento antagônico para seu trajeto projetivo. A solução da cena se dá com a criança que 

escapa com os doces e o desaparecimento do monstro. O doce vem ligado ao prazer e D11 conecta 

com o chocolate que está ligado a uma memória afetiva. 

 

A imagem da criança como personagem e inspiração está ligada simbolicamente à pureza e 

espontaneidade. D11 também atribui às qualidades da força e da proteção, pode indicar um trajeto 

projetivo que contemple a vitória sobre a complexidade e a ansiedade, a conquista da paz interior 

e autoconfiança. A criança brinca no rio próximo aos peixes onde aparece um dragão e o mesmo 

se refugia atrás das árvores com sua espada enquanto os pássaros voam sob um sol escaldante. D11 

descreve uma trajetória de fuga e vitória. 

 

D11 mergulha em seu processo projetivo por meio do rio que é o símbolo da fluidez das formas e 

também a correnteza que se direciona para o fim de uma etapa.  Esse aspecto aparece nas 

recomendações da solução projetiva.  O peixe que está no rio e próximo à criança e carrega o 

atributo da vida, que se relaciona ao ambiente de calmaria. O pássaro aprece simbolicamente como 

um bom presságio após a criança se refugiar atrás da árvore.  

 

No percurso projetivo de D11 a árvore surge como refúgio, este símbolo liga-se a vida, ao cosmo, 

a evolução. A árvore aparece sob o sol (cíclico) escaldante junto ao fogo expelido pelo dragão, 

porém esse fogo não destrói, aparece como elemento de dispersar. O dragão é o guardião dos 

tesouros cultos, material dialético que talvez participe da construção as soluções projetivas.  

 

O doce aparece como algo ser protegido pela sua fragilidade, referência inconsciente para a solução 

projetual da embalagem. O infográfico e a prancha de criação de recomendações sistematizam e 

ratificam o caminho projetivo de D11 que propõe uma solução de embalagem que traga as 

referências culturais, sensoriais e de bem-estar, além das referências imagéticas e cromáticas na 

experiência com o produto.  
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As combinações cromáticas sugeridas por D11 reúnem o azul, o amarelo, o laranja e o bege. O 

azul pode fazer referência ao mar e ao céu da Bahia e simbolicamente é onde o olhar mergulha 

profundamente, está ligada a imaterialidade pois apresenta o efeito da transparência. Aplicada a um 

objeto o azul suaviza as formas, de certa forma desmaterializa e amplia as potencialidades 

meramente objetivas e pragmáticas, abre caminho para a subjetividade.  

O amarelo faz referência ao ambiente local e solar, traz o calor, a iluminação e o brilho, estimula o 

consumo do alimento. O laranja está entre o amarelo e o vermelho é o ponto de intersecção entre 

o espírito e a libido, é a revelação do amor divino e também da luxúria. Não é por mero acaso que 

D11 sugere que a solução de design contemple paz e prazer. O bege em última instância promove 

sensação de aconchego e conforto, tradição e classe, entra como uma cor que harmoniza. 

“ Sim. Adoro ganhar bombom de chocolate. Nunca esqueço do pacote que ganhei quando retornei da maternidade. 

” D11 tem sua inspiração baseada em sua experiência materna, esse fator tem eco no seu processo 

projetual. Segundo Chevalier (2012) o símbolo materno apresenta dois aspectos, um construtivo, 

outro destrutivo. A mãe é a primeira forma, está ligada ao mar na medida em que ambos são 

receptáculos e matrizes da vida. Simbolicamente a mãe é a segurança, a proteção, o abrigo, o calor, 

a ternura, a nutrição. Em contrapartida pode ser a figura que oprime pelo excesso das suas ações.  

As sensações/sentimentos/imagens que D11 teve ao pensar no doce - “ O doce remete ao prazer, 

trouxe a imagem de um pacote de bombons de chocolate. ” – Remete ao prazer. Atribuir este significado em 

uma solução de design requer entendimento ampliado e aprofundado do problema em questão. 

D11 levanta em seus estudos pontos de análise que ajudam a pensar e solucionar de forma mais 

assertiva e relacionada aos propósitos do bem projetar, pois considerações vão desde a questão 

histórica do doce, o processo de produção, passando pela venda nos tabuleiros das baianas até as 

questões mercadológicas. 

O eco no trajeto projetivo de D11aponta para referências “maternais” ao sugerir que a embalagem 

traga experiências sensoriais, bem-estar e doçura, atributos simbólicos da mãe. O método 

AT.9+1.ED revela no processo projetivo que a dimensão simbólica e a dimensão do imaginário 

estão articuladas e produzem recomendações / sugestões / soluções projetuais que privilegiam 

referências individuais e coletivas e também questões profissionais, sociais, históricas e culturais. 
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PROTOCOLOS AT.9+1.ED – Versão 2 

PARTICIPANTE – D12 

Idade: 41 - Sexo: F – Escolaridade: Pós-Graduação 

Formação: Design, Mestre em Gestão e Tecnologia Industrial, Doutoranda em Artes Visuais 

Profissão: Professora | Tempo de atuação no mercado: 26 anos 

País / Cidade: Brasil /Salvador   

 

ETAPA 1. Desenho + Imagem associada ao problema de design – D12 (AT.9 + 1.ED) 
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ETAPA 2. Narrativa – D12 (AT.9 – YVES DURAND) 

Explique o seu desenho: 

“ Dualidades. Irreverência. Humor. Quem mexe com fogo, não pode ter medo de se queimar, fluxo...gota...gotas 

mar! E... mar...anhado de novas experiência e descobertas vivenciadas de que a emoção gerencia a razão inocência 

associada ao romantismo e sagacidade... IT! Medo da “COISA” mas aprendendo com as batalhas travadas dentro 

de nós. Interação e iteração de mãos dadas para o infinito e além...”  

ETAPA 3. Questionário AT.9+1.ED – D12  

Responda de modo preciso às seguintes perguntas:  

Em torno de que ideia central você construiu sua composição? Você hesitou entre duas ou mais 

soluções? Se sim, quais?  

“ Constituição de conhecimento. Sim, cíclico + animal.  ” 

Você foi eventualmente inspirado? Através do quê (leitura, filme, etc.)?  

“ Objeto de pesquisa do meu doutorado e atualmente aplicado ao meu trabalho. ”  

Entre os dez elementos do teste de sua composição indique: 

Quais os elementos essenciais em torno dos qual você construiu o desenho? 

“ Água, fogo, humor, coisa cíclica. ” 

Quais elementos do desenho você teria vontade de eliminar? Por quê?  

“ Refúgio, porque não tenho como eliminar, pois, faz parte de mim.  ” 

Como acaba a cena que você imaginou?  

“ Doce aprendizado. ” 

Se você fosse participar da cena que você compôs, onde você estaria? O que você faria? 

“ Na água, fluindo. ” 

Quais as sensações/sentimentos/imagens você teve ao pensar no doce? 

“ Missão dada!  ” 

O doce que vem a sua cabeça é inspirado em algum acontecimento? Qual? Por quê? 

“ Ciclos...mudanças pessoais e profissionais. ” 
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ETAPA 4. Quadro AT.9+1.ED – D12 

 

No quadro seguinte, você deve especificar:  

 

1. Por meio de que você representou os nove elementos do teste (coluna A) 

2. O papel, a função de cada uma de suas representações (coluna B)  

3. O que simboliza, para você, cada um dos nove elementos do teste (coluna C) 

 

 

 
A. Representado por B. Papel / Função C. Simboliza 

ELEMENTO    

Queda Homem caindo do 
despenhadeiro 

Imersão Busca e constituição 

Espada Gumes diferentes Delimitar Outros olhares 

Refúgio Ventre  Equilíbrio 
Aconchego 

 Homeostasia 

Monstro IT “ A Coisa” Contrapor Crítica 

Cíclico Pensamento Iterativo Rever  
Renovar  

Mudança 
Quebra de paradigma 

Personagem Homer Humor Ingenuidade 
Sagacidade  

Água Torneira 
Gotas Mar 

Seguir Fluidez 

Animal Vários Administrar conflitos  Forças vitais 

Fogo Fogueira Motivar Crescimento 

Doce Pirulito Prazer Recompensa 
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ETAPA 5. Infográfico AT.9+1.ED: Profeta Gentileza* 

* Infográfico já apresentado anteriormente 

 

ETAPA 6. Apresentação do Problema de Design – Embalagem Cocada da Bahia 

 

ETAPA 7. Prancha A3 AT.9+1.ED – D12 
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ETAPA 8. Infográfico AT.9+1.ED – D12  
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ETAPA 9. Análise Trajeto Projetual AT.9+1.ED – D12 

 

Dualidade, irreverência, humor são os pontos simbólicos da narrativa engendrada por D12. Novas 

experiências, descobertas e riscos são pontos importantes deste trajeto projetivo, onde a emoção 

gerencia a emoção, de forma interativa segundo as palavras de D12. O medo e as batalhas também 

fazem parte deste percurso. A ideia central se dá na constituição do conhecimento como algo cíclico 

e animal (instintivo).  

 

A inspiração de D12 se dá pela sua investigação de doutoramento em design. A água, o fogo, o 

humor e o cíclico são os elementos essenciais do processo projetual. O elemento doce aparece 

como qualidade atribuída ao aprendizado do percurso, D12 surge fluindo na água e cumprindo a 

missão que foi dada, ou seja, solucionando o problema de design. O doce ainda está atrelado às 

mudanças cíclicas pessoais e profissionais.   

 

D12 desenvolve um desenho com elementos soltos, a queda do homem surge como imersão em 

busca da construção. O personagem que é um homem vem através da figura de Homer Simpson 

que carrega a contradição do humor, da sagacidade e a ingenuidade. Nota-se a conexão das 

características do palhaço com o elemento arquetipal da personagem.  O monstro aparece na figura 

de palhaço que simbolicamente é a inversão da compostura, a irreverência que contraria a realeza, 

a figura de faz a crítica e que aparece como controlador na narrativa de D12.  

 

A espada aparece como um elemento para delimitar e não para cortar, ação eufemizante. O 

elemento do refúgio vem para dar equilíbrio e aconchego produzindo a homeostasia. A perspectiva 

do elemento cíclico surge pelo pensamento interativo que pretende rever, renovar e provocar uma 

mudança de paradigma no processo projetual de D12. O elemento simbólico do fogo aparece 

como motivação para o crescimento e por fim o doce aparece como prazer e recompensa, estes 

atributos aparecem nas recomendações de solução de D12. 

 

A sugestão de D12 para utilizar as fitas do Senhor do Bomfim dá uma característica de amuleto a 

embalagem. Segundo a tradição baiana o uso das fitas ocorre do antigo costume de utilizar tiras de 

roupas de santos para ter sorte ou proteção. Dar a qualidade de amuleto a uma embalagem, 

simbolicamente refere-se a transmitir algo mágico, que de certo modo produz uma relação especial 

entre o artefato e usuário, agregando imenso valor a solução projetual. Segundo Chevalier (2012) 
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os amuletos salvaguardam a imortalidade, servem para proteção, confere felicidade e saúde e 

preservam a vida. 

Considera-se que o amuleto possua ou encerre uma força mágica: realiza o que 

simboliza, uma relação muito especial entre aquele que o traz consigo e as forças 

que o amuleto representa. Este fixa e concentra todas a forças...agindo em todos 

os planos cósmicos...firma o homem no cerne dessas forças, fazendo crescer sua 

vitalidade, tornando-o mais real, garantindo-lhe uma condição melhor após a 

morte (ELIT,141) (CHEVALIER, 2012, p.49). 

 

Em sua análise pessoal, D12 propõe simbolicamente um processo cíclico no projetar. Em sua 

prancha de criação aborda referências importantes como a fita do Senhor do Bomfim e a colher 

de pau como uma forma para embalagem. D12 rompe com as embalagens tradicionais e aposta em 

uma referência cultural e gastronômica para dar visibilidade ao produto, trazendo inovação para o 

seguimento das embalagens para este tipo de produto. A colher simbolicamente remete a magia, 

utilizada por bruxas para cozinhar, costuma levantar múltiplas emoções na intenção de cozê-las, 

utensílio doméstico para comer, cozinhar. No caso da colher de pau a referência revela a 

ancestralidade indígena. 

Para a produção da embalagem (colher de pau) D12 sugere utilizar polímero de fibras (casca de 

arroz ou sisal), produtos abundantes na região. Segundo a empresa Fibrenamics, comparativamente 

com as fibras naturais tradicionais, as fibras vegetais apresentam como principais vantagens: a 

abundância, o baixo custo, a baixa massa volúmica, a capacidade de absorção de dióxido de carbono 

do meio-ambiente, a biodegradabilidade e a renovabilidade. Em contrapartida, as suas principais 

desvantagens são: a elevada absorção de humidade, a baixa resistência a micro-organismos, a baixa 

estabilidade térmica e propriedades mecânicas inferiores às das fibras não-naturais. 

D12 pauta seu trajeto projetivo com a seguinte reflexão: “ Explorar a problemática, construir 

questionamentos, a partir de nossas inquietações nos aproxima de possibilidades assertivas, criativas e inovadoras. ” 

A proposta de solução para o problema de design contempla questões com os propósitos da 

gentileza, propondo uma ação inovadora, responsável e respeitosa com as demandas complexas do 

problema em questão. A colher de pau aparece como símbolo forte na recomendação projetual de 

D12, que de ferramenta passa para uma função de embalagem. Essa ressignificação é colocada na 

narrativa de D12 quando este se refere ao processo como uma busca de descobertas e interações, 

mais uma vez ratifica-se que todas as imagens construídas ou a serem construídas perpassem pelo 

no imaginário. 
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PROTOCOLOS AT.9+1.ED – Versão 2 

PARTICIPANTE – D13 

Idade: 30 - Sexo: F – Escolaridade: Pós-Graduação 

Formação: Arquitetura 

Profissão: Arquiteta e Urbanista | Tempo de atuação no mercado: 03 anos 

País / Cidade: Brasil /Salvador   

 

ETAPA 1. Desenho + Imagem associada ao problema de design – D13 (AT.9 + 1.ED)  
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ETAPA 2. Narrativa – D13 (AT.9 – YVES DURAND) 

 

Explique o seu desenho: 

“ Era uma vez um monstro que vivia em um refúgio em uma floresta densa de árvores, com muitos animais selvagens, 

borboletas e córregos com águas limpas. Ele se encontrava dormindo quando ouviu um barulho muito alto e forte 

como se alguém tivesse se batido em algo e saísse rodando de um local muito alto. Na mesma hora ele se levantou, 

acendeu sua fogueira, pegou sua espada e viu um pacote. Mesmo com medo de chegar perto, ele foi devagar e quando 

menos esperava, ouviu um choro, era um bebe, que estava vestido com uma camisa do smile e dentro da sacola tinha 

fraldas, brinquedos e doces. O mostro ficou sem saber o que fazer, mas algo nele dizia que aqueça criança iria mudar 

muitas coisas naquele local solitário. ” 

 

 

ETAPA 3. Questionário AT.9+1.ED – D13  

Responda de modo preciso às seguintes perguntas:  

 

Em torno de que ideia central você construiu sua composição? Você hesitou entre duas ou mais 

soluções? Se sim, quais?  

“ História infantil. Não ” 

 

Você foi eventualmente inspirado? Através do quê (leitura, filme, etc.)?  

“ Através dos desenhos que me remeteram a ideia de histórias infantis. ”  

 

 

 

 

 



287 

 

 

 

Entre os dez elementos do teste de sua composição indique: 

 

Quais os elementos essenciais em torno dos qual você construiu o desenho? 

“ Refúgio, monstro.  ” 

 

Quais elementos do desenho você teria vontade de eliminar? Por quê?  

“ Doce e personagem. Pois são elementos difíceis de encaixar na “história”.  ” 

 

Como acaba a cena que você imaginou?  

“ No velho e bom “família feliz” e “ e foram felizes para sempre”. ” 

 

Se você fosse participar da cena que você compôs, onde você estaria? O que você faria? 

“ Dentro da sacola. Seria o bebe e amaria ter um pai “monstro” bom. (hahaha) ” 

 

Quais as sensações/sentimentos/imagens você teve ao pensar no doce? 

“ Algo gostoso, em forma de bombom ou brigadeiro. ” 

 

O doce que vem a sua cabeça é inspirado em algum acontecimento? Qual? Por quê? 

“ Não. ” 
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ETAPA 4. Quadro AT.9+1.ED – D13 

 

No quadro seguinte, você deve especificar:  

1. Por meio de que você representou os nove elementos do teste (coluna A) 

2. O papel, a função de cada uma de suas representações (coluna B)  

3. O que simboliza, para você, cada um dos nove elementos do teste (coluna C) 

 

 
A. Representado por B. Papel / Função C. Simboliza 

ELEMENTO    

Queda Homem caído Mostrar queda Fragilidade 

Espada Espada Defesa Proteção 

Refúgio Abrigo em rochas Refúgio Abrigo 

Monstro Monstro Principal Medo 

Cíclico Curvas / espiral Remete ao 
movimento 

- 

Personagem Smile - - 

Água Ondas - Tranquilidade 

Animal Borboleta - - 

Fogo Fogueira - Aquecer 

Doce Pirulito / Bombom - - 
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ETAPA 5. Infográfico AT.9+1.ED: Profeta Gentileza* 

* Infográfico já apresentado anteriormente 

 

ETAPA 6. Apresentação do Problema de Design – Embalagem Cocada da Bahia 

 

ETAPA 7. Prancha A3 AT.9+1.ED – D13 
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ETAPA 8. Infográfico AT.9+1.ED – D13  
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ETAPA 9. Análise Trajeto Projetual AT.9+1.ED – D13 

 

O trajeto projetivo de D13 tem a ideia central em torno de uma história infantil. Os elementos 

essenciais da construção do desenho são o refúgio e monstro. D13 faz sua narrativa contando uma 

história onde o monstro vive em uma floresta densa, com animais selvagens, borboletas e córregos 

de água lima. O monstro sente medo e é uma criança que traz a esperança de mudança e salvação 

daquela situação. A figura da criança carrega simbolicamente a inocência, e esta aparece como um 

herói que salva o monstro. Chevalier esclarece: 

 

Na evolução psicológica do homem, atitudes pueris ou infantis – que em nada se 
confundem com as do símbolo da criança – assinalam períodos de regressão; ao 
inverso, a imagem da criança pode indicar uma vitória sobre a complexidade e a 
ansiedade, a conquista da paz interior e da autoconfiança (CHEVALIER, 2012, 
p.302) 

 

Para D13 o mostro tem o papel principal e simboliza paradoxalmente o medo e o pai que abriga a 

criança perdida. Simbolicamente a figura do monstro também pode ser guardião de material 

biológico e espiritual, o monstro domina o medo, aparece com uma ação heroica. O monstro neste 

caso pode ser uma referência simbólica para um rito de passagem no processo projetivo de D13. 

 

O refúgio surge das rochas que se torna um abrigo, simbolizando força, imutabilidade. D13 

eliminaria do seu processo projetivo o doce e o personagem (Smile) pela dificuldade de se encaixar 

na narrativa. Apesar das dificuldades apontadas por D13 a “cena” termina com felicidade e ela 

participa do processo como uma criança que encontra um pai (que é o mostro do bem) que a 

acolhe. A figura do pai brota simbolicamente como dominação, figura inibidora. É a representação 

da autoridade, entretanto o papel fraternal é concebido como desencorajador dos esforços de 

emancipação causando dependência. 

 

As referências cromáticas sugeridas – verde e amarelo se articulam com a paisagem onde do 

problema de design em questão está inserido. A cor verde é uma cor mediadora entre o frio e calor, 

tranquilizante, refrescante e tonificante. O Amarelo é a luz, o ouro, a eternidade, terra. As sugestões 

de solução para o problema de design são apontadas por D13 contemplam a cor, sabor, textura, 

odor, praticidade e o processo produtivo. 
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As sensações/sentimentos/imagens que D13 expõe ao pensar no doce revelam: “ Algo gostoso, em 

forma de bombom ou brigadeiro. ” Ao buscar essa referência D13 articula atributos de outro produto 

tradicional do Brasil, o brigadeiro, que tem a textura macia e delicada, diferente da Cocada da Bahia, 

doce de coco ralado e calda de açúcar, em ponto de rapadura, apresentado em quadrados. Trazer 

as características do brigadeiro para a cocada podem resultar em produto mais sofisticado em seu 

processo de produção, deixando suas características tradicionais e artesanais em segundo plano.  

D13 tem um olhar aprofundado para o produto, e do ponto de vista mercadológico e do design 

pode ser um caminho para a diferenciação e criação de um novo seguimento – Cocada Gourmet.  

O termo “gourmet” é de origem francesa que significa “alta cozinha”, ou seja, “gourmets” são pratos 

que advêm de uma culinária mais elaborada e considerada nobre, refinada. Nos últimos anos muitos 

produtos passaram para esse segmento como elementos de diferenciação e inovação. 

Comumente, os pratos qualificados como de alta culinária têm uma forma diferente de preparo, 

com técnicas mais sofisticadas, levam ingredientes especiais. O “gourmet” acabou virando mais que 

uma expressão e se tornou um segmento na nova culinária, que tem tido bastante crescimento e 

adesão dos consumidores, mesmo com preços mais elevados, os produtos que se encaixam nesse 

seguimento são muito procurados e apreciados. 

Segundo o Sebrae, o surgimento de novos padrões de consumo de alimentos transformou e 

impulsiona cada vez mais o mercado de alimentação.  Os produtos naturais, com identidade e 

origem são a nova tendência do mercado, pois resgatam as tradições regionais e as boas práticas 

sustentáveis, além de promover mais qualidade de vida aos consumidores. Com tantas opções 

interessantes no mercado, é preciso planejar todas as variáveis do negócio e o posicionamento que 

a empresa vai ter no mercado. 

Apesar de indicar uma inovação no seguimento de cocada, D13 mantêm as referências imagéticas 

e culturais para solucionar o problema com a embalagem, evidencia nomeadamente a matéria-

prima, o coco, como conceito base para direcionar o trajeto projetivo. Praticidade e vedação são 

duas qualidades sugeridas para a embalagem. 

O tabuleiro da baiana (referência cultural) aparece como inspiração para projetar a embalagem. De 

forma retangular e feito de madeira, o tabuleiro é um objeto que tem múltiplas funções: bandeja, 

mesa, vitrine, expositor. Essa característica múltipla pode direcionar para uma solução projetual 

que comtemple uma embalagem com múltiplas funções, assim, D13 oferece a possibilidade do 

reuso, acarretando práticas que envolvem a sustentabilidade no processo. 
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PROTOCOLOS AT.9+1.ED – Versão 2 

PARTICIPANTE – D14 

Idade: 26 - Sexo: M – Escolaridade: Pós-Graduação 

Formação: Design 

Profissão: Designer | Tempo de atuação no mercado: 02 anos 

País / Cidade: Brasil /Salvador   

 

ETAPA 1. Desenho + Imagem associada ao problema de design – D14 (AT.9 + 1.ED)  
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ETAPA 2. Narrativa – D14 (AT.9 – YVES DURAND) 

Explique o seu desenho: 

“ A queda do celular sugere um mundo conectado e preso no qual vivemos, a queda da conexão, queda que ocasiona 

a quebra, quebra da vida real, perdida, agora alienada. O único refúgio está dentro deste contexto conectado, tapo os 

ouvidos, me cerco daquilo que quero ouvir. A vida pode até ter pensamentos, doces e felizes, mas é dura que dó, tal 

como cana cultivada em solo pobre. A vida é uma roda, ora por cima ora por baixo, e só a espada de Ogum para 

nos livrar de qualquer coisa ruim. A vida queima como fogo brando, queima de tempo e nos queima, não temos sete 

vidas, não há uma fonte de juventude, temos alguns poucos amigos fieis, se não reais, ao menos existe em nossa 

cabeça, fazendo companhia em nossa jornada. ” 

 

ETAPA 3. Questionário AT.9+1.ED – D14  

Responda de modo preciso às seguintes perguntas:  

Em torno de que ideia central você construiu sua composição? Você hesitou entre duas ou mais 

soluções? Se sim, quais?  

“ A história tem como ideia central a vida.  ” 

Você foi eventualmente inspirado? Através do quê (leitura, filme, etc.)?  

“ Devido a própria vivência e desabafos de outros a respeito dos dilemas da vida, perspectivas, papeis. ”  

Entre os dez elementos do teste de sua composição indique: 

Quais os elementos essenciais em torno dos qual você construiu o desenho? 

“ Refúgio, queda, a coisa cíclica e o fogo.  ” 

Quais elementos do desenho você teria vontade de eliminar? Por quê?  

“ A água, por entender a falsa ideia que se constrói da vida relações. Há uma exacerbada estetização do mundo, 

portanto, não h fonte da juventude, ou ganhos o tempo todo. ” 

Como acaba a cena que você imaginou?  

“ Um mundo colapsado por disputas eternas. ” 

Se você fosse participar da cena que você compôs, onde você estaria? O que você faria? 

“ Estaria sussurrando aos ouvidos dos dispostos a minimizar os pesos e seguir com menos culpa. ” 
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Quais as sensações/sentimentos/imagens você teve ao pensar no doce? 

“ Primeiro a cana reporta a infância no sítio, o doce da infância livre e a dureza da novidade adulta.  ” 

O doce que vem a sua cabeça é inspirado em algum acontecimento? Qual? Por quê? 

“ Gostaria que fosse apenas o doce das frutas, mas a dureza existe, tal como existe na cana. ” 

 

ETAPA 4. Quadro AT.9+1.ED – D14 

No quadro seguinte, você deve especificar:  

1. Por meio de que você representou os nove elementos do teste (coluna A) 

2. O papel, a função de cada uma de suas representações (coluna B)  

3. O que simboliza, para você, cada um dos nove elementos do teste (coluna C) 

 

 
A. Representado por B. Papel / Função C. Simboliza 

ELEMENTO    

Queda Celular Estado de alienação Fonte de frustações 

Espada Espada de Ogum 
(planta) 

Crença / Esperança Esperança de 
transformação 

Refúgio Fones Introspecção Ignorar ideias 

Monstro - - - 

Cíclico Roda Ciclos da vida Transformações 
pelas quais passamos 

Personagem Pikachu Amizades Com quem contar 

Água Garrafa Fonte da Juventude A busca pelo melhor 
estado estético 

Animal Gato Sete Vidas O número oposto de 
nossas vidas 

Fogo Chama Viver A beleza e as dores 
em viver 

Doce Cana Atuação / Função no 
mundo 

Os dois lados da vida 
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ETAPA 5. Infográfico AT.9+1.ED: Profeta Gentileza* 

* Infográfico já apresentado anteriormente 

 

ETAPA 6. Apresentação do Problema de Design – Embalagem Cocada da Bahia 

 

ETAPA 7. Prancha A3 AT.9+1.ED – D14 
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ETAPA 8. Infográfico AT.9+1.ED – D14  
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ETAPA 9. Análise Trajeto Projetual AT.9+1.ED – D14 

A narrativa e trajeto projetivo de D14 tem como ideia central a vida. A inspiração se dá a partir de 

suas vivências individuais e coletivas referente aos dilemas, perspectivas e papeis vividos. Os 

elementos essenciais do seu desenho são o refúgio (fones de ouvido), a queda (celular), o fogo 

(chama) e o cíclico (roda). Nesse processo ele elimina a água e a “cena” terminaria com um mundo 

colapsado por disputas eternas. Sua participação dentro do processo se dá de forma pacífica, 

sussurrando nos ouvidos dos dispostos a ouvir. Os sentimentos ao pensar no doce remetem a 

infância no sítio e a dureza da vida adulta.  

 

As funções e simbolizações do processo de D14 revelam as seguintes características: A queda é 

representada pelo telefone celular que simboliza as frustações e tem a função de alienar. A presença 

do telefone remete a comunicação truncada na contemporaneidade, motivo de afastamentos das 

relações; Apesar de ser uma referência ligada a flora brasileira (planta espada de Ogum), a espada é 

a de Ogum (orixá, divindade masculina, guerreiro por excelência e ferreiro dos orixás) que remete 

a esperança e transformação e tem o papel de validar a crença. 

 

O refúgio está representado pelos fones de ouvido que tem a função da introspecção e simboliza 

ignorar as ideias; A roda de carro remete ao cíclico, as transformações que passamos; O 

personagem é o Pikachu (personagem infantil japonês) simboliza a amizade; A água vem da garrafa, 

fonte da juventude, busca pela estética; O animal é o gato que tem sete vidas; O fogo vem da chama 

que proporciona o viver com suas belezas e dores; O doce vem da cana que atua e reflete os dois 

lados da vida. 

 

O que é recorrente no trajeto projetual de D14 é o conflito, que simbolicamente é a inversão de 

um contrário para o outro, bem-mal, guerra-paz, depressão-entusiasmo. A encruzilhada é a imagem 

que pode representar o conflito, é neste lugar que se engendra obeliscos, altares, capelas. Um lugar 

de passagem, de pausa, de dúvida, é a chegada ao lugar desconhecido, entretanto é um lugar 

propício para os encontros, exigindo atenção e vigilância. Essa imagem de certa forma ratifica o 

trajeto projetivo do campo do design. 

 

D14 propõe uma solução sinestésica, que de alguma forma seja um “pedaço” da Bahia. As cores, 

os cheiros, as pessoas, os sabores, as texturas necessitam estar na embalagem de alguma forma. A 
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sonoridade (trio elétrico) e a imagem da baiana também fazem parte das sugestões. O vernacular 

ganha destaque como uma característica importante para solução do problema. 

 

Ao trazer os aspectos vernaculares para a solução projetual, D14 conecta-se de certo modo com as 

características projetivas do Profeta Gentileza, que estabelece uma ligação direta com a sua cultura 

local ou regional, projetos desenvolvidos e movidos pela paixão do homem pela sua terra, sua 

gente, categoria baseada em necessidades locais, que espelham a cultura regional, como suas 

tradições. O design vernacular se apresenta em textos, expressões, imagens, processos e objetos, 

atende as necessidades básicas e concretas na luta pela sobrevivência existencial e material. 

 

Com a afirmação: “ Quero levar um pedaço da minha terra” - D14 ratifica o conceito do vernacular e 

recomenda uma solução com caraterísticas sinestésicas, distingue a experiência sensorial que abarca 

cheiro, sabor, cor, toque. Para possibilitar essa solução sinestésica D14 pontua elementos que 

podem auxiliar a construção visual e material da embalagem, a saber: baiana, coqueiro, trio elétrico, 

tabuleiro, capoeira. A embalagem sugerida em sua prancha A3, D14 sugere uma forma de saco 

transparente, para dar visibilidade ao produto e possivelmente oferecer uma experiência sensorial 

mais intensa. A transparência da deixa passar a luz, permite distinguir nitidamente o artefato. A 

embalagem também pode exalar odor, essa possibilidade existe com a tecnologia em impregnar a 

matéria com cheiro, vide catálogos de produtos estéticos. A transparência é um atributo que 

evidencia o produto revelando claramente a sua natureza, desta forma passa mais confiança e 

ratifica suas qualidades para o usuário. 

 

D14 recomenda investir em materiais diferentes do papel, como a fibra, a palha ou plástico. Neste 

aspecto o trajeto projetivo de D14 pode seguir o caminho das embalagens sustentáveis para 

alimentos. As embalagens podem ser grandes inimigas do meio ambiente, uma vez que a produção 

e o descarte resultam em diversos impactos ambientais. Embalagens sustentáveis causam menos 

danos ao meio ambiente e à saúde, mas também possuem desvantagens. Em geral, essas 

embalagens são feitas à base de materiais biodegradáveis e que, quando descartados, não oferecem 

riscos ao meio ambiente. Embora o uso das embalagens sustentáveis para alimentos seja uma 

alternativa inovadora e bem atrativa, ainda é difícil encontrar empresas que se dedicam a produzir 

essas embalagens. Neste contexto, para atender os propósitos do bem projetar, cabe um estudo 

mais aprofundado sobre o material e o processo produtivo mais sustentável. 
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PROTOCOLOS AT.9+1.ED – Versão 2 

PARTICIPANTE – D15 

Idade: 40 - Sexo: F – Escolaridade: Graduação 

Formação: Graduação em Design (cursando), Curso técnico em Contabilidade 

Profissão: Estudante de Design e Auxiliar Administrativo 

Tempo de atuação no mercado: 02 anos 

País / Cidade: Brasil /Salvador   

 

ETAPA 1. Desenho + Imagem associada ao problema de design – D15 (AT.9 + 1.ED)  
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ETAPA 2. Narrativa – D15 (AT.9 – YVES DURAND) 

Explique o seu desenho: 

“ A montanha simboliza para mim um obstáculo em minha vida: pessoal, familiar, acadêmica que pretendo superar. 

E a espada o meio de revestir-me e seguir adiante. Refúgio em meus pensamentos e silencio onde eu encontro respostas 

no papel em branco ao escrever e conversar com o além. O meu maior medo são os fantasmas da ansiedade, e os 

olhares de condenação do outro. Isso, causa uma grande dificuldade em expressar em público e se relacionar com as 

pessoas. O meu exemplo que trago como lição de vida e de superação é a personagem principal do livro Senhora de 

José de Alencar. A cristalidade da água limpa, purifica o meu corpo e alma na hora do banho, nesse momento que 

esvazio de todos os males. O pássaro transmite uma acalmaria em seu contexto simbólico de liberdade e 

espiritualidade, já o fogo traz uma sensação de desfazer um objeto transformando em cinzas. Os doces me remetem 

a momentos da infância e um grande prazer de alegria e divertimento. ” 

 

ETAPA 3. Questionário AT.9+1.ED – D15  

Responda de modo preciso às seguintes perguntas:  

Em torno de que ideia central você construiu sua composição? Você hesitou entre duas ou mais 

soluções? Se sim, quais?  

“ Experiência pessoal, em uma só solução. A minha dificuldade de expressar em público. ” 

Você foi eventualmente inspirado? Através do quê (leitura, filme, etc.)?  

“ Sim, livro Senhora de José de Alencar . ”  

Entre os dez elementos do teste de sua composição indique: 

Quais os elementos essenciais em torno dos qual você construiu o desenho? 

“ Linhas, curvas e ponto da minha personagem. ” 

Quais elementos do desenho você teria vontade de eliminar? Por quê?  

“ O elefante, por sinal eu risquei, pois ele não tinha em mente uma representação real, isso eu faço quando observo 

um desenho. ” 

Como acaba a cena que você imaginou?  

“ Superando as minhas dificuldades. ” 
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Se você fosse participar da cena que você compôs, onde você estaria? O que você faria? 

“ Eu estaria no topo da montanha, abriria os braços e sentiria o vento, que daria sensações de liberdade. ” 

Quais as sensações/sentimentos/imagens você teve ao pensar no doce? 

“ De alegria e nostalgia da minha infância. ” 

O doce que vem a sua cabeça é inspirado em algum acontecimento? Qual? Por quê? 

“ Sim, quando meus irmãos e eu íamos para o jardim zoológico com meu pai e ele comprava algodão doce. ” 

 

ETAPA 4. Quadro AT.9+1.ED – D15 

No quadro seguinte, você deve especificar:  

1. Por meio de que você representou os nove elementos do teste (coluna A) 

2. O papel, a função de cada uma de suas representações (coluna B)  

3. O que simboliza, para você, cada um dos nove elementos do teste (coluna C) 
 

A. Representado por B. Papel / Função C. Simboliza 

ELEMENTO    

Queda Montanha Solidão Liberdade 

Espada Espada Superar Vitória 

Refúgio Colcha e papel Proteção Expressão 

Monstro Cabeça Pensamentos Medo 

Cíclico Relógio Tempo Momento 

Personagem Aurélia Força Ponderamento 

Água Linhas Calmaria Purificação 

Animal Pombo Conhecimento Paz 

Fogo Chamas Destruir Superação 

Doce Algodão Doce Nostalgia Infância 
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ETAPA 5. Infográfico AT.9+1.ED: Profeta Gentileza* 

* Infográfico já apresentado anteriormente 

 

ETAPA 6. Apresentação do Problema de Design – Embalagem Cocada da Bahia 

 

ETAPA 7. Prancha A3 AT.9+1.ED – D15 
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ETAPA 8. Infográfico AT.9+1.ED – D15 
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ETAPA 9. Análise Trajeto Projetual AT.9+1.ED – D15 

A ideia central do desenho de D15 é a experiência individual, a dificuldade em se expressar em 

público. Foi inspirado pela personagem Aurélia (moça rica que não tem seus desejos realizados) do 

livro Senhora de José de Alencar. Os elementos essenciais estão nas linhas curvas que estão na 

personagem (Aurélia). O elefante é eliminado e dar lugar ao pombo. A “cena” do percurso 

projetivo acaba com a superação das dificuldades pessoais, onde D15 estaria no topo da montanha 

desfrutando das sensações do vento e da liberdade. O elemento do doce remete a alegria e a 

nostalgia da infância. 

 

Os elementos arquetípicos foram apontados da seguinte forma: A queda é a montanha (lugar das 

manifestações) que tem o papel da solidão e ao mesmo tempo simboliza a liberdade; A espada tem 

a função de superação e representa a vitória; O refúgio está na colcha e o papel indicando proteção 

e expressão; O monstro aparece pela imagem da cabeça (autoridade e direcionamento) que tem 

assume o papel dos pensamentos e simboliza o medo; O cíclico surge por meio do relógio que 

funciona como marcador do tempo e resumo o momento; A personagem Aurélia é a força e o 

empoderamento; A água está nas linhas curvas e remete a purificação e calmaria; O animal é o 

pombo (pureza e simplicidade) que fica no lugar do elefante (lentidão e peso). A ave é colocada 

para representar o conhecimento e a paz; O fogo nasce das chamas para destruir e ao mesmo 

tempo superar, ambivalência; por fim o doce aparece com um papel nostálgico que se refere à 

infância. 

 

A recorrência no trajeto projetivo de D15 também tem como característica o conflito. Lugar onde 

é possível encontrar respostas para o problema de design. D15 recomenda uma solução projetual 

que contemple a influência afro-brasileira, formato, praticidade e transparência. O seu processo 

projetivo abarca referências pessoais, familiares, sociais, históricas e culturais, se aproximando dos 

conceitos projetivos do Profeta Gentileza. O conhecimento relacional, a comercialização do 

produto, a multiplicidade de ideias, a identidade regional são estratégias para se chegar a uma 

solução assertiva e eficiente, considerando a diversidade. 

 

Ao pensar no doce, D15 tem a sensação de alegria e nostalgia relacionada a infância. Sua inspiração 

se dá na vivência familiar. “ Sim, quando meus irmãos e eu íamos para o jardim zoológico com meu pai e ele 

comprava algodão doce. ” O método AT.9+1.ED considera a experiência pessoal como um importante 

fator no ato de projetar, pois pode subsidiar diferenciais importantes na solução do problema de 
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design. Considerando que uma pessoa vivenciou diversas experiências, espera-se que ela tenha mais 

facilidade para a compreender o processo e suas complexidades. As experiências prévias são 

indicadores importantes que influenciam o trajeto projetivo de forma relevante. Relacionando suas 

experiências com o conteúdo abordado, o profissional tende a agir de maneira mais crítica e 

empática, propiciando uma atuação mais responsável e respeitosa com a diversidade e as 

necessidades da humanidade e da natureza.  

 

 “...possibilitando emoções...design emocional...reflexivo, comportamental e visceral. ” D15 recomenda a 

transparência e o cheiro como ponto forte da embalagem, mais uma vez vemos uma proposta em 

que o conceito da sinestesia é fundamental. O formato da embalagem é mantido, entretanto D15 

recomenda haver um visor transparente. A transparência (reveladora) para a exibição do produto 

pretende dar visibilidade e de alguma forma deseja que o cheiro possa ser exalado, esse atributo na 

embalagem acarreta uma relação mais próxima entre o usuário e o produto, ratificando a 

proximidade e a confiança com o consumidor. As embalagens desempenham um papel 

fundamental na busca por garantir uma excelente experiência entre o consumidor, a marca e 

produto, neste contexto é necessário um estudo aprofundado sobre as necessidades do usuário. 

 

A sugestão cromática aconselhada por D15 engloba: Vermelho (vida, força e poder), Verde 

(refrescância e tranquilidade), Amarelo (luz, eternidade, sol), Preto (referências afro-brasileiras) e 

Rosa (amabilidade, feminino) e tem influência nas fitas do Senhor do Bomfim. D15 sugere que 

sejam feitas fitas da Cocada da Bahia na mesma forma da fita do Senhor do Bomfim, artefato 

simbólico com força e identidade cultural inegável para o estado da Bahia. A identidade cultural é 

um conjunto dinâmico de relações sociais e patrimônios simbólicos historicamente compartilhados 

que estabelece a comunhão de determinados valores. Nesta proposição cabe um estudo 

aprofundado sobre a cultura loca/regional para que esta possa subsidiar de forma assertiva a 

tomada de decisões para solucionar o problema projetual em questão. 

 

Com relação ao cromatismo sugerido por D15, é necessário compreender que cores provocam 

sensações e/ou emoções, desta maneira a escolha cromática pode impactar positivamente ou 

negativamente no projeto. Além da escolha da cor, também é necessária atenção com relação ao 

seu emprego na embalagem. Aspectos como dimensão da embalagem, material, simbolismos e 

sensações precisam ser considerados para se ter uma solução eficiente e comprometida com 

objetivo final e suas demandas que vão além de perspectivas mercadológicas.  
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PARTICIPANTE – D16 

Idade: 26 - Sexo: M – Escolaridade: Ensino Médio (2º) 

Formação: Graduação em Design (cursando) 

Profissão: Estudante de Design | Tempo de atuação no mercado: Sem atuação 

País / Cidade: Brasil -Salvador    

 

ETAPA 1. Desenho + Imagem associada ao problema de design – D16 (AT.9 + 1.ED)  
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ETAPA 2. Narrativa – D16 (AT.9 – YVES DURAND) 

 

Explique o seu desenho: 

“ Zargamon, uns dos monstros mais terríveis do mundo mágico de Benu, utiliza um baú de doces como isca para 

capturar suas presas favoritas: seres humanos. Um dia, esta criatura, que é capaz de cuspir fogo e de raciocinar como 

um ser humano (pois rouba sua inteligência ao devorá-los), atraiu um aventureiro de nome Juvenal, seu filho Juninho 

e seu cachorro Pereba para sua armadilha de doces, na lagoa do penhasco, um de seus principais habitats em Benu. 

O grupo de Juvenal que, por sua vez, perambulava no meio da madrugada em busca de comida, ao encontrar e abrir 

o baú de doces, e logo em seguida, ser atacado pelo Zargamon, rapidamente reage: Juvenal contra-ataca, vendo a 

oportunidade de transformar o monstro em seu jantar, enquanto Juninho e Pereba se escondem atrás de uma pedra, 

ainda degustando os doces. Havia ali o embate de duas criaturas famintas, lutando por sobrevivência. Uma 

verdadeira disputa de Caçador versus Caçador. Por sorte, sabemos deste momento único graças ao relato de Benevides 

Albuquerque Damasceno Soares Andrade, conhecido pelo vulgo de Helinho, um helicóptero vivo que passava pelo 

local e que narrou para nós esta situação, após entrevistar o vitorioso Juvenal. ” 

 

ETAPA 3. Questionário AT.9+1.ED – D16  

Responda de modo preciso às seguintes perguntas:  

 

Em torno de que ideia central você construiu sua composição? Você hesitou entre duas ou mais 

soluções? Se sim, quais?  

“ A ideia central do desenho é o embate entre a figura do personagem aventureiro e o monstro devorante. Todos os 

outros elementos foram encaixados de forma a compor esta cena, de modo que não houve hesitação entre duas ou mais 

soluções. ” 

 

Você foi eventualmente inspirado? Através do quê (leitura, filme, etc.)?  

“ Sim. De forma mais geral, o estilo de histórias de aventura de “capa e espada” como as HQS de “ Conan, o 

bárbaro” e as aventuras de RPG de temática medieval e aventureira. Há também uma inspiração do estilo nonsense, 

que precisou ser inserido no desenho para integrar todos os elementos pedidos em uma mesma composição. ”  
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Entre os dez elementos do teste de sua composição indique: 

 

Quais os elementos essenciais em torno dos qual você construiu o desenho? 

“ Como dito anteriormente, o monstro devorante e o personagem (no caso, um aventureiro que o enfrenta).  ” 

 

Quais elementos do desenho você teria vontade de eliminar? Por quê?  

“ O mais difícil de unir aos outros e que, portanto, eu eliminaria foi o de algo cíclico. Talvez tenha sido difícil integrá-

lo por ser um conceito um pouco mais complexo e tenha sido deixado por último por mim.  ” 

 

Como acaba a cena que você imaginou?  

“ O personagem aventureiro vence o monstro. ” 

 

Se você fosse participar da cena que você compôs, onde você estaria? O que você faria? 

“ Provavelmente eu seria o personagem aventureiro que enfrenta o monstro. ” 

 

Quais as sensações/sentimentos/imagens você teve ao pensar no doce? 

“ Eu pensei em colocar o doce como a isca que o monstro usa para atrair as pessoas. Algo chamativo e que desperta 

o interesse, portanto. ” 

 

O doce que vem a sua cabeça é inspirado em algum acontecimento? Qual? Por quê? 

“ Não. ” 
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ETAPA 4. Quadro AT.9+1.ED – D16 

 

No quadro seguinte, você deve especificar:  

 

1. Por meio de que você representou os nove elementos do teste (coluna A) 

2. O papel, a função de cada uma de suas representações (coluna B)  

3. O que simboliza, para você, cada um dos nove elementos do teste (coluna C) 

 

 
A. Representado por B. Papel / Função C. Simboliza 

ELEMENTO    

Queda Personagem pulando do 
penhasco 

Dá dinamicidade à 
cena e maior impacto 

Dinamicidade 

Espada Arma na mão do 
personagem principal 

Compõe a postura 
combativa de Juvenal 

Postura combativa 

Refúgio Pedra em que os 
personagens 
secundários se 
escondem 

Elemento que 
compõe a imagem de 
fraqueza de Juninho e 
Pereba 

Proteção 

Monstro Zargamon, o monstro 
da lagoa 

Ameaça/ Desafio Ameaça 

Cíclico A hélice de Helinho, o 
helicóptero vivo 

Elemento que 
compõe um 
personagem 
observador nonsense 

Elemento giratório 

Personagem Juvenal, o personagem 
aventureiro 

Que age na história Agente dentro da 
cena 

Água Lagoa onde está o 
monstro 

Cenário Ambientação 

Animal Pereba, o cachorro que 
acompanha os 
personagens 

Elemento / 
personagem 
secundário descartável 

Companheiro dos 
humanos 

Fogo O fogo que o monstro 
cospe 

Compõe a postura 
combativa do 
monstro 

Ameaça 

Doce Os doces no baú que o 
monstro usa de isca 

Elemento que 
compõe a história do 
monstro e lhe dá um 
pouco de 
profundidade 

Isca / Atrativo 
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ETAPA 5. Infográfico AT.9+1.ED: Profeta Gentileza* 

* Infográfico já apresentado anteriormente 

 

ETAPA 6. Apresentação do Problema de Design – Embalagem Cocada da Bahia 

 

ETAPA 7. Prancha A3 AT.9+1.ED – D16 
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ETAPA 8. Infográfico AT.9+1.ED – D16  
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ETAPA 9. Análise Trajeto Projetual AT.9+1.ED – D16 

 

A ideia central e os elementos essenciais no trajeto projetivo do desenho de D16 é o embate do 

personagem aventureiro (Juvenal) com o monstro da lagoa (Zargamon). A personagem vence o 

monstro, e D16 faria o papel deste herói. O elemento cíclico (hélice/helicóptero) seria eliminado 

do processo. O doce foi colocado como isca pelo mostro para atrair e despertar o interesse dos 

humanos. A isca simbolicamente representa o poder de sedução, estratégia relevante para a venda 

de um produto.  

 

O elemento arquetípico da personagem é o protagonista da cena. O monstro é a ameaça e o desafio 

que estimulam a personagem no trajeto projetivo. A queda é vista como algo dinâmico e com que 

causa impacto. A espada surge como uma postura de combate e não como uma arma, ocorre uma 

eufemização. O cão é o animal que aparece como companheiro do humano, entretanto na 

composição está de forma secundária. A água está no lago que se apresenta como cenário e moradia 

do monstro.  Simbolicamente o lago é o olho da terra, lugar de criação da imaginação.  

 

D16 examina com cautela a embalagem da Cocada da Bahia e posteriormente aponta os aspectos 

positivos e negativos que envolvem o problema de design em questão. Os problemas encontrados 

por D16 foram: composição das cores; tipografia genérica; embalagem não deixa o produto visível; 

a ilustração utilizada não é eficiente. Os aspectos positivos foram: embalagem interna (produto 

envolvido por plástico transparente); o fundo da embalagem contém uma fotografia com pontos 

turísticos da cidade de Salvador; o formato da embalagem segue um padrão de outros produtos da 

empresa. Após levantar esses aspectos D16 engendra suas recomendações projetuais. 

 

“ A proposta de redesign da embalagem buscou depois de analisar a embalagem e os seus concorrentes/similares do 

produto, dar uma identidade específica relacionada ao estado da Bahia e a figura da baiana de acarajé, além de 

melhorar o apelo visual do produto principalmente com a visualização das unidades em conjunto no ponto de venda. 

Optou-se por embalagens unitárias coloridas em tons de vermelho e azul, representando as cores do estado além do 

branco da figura da personagem mascote, uma baiana de acarajé. Foi colocada ainda uma ilustração indicando a 

matéria-prima do produto (coco na cocada/ banana na bananada) e foi, por mim, mantida a foto do fundo da 

embalagem, permanecendo a ideia do elemento visual atrativo / instigante para o público principal: o turista (nacional 

e estrangeiro) na Bahia. Por último, optou-se ainda por um título mais caligráfico, referenciando um conceito de 

produto caseiro.” 
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D16 propõe uma solução que contempla a identidade baiana, dando ênfase a matéria-prima o coco 

e respeitando as referências socioculturais e históricas local. Entre os principais elementos 

norteadores para o problema de design estão a transparência para dar maior visibilidade ao produto, 

imagens que remetam a Bahia como a Baiana de Acarajé, as cores seriam as que fizessem referência 

ao estado (vermelho, azul e branco). O vermelho é o fogo, o poder e a força. O azul evidencia a 

profundidade tem uma relação com a transparência. O branco é a cor que se ligada aos processos 

iniciáticos. Carrega simbolicamente as referências de paz, amplitude e pureza.  

O cromatismo (vermelho, azul e branco) sugerido por D16 faz referência as cores da bandeira do 

estado da Bahia. A bandeira é um símbolo de proteção das categorias a quem ela representa, cria 

um elo entre o alto e o baixo, o céu e a terra e segundo Chevalier (2012), simbolicamente, de certo 

modo, o sujeito ao hastear uma bandeira lança um apelo ao céu, ela sempre está acima da cabeça, 

indicando uma contemplação voltada para os bens celestes. D16 tem seu trajeto projetivos pautado 

em conceitos “mágicos”, assim como tinha o Profeta Gentileza, pois de alguma maneira se vincula 

aos segredos divinos. Gentileza também utilizava algo similar para construção de sua obra, o 

estandarte.  

Toda sociedade organizada tem suas insígnias – totens, pendões, bandeiras, 
estandartes – que são sempre colocadas num topo (haste, tenda, fachada, teto, 
palácio). De uma maneira geral, o estandarte designa um indício de guerra: é, ao 
mesmo tempo, um signo de comando, de reunião de tropas e o emblema do 
próprio chefe (CHEVALIER, 2012, pg.402).  

 

A sugestão de utilizar uma tipografia remetendo ao artesanal agrega valor simbólico, cultural e 

mercadológico. Como afirma Cardoso (2000, pg.15) ...design, arte e artesanato têm muito em 

comum e hoje e, quando o design já atingiu certa maturidade institucional, muitos designers 

começam a perceber o valor de resgatar as antigas relações com o fazer manual. Posicionamentos 

mais flexíveis dentro do campo do design reconhecem a utilização do artesanal como instrumento 

de expressão do design, destacando o potencial transformador de sua intervenção em ambientes 

tradicionais, além do mesmo ter a capacidade de agregar valor ao objeto conferindo referências da 

identidade local/regional. Observa-se que a articulação do método AT.9+1.ED com os propósitos 

conceituais e projetivos do Profeta Gentileza auxiliam o trajeto projetual de D16 de forma evidente, 

subsidiando decisões projetuais que comtemplam algumas demandas complexas, como a 

identidade cultural, histórica e social. 
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PROTOCOLOS AT.9+1.ED – Versão 2 

PARTICIPANTE – D18 

Idade: 23 - Sexo: F – Escolaridade: Graduação 

Formação: Graduação em Design (cursando) 

Profissão: Designer | Tempo de atuação no mercado: 02 anos 

País / Cidade: Brasil /Salvador   

 

ETAPA 1. Desenho + Imagem associada ao problema de design – D18 (AT.9 + 1.ED)  
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ETAPA 2. Narrativa – D18 (AT.9 – YVES DURAND) 

Explique o seu desenho: 

“ A história acontece em uma mata preservada, onde habita o refúgio dos pássaros laranjas, que são um hibrido dos 

pássaros laranjas, que são um híbrido dos pássaros vermelhos e a amarelos, eles procuram sempre as maiores árvores 

para fazerem seu ninho. Há também uma cachoeira, mas esta é diferente de qualquer outra, pois sua queda é por 

meio de um moinho d´água, que representa a vida e seus ciclos e modificações. Devido a mata ser muito próxima a 

cidade, sempre tem algum jovem que busca encontrar o monstro da espada de ouro. ” 

 

ETAPA 3. Questionário AT.9+1.ED – D18  

Responda de modo preciso às seguintes perguntas:  

Em torno de que ideia central você construiu sua composição? Você hesitou entre duas ou mais 

soluções? Se sim, quais?  

“ Natureza. Não. ” 

Você foi eventualmente inspirado? Através do quê (leitura, filme, etc.)?  

“ Sim, por meio de filmes de fantasia e programas de aventura. ”  

Entre os dez elementos do teste de sua composição indique: 

Quais os elementos essenciais em torno dos qual você construiu o desenho? 

“ Moinho d´água e a árvore. ” 

Quais elementos do desenho você teria vontade de eliminar? Por quê?  

“ A personagem após ter feito, vi que não fazia sentido uma figura humana.  ” 

 Como acaba a cena que você imaginou?  

“ O monstro com a espada de ouro roubando o marshmallow. ” 

Se você fosse participar da cena que você compôs, onde você estaria? O que você faria? 

“ Estaria embaixo da cachoeira, tomando banho.  ” 

Quais as sensações/sentimentos/imagens você teve ao pensar no doce? 

“ Pensei em algo reagisse ao fogo, que fosse maleável, que acentuasse seu sabor com essa interação. ” 
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O doce que vem a sua cabeça é inspirado em algum acontecimento? Qual? Por quê? 

“ A escolha do doce foi inspirada nas séries da Disney que assistia quando mais nova. ” 

 

 

ETAPA 4. Quadro AT.9+1.ED – D18 

 

No quadro seguinte, você deve especificar:  

1. Por meio de que você representou os nove elementos do teste (coluna A) 

2. O papel, a função de cada uma de suas representações (coluna B)  

3. O que simboliza, para você, cada um dos nove elementos do teste (coluna C) 

 

 
A. Representado por B. Papel / Função C. Simboliza 

ELEMENTO    

Queda Pela queda da água 
sobre a pedra 

Continuidade Força vital e 
renovadora 

Espada Uma espada de ouro Amedrontar Força e poder 

Refúgio Ninho de pássaros em 
árvore alta 

Proteção Cuidado 

Monstro Monstro “gelecudo” 
comedor de doces  

Amedrontar Medo, feiura 

Cíclico Moinho d´água Renovação Passageiro 

Personagem Uma garota Busca pelo 
desconhecido 

Curiosidade 

Água Cachoeira  Renovação Passageiro 

Animal Pássaro  Ser cuidado até 
alcançar seus voos  

Liberdade 

Fogo Fogueira Proteção, fonte de luz 
da garota  

Calor e proteção 

Doce Marshmallow Interação da garota 
com o meio  

Energia 
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ETAPA 5. Infográfico AT.9+1.ED: Profeta Gentileza* 

* Infográfico já apresentado anteriormente 

 

ETAPA 6. Apresentação do Problema de Design – Embalagem Cocada da Bahia 

 

ETAPA 7. Prancha A3 AT.9+1.ED – D18 
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ETAPA 8. Infográfico AT.9+1.ED – D18  
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ETAPA 9. Análise Trajeto Projetual AT.9+1.ED – D18 

 

A narrativa do desenho de D18 acontece na mata em meio aos pássaros. Esses pássaros procuram 

as árvores mais altas para fazerem seus ninhos. Os pássaros são sinônimos de boas notícias, 

significam leveza e libertação e também pode se referir as funções intelectuais. É o intermediário 

entre o céu e a terra, é o símbolo da alma. Neste ambiente existe uma cachoeira (ciclo, progresso, 

continuidade, mudança) que é diferenciada pois é em forma de roda d´água, representando a vida 

e seus ciclos e modificações. A mata está próxima a cidade, e esta tem um jovem que busca 

encontrar o monstro que tem uma espada de ouro (poder). 

 

Simbolicamente o trajeto projetivo de D18 busca evidenciar uma harmonização dos conflitos. A 

ideia central está na temática da natureza. Sua inspiração vem de seu repertório de experiências. Os 

elementos essenciais são a roda d´água e a árvores, dois elementos arquetípicos com muitos 

desdobramentos. A roda d´água tem a função da renovação, símbolo do deslocamento e da 

libertação. A árvore é o símbolo da vida, da ascensão e evolução. 

 

O doce aprece como algo maleável e com sabor acentuado e sua inspiração se deu com as 

referências da infância, nomeadamente os desenhos da Disney. O doce também se apresenta 

articulado com o fogo que carrega a ambiguidade simbólica da purificação e da destruição. O doce 

oferece a função de interação, cumprindo um papel de mediador entre a personagem (a garota) e a 

energia cósmica. A água da cachoeira é o espaço da fruição e da renovação do ciclo. O fogo aparece 

como proteção e luz no processo. O refúgio se dá através do ninho, remete a casa, ao conforto, ao 

amparo. A queda também é outro elemento eufemizado, pois surge simbolizando a força vital e 

renovadora.  

 

No trajeto projetivo de D18 o monstro surge com uma espada de ouro se apresentando 

paradoxalmente como um herói. O herói simboliza a união de forças celeste e terrestres, é uma 

mistura do humano com os deuses. Os pássaros simbolizam a liberdade para alcançar o objetivo. 

D18 organiza seu percurso projetual por meio de diagrama explicativo com descrições pertinentes 

ao problema de design. O infográfico D18 é uma síntese projetiva de todo o processo gerado com 

o método AT.9 + 1.ED. D18 recomenda ampliar a linha de sabores para representar melhor as 

tradições do estado da Bahia. Também propõe a transparência para dar visibilidade ao produto, 
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chamando atenção para o formato e a textura da matéria-prima, o coco, tornando a embalagem 

mais atrativa, estimulando uma experiência estética e sensorial.  

 

Ao pensar no doce D19 expõe: “ Pensei em algo reagisse ao fogo, que fosse maleável, que acentuasse seu sabor 

com essa interação. ” Do ponto de vista do design D19 sugere que a solução projetual comtemple 

interação. O ser humano está em constante interação com o seu entorno, para isso é necessário 

haver meios que propiciem uma experiência positiva. O conceito de interação engloba diversos 

valores simbólicos específicos para diferentes áreas do conhecimento, no caso do design muitos 

aspectos precisam ser considerados, para isso D19 recomenda: 

 

o Ampliar linha de sabores para representar o estado da Bahia; 

o Embalagem com transparência para mostrar cor e textura do produto; 

o Manter o formato quadro ou retangular para facilitar o transporte e armazenamento; 

o Tornar acessível a experiência do consumo para turista; 

o Representar a tradição do processo produtivo e da venda da cocada; 

 

D19 instiga uma reflexão do design como mediador das relações humanas. Neste contexto mediar 

significa intervir no entendimento entre as partes, transmitir informações, sensações e sentimentos 

com o objetivo de chegar a um denominador comum, o estabelecimento de uma relação para além 

da matéria, conferindo valores emocionais que dotem a solução projetual de mais sentido e 

significado. Para isso o profissional deve ter uma ação de empática, ou seja, atuar com competência 

para projetar de acordo com as necessidades pertinentes ao problema de design. 

O método AT.9+1.ED se propõe a auxiliar um olhar profissional mais cuidadoso, flexível e 

expandido e aprofundado sobre o problema de design, isso pode incentivar o profissional 

envolvida a disponibilizar-se a compreender sentimentos e emoções, buscando experimentar o que 

sente o outro envolvido no processo, dando relevância as respostas e ações que a dimensão 

simbólica pode engendrar. Esta competência pode ajudar o designer a compreender melhor o seu 

comportamento ou as suas escolhas para a tomada de decisões projetuais que também deverá 

considerar as possibilidades produtivas, tecnológicas, mercadológicas e sustentáveis que o processo 

produtivo exige.   
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PROTOCOLOS AT.9+1.ED – Versão 2 

PARTICIPANTE – D19 

Idade: 21 - Sexo: F – Escolaridade: Graduação 

Formação: Graduação em Design (cursando) 

Profissão: Estudante de Design | Tempo de atuação no mercado: 02 anos 

País / Cidade: Brasil /Salvador   

 

ETAPA 1. Desenho + Imagem associada ao problema de design – D19 (AT.9 + 1.ED)  
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ETAPA 2. Narrativa – D19 (AT.9 – YVES DURAND) 

 

Explique o seu desenho: 

“ Era uma vez um menino que morava na beira de um penhasco. Ele vivia do que cultivava na horta da sua casa, 

mas, de vez em quando, ele ia até a cidade mais próxima para trocar as coisas que ele produzia pelo que ele não 

podia produzir como sua bicicleta e sua blusa.  Em um belo dia de verão, ele foi até o poço da floresta para pegar 

água. Quando ele chegou em casa um mostro enorme surgiu no céu soltando fogo pela boca e ameaçando queimar a 

casa do rapaz. Sentindo que poderia perder tudo que tinha, o menino pegou sua espada e seu escudo para se defender 

do monstro. Eles lutaram durante muito tempo, o monstro no céu e o rapaz na terra. Porém, o monstro era muito 

pesado para ficar muito tempo voando e quando fraquejou o rapaz cravou a espada no monstro que morreu na hora. 

Mas o que o menino não sabia era que o monstro tinha ido lá trocar o fogo que ele possuía pelas galinhas que o 

menino criava. ” 

 

 

ETAPA 3. Questionário AT.9+1.ED – D19  

Responda de modo preciso às seguintes perguntas:  

 

Em torno de que ideia central você construiu sua composição? Você hesitou entre duas ou mais 

soluções? Se sim, quais?  

“ Aventura. Eu hesitei entre o menino matar apenas o monstro e sobre ele apenas se precipitar por sua aparência” 

 

Você foi eventualmente inspirado? Através do quê (leitura, filme, etc.)?  

“ Sim, desenhos animados, leitura e série sobre aventura. ”  
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Entre os dez elementos do teste de sua composição indique: 

 

Quais os elementos essenciais em torno dos qual você construiu o desenho? 

“ O monstro e o menino.  ” 

 

Quais elementos do desenho você teria vontade de eliminar? Por quê?  

“ Coisa cíclica e doce, pois, ficariam parecendo algo forçado na história. ” 

 

Como acaba a cena que você imaginou?  

“ O monstro caindo do penhasco.  ” 

 

Se você fosse participar da cena que você compôs, onde você estaria? O que você faria? 

“ Eu estaria fugindo. Iria buscar ajuda.  ” 

 

Quais as sensações/sentimentos/imagens você teve ao pensar no doce? 

“ Eu pensei em coisas do dia-a-dia transformadas em doce tipo as flores, a casa. ” 

 

O doce que vem a sua cabeça é inspirado em algum acontecimento? Qual? Por quê? 

“ Sim. São os tipos de pirulitos que eu mais consumo. ” 
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ETAPA 4. Quadro AT.9+1.ED – D19 

 

No quadro seguinte, você deve especificar:  

 

1. Por meio de que você representou os nove elementos do teste (coluna A) 

2. O papel, a função de cada uma de suas representações (coluna B)  

3. O que simboliza, para você, cada um dos nove elementos do teste (coluna C) 

 

 
A. Representado por B. Papel / Função C. Simboliza 

ELEMENTO    

Queda Penhasco Local onde o monstro 
cai 

O fim 

Espada Objeto cortante Defender / Lutar Poder 

Refúgio Casa O que protege Acolhimento 

Monstro Ser imaginário não 
convencional 

Amedrontar O diferente 

Cíclico Bicicleta Transportar Escape 

Personagem Menino  Defender os bens Insegurança 

Água Água do poço no balde Afastar o menino da 
casa 

Distração 

Animal Galinha Moeda de troca / 
Modo de 
sobrevivência 

O objetivo 

Fogo Habilidade do monstro Assustar o menino Perigo 

Doce Estampa da camisa Objeto de valor 
emocional 

Sensibilidade 
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ETAPA 5. Infográfico AT.9+1.ED: Profeta Gentileza* 

* Infográfico já apresentado anteriormente 

ETAPA 6. Apresentação do Problema de Design – Embalagem Cocada da Bahia 

ETAPA 7. Prancha A3 AT.9+1.ED – D19 
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ETAPA 8. Infográfico AT.9+1.ED – D19  
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ETAPA 9. Análise Trajeto Projetual AT.9+1.ED – D19 

A trajetória projetiva de D19 tem como base a aventura que envolve um menino (herói/defesa) e 

um monstro (ser imaginário). Sua inspiração vem por meio de suas experiências e repertório. Os 

elementos essenciais giram em trono do monstro e do menino. A “cena” acaba com o mostro 

caindo do penhasco, D19 se coloca como alguém que buscaria ajuda. As sensações de D19 

perpassam pela vivência do dia-a-dia que se transforma em doce, doce, flores e a casa. 

 

O percurso projetual de D19 apresenta a queda do monstro como o fim do processo. A espada 

aparece como símbolo de poder e luta. O refúgio surge da imagem da casa, que simbolicamente é 

o centro do mundo, é a imagem do universo e também do ser interior, segundo Bachelard seus 

andares, porão e sótão simbolizam diversos estados da alma. A casa é um símbolo feminino com 

sentido proteção e seio materno, onde acontece o acolhimento. A água aparece como elemento de 

distração do personagem e o fogo como um atributo do monstro revelando o conflito e a dualidade 

do processo projetivo.  

 

O doce surge como um objeto de valor emocional que instiga a sensibilidade. Ao colocar o doce 

como um elemento que impulsiona a emoção D19 engendra soluções/recomendações/ sugestões 

que contemplem a empatia e a experiência sensorial. O animal que surge no processo é a galinha 

que tem um papel de moeda de troca e sobrevivência. A galinha simbolicamente refere-se as 

cerimônias iniciáticas, esta referência parece revelar o percurso projetivo de D19. 

 

No infográfico D19 recomenda: “ Na embalagem da “Cocadinha da Bahia” há problemas de representação 

do estado da Bahia, as cores e a tipografia não condiz com o produto, principalmente, não há identificação do produto. 

Porém, ela apresenta fatores interessantes como as fotos de pontos turísticos da Bahia, sua simplicidade e formato. 

Pensando nisso, seria interessante mostrar mais o produto para que haja sua identificação, trazer cores e a tipografia 

característica, trazer elementos baianos, manter a simplicidade. ” 

 

O infográfico de D19 faz uma síntese dos problemas e soluções do trajeto projetual, aponta análises 

e sugere ações para o problema de design. D19 recomenda personalização individual de cada 

embalagem para dar um sentido de exclusividade. A simplicidade e o formato quadrado mantendo 

a forma da embalagem original também são aspectos apontados para a solucionar o problema de 

design. Elementos visuais característicos da cultura local e as cores do estado da Bahia também 
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aparecem como referências importantes para o projeto. A tipografia deve ser revista, buscando 

caracterizar o produto com a identidade regional e cultural. 

 

Para atender estas necessidades de conexão com a identidade cultural local/regional faz-se 

necessário criar um sentimento de pertencimento na representação do produto a partir das 

experiências que esse grupo social desenvolve e vive, esse entendimento da identidade cultural vai 

auxiliar na escolha de elementos simbólicos que de fato correspondam a realidade social. É 

importante perceber que a cultura não é algo estável ou imutável, ela está sempre se adaptando de 

acordo com as experiências e necessidades da sociedade.  Para um processo projetivo que 

contemple essas prerrogativas é importante um olhar cauteloso para que seja possível examinar 

fatores que contribuam para uma solução de design pertinente.  

 

Ao sugerir a simplicidade D19 atribui valores ligados a percepção e experiência do usuário com o 

produto, de forma que qualquer pessoa possa utilizar o serviço ou produto. A simplicidade é uma 

qualidade para o bem projetar, conecta-se com os propósitos de Profeta Gentileza no sentido de 

tornar acessível o conteúdo desenvolvido. Esse posicionamento possibilita projetar para o que se 

chama Design Universal, o design inclusivo. 

 

O propósito do Design Universal é desenvolver soluções acessíveis de forma a atender o maior 

número de pessoas, independentemente de suas capacidades físico-motoras, idade ou habilidades. 

Como já colocado anteriormente, o Design Universal sugere que o profissional se baseie em sete 

princípios que norteiam a criação da solução: Uso equitativo; Uso flexível; Uso simples e intuitivo; 

Informação perceptível; Tolerância ao erro; Baixo esforço físico e Tamanho e espaço para 

aproximação e uso. 

 

D19 expõe o doce como um objeto que pode ter valor emocional, estando atrelados as questões 

da sensibilidade, ou seja, simbolicamente pode proporcionar sensações e sentimentos que criem 

uma conexão emocional com o usuário, proporcionando uma solução mais sustentável, já que o 

descarte do objeto poderá ser minimizado ou ressignificado. Provocar experiências atraentes e 

emocionalmente intensas é sempre um desafio, para alcançar esse objetivo, o foco é identificar os 

desejos e as necessidades do consumidor, com a finalidade de estabelecer uma relação entre seus 

interesses e as propriedades intangíveis do produto/serviço. 
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PROTOCOLOS AT.9+1.ED – Versão 2 

PARTICIPANTE – D20 

Idade: 32 - Sexo: F – Escolaridade: Graduação 

Formação: Graduação em Design (cursando) 

Profissão: Microempreendedor em Design Gráfico e serviços 

Tempo de atuação no mercado: 10 anos 

País / Cidade: Brasil /Itaberaba   

ETAPA 1. Desenho + Imagem associada ao problema de design – D20 (AT.9 + 1.ED)  
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ETAPA 2. Narrativa – D20 (AT.9 – YVES DURAND) 

Explique o seu desenho: 

“ A floresta está sendo invadida pelo desenvolvimento do agronegócio, o monstro do limo incomodado coma situação 

mandou cortar o cabo do guindaste que estava levantando blocos de cimento. Após o episódio o monstro do limo 

começou a caçar os operários, atônitos um deles entrou em uma toca pouco visível escondendo-se do monstro. Do outro 

lado do rio estava ECA, o espírito da floresta despreocupado observando o ciclo de vida dos sapos venenosos e a 

migração dos peixes tilápia pulando do lago que se formava da cachoeira encontrada, esperando seu doce que estava 

no fogo, ficando pronto” 

 

ETAPA 3. Questionário AT.9+1.ED – D20 

Responda de modo preciso às seguintes perguntas:  

Em torno de que ideia central você construiu sua composição? Você hesitou entre duas ou mais 

soluções? Se sim, quais?  

“ Em segmentação para gerir possibilidades, com poucas conexões entre os elementos. Rapidamente mudei de ideia e 

fiz junções de palavras para gerar um sentido visual. Uma palavra que resulta-se em uma ação para gerar 

movimento. ” 

Você foi eventualmente inspirado? Através do quê (leitura, filme, etc.)?  

“ Sim. Pela natureza, pela experiência, pelo doce de coco, pelo design (pensar processos) que é o caso do espírito da 

floresta observando o ciclo dos sapos. ”  

Entre os dez elementos do teste de sua composição indique: 

Quais os elementos essenciais em torno dos qual você construiu o desenho? 

“ 5 (sapos) e 6 (figura do galho). Observação, entendimento e um leve desligamento do entorno ou externo. 1 (bloco 

preso no guindaste) e 2 (espada) para criar a sensação de queda. ” 

Quais elementos do desenho você teria vontade de eliminar? Por quê?  

“ O fogão. Achei desconexo.  ” 

Como acaba a cena que você imaginou?  

“ Com doce queimando.  ” 
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Se você fosse participar da cena que você compôs, onde você estaria? O que você faria? 

“ Ajudando o   monstro a proteger a floresta. ” 

Quais as sensações/sentimentos/imagens você teve ao pensar no doce? 

“ Prazer / Salivação, pensei na minha infância comendo pé-de-moleque, cocada. Nostalgia. ” 

O doce que vem a sua cabeça é inspirado em algum acontecimento? Qual? Por quê? 

“ Sim. Eu ajudava a produzir os doces. Gostava de quebrar licuri e ver a rapadura derreter. ” 

 

ETAPA 4. Quadro AT.9+1.ED – D20 

No quadro seguinte, você deve especificar:  

1. Por meio de que você representou os nove elementos do teste (coluna A) 

2. O papel, a função de cada uma de suas representações (coluna B)  

3. O que simboliza, para você, cada um dos nove elementos do teste (coluna C) 
 

A. Representado por B. Papel / Função C. Simboliza 

ELEMENTO    

Queda Bloco preso no 
guindaste 

Construir uma 
barragem 

Destruição 
Desenvolvimento 

Espada Figura de uma espada Cortar o cabo de aço Impedimento 

Refúgio Buraco no coqueiro Dar abrigo Segurança 

Monstro Uma massa de limo 
vivo 

Proteger a floresta Força da natureza 

Cíclico Sapos Figurativo Vida 

Personagem Figura do galho Proteger a floresta Cuidado 
Força 

Água Cachoeira Simbólico Água  
Fluxo 

Animal Peixe Figurativo Movimento 
Vida 

Fogo Fogão Simbólico Calor 

Doce Panela cheia Simbólico Algo cozinhando 
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ETAPA 5. Infográfico AT.9+1.ED: Profeta Gentileza* 

* Infográfico já apresentado anteriormente 

 

ETAPA 6. Apresentação do Problema de Design – Embalagem Cocada da Bahia 

 

ETAPA 7. Prancha A3 AT.9+1.ED – D16 
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ETAPA 8. Infográfico AT.9+1.ED – D20  
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ETAPA 9. Análise Trajeto Projetual AT.9+1.ED – D20 

 

A narrativa de D20 está em torno da segmentação para gerar possibilidades, sentido e conexão 

entre os nove elementos arquetipais. Sua inspiração surge de suas experiências e também da própria 

natureza. Os elementos essenciais de seu processo são o sapo e o personagem que é um galho. O 

elemento cíclico representado pelo sapo no trajeto projetivo de D20 simboliza a ressignificação das 

aparências, o que aparenta ser negativo, tem uma função que representa a vida, a imortalidade. O 

sapo confere proteção, força, sucesso, coragem e riqueza. A “cena” termina com o doce 

queimando, a participação de D20 na história é de ajudante do monstro para preservar a floresta. 

As sensações e sentimentos de D20 emergem com a nostalgia da infância onde ajudava a na 

produção de doces. 

 

O guindaste (queda) e a espada também são relevantes no desenho, pois simboliza a destruição da 

natureza. É pela espada que a queda acontece, ou seja, a instalação do conflito do processo de D20. 

O refúgio está dentro de uma árvore (coqueiro). A árvores é símbolo da vida, da ligação entre a 

terra e o céu, lugar de proteção e transformação. O monstro é eufemizado, pois surge como 

protetor e força da natureza. A personagem é um galho, este tem a função de proteger e 

simbolicamente remete a vara mágica, que faz esquecer a tristeza, é uma parte da árvore e isto lhe 

confere a imortalidade.  

 

No infográfico D20 esclarece sua análise em relação ao problema de design proposto: “ A cocada 

baiana é um produto caseiro e cultural com forte apelo comercial. A experiência contida gera memória e prazer. Uma 

euforia causada no público jovem e infantil que leva ao consumo contínuo. A embalagem deve conter esta experiência 

e comunicá-la para o público baiano e turistas. Ver o produto é o que torna fascinante, textura, cor, desejo, etc. Ter 

duas cocadas ou uma, embalagem gentileza gera gentileza e faz lembrar das pessoas. Estimula “ o dividir com o 

outro. ” 

 

Ao sinalizar uma perspectiva para um “design gentil”, ou seja, pautados nos conceitos e propósitos 

do Profeta Gentileza, D20 propõe soluções com uma visão holística sobre o problema de design, 

a embalagem da cocada da Bahia. Seu processo projetivo abarca a experiência por meio da memória 

e do prazer. Sua proposta contempla os propósitos da gentileza, do desenvolvimento local, da 

representatividade, da sustentabilidade, do cuidado evidenciando a dimensão simbólica do produto 

como atributo que agrega valor.  
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D20 faz uma análise extensa sobre a embalagem da cocada e aponta as seguintes questões para 

solucionar o problema: informações nutricionais, recomendações de conservação, modelos com 

variações, caixa com 60 unidades, embalagem biodegradável, odores, embalagem hermética, etc. A 

transparência, as cores quentes, a tipografia manuscrita e a experiência sensorial também são 

atributos a serem trabalhados na solução final.  

 

As questões cromáticas dentro de um projeto de design são de fundamental importância para 

transmitir ideias, criar conexões e enviar mensagens. A cor é um elemento que proporciona 

estímulo visual, levando em conta que despertam sensações a ponto de definirem ações e 

comportamentos, é necessário pesquisar os anseios e as características dos usuários e também 

atentar-se as condições mercadológicas do produto.  

 

A cor laranja sugerida para embalagem simboliza força, energia, vitalidade e sucesso, é o ponto de 

equilíbrio entre o amarelo e o vermelho, não é algo de fácil acontecimento, mas é possível. Esse 

ponto de equilíbrio pode se romper e torna-se então uma revelação do amor, ratificando aqui a 

perspectiva da dimensão emocional trazida no processo projetual de D20. Buscar uma conexão 

emocional em projeto de design é um desafio, pois impacta na experiência de usabilidade de um 

produto/serviço, capaz de influenciar as emoções das pessoas criando uma experiência única e até 

levando-as a uma determinada ação, pode ajudar na melhor conexão com o usuário. 

 

A tradição também é um dos pontos importantes do projeto de D20. A tradição é a transmissão 

de costumes, comportamentos, memórias de uma sociedade, onde os elementos transmitidos 

passam a fazer parte da cultura. D20 propõe uma embalagem com imagens que façam referência a 

cultura local ocasionando representatividade. Representatividade significa tudo aquilo que lhe é 

representativo, que causa auto identificação e similaridade de imediato, significa representar com 

efetividade e qualidade o segmento ou o grupo ao qual se faz representar. A importância da 

representatividade em qualquer esfera ou campo do conhecimento fortalece as raízes sociais, 

culturais e históricas, pois propicia observar a diversidade e assim poder contemplar suas demandas. 

No trajeto projetivo do design esse fator tem grande importância para os propósitos do projetar, 

pois trata da inclusão. 
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Em conclusão, nesta proposição e aplicação do método AT.9+1.ED, apresentou-se uma pesquisa 

que levou em consideração o imaginário coletivo e individual como aporte relevante no trajeto 

projetivo, que possibilitou novas reflexões e ações no ato de projetar. Examinou-se o processo de 

projetar e seus desdobramentos, mais especificamente, realizou-se um estudo experimental do 

método AT.9+1.ED no campo do design, onde seus frutos permitiram confirmar o imaginário 

como suporte importante no processo, apontando ocorrências mítico-simbólicas que foram 

sistematizadas por meio de imagens (fotografias, desenhos e infográficos) e sentidos (narrativas e 

relatos). 

 

O método foi aplicado em um grupo de designers, professores, arquitetos e estudantes ligados ao 

campo do design. O objetivo do método consistiu em oferecer um instrumental para se conhecer 

as imagens e os símbolos que surgiram a partir de um problema de design proposto e também em 

todo processo de projetação. Percebeu-se de uma forma geral que foi possível revelar e engendrar 

sentidos e significados ligados as vivências, sensações e imaginário dos envolvidos, propiciando a 

atribuição de valores e conceitos importantes na solução do problema de design. As paisagens 

psicológicas simbólicas dos indivíduos revelaram a capacidade de simbolizar, e foi expressa por 

meio de diversas práticas e formas. Assim como o Profeta Gentileza, ao criar por meio do 

imaginário, os sujeitos participantes deram pistas para um caminho projetivo que contemplou as 

experiências, os símbolos, os mitos e a sua cultura. 

 

Por meio do método AT.9+1.ED foi analisado os resultados dos dezenove envolvidos na pesquisa, 

deste modo, pode-se perceber as recorrências e as diferenças significativas e também a 

demonstração da agregação de elementos relevantes na perspectiva do imaginário no trajeto 

projetual. Nesse cenário, observou-se que o ato de projetar se associou de maneira expressiva a 

dimensão mítico-simbólica e a dimensão do imaginário, gerando soluções / recomendações / 

sugestões que apontaram para uma melhor compreensão das complexidades envolvidas. O 

imaginário definido por Durand como o capital pensado do Homo Sapiens aparece como um 

organizador estrutural das criações do pensamento humano. Por essa perspectiva ele não é 

arbitrário e se apresenta como relevante aporte no que tange o processo de criação e produção. 

 

Confirmou-se o trajeto antropológico como um dinâmico e poderoso sistema organizador de 

imagens que se agrupam e convergem em torno de arquétipos universais e recorrentes. O método 

proposto permitiu engendrar soluções / recomendações / sugestões particulares por meio do 
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elemento do problema de design - o doce; e também dos nove arquétipos contemplados no método 

(a queda, a espada, o refúgio, monstro devorador, o elemento cíclico, o personagem, a água, o 

animal, o fogo), que segundo Yves Durand (1988): 

 
 
O monstro devorador e a queda concernem a angústia existencial diante da 
passagem do tempo ou da morte. A espada, o refúgio e o elemento cíclico 
conduzem à ação, representando os meios de engatar defesas ou estruturas 
contra a angústia. O personagem é o suporte para a projeção do indivíduo 
entrevistado. A água, o animal e o fogo remetem a arquétipos polissêmicos e 
polimórficos, cujo significado varia entre as três estruturas do imaginário - 
heroica, mística ou sintética - e, devido a sua ambivalência simbólica, podem ser 
adaptados à coerência do microuniverso criado (PITTA, 2017, p.63-64). 

 

Os resultados das duas versões do método AT.9+1.ED ratificaram a relevância do aporte do 

imaginário no campo projetual do design, pois este se mostrou eficiente enquanto ferramenta que 

permitiu a leitura do imaginário ao projetar, acolhendo a compreensão do universo imagético-

mítico-simbólico que foi disposto, de forma organizada e inter-relacionada. Também pode-se notar 

que na segunda versão do método, as articulações com os propósitos do Profeta Gentileza ficaram 

mais claros e otimizados no processo projetivo, além de trazer mais reflexões e ações que 

consideraram os três propósitos pensados para o design no século XXI: Gentileza, Empatia e 

Sentido.  

A segunda versão do método também se apresentou de forma mais afinada com as propostas da 

antropologia do imaginário de Gilbert Durand e o AT.9 de Yves Durand. Na abordagem adotada, 

notou-se que as articulações entre o imaginário, o design e a arte tiveram afinidades e repercussões 

importantes no modo como cada indivíduo se posicionou frente ao problema de design e as suas 

escolhas e ações no processo projetual. A sistematização do universo mítico-simbólico possibilitou 

e direcionou para atos e soluções que contemplaram as complexidades e as demandas particulares 

do problema de design proposto, da natureza e da humanidade.  

A abordagem pela via do simbólico auxiliou a compreender como o indivíduo se relacionou com 

a angústia frente ao problema design e como o imaginário pode se integrar na criação de sentido 

para a construção de trajetos projetivos mais aprofundados em dados subjetivos, demostrando que 

o processo de projetar também pode utilizar o imaterial, ou seja, as experiências, vivências e 

símbolos como elemento importante no trajeto projetual. 
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O conteúdo gerado por meio deste método revelou os escaninhos da potência dos símbolos e desta 

forma subsidiou sugestões / soluções / recomendações com mais significados e referências do 

imaginário individual e coletivo. A leitura do universo mítico foi produzida por meio relatos, 

desenhos e infográficos onde a função simbólica apareceu como um elemento importante no 

processo. Destacou-se a recorrência de ações e elementos comuns nos comportamentos dos 

participantes que visou identificar similaridades para compreender como se estruturam seus 

universos mítico-simbólicos e como estes auxiliaram e dotaram o trajeto projetual e seus 

desdobramentos de atributos mais significativos, com “alma”.  

Nesse sentido, considera-se que houve uma contribuição advinda do imaginário que consolidou 

uma nova abordagem na área de estudos do processo projetual do design. Considera-se, portanto, 

que a contribuição da teoria do imaginário para o campo do Design é de constituir uma alternativa 

para projetar na contemporaneidade. Para o campo do Imaginário, a contribuição propiciada por 

esta investigação se caracterizou no sentido de ampliar o campo de atuação do AT.9, gerando uma 

análise simbólica na perspectiva durandiana. Desse modo, os aspectos apresentados serviram como 

ponto de partida para repensar paradigmas, instigar estudos posteriores, novos trajetos e 

desdobramentos para o campo projetivo do design.  
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5. CONCLUSÕES 

 

 

O imaginário representa talvez esta primeira estrutura psíquica e cognitiva 
pela qual e através da qual nós percebemos, nós nos recordamos, nós 
antecipamos o futuro, nós nos relacionamos com os outros e tentamos 

conhecer a origem e o fim de todas as coisas, para exorcizar a morte pelo 
aumento de sentido. 

Jean-Jacques Wunenburger. L’Imaginaire, 2016, p. 6. 

 

 

Morfeu é um ser alado e dotado da capacidade de assumir várias formas diferentes. 

Etimologicamente é traduzido como “moldador”, “a forma” ou “o construtor de formas”. Trazia 

mensagens e profecias dos deuses aos mortais, conduzia ao sono para o despertar imaterial, a 

dimensão simbólica, o sonho. O sono que necessita-se é reparador para compreender e acolher as 

benesses: o despertar, porque acordar é pouco. Agora no braços de Morfeu deseja-se revelar os 

segredos através dos sonhos, que ele possa nos abraçar e nos conduzir no caminho que transborda 

a realidade material. O trajeto é cíclico e progressivo, não para, apenas dá uma pausa para 

prosseguir, evoluir, amadurecer e atualizar. 

 

A crise nos valores contemporâneos não pode nos afastar das pessoas e da essência da academia. 

A crise nos projetos de design perpassa pela homogeneização de padrões, vemos “o mesmo do 

mesmo”, soluções sem “alma”. A pesquisa respondeu a esta inquietação e também teve o objetivo 

de propor uma reflexão que articula design, arte e imaginário, em uma abordagem teórico-prática-

metodológica observar, aplicar e analisar o aporte do imaginário no trajeto projetual do designer 

por meio do método AT.9+1.ED. Com o AT.9 como suporte para o método proposto, foi possível 

considerar a dimensão do imaginário no campo do design. 

 

Nesse percurso, algumas questões foram respondidas e outras suscitadas. Para compreensão do 

desenvolvimento desse trajeto convém reportar ao objetivo geral da pesquisa que tinha a intenção 

de pesquisar e propor o método AT.9+1.ED (Teste Arquetipal de 9 elementos + 1 Elemento de 

Design), observando e analisando o aporte do imaginário no trajeto projetual do designer, a partir 

de uma reflexão que articulou design, arte e imaginário em uma abordagem teórico-prática- 

metodológica. Esperava-se também validar o método AT.9+1.ED como suporte relevante no 

processo de projetar. 
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Ao criar por meio do imaginário, Gentileza dá pistas de um caminho projetual que contempla a 

experiências, os símbolos, os mitos, a cultura. O objetivo foi propor o método AT.9+1.ED para 

que esse pudesse subsidiar e sistematizar as imagens que aparecem durante o trajeto projetivo e 

desta forma permitir um olhar aprofundado da dimensão simbólica erigida a partir do problema de 

design.  Isso que se quer retomar, um trajeto projetivo com sentidos e significados que contempla 

a dimensão simbólica e do imaginário, que considere as demandas da humanidade e da natureza, 

com respeito, empatia e ética.  

 

No percurso desta investigação foi possível demonstrar a hipótese em que o método AT.9+1.ED 

(Teste Arquetipal com 9 elementos + 1 Elemento de Design) - teste adaptado que utilizou como 

aporte a teoria do imaginário de Gilbert Durand ao trajeto projetual do design, que privilegiou uma 

nova dimensão no pensamento projetivo, mais flexível, agregador, ético, universal, sensível às 

questões humanas, histórias, sociais e culturais. Foi ratificado aspectos simbólicos, revelando 

valores e instigando condutas mais conscientes de produção, utilização e descarte frente às 

demandas da complexidade e abriu caminho para uma ressignificação do trajeto projetivo, 

fornecendo auxílios teóricos e práticos, dotando as recomendações/sugestões/ soluções de mais 

sentido e significado. 

 

Como resultado apresentou-se o método AT.9+1.ED e o suporte para a observação de questões 

subjetivas relevantes, também como um coletor de dados do modus operandi que abarca a paisagem 

psicológica do indivíduo frente a um problema de design, direcionando para uma ressignificação 

do processo, ou seja, projetar o design com sentido hermenêutico e criativo. Pode-se contemplar 

estudos que articularam teorias e procedimentos presentes na história do design e da arte e seus 

respectivos desdobramentos, incluindo aspectos sociais, ergonômicos, sistemas tecnológicos e 

metodologias da representação projetual. 

 

O percurso desta investigação percorreu as fronteiras e articulações do design, do imaginário e da 

arte e por elas engendrou o método AT.9+1.ED. O caminho do imaginário foi delimitado pelos 

conjuntos de produções mentais ou materializadas em obras (imagens e textos) que se referiram a 

uma função simbólica no sentido de observar e analisar os sentidos e os signinificados. O percurso 

do processo de projetar no design foi feito com a intenção de examinar a mediação que os 

artefatos/serviços poderiam estabelecer com a humanidade e o mundo. O trajeto da arte foi 

percorrido para compreender as construções, criações e seus desdobramentos por meio do 
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imaginário. Os três campos do conhecimento foram também articulados por meio do trajeto 

antropológico, onde, de acordo com Sônia Rangel, 

 

A noção de trajeto[...]designando o confronto de todas as forças objetivas-
subjetivas que atuam e se atualizam na obra também como devir do sujeito, 
acontecimento, experiência, diálogo possível entre a matéria poéticas e o 
psiquismo do criador, é tomada e inspirada da acepção de Gilbert Durand, da 
sua antropologia do imaginário...No caso do meu pensamento esta noção de 
trajeto está sempre associada aos processos de criação artística (RANGEL: 2015, 
8-9) 

 

 

As perspectivas de Rangel (2015) e Durand (1997) ajudam a ampliar as fronteiras nas reflexões 

sobre os processos criativos e produtivos. O percurso metodológico e conceitual do imaginário 

remete a alma, ao imaterial, ao ser total em todas as suas instâncias, que não se explica de modo 

absoluto, pois, nele reside a dimensão criadora do ser humano. Gilbert Durand nos mostra que a 

realidade humana não é constituída de fatos, e sim de percepções: a arte, a razão, a linguagem e as 

emoções são dimensões do imaginário. 

 

Nesse cenário, as ações do pensar e do projetar precisam ser revisitadas com novos aportes teóricos 

e metodológicos que deem conta das demandas humanas e da natureza, desta forma, aplicou-se o 

modelo experimental AT.9+1.ED com vistas a observação da importância dos aspectos simbólicos 

no processo projetual. A proposta é que os conhecimentos fossem compartilhados por meio da 

experiência conjunta e participativa, estimulando a produção do conhecimento teórico-prático, 

gerando potenciais colaborações.  

 

O campo do imaginário potencializa essa sinergia e entrecruzamento, pois engendra repertórios e 

relações entre muitos campos. O pensamento baseado no conhecimento simbólico e no princípio 

do terceiro excluído, o mito, sistema dinâmico de símbolos e arquétipos que tende a constituir um 

discurso. Nas reflexões durandianas as imagens arquetípicas dão conta do trajeto antropológico. O 

imaginário é algo mais complexo do que um conjunto de imagens, é experiência, vivência, valores, 

sentimentos, sensações, comuns a um coletivo e a um indivíduo. 

 

É necessário rememorar que são muitos os desafios nos percursos que elegem o imaginário como 

base para construção de um método. Primeiro porque o imaginário é visto como um lugar onde as 

imagens são desvalorizadas semanticamente. Para vencer essa barreira foi necessário um 



344 

 

 

 

abordagem teórico-prática-metodológica que ratificasse os processos de construção e 

desdobramentos por meio do imaginário, até porque na contemporaneidade as imagens 

transbordam, se multiplicam sem sentido, sem significado, ocorre uma desvalorização da imagem 

como conteúdo relevante para a construção do conhecimento. 

 

Durante o processo investigatório se confirmou de forma positiva e eficaz a relação estabelecida 

entre o método AT.9+1.ED e o imaginário como um percurso possível para o processo projetivo 

no design. De acordo com Wunenburger (2007) quando o saber é insuficiente, oferecemos-lhe um 

horizonte: o imaginário. O imaginário é uma expressão individual ou coletiva é um conjunto de 

produções mentais materializada nas obras com base em imagens visuais ou linguísticas formando 

conjuntos coerentes e dinâmicos que tem uma função simbólica. Só existe imaginário se houver 

um conjunto de imagens e de narrativas que formam uma totalidade coerente. Na lógica do 

imaginário pode-se perceber que qualquer que seja o método empregado pode ser apreendido 

como uma forma de organização das representações que se entrelaçam. Silva expõe: 

 

O imaginário é também a aura de uma ideologia, pois, além do racional que a 
compõe, envolve uma sensibilidade, o sentimento, o afetivo. Em geral, quem 
adere a uma ideologia imagina fazê-lo por razões necessárias e sufi cientes, não 
percebem do o quanto entra na sua adesão outro componente, que chamarei de 
não racional: o desejo de estar junto, o lúdico, o afetivo, o laço social, etc. O 
imaginário é, ao mesmo tempo, impalpável e real (SILVA: 2001, 77). 
 
 

É urgente questionar o sistema que não absorve o imaterial, o lúdico e o simbólico. Para a 

mitodologia de Durand, o imaginário é a referência última de toda a produção humana, que se 

manifesta através do o mito. O imaginário é a raiz de tudo aquilo que, para a humanidade existe 

(cultura, história, mitologia, arte, design), abarca a experiência humana. Considera-se o Imaginário 

como campo de conhecimento e função de pensamento para a geração de um eixo temático 

comum e dos operadores das práticas criativas (RANGEL, 2010). 

 

Com a aplicação do modelo AT.9+1.ED pretendeu-se analisar a importância dos aspectos 

simbólicos nos processos projetuais por meio da subjetividade dos indivíduos envolvidos para 

interpretar o problema e sua realidade. Os resultados demonstraram que as teorias, os métodos e 

os instrumentos utilizados, permitiram observar que os conteúdos subjetivos podem interferir nos 

critérios adotados para subsidiar a tomada de decisão projetual.  
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Constatou-se que na maioria dos resultados dos envolvidos as experiências pessoais apareceram 

como dado importante no processo de projetação e estes dados repercutiram de forma positiva na 

proposição de soluções para o problema de design. O participante D1, por exemplo, construiu um 

percurso que resguarda e abarca aspectos ligados ao humor, bem-estar, a emoção e a tradição. Já 

D2 afirmou que suas ideias nasceram por meio de associações vividas diariamente. Segundo D2 o 

arquétipo que representa a sua tomada de decisão estaria relacionado com o cíclico. Esta escolha 

direciona simbolicamente a um percurso projetivo que está ligado a transformação, a busca por 

novas perspectivas por meio de suas experiências e vivências. O método se revelou eficiente ao 

comtemplar com assertividade as dimensões subjetivas e individuais. 

 

Demonstrou-se que ao articular a obra do Profeta Gentileza, o Design Vernacular, a Arte Popular 

e a Antropologia do Imaginário é possível ressignificar pensamentos, abordagens, métodos e 

práticas no trajeto projetivo do design, pois incorporam-se significações que trazem a dimensão 

simbólica e o trajeto antropológico como fator fundamental de observação e construção de novos 

percursos e saberes no processo de projetar. Todo o histórico investigatório e os desdobramentos 

desta pesquisa floresceram dessa semente, a obra do Profeta Gentileza. A construção do seu 

imaginário está ligada com os aspectos pragmáticos da vida, como os conflitos, a cultura, a cidade, 

o povo, a religião.   

 

A contribuição do Profeta Gentileza se deu a partir de ações e reflexões que propõem a restituição 

do mundo. Seus ensinamentos se engendraram em uma perspectiva conceitual simples e profunda: 

A Gentileza. Nos ensinou como projetar o material e o imaterial de forma universal e para todos. 

O trabalho do Profeta Gentileza nos mostrou os vínculos e intercâmbios com a dimensão 

simbólica, pois nasceram de uma visão de mundo particular, imaginária, que é da própria cultura. 

Como exemplo na aplicação do método AT.9+1.ED, pode-se notar que D2 propõe reflexões e 

ações que se conecta com o nomadismo, a mudança, a manifestações do sagrado, desta forma, esse 

trajeto também se articula com as propostas do Profeta Gentileza que busca sobretudo uma 

interação especial com a humanidade, a natureza e a coletividade. D3 também verbaliza que todo 

o seu processo tem ligação com a sua própria vida e seus repertórios. Vimos esse tipo de recorrência 

na maioria dos processos dos participantes. 

 

O Profeta Gentileza e a obra fundem-se nas narrativas visuais produzidas. É uma maneira de sentir 

e de materializar suas memórias e o seu imaginário. O sentir e o materializar se inscrevem a partir 

de vivências que possibilitam o seu ato criador. Seus processos criativos e produtivos são pautados 
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na sua experiência, na empatia e no seu imaginário. A necessidade de comunicar-se faz de Gentileza 

um produtor de arte popular e design vernacular, pois envolve intenção, propósito, configuração e 

planejamento. O Profeta convida a uma nova possibilidade de pensar e agir, nos oferece a sua 

experiência, o seu processo, a sua obra para questiona-se os processos, as escolhas e a forma como 

se lida com a vida, aqui está a profundidade deste trajeto projetivo. 

 

A partir desta perspectiva do Profeta Gentileza puderam ser observadas outros desdobramentos 

durante o processo de aplicação do AT9+1ED em relação aos participantes. Assim como o Profeta 

Gentileza, D3 se implicou no processo e esse movimento pode dar um diferencial particular na 

solução projetual. D4 também percorreu um caminho de construção que envolveu o individual e 

o coletivo, buscando respostas via natureza e vivências, mergulhou em suas raízes culturais, 

históricas, pessoais e profissionais. D5 também se articulou de certa forma com a atuação do 

Profeta quando buscou considerar a diferença e utilizar a empatia como ferramenta para engendrar 

um repertório contundente e eficaz. 

 

D6 utilizou referências simbólicas que evidenciaram a calma, a tranquilidade. Pautar o trajeto 

projetivo desta maneira nos remete ao trajeto criativo e produtivo do Profeta Gentileza, que faz 

uma construção considerando o encontro consigo mesmo, atribuindo valor as suas vivências e 

necessidades de se comunicar e expressar com o mundo. O percurso de D7 também se apropriou 

de certa forma dos valores engendrados por Gentileza, pois pontuou o respeito e a ética como 

pontos fundamentais no processo. D8 ao articular texto e imagem no processo de conectou-se 

com a atuação do Profeta, que uniu imagem e texto para expressar e solucionar suas questões 

enquanto criador. Ao tratar o amor simbolicamente em seu trajeto projetivo, D10 também se 

conectou com os processos do Profeta Gentileza, indicando uma intenção em transbordar o 

material para o imaterial, contemplando interações e experiências como referência para projetar. 

 

Ao trazer os aspectos vernaculares para a solução projetual, D14 considerou as características 

projetivas do Profeta Gentileza, que estabelece uma ligação direta com a sua cultura local ou 

regional. D15 recomendou uma solução projetual que contemplou referências pessoais, familiares, 

sociais, históricas e culturais, e também se aproximou dos conceitos projetivos de Gentileza. D16 

teve seu trajeto projetivo pautado em conceitos “mágicos”, assim como tinha o Profeta, que de 

alguma maneira se vinculou as questões ligadas ao desconhecido, ao divino. Observou-se que a 

articulação do método AT.9+1.ED com os propósitos conceituais e projetivos do Profeta 

Gentileza auxiliaram o trajeto projetual de D16 de forma evidente, subsidiando decisões que 
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comtemplaram algumas demandas complexas, como a identidade cultural, histórica e social. Ao 

sugerir a simplicidade D19 atribuiu valores ligados a percepção e experiência do usuário com o 

produto. A simplicidade foi uma das qualidades e propósitos do Profeta Gentileza no sentido de 

tornar acessível sua obra e reflexões para toda a sociedade. 

 

No design, em termos gerais, pode-se ver nos últimos anos um ressurgimento do interesse pelas 

manifestações vernaculares, pelos objetos que nascem na rua, que são utilizados como meio de 

vida a partir da espontaneidade. A importância desta abordagem que relacionou design, arte e 

imaginário, possibilitou e reuniu condições de promover a aproximação com o aspecto simbólico 

do design e da arte, formando o designer para trabalhar com as questões mais sutis na sua prática. 

Olhou-se o objeto artístico e de design do Profeta Gentileza para além do projetual, da técnica, 

observou-se os sentidos. O modelo mítico construído pelo artista desperta provocações e isto pode 

ser visto nos resultados da aplicação do AT.9+1.ED. 

 

Como pode ser visto nas análises dos resultados dos participantes anteriormente, foi possível 

perceber que por meio das referências do Profeta Gentileza o processo de projetar no design pode 

se afastar da materialidade e caminhar em direção as experiências, emoções, sentidos, a 

imaterialidade, as interações, as inteligências múltiplas. Confirmou-se a conjectura em que os 

objetos e espaços projetados cumprem um papel de mediação entre a humanidade e o mundo. A 

proposta é que o imaginário sirva de aporte ao trajeto projetual do design para dar conta da 

dimensão simbólica e assim pode dotar as soluções de mais sentido. 

 

Identificou-se a necessidade em remodelar as ações, processos e pensamentos do campo do design, 

dando validade às várias facetas que o abarcam: do acadêmico ao vernacular. Desejou-se acessar as 

perspectivas antropológicas do imaginário para lidar com os sentidos pretendidos no atendimento 

ao design, ocorrendo um deslocamento de prioridade a forma. Aponta-se a necessidade dos 

profissionais (oficiais e não-oficiais) conhecerem a heterogeneidade cultural para poder atingir um 

desenvolvimento que seja sustentável, ético e democrático. Com a obra do Profeta Gentileza 

levantaram-se observações que resultaram em possibilidades da utilização do método AT.9+1.ED, 

que considerou as emoções, a experiência e a dimensão simbólica como dado importante para o 

processo do trajeto projetivo no design. 
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A abordagem no nível do simbólico pode ajudar a construir pontes apropriadas para atravessar este 

mar da diversidade levando em consideração uma das facetas da humanidade: a emoção, as 

dimensões do imaginário. O projeto de Gilbert Durand foi desenvolver um estudo sobre o modo 

de produção destas imagens, como elas são transmitidas e como ocorre sua recepção. As questões 

referentes ao imaginário foram examinadas sob a perspectiva particular de Gilbert Durand. Esta 

escolha se deu pelo seu percurso embasado no trajeto antropológico, onde se considera a vivência 

e a experiência humana, lugar onde se encontram articulações que puderam contribuir com o trajeto 

projetivo no design e a proposição do método AT.9+1.ED.  

 

Essa escolha também se deu por conta do AT.9 criado por Yves Durand (teste arquetipal de nove 

elementos) que modeliza os estudos de Gilbert Durand e nos serviu de base para propor o método 

em questão que foi construído ao longo dessa investigação de doutorado e ainda precisa ser 

aplicado inúmeras vezes até ser incorporado ao universo cotidiano dos projetistas, onde o 

imaginário é considerado de forma sistematizada, em uma presença consciente e procurada e não 

só nas subjetividades dos sujeitos envolvidos no processo de encontrar uma solução de design. 

 

Nesta investigação analisou-se como o imaginário e as suas manifestações simbólicas auxiliaram os 

participantes por meio do método AT.9+1.ED, no processo de instauração de 

soluções/sugestões/ recomendações e tomadas de decisões no processo projetivo. O imaginário 

sempre deverá ser apresentado pelos seus efeitos, utilizou-se aqui a obra do profeta Gentileza com 

o intuito de ser um exemplo e inspiração para o bem projetar com o aporte do imaginário. O 

imaginário convida para uma terapêutica pela imagem, pois exorciza as questões humanas em 

relação aos desdobramentos e tensões em relação ao tempo, ao destino e a morte. O sentido de 

tudo é pautado para ultrapassar a mortalidade por meio do eufemismo, para melhorar o meio 

cósmico e social, é por essa perspectiva que espera-se que o método AT.9+ 1.ED possa contribuir 

com o trajeto projetivo no design. 

 

A reabilitação do imaginário proposto por Durand implica em um trajeto mítico, mágico, 

alquímico, que contesta a desvalorização deste modo de pensar no ocidente. A poesia e o mito são 

inalienáveis e a liberdade ontológica da humanidade assenta suas bases na espontaneidade espiritual 

e na expressão criadora que funda o campo do imaginário. O imaginário é a essência do espírito e 

uma esperança contra o a certeza da mortalidade, trata-se da vitória ontológica.  
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Nos questionamentos iniciais sobre o porquê de os projetos de design estarem sem alma e vazios 

de significado e sentido constatou-se a falta de articulação com as demandas e complexidades da 

contemporaneidade. Para atender essas questões foi necessário dotar o trajeto projetual de recursos 

que contemplassem a dimensão simbólica e do imaginário, e desta forma conseguiu-se sugerir um 

caminho possível para o trajeto projetivo que pudesse considerar a diversidade em um mundo onde 

as diferenças e particularidades são obliteradas. Na aplicação empírica vista e analisada 

anteriormente, o AT.9+1.ED mostrou-se capaz de subsidiar as tomadas de decisões projetuais 

privilegiando a dimensão simbólica, e deste modo o imaginário mostrou-se como um aporte 

relevante ao campo projetivo do design. 

Com o cenário de complexidade e transição foi necessário repensar o papel do design e dos 

designers. Sob essa perspectiva necessitou-se refletir sobre ativismo, ensino e novos valores para o 

design. As possibilidades de qualquer espécie de transcendência tendem a evidenciar o valor 

simbólico e o designer tem um papel cada vez mais importante a exercer. Esta abordagem dá 

importância à inovação social, dando alguma resposta aos problemas da contemporaneidade, neste 

sentido avistamos o “próximo design”, o design orientado para o serviço, a interação, ao simbólico.  

 

A pós-modernidade e as complexidades apontam para as articulações entre as variadas áreas do 

conhecimento, do erudito ao popular, do acadêmico ao vernacular. A atuação profissional do 

designer é uma forma de colocar em prática valores nos quais acredita-se como ideais para a vida 

e a sociedade, é necessário “sair da caverna”. O mundo complexo convoca redefinições que 

conduzem a campos experimentais apontando para uma busca do “novo”. 

  

Para o “próximo design”, recomendou-se três propósitos: empatia, gentileza e sentido. O design 

pode ser uma ferramenta para melhorar a condição humana. Para atender as demandas da transição, 

da complexidade, do ativismo e do ensino, estes três propósitos convergem e servem de base para 

novas proposições, nomeadamente: Empatia: Projetar para incluir; Gentileza: Projetar para inspirar 

e Sentido: Projetar para sentir. Na aplicação do método AT.9+1.ED, o trabalho com os conteúdos 

subjetivos engendrou os trajetos projetivos dos participantes de forma mais afinada com os três 

propósitos para o “próximo design”, pois pretendeu-se construir métodos, caminhos, modos de 

proceder a fim de atingir determinados objetivos que pressupôs a aproximação dos sentidos e das 

emoções, com significado e, portanto, mais eficientes para atender as complexidades. 
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Numa perspectiva durandiana, considerou-se que, se através do imaginário nos reconhecemos 

como humanos e atribuímos sentido às coisas e ao mundo, só uma pedagogia que valorize o 

“imaginário aprendente”, poderá efetivamente se apropriar do seu sentido original de construção 

da cultura por meio da educação, reverberando assim desdobramentos positivos no ensino do 

design. O caráter subjetivo/simbólico que está envolvido e subdesenvolvido nas práticas projetuais 

foram sinalizadores importantes, a fresta para adentrar o campo da investigação. Portanto, aqui se 

configura, através dessa perspectiva, uma abertura para as abordagens que se utilizam dos estudos 

do Imaginário.  

 

Por meio das aplicações, dados, resultados e análises geradas pelo método AT.9+1.ED suscitou-se 

reflexões e ações que pudessem ajudar a refletir algumas questões do design na contemporaneidade 

com vistas para a complexidade, no sentido de fazer e pensar um design com sentido e para todos, 

um design universal e sensível. O design pode a se afastar da materialidade e caminhar em direção 

as experiências, emoções, sentidos, a imaterialidade, as interações. Através de uma abordagem 

prático-teórica observou-se e analisou-se os valores da função simbólica na tomada de decisões no 

trajeto projetual do designer. Precisa-se de espaço para a vida real, para o imaginário, considerando 

o duplo (ser e estar) e a experiência, pois a humanidade é instaurada e composta por muitas 

camadas, é necessário reconhecer as diversas dimensões. 

 

Com os resultados e percursos projetuais propostos pelos participantes através do método 

AT.9+1.ED foi possível dar visibilidade e relevância à dimensão do imaginário para enfrentar os 

conceitos cristalizados e buscar novos percursos advindos da fronteira, quebrando alguns 

paradigmas no processo de projetar. É através do imaginário que o humano cria e recria, constrói 

significados e ressignifica simbolismos, para explicar o que não consegue por via lógica e/ou 

racional. Entretanto, apesar de se configurar como um método promissor para o trajeto projetual, 

enveredar pelos caminhos simbólicos traz implícito um risco da leitura rasa do simbolismo e da 

associação das representações feitas pelos participantes, é necessário cuidado e atenção e estudos 

futuros, é um campo investigatório que tem fôlego e também muitas demandas a serem 

amadurecidas, plantou-se uma semente.  

 

Os resultados esperados por meio das articulações entre: a obra do Profeta Gentileza, o design, a 

arte e o imaginário, apontou que o método AT.9+1.ED pode auxiliar um trajeto projetivo com um 

sentido de perenidade, mantendo um posicionamento consciente de criação, produção, 

sustentabilidade, respeito e empatia com a humanidade e a natureza. 
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A porta está aberta, o assunto não se esgota, pois em consideração aos resultados e processos 

alcançados com a proposição do AT.9+1.ED, o método surge de forma relevante para estudos 

futuros no campo do design, do imaginário e da arte.  Conclui-se, que do ponto de vista do uso da 

dimensão simbólica, foi possível revelar durante o processo de projetar aspectos subjacentes que 

evidenciaram ações, elementos, dados e reflexões preconizados nos trabalhos de Gilbert Durand e 

Yves Durand e desta forma se consolida como um processo viável e aplicável também ao campo 

de Design. O simbólico e o imaginário podem ser buscados por meio de muitos métodos. Contudo, 

considera-se relevante que o processo projetivo do Design evolua, transborde para além de 

modelos estáticos, porque o mundo e a humanidade são dinâmicos, não podem estar presos a 

limites e formatos, ou seja, é necessário projetar e sentir, para fazer sentido.  
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TCLE - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Esta pesquisa pertence ao Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA), em nível de doutorado e tem cunho estritamente acadêmico. O 
objetivo principal da pesquisa é aplicar o modelo teste ATD-9 (Arquétipo Teste do Design com 9 
Elementos) para a pesquisa de doutoramento em questão e realizar o estudo sobre subsidiar as tomadas de 
decisões projetuais privilegiando a dimensão simbólica.  A coleta de dados acontecerá mediante a realização 
de entrevista e participação no Teste ATD-9 onde a entrevista, desenhos, imagens e informações serão 
registradas, gravados e transcritos. Na divulgação dos dados será utilizado um nome fictício para quaisquer 
referências ao (à) senhor (a). Os arquivos contendo as imagens, gravações e transcrições da entrevista e do 
teste, bem como as anotações feitas durante a observação, não serão acessadas por outras pessoas além mim 
e de meus orientadores.  

Garanto a confidencialidade desses registros, comprometendo-me a manter os arquivos sob minha guarda 
para eventuais trabalhos futuros. Assumimos o compromisso de preservar a privacidade e a identidade dos 
participantes. A identidade, informações fornecidas e a sua participação nesta pesquisa serão mantidas em 
sigilo e os dados divulgados pela pesquisa não conterão nomes ou quaisquer outras informações que 
permitam identificá-lo (a). As imagens e informações coletadas poderão ser exibidas: na tese parcial e final 
da referida pesquisa, nas apresentações orais e visuais da mesma, em publicações e divulgações acadêmicas, 
em festivais e premiações nacionais e internacionais, assim como disponibilizadas no banco de pesquisa 
resultante da pesquisa e na Internet, fazendo-se constar os devidos créditos.  

Neste ato, e para todos os fins em direito, autorizo expressamente a utilização das minhas informações, 
imagens e voz, em caráter definitivo e gratuito, constante na pesquisa denominada “DO PROFETA 
GENTILEZA AO ATD.9: UMA APLICAÇÃO DA ANTROPOLOGIA DO IMAGINÁRIO DE 
GILBERT DURAND NO TRAJETO PROJETUAL DO DESIGN” sob a responsabilidade da 
pesquisadora, Profa. Ms. Naiara Gomes de Oliveira sob a orientação da Profa. Dra. Ana Beatriz Simon 
Factum da Universidade Federal da Bahia – Brasil e co-orientação do Prof. Dr. Alberto Filipe Ribeiro de 
Abreu Araújo da Universidade do Minho-Portugal.  

O (a) senhor (a) não terá nenhum gasto com a sua participação no estudo e não receberá pagamento. Os 
riscos de participação nesta pesquisa são mínimos, como o desconforto em responder alguma questão ou a 
participar do teste que envolve o desenhar. Se o senhor (a) se sentir desconfortável, o senhor (a) pode 
interromper a participação em qualquer momento, ou também pode deixar de responder qualquer questão. 
O (a) senhor (a) tem o direito de sair deste estudo a qualquer momento, sem nenhuma penalidade. Caso o 
(a) senhor (a) decida retirar-se do estudo ou necessite de quaisquer outros esclarecimentos sobre o mesmo, 
favor contatar-me, pessoalmente ou através e-mail: naidesign@hotmail.com  

A pesquisadora fica autorizada a executar a edição de textos e montagem das fotos, conduzindo as 
reproduções que entender necessárias, bem como a produzir os respectivos materiais de comunicação, 
respeitando sempre os fins aqui estipulados. Por ser esta a expressão de minha vontade, nada terei a reclamar 
a título de direitos conexos a minha imagem e informações prestadas ou qualquer outro. Declaro que, após 
ter sido devidamente esclarecido pelo pesquisador (a) sobre os objetivos benefícios da pesquisa e riscos de 
minha participação na pesquisa em questão e ter entendido o que me foi explicado, concordo em participar 
por livre e espontânea vontade, como voluntário consinto que os resultados obtidos sejam apresentados e 
publicados. 

 

 

_______________,_____de________________de 2018. 

 

____________________________________ 
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ATd.9 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO*      |         Participante: D ______ 

A sua identidade, informações fornecidas e a sua participação nesta pesquisa serão mantidas em 

sigilo e os dados divulgados pela pesquisa não conterão nomes ou quaisquer outras informações que 

permitam identificá-lo(a). 

 

 

Nome:______________________________________________________________________ 

País / Cidade:________________________________________________________________ 

Idade: __________________ 

Sexo: (      ) F    (      )M 

Escolaridade: 1º (   )    2º (   )   3º(    )   Pós-graduação (   )   Outro:______________________ 

Formação:___________________________________________________________________ 

Profissão: ___________________________________________________________________ 

Universidade / Escola: _________________________________________________________ 

Tempo de atuação no mercado de trabalho: ________________________________________ 

Cargos desenvolvidos:__________________________________________________________ 

Área (s) de atuação: ___________________________________________________________ 

Telefone: (          ) _____________________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________________ 

Data: ____/____/______ 

 

 

 

Na folha seguinte faça um desenho. Use a imaginação. Mais do que a qualidade do desenho, o 

importante é fazer a composição. Quando você tiver concluído o desenho, você irá resumi-lo em 

poucas linhas. O tempo total é de 30 minutos. 
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Faça um desenho com: Uma queda, uma espada, um refúgio, um monstro devorante, alguma coisa cíclica (que gira, 

que se reproduz ou que progride), um personagem, água, um animal (pássaro, peixe, réptil ou mamífero) e fogo. 
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Explique o seu desenho: 
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Questionário AT.9 
 

II. Responda de modo preciso às seguintes perguntas:  
 

E. Em torno de que ideia central você construiu sua composição? Você hesitou entre duas ou 
mais soluções? Se sim, quais?  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

 
F. Você foi eventualmente inspirado? Através do quê (leitura, filme, etc.)?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
G. Entre os nove elementos do teste de sua composição indique:  

 
1. Quais os elementos essenciais em torno dos qual você construiu o desenho? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 

2. Quais elementos do desenho você teria vontade de eliminar? Por quê?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 

H. Como acaba a cena que você imaginou?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
E. Se você fosse participar da cena que você compôs, onde você estaria? O que você faria? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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Quadro AT.9 
 
 
No quadro seguinte, você deve especificar:  
 
 

1. Por meio de que você representou os nove elementos do teste (coluna A) 

2. O papel, a função de cada uma de suas representações (coluna B)  

3. O que simboliza, para você, cada um dos nove elementos do teste (coluna C) 

 

  
A B C 

ELEMENTO Representado por Papel / Função Simboliza 

Queda       

Espada       

Refúgio       

Monstro       

Cíclico       

Personagem       

Água       

Animal       

Fogo       
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QUESTIONÁRIO ATd.9 

Responda de modo preciso às seguintes questões em relação ao problema de design 

Quais as sensações/sentimentos você teve ao pensar no problema projetual proposto? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

A solução/sugestão que vem a sua cabeça é inspirada em alguma coisa / produto / serviço 
ou acontecimento? Qual? Por quê? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

  

Dentre os nove elementos da sua composição, responda: 

 Qual / Quais os principais elementos do seu desenho descrevem sua sensação/sentimento em 
relação ao problema de design proposto? Por quê? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
 
Qual / Quais elementos no seu desenho representam a tomada de decisão projetual para o problema 
de design proposto? Por quê? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 


