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RESUMO

Esta pesquisa está inserida no contexto do design em
correlação com a semiótica peirceana. Propõe-se a refletir a
fundamentação do design como atividade criativa de projeto por meio
de correlações conceituais com a semiótica criada por Charles Sanders
Peirce (1839-1914), entendida como uma ciência filosófica capaz de
operar pensamentos lógicos.

Tratamos, particularmente, do design enquanto linguagem.
Linguagem é a faculdade de representar e a representação se dá por
meio de signos. As diversas linguagens encontram-se sistematizadas
em conjuntos de signos. A operação dos signos é um processo
contínuo, o qual investigamos nesta pesquisa.

Este trabalho discute tanto “o processo do desenho” - como
atividade criativa de projeto -, quanto “o desenho do processo” – como
descrição e caracterização dos processos sígnicos envolvidos em tal
atividade. Para tanto, dispomos de exemplos na produção
contemporânea de expoentes do design mundial.

A pesquisa culmina no desenvolvimento de um diagrama
tridimensional que, por meio do design, procura esclarecer e explicitar
a complexidade das inúmeras tricotomias constitutivas da filosofia
peirceana.





ABSTRACT

This research is inserted in the context of the design in correlation
with the peircean semiotics. It intends to reflect the design basis as a
creative activity through conceptual correlations with the semiotics,
developed by Charles Sanders Peirce (1839-1914), which is understood
as a philosophical science capable of operating logical thoughts.

We particularly refer to design as a language. Language is the
ability to represent. The representation occurs by means of signs. The
several languages are systematized through set of signs. The operation
of the signs is a continuous process which we investigated in this
research.

This work contemplates “the process of the drawing”, which is
the creative activity, as well as “the drawing of the process”, the
description and characterization of the processes of the signs involved
in such activity. For describing that, we have examples which are present
in the contemporary production of world design exponents.

 The research culminates in the development of a three-
dimensional diagram that, through the design, intends to clarify and to
explicite the complexity of the several triads present in the peircean
philosophy.
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APRESENTAÇÃO

O design, por ser uma disciplina recente, constitui-se como
um problema genuíno em si. Ainda há muito a dizer sobre ele,
controversas pululam a todo momento e talvez as dúvidas cresçam
mais que as próprias soluções. O delineamento dos limites do design
certamente engloba, hoje, tanto aspectos técnicos quanto subjetivos:
projetar objetos, imagens, ícones, ambientes..., tem como objetivo
maior obter a satisfação de quem pensa, produz e de quem se utiliza
desses produtos.

O design é uma disciplina que envolve não apenas a realidade
material, mas também cumpre uma função comunicativa. As formas
dos objetos influem na percepção e no comportamento do usuário.
Conseqüentemente, projetar deve prever essas nuanças subjetivas
durante o desenvolvimento do projeto e, mais, deve torná-las o
diferencial de seu produto, estabelecendo, de fato, um canal de
comunicação com o consumidor por meio da carga sígnica constitutiva
dos objetos. Desse modo, o design depende de operadores de
linguagem que utilizarão as novas tecnologias, os diversos materiais,
as características do mercado consumidor etc, para operar traduções
de linguagens e desenvolver produtos.

A apropriação de preceitos da semiótica peirceana contribui
para a conscientização do processo criativo, o que é fundamental
para a intelecção e formação de novas possibilidades por meio do
design. Em busca de uma melhor teorização desta disciplina, a
semiótica surge como uma ferramenta capaz de se relacionar com o
design, implementando-o. Há uma lacuna entre os estudos do design
e da semiótica, uma escassez de textos que abordem diretamente
esse assunto. Por acreditarmos que essas duas disciplinas podem se
correlacionar, é que propomos a discussão desta pesquisa.

A dissertação está estruturada em três partes que agregam,
cada qual, capítulos que se inter-relacionam. A primeira parte,
intitulada “DE.SIGNO”, dedica-se à fundamentação da teoria semiótica
peirceana e aborda todo o extenso panorama da filosofia de Peirce.
O capítulo I (Fundamentos semióticos) percorre a base da teoria a
partir da fenomenologia, passando pelas ciências normativas e pela
metafísica. Este capítulo é de fundamental importância para o trabalho,
pois localiza a semiótica no interior da filosofia peirceana e apresenta
os conceitos que serão discutidos no decorrer do texto, como as
categorias fenomênicas, a estética, a ética, a lógica, o signo, entre
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outros.
Na segunda parte, denominada “DESIGN”, problematizamos

as questões concernentes à teorização do design, relacionando-as
aos conceitos semióticos. O capítulo II (Representação) trata do
percurso conceitual do binômio signo/representação desde a Idade
Média até a semiótica peirceana, sendo relevante para a compreensão
do desenvolvimento científico dos processos de significação. No
capítulo III (O jogo), temos a descrição de um dos principais conceitos
de Peirce que se relacionam com a práxis do design: a abdução.
Neste capítulo investigamos, também, conceitos correlatos como play
of musement e as particularidades da teoria da percepção de Peirce.

No capítulo IV (Designare), discutimos o que é design e
confrontamos a diversidade de definições que o acometem.
Abordamos, ainda, a questão da arte no universo do design e a função
do designer. Prosseguindo no mesmo capítulo, analisamos o impacto
das transformações globalizantes ocorridas na economia mundial e o
papel do design em meio a essa nova realidade. Para finalizar esse
capítulo, apresentamos algumas implicações diretas da semiótica
(sobretudo no enfoque do conceito de ícone) no design
contemporâneo. O capítulo V (O processo do desenho) nos remete
às questões acerca do processo criativo, suas etapas e relações com
a lógica peirceana. Exemplificamos o processo de realização dos
projetos, a metodologia de trabalho, os caminhos e ideologias de seis
expoentes do design mundial: Marcel Duchamp, Achille Castiglioni,
Philippe Starck, Gebrüder Thonet, Irmãos Campana e Droog Design.
O capítulo VI (Hermenêutica teoricamente prática) apresenta a teoria
hermenêutica - arte da interpretação - e demonstra como ela contribui,
em conjunção com a semiótica, com o design. Ainda neste capítulo,
discutimos a problemática entre teoria e prática a fim de demonstrar
sua continuidade e não sua oposição.

Finalmente, a terceira parte, denominada “THE AND”, aponta
para as múltiplas possibilidades de expansão das imbricações entre
design e semiótica. Trata-se, portanto, de vislumbrar outros campos
possíveis. Não é uma conclusão. O capítulo VII (O desenho do
processo) se estabelece no terreno sem fronteiras entre teoria e prática,
promovendo sua comunhão por meio de um diagrama geométrico
que sintetiza a essência da teoria semiótica peirceana. É o design a
serviço da semiótica e vice-versa.
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CAPITULO I



Na tradição clássica, a lógica dicotômica de causalidade
permeou os processos intelectuais, visando determinar o
conhecimento verdadeiro: aquele sobre o qual se propõe algo e, por
meio do pensamento linear, argumenta-se e conclui. Excludente e
absolutista, essa lógica formal leva à geração de hipóteses restritas,
sem relativizar ou criar novas possibilidades. É isto ou aquilo, elimina-
se o terceiro elemento, o novo interpretante, o vir a ser.

Em contraponto a essa estrutura dualista de pensamento,
apresenta-se a lógica dialética, originada do hegelianismo, na qual a
apreensão da realidade está em permanente transformação. Os
opostos se complementam, associam-se para formar a totalidade.
Dessa relativização dos opostos é gerado um terceiro, que não é
nenhum dos anteriores (tese – antítese – síntese).

Em meio a essa atmosfera observa-se a semiótica (lógica)
peirceana, objeto do presente estudo, que dispõe de estruturas triádicas
que permitem a geração de novos interpretantes ad infinitum. Essas
estruturas alicerçam a teoria geral dos signos ou lógica das
linguagens (semiótica), bem como outros conceitos importantes da
extensa produção filosófica de Charles Sanders Peirce.

Investigando os fundamentos de seus estudos, partiremos da
classificação das ciências desenvolvida por Peirce no período que
se estendeu de 1866 a 1903. Apesar de todo o tempo decorrido,
permanece como um guia competente rumo às peculiaridades das
ciências. Essa classificação resiste, sobretudo, por colocar  “ênfase
na noção de signo ou linguagem como mediação entre mente e
matéria. A polaridade entre o mundo da mente e o da matéria, interior
e exterior, psíquico e físico, só pode ser superada no momento em
que se introduz o único elemento mediador, o signo, através do qual
esses dois mundos se interseccionam” (Santaella,  1992: p.104).

A ciência é um tipo específico de semiose (semeion = signo),
na qual a busca incessante pela verdade é seu principal propósito:

Vale notar que, embora o fim último da ciência seja a verdade,
o fim último da verdade não está na própria verdade, mas no
admirável (kalos), ou seja, naquilo que guia a semiose estética
(Santaella, 1992: p.114).

Segundo Peirce, a semiose estética e a científica se associam

FUNDAMENTOS SEMIOTICOS



de modo inseparável, pois a meta da ciência é atribuir razão ao admirável.
É a intersecção entre o inteligível da ciência e o admirável da estética.
Aspectos, esses, que serão investigados mais adiante.

Segue abaixo o diagrama, a partir das informações
apresentadas por Santaella (1992: p.118-47) a respeito da classificação
das ciências da descoberta, desenvolvida por Peirce e concluída
no início do século XX:

                matemática
                             fenomenologia

                                                       estética
                 filosofia      ciências
                                  normativas     ética
                                                                            gramática
                                                        lógica ou      especulativa
                                                        semiótica
                                                                            lógica crítica

                                                                                   metodêutica
ciências da
descoberta                        metafísica

                                                       ciências nomológicas
                   ciências      físicas
                   especiais                      ciências classificatórias

                                                       ciências explanatórias

                                                           nomológicas
                                      psíquicas
                                                           classificatórias

                                                           explanatórias

O presente objeto de estudo está contido, considerando a
classificação acima, somente na filosofia, e restringe-se a ela pela
pertinência do momento.
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Para Peirce, todas as ciências são observacionais (incluindo a
filosofia), sendo a única diferença entre elas o modo específico de
observação empregado. Assim, teríamos na filosofia métodos próprios
para observação, para levantamento de hipótese e para experimento,
já que  “a Filosofia é também eminentemente observacional porque
visa examinar e compreender tudo aquilo que, instigando o sentimento,
ação e entendimento humanos, se oferece à percepção, desde as
ínfimas mazelas ou os infinitos pequenos prazeres de um cotidiano
fugidio, até os grandes temas e problemas que sempre fustigaram e
continuam fustigando o intelecto da humanidade” (Santaella, 1992:
p.122).

E como alicerce da filosofia e, por conseguinte, da semiótica,
Peirce nos apresenta sua fenomenologia, que busca determinar os
elementos universais daquilo que aparece à mente, ou seja, do
fenômeno e, a partir daí, os conceitos são elaborados.

Fenomenologia

Peirce dedicou dois anos de pesquisa intensa para a
elaboração de “Sobre uma nova lista de categorias”. Este trabalho
estava voltado para a investigação da experiência per si. Considerou
como experimentável tudo aquilo que aparecia à mente. Daí decorre
a noção de fenômeno enquanto aquele que é  “qualquer coisa que
aparece à mente, seja ela meramente sonhada, imaginada, concebida,
vislumbrada, alucinada... Um devaneio, um cheiro, uma idéia geral e
abstrata da ciência... Enfim, qualquer coisa” (Santaella, 1995: p.16).

A fenomenologia ou teoria das aparências irá tratar da
aparência do fenômeno (phainomenon – grego – aquilo que aparece),
que não é necessariamente a realidade, como já pudemos constatar.
Ela se incumbe de traçar um catálogo de categorias dotado de
generalidade.

Para diferenciar os tipos de elementos presentes nos
fenômenos e agrupá-los em classes ou categorias, as mais universais
possíveis, Peirce desenvolveu suas três categorias. Passou anos
tentando refutá-las, até que em 1885 escreveu “Um, dois, três:
categorias fundamentais do pensamento e da natureza”. Peirce as
denominou “Categorias Universais” (Peirce, 1974: p.23),
pertencentes a todo fenômeno, sendo, entretanto, uma mais

 

23



predominante que as outras em um aspecto fenomênico. São elas:
primeiridade, segundidade e terceiridade.

Primeiridade

Primeiro, originalidade, liberdade, unidade, qualidade,
presentidade, variedade, possibilidade.

Esses são alguns dos aspectos e terminologias que se
relacionam com a primeira categoria (firstness). Partindo da idéia de
primeiro, original, gera-se o entendimento de que a primeiridade aplica-
se aos fenômenos que são o que são, são livres, ou seja, não há nada
que os condicione. É uma consciência una que não envolve qualquer
comparação, é um sentimento, ou nas palavras de Peirce, uma
qualidade de sentimento:

Em suma, qualquer qualidade de sentimento, simples e positiva,
preenche a nossa descrição daquilo que é tal como é, absolutamente
sem relação com nenhuma outra coisa. “Qualidade de sentimento”
é a verdadeira representante psíquica da primeira categoria do
imediato em sua imediatidade, do presente em sua presentidade
(Peirce, 1974: p.23).

A qualidade de ser o que é, sem haver nada condicionando
seu modo de ser, localiza a primeiridade no presente. Não há
consciência de fluxo temporal, o passado e o futuro não interessam.
A liberdade relaciona-se ao presente, a temporalidade não. O livre é
independente e se manifesta na multiplicidade e na variedade. O
sentimento é incondicionado e é isso que faz a qualidade de sentimento
ser absolutamente primeira. A qualidade, ou talidade (suchness) para
Peirce, em sua presentidade, apresenta-se como mera possibilidade,
mero poder ser.

A consciência é composta por qualidades de sentimento, assim
como o espaço é constituído de pontos e, o tempo, de instantes (Peirce,
1974: p.95). É inerente à primeiridade a independência de qualquer
coisa.

Segundidade
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Alteridade, contrariedade, reação, negação, realidade, dualidade,
causalidade, temporalidade.

Segundidade, ou secundidade (secondness), é ser segundo
em relação a um sujeito. Ser segundo é ser outra coisa que não o
primeiro. Insere-se aí a noção de alteridade (alter), aquele que é outro,
que se contrapõe, que reage. O mundo é outro e reage
independentemente da nossa vontade. É a idéia de negação, as coisas
não são o que gostaríamos que elas fossem, elas simplesmente são
o que são. A segundidade respeita o real.

No caráter do segundo que se opõe ao sujeito aparece a
dualidade do modo de consciência de um ego e um não-ego. O ego
(eu) constitui o mundo interior, a expectativa familiar. O não-ego é o
mundo exterior, o fenômeno novo, surpreendente. O não-ego ou não-
eu é o outro, o eu externo, é a realidade. O fato em si é
segundidade.

A realidade é aquilo que insiste, nos força a reconhecer um
outro diferente do espírito, e nela a Segundidade é predominante
(recorde-se que antes que a palavra francesa second fosse introduzida
no inglês, other era apenas o ordinal numeral correspondente a
dois)  (Peirce, 1974: p.96).

A experiência da dualidade entre duas coisas, na qual uma
age e a outra reage, consiste em uma experiência direta, sem
mediação. Não há um terceiro ou qualquer lei condicionante.

Nessas relações experienciais de causa e efeito é necessário
ressaltar o fator temporal. O passado liga-se à segundidade na medida
em que confere alteridade para a consciência. O passado age e o
presente reage.

Sob a Segunda categoria está, também, toda a experiência
pretérita sobre a qual não se tem qualquer poder modificador, isto
é, o vivido, como tal, é uma pluralidade de ocorrências, um
aglomerado de fragmentos individuais delimitados como recortes
no espaço e no tempo (Ibri, 1992: p.08).

Esta categoria universal traz a idéia de segundo em relação
ao primeiro, independentemente de qualquer terceiro. Segundidade
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é “conflito entre qualidades (inclusão da primeiridade). Para haver choque
entre qualidades, contudo, é preciso que essas qualidades estejam
corporificadas numa matéria existente. Só o existente reage. Só a matéria
reage. Embora o estado da secundidade possa estancar em si mesmo,
isso não significa que as reações da matéria não estejam submetidas a
leis físico-químicas que regulamentam suas mutações” (Santaella, 1995:
p.129).

Portanto, segundidade pressupõe primeiridade, é reação a
um elemento do fenômeno e está submetida, também, à permanência
das leis que marcam a terceiridade.

Terceiridade

Mediação, regularidade, cognição, continuidade, permanência,
futuro, representação, necessidade.

Terceiridade (thirdness) constitui-se de um pensamento
mediador entre primeiridade e segundidade.

Por terceiro entendo o medium, ou o vínculo ligando o primeiro
absoluto e o último. O começo é primeiro, o fim segundo, o meio
terceiro (Peirce, 1974: p.98).

O pensamento só é possível se houver regularidade,
semelhança. É impossível regular o irregular. O elemento mediador
enquanto componente de um fenômeno cognitivo envolve o fluxo de
tempo. O tempo é também uma forma de regularidade. A terceiridade
pressupõe algum tipo de ordem, de continuidade, de permanência.
Essas são as premissas da cognição. O saber é um saber do futuro,
porque o futuro ainda não existe, não se apresenta, ainda, como
fenômeno. É da natureza da terceiridade “conceder uma qualidade
às reações no futuro” (Peirce, 1974: p.100).

A terceira categoria, sintetizada no pensamento mediativo,
apresenta-se como representação fenomênica. O pensamento é um
sistema de representações. O significado gerado a partir de uma
representação é outra representação. Representar é estar em lugar
de, e envolve a idéia de signo que será explorada mais adiante. O
terceiro, para existir, requer o primeiro e o segundo.
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Enfim, qualidade existente e lei são modos interdependentes de
identificação semiótica, não necessariamente de fenômenos
separados, mas também dentro de um só e mesmo fenômeno. Tudo
depende do ângulo sob o qual esse fenômeno aparece (Santaella,
1995: p.129).

A terceiridade, com sua característica de mediação por meio
da representação, contém, necessariamente, a primeiridade e a
segundidade.

Ciencias Normativas

As chamadas ciências normativas objetivam atingir normas
ou ideais, dedicando-se ao estudo do fenômeno “na medida em que
podemos agir sobre ele e ele sobre nós. (...) Elas estudam, portanto,
o modo geral pelo qual a mente, se for agir deliberadamente e sob
autocontrole, deve responder aos golpes da experiência” (Santaella,
1992: p.131).

Cada uma das ciências normativas refere-se, particularmente,
ao ideal supremo da vida humana, ou ao summum bonum da estética
peirceana (como veremos na seqüência), e uma adiciona conteúdo
às outras, imbricando-as de modo que atuem, conjuntamente, numa
mesma direção.

Estética, ética e lógica (semiótica) imbricam-se uma nas outras
a ponto de ser o bem moral aquele que “aparece como uma espécie
particular de bem estético (CP 5.130)1 , ao mesmo tempo que o bem
lógico seria uma espécie de bem ético. Daí a Lógica ou Semiótica ter
sido definida como a Ética do intelecto, assim como a Ética poderia
muito bem ser definida como a Estética da ação” (Santaella, 1992:
p.128).

Estetica

Estética (do grego – aisthesis) significa sentir com os sentidos,
ou seja, com as percepções sensoriais (Santaella, 2000: p.11). Esse
termo é utilizado com variados objetivos e significados: teoria do belo,
da cognição sensitiva, do sublime, do admirável, entre outras.

Nas sociedades arcaicas do Ocidente não havia espaço para

1 Forma usual de referência aos Collected papers of Charles Sanders Peirce sendo: CP + no. do volume + no. do parágrafo.
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uma distinção entre estética e outras dimensões culturais:

Uma tamanha interpenetração entre o socius, as atividades
materiais e os modos de semiotização deixava pouco lugar para
uma divisão e uma especialização do trabalho – ficando, aliás a
própria noção de “trabalho” um tanto vaga. E, correlativamente, tal
interpenetração tampouco deixava muito lugar para a separação de
uma esfera estética, distinta de outras esferas: econômica, social,
religiosa, política... (Guattari, 1992: p.127).

No mundo grego, o pensamento de Platão deu origem à
estética filosófica por meio de sua teoria do belo. Seus principais
conceitos eram o de mimese (imitação, cópia imperfeita de algo
prévio), téchne (idéia geral de arte), entusiasmo (inspiração criadora)
e loucura (noção do belo).

Para Platão, “se uma coisa é bela, é porque existe algo que
dá beleza às coisas; é a presença do Belo em si que confere a beleza
a tudo aquilo que reconhecemos como tal. (...) Assim, uma coisa não
é bela em si, mas antes, porque participa do Belo em si” (Brun, 1994:
p.146).

Aristóteles também empregou o conceito de mimese, mas
diferentemente de Platão, considerava mimese não mais como
imitação de algo existente e, sim, como criação de algo novo. Outra
fundamental diferença entre ambos é o fato de Platão ter separado o
homem sensível do homem inteligível, enquanto Aristóteles objetava
tal idéia ressaltando que “aquilo que é comum ao homem sensível e
ao homem inteligível vai levar-nos a falar de um terceiro homem;
aquilo que é comum a esse terceiro homem, ao Homem em si e ao
homem sensível, levará a falar de um quarto homem e assim
sucessivamente ao infinito” (Brun, 1994: p.148).

No decorrer do percurso histórico observamos como o filósofo
René Descartes (1596-1650) influenciou a estética com seu método
científico em busca da verdade, cujas regras orientavam as ciências
e também as artes. Sua metodologia consistia, sinteticamente, na
elaboração de hipóteses a serem analisadas, simplificadas,
sintetizadas e, por fim, verificadas.

Emmanuel Kant (1724-1804) trouxe uma interpretação
idealista para a estética, desenvolvendo suas concepções do belo e
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do sublime por meio de seus julgamentos. Para Kant, os julgamentos
estéticos são “julgamentos relativos ao belo – seja este belo livre ou
dependente. Disto ele derivou a autonomia da estética e sua
postulação de que o valor estético é intrínseco e não derivativo. Já os
julgamentos do sublime envolvem valores que, embora intrínsecos,
pois não têm um valor meramente instrumental, são derivativos”
(Santaella,  2000: p.54).

 O equilíbrio proporcionado por Kant entre sentimento e regra
o guiou a estabelecer a beleza como símbolo de moralidade. Este
mote Friedrich Schiller (1759-1805) veio a desenvolver em sua série
de cartas sobre a educação estética do homem.

Schiller considerava o belo como liberdade na aparência. A
experiência estética permite o resgate da genética liberdade humana.
É a liberdade de escolha que permite recomeçar, inovar.

Já não podemos, portanto, ficar embaraçados ao buscar uma
passagem da dependência sensível para a liberdade moral, depois
que se mostrou mediante a beleza que as duas podem subsistir
plenamente juntas e que o homem não precisa fugir da matéria para
afirmar-se como espírito (Schiller, 1995: p.132).

Platão, Aristóteles, Descartes, Kant, Schiller, dentre outros,
contribuíram para a formação do constructo filosófico de Peirce em
variados conceitos como signo, representação, percepção e também
estética.

Peirce não deixou nenhum tratado sobre estética, mas a partir
do início do século, ela passou a ter grande importância em seus
estudos filosóficos, apresentando-se como o alicerce da ética e da
lógica (semiótica) no diagrama das ciências por ele elaborado. Acabou
por desenvolver uma teoria estética coerente e relevante para o estudo
contemporâneo dessa temática.

A estética peirceana intenta determinar o que pode ser
admirável, desejável em si mesmo, sem razões anteriores. Cabe a
ela a descoberta do ideal supremo da vida humana:

O ideal que Peirce tinha em mente é o fim último em direção
ao qual o esforço humano deve se dirigir. Trata-se do ideal mais
supremo para o qual nosso desejo, vontade e sentimento deveriam
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estar voltados. O ideal dos ideais, o summum bonum, que não
precisa de nenhuma justificativa ou explicação (Santaella, 2000:
p.126).

Esse ideal estético está voltado para propósitos coletivos e
não individuais do homem. Está calcado no admirável e não na beleza.
Admirável (kalos) é aquilo que atrai coletivamente, aquilo que deveria
ser experienciado por si mesmo, em seu próprio valor inerente.

Peirce considerava que a teoria do belo inibia a verdadeira
função da estética, para ele, muito mais abrangente: “a concepção do
belo não é senão o produto dessa ciência, e uma alternativa bem
inadequada é aquela de tentar dominar o que é que a estética busca
tornar claro. Daí ele ter localizado o ideal estético no admirável”
(Santaella, 2000: p.129).

E mais, o ideal deve sempre ser evolutivo, seu significado
pleno deve sempre ser adiado, caracterizando o crescimento contínuo
das idéias. O summum bonum estético coincide com o crescimento
da razoabilidade concreta: o crescimento está continuamente em
processo, sempre por vir; a razoabilidade não se confunde com razão,
aproxima-se da racionalidade que mistura razão, ação e sentimento;
sua concretude indica que a razoabilidade não é abstrata nem estática,
está a todo momento se atualizando, favorecendo seu crescimento.

Para Peirce, o sentimento estético é um misto de razão e
sensibilidade, pois gera uma atração intelectiva que o impede de ser
apenas um sentimento imediato. Considerava que “só na
razoabilidade, ou razão criativa – aquela que incorpora a complexidade
dos elementos da ação, surpresa, conflito, dúvida, insight, emoção e,
até mesmo e principalmente, os sentimentos mais vagos e incertos –
pode ser encontrado o atributo próprio desse ideal [estético]” (Santaella,
2000: p.144).

Contudo, não há garantias de que esse ideal possa ser
alcançado. A única regra ética possível é perseguí-lo.

Etica

As ciências normativas – estética, ética e lógica – estudam
os fenômenos enquanto podemos interagir com eles, e não tal qual
eles aparecem. Esta é uma função da fenomenologia.
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O interesse de Peirce pela ética atravessou sua vida. Até a
década de 1880, considerava que a ética não era uma ciência teórica,
mas uma arte ou ciência prática. Foi a partir de 1882 que ele “enxergou
a importância de uma ética teórica e começou a desconfiar de uma
conexão muito mais aprofundada entre a ética e a lógica do que ele
suspeitava até então” (Santaella, 2000: p.119).

Postulou em 1901 que a ética é o alicerce da lógica e,
posteriormente, concluiu que era a estética que alicerçava a ética. A
ética peirceana não trata de questões referentes ao bem e ao mal. É
ela que justifica as razões do que é denominado certo ou errado.
Certo e errado não são aspectos fundamentais de sua ética.

Peirce diferenciou a moralidade da ética, “enquanto a moral
está diretamente preocupada com o pronunciamento de um curso de
ação como certo e de um outro curso de ação como errado, a ética,
como ciência teórica e normativa, tem a ver, isto sim, com as normas
e ideais que guiam nossas ações” (Santaella, 2000: p.122).

A estética tem como função estabelecer o que é possível ser
admirável em si mesmo. À lógica, enquanto ciência do raciocínio,
cabem os meios para se agir razoavelmente na direção do fim último
– ideal estético – a ser alcançado. A ética, por sua vez, propõe e
analisa os propósitos razoáveis dos fins a serem perseguidos. Para
Peirce, “a ética é o estudo sobre quais as finalidades de ação que
estamos deliberadamente preparados para adotar” (Peirce, 1999:
p.202).

O ideal estético definido por Peirce como o crescimento da
razoabilidade concreta, como visto anteriormente, apresenta uma
única regra de cunho ético que é empenhar-se em seguí-lo, mesmo
sem a garantia de que ele concretizar-se-á.

A ética e, por extensão, a lógica, são submissas a esse ideal,
estabelecendo uma interconexão entre as ciências normativas de
modo que o bem ético apresenta-se como uma espécie de bem
estético; concomitantemente, o bem lógico caracteriza-se como um
modo particular de bem ético. A ética peirceana é uma teoria da
conduta autocontrolada. Dessa perspectiva, o raciocínio, sempre
deliberado, crítico e controlado, está submetido aos domínios éticos.
A ética é, portanto, “a ponte por onde o inteligível da ciência se
direciona para seu encontro com o admirável da Estética” (Santaella,
1992: p.114).

 

31



Logica ou semiotica

A semiótica, em meio às ciências normativas, posiciona-se
posteriormente à ética e à estética, e é membro da segunda divisão
da filosofia. Sua finalidade é o estudo da formação de pensamentos
condizentes com o ideal estético (crescimento da razoabilidade
concreta). Portanto, a especificidade da semiótica é a formação de
pensamentos lógicos em comunhão com a ética e a estética:

A tarefa da Lógica, portanto, é cultivar a razão, levando-a o
mais proximamente possível para a razoabilidade, razão criativa,
summum bonum da Estética a ser atingido pelo empenho ético
(Santaella, 1992: p.134).

Seu criador foi o matemático, lógico, filósofo norte-americano
Charles Sanders Peirce (1838-1914) que iniciou seus escritos no século
XIX sobre várias áreas do conhecimento, mas que se dedicou,
sobretudo, à semiótica. É uma ciência que não se impõe como regra,
mas que fornece instrumental para o pensamento, a elaboração e a
operação do raciocínio. A semiótica geral se subdivide na seguinte
tricotomia a ser explorada: gramática especulativa, lógica crítica e
retórica especulativa ou metodêutica.

Gramatica especulativa

A gramática especulativa dedica-se à investigação da natureza
da representação e dos variados tipos de signo, tendo como função
estudar sua fisiologia. Corresponde ao ramo da semiótica peirceana
(tríade signo/objeto/interpretante) mais conhecido, divulgado e
explorado. O primordial conceito a ser considerado é o signo:

Um signo, ou representâmen, é aquilo que, sob certo aspecto
ou modo, representa algo para alguém. Dirige-se a alguém, isto é,
cria, na mente dessa pessoa, um signo equivalente, ou talvez um
signo mais desenvolvido. Ao signo assim criado denomino
interpretante do primeiro signo. O signo representa alguma coisa,
seu objeto. Representa esse objeto não em todos os seus aspectos,
mas com referência a um tipo de idéia que eu, por vezes, denominei
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fundamento do representâmen (Peirce, 1999: p.46).

Mais claramente, o signo é “algo de natureza aberta, quer
dizer, é qualquer coisa de qualquer espécie que seja – um pensamento,
ação, sentimento, imagem, palavra, biblioteca, (...), os objetos que
nos cercam no mundo cotidiano, enfim, qualquer coisa pode funcionar
como signo” (Santaella, 2000: p.145). É necessário  que o signo seja
um primeiro que esteja em real relação de substituição com um
segundo, seu objeto, por meio da geração de um terceiro, seu
interpretante. Quando operamos em nossa mente esta substituição,
damos origem ao interpretante.

Sobre o objeto do signo, é preciso salientar que este não se
restringe a um objeto existente, real. O objeto a que nos referimos
“não é um objeto de uma realidade externa, não é um objeto que
exista independentemente do signo. Peirce não fala em ‘realidade’
desse objeto e descreve este como algo ‘perceptível, ou somente
imaginável’ (CP 2.230)” (Nöth, 2000: p.20)2.

O signo, ao representar seu objeto, liga-se a ele em alguns
aspectos, nunca em sua totalidade, pois se isso acontecesse, o signo
seria o próprio objeto. Peirce identificou dois tipos distintos de objetos,
sendo:

•  Objeto imediato = interno ao signo, é parcial, um recorte do
objeto dinâmico. É o modo como o objeto dinâmico se representa no
signo.

•  Objeto dinâmico = externo ao signo. Segundo Peirce, é
impossível o acesso direto ao objeto dinâmico, pois ele é
inevitavelmente mediado pelo objeto imediato.

A correspondência entre signo e objeto dinâmico é dada pelo
objeto imediato. Portanto, quando nos referimos ao objeto do signo,
trata-se do objeto tal qual o signo a ele está conectado e depende da
natureza do signo. Desse modo, assim como a subdivisão existe entre
os variados tipos de signos (descrita na seqüência), há, também, a
subdivisão dos objetos imediato e dinâmico. Não nos aprofundaremos
neste aspecto por não considerá-lo relevante para nossos propósitos.

Seguindo a tríade signo/objeto/interpretante, é preciso
investigar o conceito de interpretante. O interpretante é o efeito
gerado pela tradução dos signos, enquanto o intérprete é aquele que
permite essa tradução. O interpretante é o terceiro elemento da tríade,

2 A  tradução deste e dos demais textos em língua estrangeira, sem tradução publicada no Brasil, é de nossa total responsabilidade.
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é o mediador do primeiro (signo) e do segundo (objeto), aquele que gera
significação.

Para Peirce, os interpretantes são gerados em variados níveis
ou graus. A divisão mais conhecida dos interpretantes foi desenvolvida
nos primeiros anos do século XX e mantém o padrão triádico, baseado
em suas três categorias fenomenológicas:

•  Interpretante imediato = “interno ao signo, propriedade
interna do signo,   possibilidade de interpretação ainda em abstrato,
ainda não-realizada: aquilo que o signo está apto a produzir como
efeito numa mente interpretadora qualquer” (Santaella, 1995: p.97).

•  Interpretante dinâmico = efeito real produzido na mente
interpretadora.

•   Interpretante final = a palavra “final” denota um limite ideal,
porém inatingível na medida em que “o interpretante final é um
interpretante in abstracto, fronteira ideal para a qual os interpretantes
dinâmicos (interpretantes in concreto) tendem a caminhar, no longo
curso do tempo” (Santaella, 1995: p.100).

Ressaltamos, ainda, apenas a seguinte tricotomia do
interpretante, dentre as demais existentes, por considerá-la expressiva
e conveniente aos nossos propósitos. Temos, então, a seguinte divisão
do interpretante dinâmico:

•   Emocional = o efeito provocado pelo signo é um sentimento.
•  Energético = ação mental, envolve um esforço mental.
•  Lógico = pensamento geral produzido pelo signo, é

apreensão do significado.
O interpretante, “que o signo como tipo geral está destinado a

gerar, é também ele um outro signo. Portanto ele também é um tipo
geral para o qual é transferido o facho de representação. Sendo um
outro signo, o interpretante necessariamente irá gerar um outro signo
que funcionará como seu interpretante, e assim ad infinitum” (Santaella,
1995: p.86-7).

O processo cíclico que desencadeia a formação de
interpretantes mais evoluídos pode ser representado da seguinte
maneira:
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Sendo I2, I3,..., In os novos interpretantes gerados, alterados a
cada novo processo interpretativo. O interpretante anterior passa a
representâmen no processo subseqüente e, de maneira dinâmica, o
objeto também pode vir a ser o novo representâmen.

Exemplo: o signo “casa” pode substituir várias idéias do objeto.
Primeiro vamos substituí-lo por abrigo. É nosso abrigo, nosso abrigo
epidérmico. O que temos é uma casa, que nos leva ao interpretante
de proteção, que poderá ser o signo de um outro objeto, por exemplo:
proteção nos remete à segurança. Objeto: nossa segurança; queremos
ter proteção para termos segurança: traz-nos um novo interpretante:
liberdade. Tendo segurança temos liberdade, que pode vir a ser o
signo de um novo objetivo, e assim num constante “vir a ser” (Turin,
1992: p.20).

Nossos saberes, ou nosso cognoscere (conhecimento),
concentra nosso repertório sob a forma de memória e, a partir daí,
fazemos combinações e relações capazes de gerar novos
interpretantes em relação aos objetos sígnicos. O interpretante se
dinamiza e está em constante transformação, permitindo  progressos
científicos, tecnológicos, estéticos, artísticos....

Não obstante, os signos ou representâmens se subdividem
numa tricotomia3  principal, segundo as seguintes características:

 INTERPRETANTE 

SIGNO OBJETO 

I2

I3

In

3Peirce chegou a descrever dez classes de signos derivadas dessa tricotomia: 1- Quali-signo; 2- Sin-signo icônico; 3- Sin-signo
indicial remático; 4- Sin-signo dicente; 5- Legi-signo icônico; 6- Legi-signo indicial remático; 7- Legi-signo indicial dicente; 8-
Símbolo remático; 9- Símbolo dicente; 10- Argumento. Porém, as combinatórias dessas 10 classes geram outras 66, também

descritas por Peirce. Ele ainda calculou que essas 66 gerariam 54.049 classes.
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1- Conforme o signo em si for:
•  Mera qualidade
•  Existente concreto
•  Lei geral

2- Conforme a relação entre signo e objeto for:
•  Algum caráter do signo em si mesmo
•  Relação existencial com o objeto
•  Relação com um interpretante

3- Conforme o interpretante representar o signo como:
•  Signo de possibilidade
•  Signo de fato
•  Signo de razão

Primeira tricotomia

Um signo pode ser:
•  Quali-signo = uma qualidade que é um signo. “O quali-

signo funciona como signo por intermédio de uma primeiridade da
qualidade, qualidade como tal, possibilidade abstraída de qualquer
relação empírica espaço-temporal da qualidade com qualquer outra
coisa” (Santaella, 1995: p.130).

•  Sin-signo = algo existente e real que é um signo. “O prefixo
sin pretende sugerir a idéia de único, singular, aqui e agora. Peirce
também se refere ao sin-signo com um objeto da experiência direta”
(Santaella, 1995: p.132).

•  Legi-signo = uma lei que é um signo. Um signo “funciona
como legi-signo na medida em que a lei é tomada como propriedade
que rege seu funcionamento sígnico” (Santaella, 1995: p.133).

Segunda tricotomia

As denominações da segunda tricotomia são as mais
importantes na obra peirceana, portanto, daremos maior ênfase a
elas.

Um signo pode ser:
•  Ícone = signo de semelhança com o objeto, mas que não

depende da sua existência, “é o signo natural, que é similar ao seu
objeto de referência” (Nöth, 2000: p.18).
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É uma representação por similaridade, uma qualidade
representativa ligada à primeira categoria fenomênica. O signo icônico
tenta manter uma analogia com o objeto e para isso se apropria de
alguma qualidade essencial dele.

Um signo por Primeiridade é uma imagem de seu objeto e, em
termos mais estritos, só pode ser uma idéia, pois deve produzir uma
idéia Interpretante, e um objeto externo excita uma idéia através de
uma reação sobre o cérebro (Peirce, 1999: p.64).

•  Índice =  signo que depende da existência do objeto para
significar. Mantém com o objeto uma relação direta, portanto é de
fácil interpretação. “Há um relacionamento de causa e efeito, ou uma
temporal, local ou física ligação entre o signo e seu objeto” (Nöth,
2000: p.18).

É um representâmen que consiste em ser segundo com uma
relação muito próxima ao objeto. É uma representação por
contigüidade. Assim como na fenomenologia a segundidade implica
na primeiridade, um signo indicial pressupõe um icônico.

Na medida em que o Índice é afetado pelo Objeto, tem ele
necessariamente alguma Qualidade em comum com o Objeto, e é
com respeito a estas qualidades que ele se refere ao Objeto. Portanto
o Índice envolve uma espécie de Ícone (Peirce, 1999: p.52).

•  Símbolo = signo que depende de uma convenção para
significar. Seu caráter consiste em ser uma regra que determinará
seu interpretante. É uma lei, uma regularidade. Um símbolo só surge
a partir de outros símbolos. Seu significado está ligado a um hábito
natural ou convencional. É um signo que ao substituir o objeto gera
um interpretante tacitamente aceito por um consentimento geral.

O Ícone não tem conexão dinâmica alguma com o objeto que
representa; simplesmente acontece que suas qualidades se
assemelham às do objeto e excitam sensações análogas na mente
para a qual é uma semelhança. Mas, na verdade, não mantém
conexão com elas. O índice está fisicamente conectado com seu
objeto; formam, ambos, um par orgânico, porém a mente
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interpretante nada tem a ver com essa conexão, exceto o fato de
registrá-la, depois de ser estabelecida. O símbolo está conectado a
seu objeto por força da idéia da mente-que-usa-o-símbolo, sem a
qual essa conexão não existiria (Peirce, 1999: p.73).

É interessante resgatar uma classificação semelhante à de
Peirce realizada cinco séculos antes pelo filósofo Guilherme de Occam
(1300-1350), na qual esse relaciona um princípio de taxonomia sígnica,
denominando-as: imagem, vestígio e signo cognosativo.

Desta forma, pode-se estabelecer os seguintes paralelos:

PRIMEIRIDADE         ÍCONE           IMAGEM
SEGUNDIDADE        ÍNDICE          VESTÍGIO
TERCEIRIDADE            SÍMBOLO         SIGNO COGNOSATIVO

Guilherme de Occam, nascido em Occam (Inglaterra), foi um
importante escolástico na Idade Média. É citado com freqüência por
Peirce, sobretudo em relação à lógica do seu maior legado - a Navalha
de Occam:

Nunca existiu uma máxima lógica tão perfeita como a Navalha
de Occam: entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem. Vem
a ser: antes de lançar uma hipótese complicada, devemos estar certos
de que uma versão simplificada da hipótese não explicaria os fatos
igualmente bem (Peirce, 1974: p.29).

Terceira tricotomia

Um signo pode ser:
•  Rema = um signo de possibilidade qualitativa que representa

um objeto possível, ou seja, é “um signo que é interpretado por seu
interpretante final como representando alguma qualidade que poderia
estar encarnada em algum objeto possivelmente existente” (Santaella,
1995: p.188).

•  Dicente = seu interpretante o considera como um signo de
existência real, totalmente referencial. O interpretante final o vincula
a alguma informação sobre um existente.

•  Argumento = seu interpretante final o considera como lei,
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regra reguladora ou princípio guia. “Um argumento deve ser compreendido
por seu interpretante como derivando validamente uma conclusão de
suas premissas porque ele pertence a uma classe de inferências
possíveis que se conformam com um princípio guia” (Santaella, 1995:
p.192).

É possível perceber as inter-relações entre as três tricotomias
que co-existem de acordo com sua ênfase no signo em si, no objeto
ou no interpretante. O que nos permite também relacioná-las às três
categorias da fenomenologia (primeiridade, segundidade e
terceiridade) e suas respectivas características intrínsecas.

Logica critica

A lógica crítica, ou lógica propriamente dita, vale-se dos
estudos desenvolvidos pela gramática especulativa e investiga as
condições pelas quais os signos são conformados. Estuda as relações
entre os vários tipos de raciocínio e, em síntese, caracteriza-se “como
uma teoria unificada da abdução, dedução e indução” (Santaella, 1992:
p.135).

Na ciência, questões sobre o raciocínio e a geração de
hipóteses sempre estiveram em voga, sobretudo em Kant. Peirce, no
interior de sua lógica, estabeleceu o raciocínio  tripartido da seguinte
forma: dedução, indução e abdução. O autor escreveu muito sobre o
assunto durante longo período, mas o texto mais difundido foi
“Dedução, Indução e Hipótese”, de 1878. Como vemos, naquela época,
Peirce usava o termo hipótese e não abdução.4 Foi somente em
1902 que desenvolveu a abdução como o raciocínio que leva à geração
de hipóteses, a serem comprovadas ou não. Sua maior contribuição
ao tema foi mesmo o conceito de abdução, pois considerava que
“todas as idéias da ciência surgem através da Abdução” (CP 5.145).

Deduçao

O argumento dedutivo é aquele necessário. O necessitarismo
(ou causalidade estrita) é marca da dedução e dele decorre a certeza
da conclusão obtida por meio da operação dedutiva do raciocínio. Na
dedução temos a particularização, ou seja, a partir de um geral tem-
se um particular necessário. A máxima dedutiva é o argumento

4 Sobre todo o percurso (datado) de Peirce para chegar ao conceito de abdução, conferir a tese Metodologia semiótica -

fundamentos (Santaella, 1993: p.71-112).
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 denominado Bárbara (Ibri, 1992: p.113) que se apresenta da seguinte
forma:

PREMISSA MAIOR           Todo A é B
PREMISSA MENOR          Todo B é C
CONCLUSÃO                    Todo A é C  (necessariamente)

A dedução não se resume ao raciocínio em Bárbara, mas a
disposição de suas premissas em relação à conclusão é bastante clara
para demonstrar o princípio dedutivo: dedução associa-se à
necessidade e prova que alguma coisa deve ser.

Dedução é o modo de raciocínio que examina o estado de coisas
colocado nas premissas, que elabora um diagrama desse estado de
coisas, que percebe, nas partes desse diagrama, relações não
explicitamente mencionadas (Peirce, 1999: p.05).

Induçao

Diferentemente da dedução, na indução não há a necessidade
e, sim, a probabilidade. A conclusão é apenas provável, e não certa,
justamente porque o argumento indutivo é generalizador: a partir de
dados particulares (amostragem) conclui-se genericamente. Desse
modo, a formulação de leis é de natureza indutiva, pois generaliza. O
método indutivo assume uma “verdade” a partir de uma pluralidade
de singulares, o que leva a uma conclusão aproximada:

a maçã A pesa mais que 40g
a maçã B pesa mais que 40g
a maçã C pesa mais que 40g
a maçã D pesa mais que 40g

         ∴  toda maçã pesa mais que 40g

A conclusão, por indução, baseia-se numa amostragem
significativa e isso é tudo que a indução pode fazer: indicar uma
conclusão estatística.
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Indução é o modo de raciocínio que adota uma conclusão como
aproximada por resultar ela de um método de inferência que, de
modo geral, deve no final conduzir à verdade (Peirce, 1999: p.06).

A indução é um processo comprobatório das hipóteses postas.
Ela  “não adiciona nada. No máximo, corrige o valor de uma razão ou
modifica levemente uma hipótese de um modo que já havia sido
contemplado como possível. A abdução, por sua vez, é meramente
preparatória. O primeiro passo do raciocínio científico, enquanto a
indução é o passo conclusivo. (...) A abdução busca uma teoria, a
indução busca fatos” (Santaella, 1993: p.87).

Abduçao

O argumento abdutivo é distinto dos anteriores. Em
contraponto à dedução, a abdução sugere que alguma coisa pode
ser e não que deve ser. A abdução é uma possibilidade lógica que
pode, ou não, ser verdadeira. É um argumento heurístico, ou seja,
aquele que conduz à descoberta, à invenção, à criação.

A abdução é o movimento da descoberta, o movimento que
nos mune com adivinhações frescas para as soluções de problemas.
(...) na abdução nós raciocinamos, mesmo que nebulosamente, em
sentido inverso, do efeito para a causa  (Stewart, 1999: p.07).

É o processo de formulação de hipóteses, de novas teorias,
sem a estrita preocupação de confirmá-las. Esta confirmação somente
será alcançada com a aplicação das etapas dedutiva e indutiva do
raciocínio científico.

A estrutura do argumento abdutivo se apresenta da seguinte
forma (Peirce, 1999: p.229):

•  Um fato C surpreendente é observado;
•  Mas se A (teoria) fosse verdadeiro, C seria normal;
•  Há razão para suspeitar que A é verdadeiro.
Até esse momento só há conjecturas e nenhuma certeza.

Para verificar a verdade, o próximo passo seria dedutivo:
• Supondo A verdadeiro, C deverá se indicializar

necessariamente numa dada experiência.
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 Na seqüência viria o passo indutivo:
•  Amostrar significativamente a experiência e generalizar.
A criatividade está na formulação de A. A em si é uma lei

(terceiridade) que comanda C. A terceiridade torna o fato C
(segundidade) inteligível. A abdução só ocorre quando o objeto é
cognoscível. Não há operação abdutiva sob o CAOS. A abdução
sugere o inusitado a partir de fatos novos, surpreendentes. E quando
a hipótese abdutiva é comprovada como verdadeira ocorre uma
descoberta. Descoberta pressupõe verdade; criação, não.

No âmbito da estética, a abdução se comporta como um
estatuto de hipóteses, de possibilidades que não tem a preocupação
de alcançar a verdade (aliás, qual seria a verdade estética?), portanto,
não há a necessidade da aplicação dos raciocínios dedutivo e indutivo
neste caso. É a abdução um “processo de formação de uma hipótese
explanatória. É a única operação lógica que apresenta uma idéia
nova, pois a indução nada faz além de determinar um valor, e a
dedução meramente desenvolve as conseqüências necessárias de
uma hipótese pura” (CP 5.171).

Juntamente com a abdução, outro modo derivado de raciocínio
é a analogia, um combinado de abdução com indução que infere que
“num conjunto não muito extenso de objetos, se estes estão em
concordância sob vários aspectos, podem muito provavelmente estar
em concordância também sob  um outro aspecto” (Peirce, 1999: p.06).

A abdução, enquanto argumento fundamental deste trabalho,
será abordada sob outros aspectos mais adiante.

Retorica especulativa ou metodeutica

Enquanto terceira e última parte da semiótica, a metodêutica
(nome dado por Peirce em substituição à metodologia) estuda a relação
dos signos com seus interpretantes. Investiga a eficiência semiótica
por meio das generalizações, leis ou hábitos eventualmente gerados
pelos interpretantes lógicos.

Seu caráter metodológico está no estudo da ordenação ou do
procedimento para a realização de quaisquer tipos de investigação.
Peirce, por vezes, a denomina de teoria da investigação (Peirce,
1999: p.35), um método para abordagem de um problema, uma teoria
geral de como uma pesquisa ou investigação deve ser realizada.
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Datado de 1904, o manuscrito de Peirce intitulado “Idéias,
extraviadas ou roubadas, sobre redação científica. No. 1” marca toda
a abrangência da retórica especulativa, mais freqüentemente chamada
de metodêutica. Sua principal tarefa seria “determinar, por análise
lógica, (...) quais são as condições indispensáveis para um signo agir,
determinando um outro signo que seja quase equivalente a si mesmo”
(Santaella, 1993: p.194).

Ao final do manuscrito, Peirce apresentou o mapeamento da
retórica abstrata com suas especializações. Como não poderia deixar
de ser, trata-se de uma tricotomia, a seguir demonstrada conforme
mapeamento desenvolvido por Santaella (1993: p.195-6):

1.  De acordo com a natureza especial das idéias a serem
produzidas

   1.1.  Retórica das artes (sentimento)
   1.2.  Retórica da persuasão prática (resolução)
  1.3.  Retórica da ciência (conhecimento)

   1.3.1.  Retórica da comunicação das descobertas
   1.3.1.1.  Descobertas na matemática
   1.3.1.2.  Descobertas na filosofia
   1.3.1.3.   Descobertas nas ciências especiais

   1.3.2. Retórica da divulgação e apreciação científica
  1.3.3. Retórica das aplicações da ciência a tipos

especiais de propósitos
2.  De acordo com a classe especial de signos a serem

interpretados; o meio especial de comunicação utilizado
    2.1. Retórica da fala e das linguagens (variedade de

retóricas dependendo da língua)
3.   De acordo com a natureza especial da classe de signos

na qual a interpretação irá ocorrer

Vemos neste mapeamento que a retórica ou metodêutica não
está apenas voltada para os problemas científicos. Abrange, também,
outros procedimentos lógicos, como os comunicativos e artísticos.
Seu sentido mais genérico estaria identificado com “a lógica de como
conduzir uma investigação” (Santaella, 1993: p.199), método de
descoberta, de resolução de problemas. Está incumbida de analisar
as hipóteses e encontrar o caminho que leve à obtenção dos resultados
pretendidos, sendo, também, sua função organizar esses resultados.
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Este é “o ponto em que se unem as tarefas da retórica e da metodêutica,
esclarecendo-se porque ambas pertencem a um mesmo campo”
(Santaella, 1993: p.202). Enfim, a metodêutica delineia a trajetória a ser
seguida no decurso da pesquisa.

A metodêutica é a porção menos explorada do legado
peirceano e sua importância, segundo Santaella, está no fato de que
“qualquer outra questão ligada ao aumento de vitalidade e coerência
dos processos de semiose, todas elas caem sob a jurisdição da
Metodêutica” (Santaella, 1992: p.136-7).

Metafisica

Na seqüência da tricotomia da filosofia temos, por fim, a
metafísica peirceana, que ocupar-se-á da realidade, e não da
aparência, como o faz a fenomenologia. O universo metafísico
fundamenta-se na experiência assim como outras ciências o fazem,
buscando uma teoria explicativa. Isso contraria a muitos, pois a
metafísica acabou por adquirir, através dos tempos, um caráter
dogmático que, em absoluto, está relacionado aos estudos peirceanos.

O principal conceito a ser investigado é o de realidade. Quem
primeiro criou o termo realidade (Ibri, 1992: p.25) foi o escolástico
inglês pós-tomista John Duns Scotus (1266-1308), no século XIII.
Considerou que a realidade é um modo de ser que permanece sendo
o que é independentemente do que possa representá-la. Ela é outra
(alteridade) que não a representação. É segunda para a representação.
Esse é o traço da segunda categoria fenomênica presente na realidade.

O conceito traz ainda a noção de permanência (relação
temporal) que se caracteriza como traço da terceira categoria no
âmbito da realidade. Desse modo, a realidade envolve tanto
segundidade – sua porção de reação, de alteridade – como terceiridade
– a permanência das reações num continuum generalizador. Esses
são os traços da concepção peirceana de realidade.

A generalidade requerida pela concepção de realidade leva a
duas questões, uma delas crucial na Filosofia de Peirce. A primeira
atina com as relações entre realidade e existência. A Segunda, (...)
refere-se à possibilidade ontológica de uma generalidade. Esta última
questão remete-nos à querela dos universais, ou seja, à disputa entre
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nominalismo e realismo. Derivando sua concepção de realidade de
Scotus, expoente do realismo escolástico, Peirce não adotaria outra
posição que não a de se declarar um realista  (Ibri, 1992: p.30).

Há, portanto, dois aspectos a serem resgatados, um referente
à diferença entre realidade e existência e outro referente ao embate
entre realismo e nominalismo. Peirce faz uma distinção entre realidade
e existência, na qual considera que:

• Realidade =  potencialidade em sua condição de
generalidade.

•  Existência = algo existe por ser isto e não aquilo. Existe na
sua particularidade, permanece sendo o que é alheio à sua
representação. A existência é um modo determinado de realidade. É
uma forma de real, mas que não o esgota.

Mais precisamente, dada essa diferenciação, é possível
relacionar a existência em seu aspecto de alteridade à segundidade
metafísica. E a realidade liga-se à terceiridade metafísica por meio
de seu caráter generalizador das particularidades ordenadas.

Quanto ao embate entre realistas e nominalistas a questão
que se coloca é: são os universais reais? Universal é tomado no sentido
de geralidade e a realidade “é instantaneamente fatal à idéia de uma
coisa em si mesma – uma coisa que exista independentemente de
toda relação com a concepção que dela tem a mente” (Peirce, 1999:
p.321).

A postura dos nominalistas é contrária à universalidade do
real, pois considera que somente a teoria é universal, os fatos, não.

Descobre-se que a essência de todos os argumentos dos
nominalistas relaciona-se com uma res extra animam 5, enquanto
que os realistas defendem sua posição apenas pressupondo que o
objeto imediato do pensamento, num juízo verdadeiro, é real (Peirce,
1999: p.323).

Os realistas afirmam que os universais são reais e Peirce é
realista.

É claro que esta concepção da realidade é inevitavelmente
realística, porque concepções gerais entram em todos os juízos e,

5 O fato está além do ser vivo.
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portanto, em todas as opiniões verdadeiras. Por conseguinte, uma
coisa no geral é tão real quanto no concreto. É absolutamente
verdadeiro que todas as coisas brancas têm em si a brancura, pois
isto equivale a dizer apenas, em outras palavras, que todas as coisas
brancas são brancas  (Peirce, 1999: p.322).

Peirce coloca um outro conceito em pauta: a verdade. A
verdade é a correspondência entre a representação e o objeto (real),
é o geral da representação. O pensamento humano tende à verdade.
O modo pelo qual a realidade nos parece é sintetizado pelas três
categorias do real apresentadas pela metafísica:

•  Acaso (primeiridade)
•  Existência (segundidade)
•  Lei (terceiridade)
Essas categorias são importantes conceitos no campo da

metafísica e estão sob a égide do Indeterminismo.
Acaso é um princípio de liberdade, aleatório, responsável pela

desordem (CAOS). Liga-se à primeiridade pelo seu caráter de
distribuição de qualidades vagas e potenciais nas coisas, é diverso,
variável, assimétrico. É desprovido de necessidade lógica, é fortuito.

A existência é uma hipótese generalizadora que será mediada
pela lei, enquanto um sistema contínuo de relações que é responsável
pela ordem. Lei é o oposto de acaso.

As leis nascem de um estado de desordem. Potencializam a
ordem por meio da aquisição de hábitos. As leis são generalizantes
(terceiridade). A natureza apresenta também uma tendência para
aquisição de hábitos. Esse é um processo contínuo. As leis não são,
portanto, absolutas e imutáveis, o mundo não é determinado
(determinismo ontológico). A evolução é contínua e tende para a
ordem. São os princípios do indeterminismo e do evolucionismo.

(...) como as leis não se encontram no fim do processo
evolucionário, há um elemento fortuito que impede a total subsunção
dos eventos à determinação causal. Abrindo-se as portas para esta
hipótese explicativa, evidencia-se, também, um dos pontos centrais
da Filosofia peirceana – seu Evolucionismo. Sob a ótica das
categorias, afirmar que as leis derivam de um estado de coisas
caótico, licita inferir que a terceiridade real resulta
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 evolucionariamente da segundidade que caracteriza a existência,
regida, nos seus primórdios, pela primeiridade que subsume o acaso
(Ibri, 1992: p.50).

As doutrinas indeterminista e evolucionista consideram que
o mundo e suas representações estão em constante formação, e delas
decorre um outro fundamento denominado por Peirce de falibilismo:
o conhecimento sempre flutua num continuum de incerteza e
indeterminação. O conhecimento é falível.

Este continuum de incerteza e indeterminação além de
configurar a provisoriedade da representação, prenuncia um conceito
também chave na Filosofia de Peirce – o de continuidade, antes
vendo-se que algo contínuo deva perpassar a potencialidade do futuro
como o faz o vetor da evolução  (Ibri, 1992: p.52).

Continuidade refere-se à generalidade, é o modo de ser de
um todo, representa plenamente a terceiridade. Envolve a noção de
infinito. Para Peirce  “continuum é alguma coisa infinitamente divisível
cujas partes têm um limite comum“ (Ibri, 1992: p.66).

Continuidade ou sinequismo (termo utilizado por Peirce para
denominar a doutrina da continuidade) é o cerne do idealismo
objetivo desenvolvido por Peirce. Consiste em uma doutrina que
prevê a continuidade entre mente e matéria, rompendo a antiga
dualidade cartesiana existente entre ambas.

A doutrina peirceana admite que matéria é uma forma de
mente esgotada por hábitos inveterados na forma de leis físicas. A
matéria é da natureza do pensamento. E o pensamento é intercâmbio
de signos.

O idealismo se apresenta como uma das relações possíveis
entre mente (lei psíquica) e matéria (lei física):

•  Neutralismo = considera mente e matéria completamente
independentes.

•  Materialismo = a matéria é primordial em detrimento da
mente.

•  Idealismo = a mente é primordial e a matéria decorre dela.
Um aspecto ainda a ser considerado é em relação à

objetividade do idealismo peirceano: ao romper a noção dialética de
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mente e matéria, rompe-se também a passividade da consciência que
não consegue reduzir ao cognoscível as leis mecanicistas que regem o
mundo.

Ao se assumir a hipótese da origem das leis como hábitos
adquiridos, implicitamente se está admitindo que a matriz da
terceiridade real é eidética 6 . Esta é uma das razões do termo
“objetivo” predicando o idealismo peirciano, reivindicando-lhe, com
isto, um significado ontológico, em contraposição a idealismos de
matiz subjetivo, a exemplo das doutrinas de Berkeley ou Kant  (Ibri,
1992: p.61).

Encerrando as disposições acerca das subdivisões da filosofia
desenvolvida por Charles Sanders Peirce, é possível relacionar as
categorias fenomênicas à tricotomia filosófica: a fenomenologia em
seu caráter de possibilidade é uma ciência da primeiridade, as
ciências normativas enquanto ciências representacionais ligam-se
à segundidade e, por fim, a metafísica peirceana fundamentada na
ontologia é eminentemente terceiridade.

Permeando todos os processos sígnicos envolvidos na filosofia
peirceana está o conceito de representação, de grande relevância
para a compreensão da amplitude e profundidade de suas teorias.
Assim sendo, investigaremos no próximo capítulo o percurso conceitual
da representação em diferentes momentos histórico-filosóficos,
culminando no pensamento peirceano acerca dessa questão.

6 Eidético relaciona-se a eidos, que designa inteligibilidade do Real.
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S E G U N D A  P A R T E



CAPITULO II



- Algumas palavras têm mau gênio, especialmente os verbos,
que são os mais orgulhosos. Os adjetivos, você pode fazer o que
quiser com eles, mas não com os verbos... Contudo, posso dominar
todos! Impenetrabilidade! É o que digo.

- O senhor poderia me dizer, por favor – perguntou Alice – o
que isso significa?

- (...) Por “interpenetrabilidade” eu quis dizer que já falamos
demais desse assunto e não seria mau se você dissesse o que tem a
intenção de fazer logo depois, supondo-se que não pretende ficar
aqui o resto da vida.

- É muita coisa para uma só palavra dizer – disse Alice com
uma inflexão pensativa.

- Quando faço uma palavra trabalhar tanto assim – explicou
Humpty Dumpty – pago sempre extra (Carroll, 1980: p.196).

O percurso conceitual do binômio signo-representação, no
decurso dos diferentes momentos filosóficos, torna-se fundamental
para a compreensão do desenvolvimento científico dos processos
significativos. Mas não se trata, aqui, de reconstruir a história desses
conceitos e, sim, de procurar reconhecer suas estruturas constitutivas.

O conceito de representação há muito se constitui como o
cerne de variadas teorias, como a semiótica e as ciências cognitivas.
Nöth, com muita propriedade, apresenta-nos como signo,
significação e representação estão na origem histórica da doutrina
dos signos:

A doutrina do signo, que pode ser considerada como semiótica
avant la lettre, compreende todas as investigações sobre a natureza
dos signos, da significação e da comunicação na história das ciências.
E a origem dessas investigações coincide com a origem da filosofia:
Platão e Aristóteles eram teóricos do signo e, portanto, semioticistas
avant la lettre  (Nöth, 1995b: p.20).

A representação pode ser entendida em diversos sentidos,
inclusive como sinônimo de signo. John Locke (1632-1704), que em
1690 utilizou o termo Semeiotiké para designar uma “doutrina dos
signos”, considerava signo e representação como conceitos sinônimos.
Também Peirce, em 1865, caracterizou a semiótica como a “teoria
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geral das representações” (Santaella e Nöth, 1999: p.16).
Na Idade Média, o termo empregado era repraesentatio. Num

primeiro aspecto semântico, repraesentatio indica a relação entre
imagem e som original. A escolástica medieval explica esse termo
por meio dos seguintes equivalentes:

Stare pro (estar no lugar de) – os signos estão no lugar das
coisas que os causam e daquelas a que eles se remetem; supponere
pro (supor) – dentro de uma proposição, os termos estão no lugar
das coisas a que eles se referem; similitudo, species, imago (ser
uma semelhança, uma imagem) – a espécie sensível, o fantasma, o
conceito representa o objeto ao qual ele se assemelha; supplere vicem
(desempenhar o papel de) – o conhecimento abstrato está no lugar
do objeto (Boulnois, 1999: p.09).

No período medieval, portanto, representar significava estar
no lugar de, assemelhar-se com, pôr em cena. Tudo por meio de
signos. O conceito de signo então se construiu decorrente de uma
dupla origem: Aurélio Agostinho (354-430) e Aristóteles. No sentido
dado por Agostinho, signo é “uma coisa que, além da forma (speciem)
que ela imprime nos sentidos, faz com que a partir dela qualquer
outra coisa venha ao pensamento” (Boulnois, 1999: p.18). Agostinho
pensou a significação como uma relação triádica entre:

•  Coisa = a espécie sensível persuadida pelos sentidos;
•  Significado;
•  Intérprete = pensamento mediador.
Separou, fenomenologicamente, coisas consideradas signos

e coisas que não eram consideradas como tais, afirmando que “todo
signo é, ao mesmo tempo, alguma coisa, visto que se não fosse alguma
coisa não existiria” (Nöth, 1995b: p.35). Conclui, então, que as coisas
tornavam-se conhecidas por meio dos signos.

Distinguiu, ainda, os signos em naturais e dados
(convencionais). Signos naturais, segundo Agostinho, não provêm de
uma produção voluntária, correspondem a uma causa natural. Signos
dados supõem a intencionalidade. São aqueles por meio dos quais os
seres manifestam aquilo que pensam e sentem.

Para Agostinho, significar é associar um conteúdo de
pensamento a uma forma sensível e interpretar é o trajeto inverso.
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Já Aristóteles definiu signo como sendo aquele que “parece ser
uma premissa demonstrativa necessária ou provável: quando uma coisa
está sendo, uma outra é, quando uma coisa está se tornando, uma
outra se torna, anteriormente e posteriormente, este é o signo do advento
ou do ser” (Boulnois, 1999: p.19).

Esta definição implica na seguinte relação: se A implica B, A
atua como signo de B. Afinal, o signo quer ser uma proposição
necessária ou provável que conduz a uma conclusão.

O signo, para Aristóteles, permite a indução entre duas
proposições. Seu modelo sígnico é, portanto, triádico. Além disso,
distingue os efeitos naturais do ato cognitivo e da ordem simbólica da
linguagem, ou seja, diferencia a semelhança da idéia da coisa da
dependência de uma convenção.

O conceito de signo foi, também, questão de interesse para o
escolástico Roger Bacon (1220-1292), que o definiu da seguinte forma:

O signo é esse que se apresenta aos sentidos ou ao intelecto,
designa qualquer coisa a esse intelecto, já que não é todo signo que
se oferece aos sentidos, como supõe a descrição vulgar do signo,
mas que certamente se oferece ao intelecto, conforme testemunho
de Aristóteles: ele disse que as paixões da alma são os signos das
coisas, aquelas paixões são suas disposições (habitus) e as formas
(species) das coisas existem no intelecto. Elas se oferecem somente
ao intelecto, de sorte que elas representam ao intelecto as coisas
exteriores (Boulnois, 1999: p.22-3).

Bacon integra à definição as paixões e os hábitos da alma,
além das espécies intelectuais das coisas exteriores. Trata-se de uma
tentativa de evocar os inteligíveis de Aristóteles e o signo sensível de
Agostinho. Incorpora, ao termo representação, a relação entre o signo
sensível e a coisa significada e a relação entre o conceito e a coisa
conhecida.

Essa reorganização se dá sobre o conceito de representação
já caracterizado por Pierre d’Espagne (1213 ou 1220-1277): o signo,
ao representar, constitui um termo de uma proposição e remete-se a
vários objetos intencionais.

A análise baconiana atinge a formulação de Duns Scotus:
“significar é representar qualquer coisa ao intelecto” (Boulnois, 1999:
p.24) .
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A significação é uma representação. A teoria scotista pontua
que o signo conduz imediatamente ao significado, sem a presença de
intermediários. O signo não está fixado a um só significado, o da
coisa em si, ele apenas a representa sob algum aspecto. Essa teoria
se desdobra em quatro teses (Boulnois, 1999: p.26-9):

1.  Todo signo é uma coisa e, reciprocamente, toda coisa
pode ser um signo = o signo é dito relativamente a um significado e
é também o signo de qualquer coisa que é seu fundamento.

2.  Todo signo supõe uma inferência = o signo permite
uma inferência dada, uma proposição posterior que se refere a uma
anterior: se B, então A. É a mesma teoria do signo que abarca a
significação e a inferência, permitindo a edificação de uma teoria
unificada da semiótica como ciência cognitiva.

3.  Scotus tenta apresentar uma teoria geral e única do
signo = o signo não é sempre sensível, pode ser imaterial e consistir
em um conceito ou espécie inteligível. Assim como Bacon, Scotus
também agregou à teoria do signo os signos inteligíveis que constituem
os conceitos da alma.

4.  O signo estabelece a categoria da relação = Scotus liga
a teoria do signo à teoria da ciência, considerando que a coisa não é
significada na medida em que ela existe, mas enquanto ela é pensada.

Sinteticamente, para Duns Scotus tudo é signo, pois tudo que
é conhecido remete-se a alguma coisa. Para ser signo basta ser coisa.
“Coisa” não se limita apenas a uma realidade material, física ou
sensível, basta possuir uma realidade formal. Essa realidade formal
ou dimensão formal refere-se à idéia de acontecimento (atributo
incorporal) oriunda dos estóicos.

Para o estoicismo, somente os corpos existem e eles se
misturam. Em contraponto, os estóicos consideram como incorporais
apenas o tempo, o vazio, o lugar e o lecton (acontecimento). Os
corpos interagem, são causas uns em relação aos outros e geram
incorporais, produzem o acontecimento. O acontecimento é

incorpóreo, habita a superfície dos corpos.
Para Scotus, o pensamento não objeta a coisa, mas os

atributos incorporais. Estes se encontram entre o universal e o
particular, estão na dimensão do comum.

A atividade do pensamento constrói signos-conceitos a partir
da coisa percebida. O signo-conceito, gerado por meio do processo
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de semiose (ação do signo), é aquele que representa ao intelecto um
objeto intencional. Este não é, necessariamente, um objeto no mundo
que obsta ao pensamento, pode não existir no mundo, mas se realiza
na mente. Objeto intencional é, portanto, um possível lógico. O
possível é anterior ao existente.

A produção da ciência, para Scotus, independe da existência
das coisas, pois conhecer implica na apreensão do objeto intencional
que é necessariamente possível, mas não invariavelmente existente.

Os estóicos também desenvolveram uma teoria do signo por
meio de um modelo triádico que consiste em (Nöth, 1995b: p.32):

•  Semaínon = é o significante, aquilo que é percebido como
signo;

•  Semainómenon = é o significado;
•  Tygchánon = é objeto ao qual o signo se refere.
O signo estóico liga-se ao processo silogístico de indução, no

qual a proposição antecedente de uma dada premissa maior revela a
conseqüente.

Outra importante contribuição para a teoria dos signos vem
de Platão, que estruturou seu modelo triádico do signo a partir dos
seguintes componentes:

•  Nome (ónoma, nómos);
•  Idéia (eîdos, logos);
•  Coisa (prágma, ousia).
Ao investigar as relações entre esses três componentes, Platão

conclui que:

1) Signos verbais, naturais, assim como convencionais são só
representações incompletas da verdadeira natureza das coisas;

2) O estudo das palavras não revela nada sobre a verdadeira
natureza das coisas porque a esfera das idéias é independente das
representações na forma de palavras; e

3) Cognições concebidas por meio de signos são apreensões
indiretas e, por este motivo, inferiores às cognições diretas (Nöth,
1995b: p.30).

Para Platão, a verdade transmitida pelas palavras está sempre
aquém do conhecimento (sem intermediários) da coisa em si.
Questões como a da relação entre os nomes, seus conceitos e as
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 coisas, foram recorrentes e continuaremos a investigá-las.

Os nomes dos bichos não são os bichos.
Os bichos são:
macaco gato peixe cavalo vaca elefante baleia galinha.

Os nomes das cores não são as cores.
As cores são:
preto azul amarelo verde vermelho marrom.

Os nomes dos sons não são os sons.
Os sons são.

Só os bichos são bichos.

Só as cores são cores.

Só os sons são
som são
nome não

Os nomes dos bichos não são os bichos.
Os bichos são:
plástico pedra pelúcia madeira cristal porcelana papel.

Os nomes das cores não são as cores.
As cores são:
Tinta cabelo cinema céu arco-íris tevê.

Os nomes dos sons (Antunes, 1990: s/n).

Dando continuidade ao percurso histórico-filosófico da teoria
dos signos, vemos que do século XII ao século XVI, ou seja, entre os
períodos medieval e renascentista, o mundo era das similitudes. O
modelo do signo decorria da tríade estóica, designando como sistema
semiótico a similaridade.

A semelhança desempenhou papel fundamental no
Renascimento, guiando a representação. Há quatro formas essenciais
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que caracterizam e constituem a similitude:
•  Convenientia = designa a aproximação das coisas, na

qual a extremidade de uma delimita o início da outra. É uma
“semelhança ligada ao espaço sob a forma do <<gradualmente>>. É
da ordem da conjunção e do ajustamento. (...) O mundo é a
<<conveniência>> das coisas” (Foucault, 1966: p.36).

•  Aemulatio = apresenta-se como um reflexo. O semelhante
envolve o semelhante e por duplicação pode se desenvolver ao infinito.
Para Foucault, há na emulação “algo que se parece com o reflexo e o
espelho; mediante ela as coisas dispersas através do mundo
relacionam-se umas com as outras” (Foucault, 1966: p.37).

•  Analogia = esta sobrepõe a conveniência e a emulação.
Pode aproximar todas as coisas do mundo, sendo seu ponto de
convergência o homem. O espaço das analogias é “um espaço de
irradiação. Por todos os lados, o homem é envolvido por ele; mas
esse mesmo homem, inversamente, transmite as semelhanças que
recebe do mundo. Ele é o grande foco das proporções – o centro em
que as relações vêm apoiar-se e a partir do qual se refletem de novo”
(Foucault, 1966: p.42).

•  Simpatia = opera livremente, é dotada de grande
mobilidade. Atrai as coisas umas para as outras através de um
movimento externo que acaba por gerar um movimento interno de
deslocamento de qualidades que podem se substituir umas às outras.
A simpatia transforma.

Todo o volume do mundo, todas as aproximações da
convenientia, todos os ecos da <<emulação>>, todos os nexos da
analogia são sustentados, mantidos e duplicados por esse espaço da
simpatia e da antipatia que não cessa de aproximar as coisas e de as
manter a distância (Foucault, 1966: p.45).

No Renascimento, portanto, o signo significava em
decorrência da semelhança revelada com aquilo a que se referia. Os
signos eram formas de similitude.

A partir do século XVII, a representação passou a ser o
princípio de arbitrariedade do signo: “as semelhanças passaram a
estar sujeitas ao exame racional de uma prova de comparação. A
nova ordem era estabelecida sem referência a uma entidade exterior”
(Nöth, 1996: p.136).
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Durante o Racionalismo, o sistema dos signos deixa de ser
ternário (significante + significado + objeto referido) e passa a ser
binário (significante + significado). A definição de signo da escola
semiótica de Port Royal exclui a referência exterior ao considerar
que o signo representa a idéia de uma coisa e não a coisa em si:

O signo compreende duas idéias – uma é a idéia da coisa que
representa, e outra, a idéia da coisa representada – e a natureza do
signo consiste em excitar a segunda pela primeira (Nöth, 1995b:
p.43).

A revolução de Port Royal está em considerar o significante
(a coisa que representa) como uma idéia de uma dada coisa como
imaterial.

No século XVII, a semelhança deixa de ser a forma do saber;
o pensamento clássico exclui a semelhança como experiência
fundamental. As palavras e as coisas que, no século XVI, remetiam-
se umas às outras, não mais se assemelhavam no século XVII: “os
signos da linguagem já não têm outro valor para além da tênue ficção
daquilo que representam. A escrita e as coisas já não se assemelham”
(Foucault, 1966: p.72).

A linguagem passa a organizar as coisas para o pensamento.
O mundo já não é mais o da semelhança, mas o da representação.
Com a divisão entre o signo e seu objeto, as palavras não se ligam
mais diretamente às coisas: a alternativa é a representação como

elemento de ligação.
Descartes, no início da filosofia moderna, critica a semelhança,

mas não exclui do pensamento racional o ato comparativo, apenas
limita-o à forma da medida e à da ordem. É por meio da comparação
pela medida e pela ordem que, no século XVII, o pensamento se
organiza.

A comparação pela medida exige a aplicação de uma unidade
comum, de um terceiro elemento para comparar outros dois. A medida
estabelece relações de igualdade e de desigualdade. A comparação
pela ordem não implica na aplicação de outro elemento, é um ato
simples que dispõe as diferenças estabelecendo séries organizadas.

A busca de Descartes e de todos os filósofos do Racionalismo
era a de certezas e verdades. A razão era o guia dessa busca. A
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comparação, em detrimento da similitude, contribuía para o objetivo
maior de alcançar certezas:

A comparação pode, portanto, atingir uma certeza perfeita:
nunca fechado, sempre aberto a novas eventualidades, o velho
sistema de similitudes podia, efetivamente, por meio de confirmações
sucessivas, tornar-se cada vez mais provável; nunca era certo
(Foucault, 1966: p.82).

Todo saber clássico relaciona-se com a mathesis, ciência
universal da medida e da ordem. A ordenação de naturezas simples
realiza-se por meio da mathesis que tem como método universal a
álgebra. Já a taxonomia (classificação) é um modo para ordenar as
naturezas complexas, por meio da instauração de um sistema de
signos. A taxonomia “não se opõe à mathesis: inclui-se nela e, no
entanto, distingue-se dela; porque ela é também uma ciência da ordem
– uma mathesis qualitativa. Mas entendida no sentido estrito, a
mathesis é a ciência das igualdades, portanto das atribuições e dos
juízos; é a ciência da verdade; a taxonomia, por sua vez, trata das
identidades e das diferenças; e a ciência das articulações e das classes;
é o saber dos seres” (Foucault, 1966: p.106). A episteme clássica
caracterizou-se pelo sistema articulado entre mathesis e taxonomia.

Descartes, em seu Discurso do Método, apresenta um método
de investigação baseado na razão que objetiva livrar-se do saber
dogmático e do senso comum. Sua metodologia prevê a elaboração
de um inventário das hipóteses (claras e distintas); a análise dessas
hipóteses por meio da sua decomposição, buscando a simplificação;
a síntese conclusiva das variáveis e, por fim, uma verificação ou
retro-análise da investigação.

Uma nova mudança ocorre no século XIX, segundo Foucault,
quando a visão classificatória do mundo, fundamentada na razão, dá
lugar às regularidades históricas, à pesquisa da evolução e da
historicidade das coisas.

Esse novo paradigma rompe com a representação clássica,
pois “os pontos de referência dos signos não se encontram mais no
próprio sistema dos signos, mas no exterior da representação”
(Santaella e Nöth, 1999: p.24).

O desenvolvimento das mais diversificadas áreas do
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conhecimento, durante o século XIX, propiciou que as coisas passassem
a não obedecer às leis da gramática e sim àquelas inerentes à evolução
histórica. Foucault conclui que “a linguagem não está mais ligada ao
conhecimento das coisas, mas à liberdade dos homens” (Nöth, 1996:
p.141). Esta liberdade seria a origem das ciências humanas.

Na passagem do século XIX para o XX, encontra-se a maior
figura da teoria dos signos, que é Charles Sanders Peirce. Ele foi
leitor assíduo dos semioticistas escolásticos que, por sua vez,
fundamentaram-se na filosofia estóica. A semiótica peirceana é,
portanto, eminentemente triádica, sendo seus constituintes:

•  Signo;
•  Objeto;
•  Interpretante.
Em síntese, Peirce considera que o signo é aquilo que, sob

determinado aspecto, representa alguma coisa para alguém, criando
em sua mente um signo equivalente. Nessa operação é gerado o
interpretante. Aquilo que o signo representa é denominado seu objeto.

Representação caracteriza-se pela relação entre o signo e o
objeto. Representar é estar no lugar de outro, de tal forma que, para
uma mente interpretante, o signo é tratado como sendo o próprio

objeto, em determinados aspectos.
Para Peirce, o termo representação envolve necessariamente

uma relação triádica, que é um esquema do processo contínuo de
geração dos signos. O processo representativo se define pelas relações
imbricadas que se estabelecem entre signo-objeto-interpretante,
nas quais os termos atuam determinando ou sendo determinados pelos
outros elementos da tríade.

A semiótica peirceana é extensa e tem como principal objeto
de estudo não exatamente o signo, mas a semiose (processo de ação
do signo). É uma “teoria sígnica do conhecimento” (Santaella, 1995:
p.19); afinal, os pensamentos se processam por meio de signos,
continuamente.

O século XX marca a relação entre a semiótica e o paradigma
das ciências cognitivas. As ciências cognitivas ou ciências da mente
têm como origem uma tríade da mente:

•  Sentimento (afeição);
•  Volição (conação);
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•  Conhecimento (cognição).
E, na filosofia peirceana, esta tríade apresenta-se em

correspondência com as categorias fenomenológicas: primeiridade
(sentimento), segundidade (volição) e terceiridade (conhecimento).
A cognição, pertencente à dimensão da comunicação, da
representação, relaciona-se na “cadeia infinita de semiose ilimitada”
(Nöth, 1995b: p.131).

O paradigma cognitivo não é homogêneo, pelo contrário, é
entrecortado por incompatibilidades das diversas vertentes do estudo
da mente. O embate entre cognitivismo e conexionismo revela, de
maneira díspare, questões concernentes à representação mental.

O conexionismo considera que o conhecimento é representado
mentalmente enquanto ligações fisiológicas no interior das redes
neurais. O cognitivismo opera no nível semiótico da cognição,
considerando que os processos de transmissão neurais podem ser
interpretados num nível biossemiótico.

Mesmo essas duas posições diametralmente opostas podem,
segundo Santaella, ser consideradas complementares na medida em
que “a incompatibilidade do conexionismo assemiótico com o
cognitivismo semiótico leva, contudo, a uma complementaridade, se
ambas as abordagens são entendidas como se referindo a diferentes
níveis de descrição de processos mentais” (Santaella e Nöth, 1999:
p.27).

O conceito de representação, definido por Palmer, para a
ciência cognitiva é o seguinte:

Uma representação é, primeiro e antes de mais nada, algo que
está no lugar de outra coisa. Em outras palavras, é algum tipo de
modelo da coisa (ou coisas) que ela representa. Esta descrição implica
a existência de dois mundos relacionados mas funcionalmente
separados: o mundo representado e o mundo representante. A função
do mundo representante é refletir alguns aspectos do mundo
representado de alguma maneira (Nöth, 1995b: p.136-7).

Fica claro que o modelo semiótico dessa concepção de
representação é diádico, baseado na oposição mente/mundo. Em
contraponto, a ciência cognitiva também abriga o sistema triádico na
teoria dos modelos mentais de Johnson-Laird:
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A representação mental inicial de um enunciado que está próximo
de sua forma lingüística é usada para construir um modelo de estado
de coisas que é descrito (...). O processo é guiado por um conhecimento
da contribuição para as condições de verdade produzidas pelas
palavras no enunciado, de acordo com a sintaxe (...) por um
conhecimento do contexto (...) e pelo conhecimento geral do domínio
das convenções do discurso (Nöth, 1995b: p.140).

Nessa concepção, a representação é mediada, ela é terceira
em meio a um segundo (seu objeto) e seu primeiro (signo). Esse
modelo mental corresponde ao conceito de semiose em Peirce.

Como essas exemplificações de semelhanças e diferenças,
várias outras podem ser estabelecidas entre semiótica e ciências
cognitivas. O que se percebe é que ambas estão imbricadas em redes
conectivas muitas vezes difíceis de serem desfeitas. Para se atingir
um conhecimento satisfatório da mente (cognição) é preciso se valer
dos estudos apresentados pela teoria dos signos.

Por fim, é válido resgatar a tentativa de síntese do termo
representação, apresentada por Aumont em seu estudo sobre a
imagem, no qual ressalta o ponto em comum dos diversos significados
atribuídos a esse termo: “a representação é um processo pelo qual
institui-se um representante que, em certo contexto limitado, tomará
o lugar do que representa” (Aumont, 1993: p.103).

- Diga logo qual é o seu nome e sua ocupação.
- Meu nome é Alice, mas...
- É um nome bastante idiota! -interrompeu Humpty Dumpty

com impaciência - Que significa?
- Deve um nome significar alguma coisa? (Carroll, 1980:

p.192).
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CAPITULO III



Após inventariarmos os diferentes aspectos concernentes ao
conceito de representação, constatando as particularidades delineadas
por Peirce, retomamos outro foco fundamental deste trabalho que é o
conceito de abdução, original do autor.

Agora, aqui está o ponto inevitável: sem abdução, sem
descoberta e a coragem do criticismo para lidar com ela, não se
pode fazer arte, nem ciência, nem arquitetura, nem poesia, nem
filosofia, nem religião, nem biologia, nem traduzir alemão, nem
ser pianista, nem mesmo atingir a Realidade de Deus, nem... bem,
vocês podem rapidamente conjecturar, e corretamente, que a
abdução, o momento da descoberta, é um componente universal no
conhecimento humano. Isto não é exagero (Stewart, 1999: p.07).

No universo estético a abdução se comporta como um estatuto
de hipóteses, de possibilidades, que não têm a preocupação estrita
de buscar a verdade. Abdução inclui “todo processo de geração,
criticismo, e possível aceitação de uma hipótese explicativa”
(Josephson, 1994: p.09). O momento da formulação de uma nova
hipótese é poético, pois é neste momento que está contida a
criatividade.

A abdução “foi uma criação de Peirce” (Santaella, 1998: p.66)
pois, até então, somente indução e dedução eram consideradas como
métodos de raciocínio. A teoria da abdução, em sua descrição mais
completa, é datada de 1901 e se apresenta no manuscrito “Sobre a
lógica de extrair a história a partir de documentos antigos”. O termo
abdução foi desenvolvido em substituição à palavra hipótese, pois
Peirce, “conforme avançava nos estudos da natureza da investigação
científica, veio se deparar com um outro passo no processo através
do qual idéias e teorias são engendradas, o que o levou (...) a rejeitar
a hipótese, introduzindo a abdução na sua classificação” (Santaella,
1992: p.91).

É pertinente ressaltar que a “descoberta” ocorre quando a
hipótese levantada é verdadeira. Contudo, na estética, não se trata
da busca de hipóteses que se comprovem verdadeiras, trata-se de
um estatuto de hipóteses contido no universo das possibilidades.
Abdução é primeiridade no interior da terceiridade.

O JOGO



De fato, abdução se refere ao ato criativo de suscitar uma
hipótese explicativa.  O tipo de racionalização pela qual a
criatividade expressa a si mesma não apenas na ciência e na
arte mas também na vida cotidiana. Quando somos confrontados
com alguma coisa que nos surpreende, abdução é o processo
através do qual uma hipótese ou conjectura aparece como uma
resposta possível para aquele fato surpreendente (Santaella,
1999: p.23).

Vemos que é intrínseco à abdução apontar para uma hipótese
verídica, com fundamento teórico suficiente para indicar um caminho
provavelmente verdadeiro. A abdução tem a tendência de suscitar
hipóteses corretas, segundo Peirce, devido ao instinto natural do
homem. A mente humana faz parte da natureza e, como vimos no
Idealismo, não há dualidade entre mente e matéria. Desta forma, há
uma co-naturalidade entre mente e natureza e ambas desenvolvem-
se juntas. O instinto para a verdade é natural.

 O que é instintivo é a capacidade humana de supor a hipótese
correta, aquela que é capaz de explicar um fato surpreendente. Peirce
chama essa capacidade de il lume naturale7, indicando que o homem
tem um instinto natural das leis da natureza (Santaella, 1999: p.23).

Essa capacidade humana de adivinhar hipóteses corretas (il
lume naturale) é a noção de insight (introvisão) em Peirce. Estas são
as características apresentadas por ele para o insight: não é uma
premissa imediata; a verdade não é uma consciência individual; o
insight não é indubitável (Santaella, 1993: p.103).

Mas apesar de seu caráter instintivo, a abdução é de natureza
lógica, é inferência lógica. E a grande questão que disso decorre é
quais seriam, então, as premissas da abdução. Não há regras para a
ocorrência da abdução justamente porque a liberdade é seu principal
traço. Não é possível formalizá-la numa regra silogística. Segundo
Neville, a abdução não é “um argumento que procede de acordo com
uma forma [fórmula] lógica, mas consiste em dar origem a uma forma
explanatória” (Neville, 2000: p.06). O que faz bastante sentido, afinal
nenhuma regra ou estrutura pré-estabelecida poderia proporcionar o
surgimento do absolutamente novo.

7 Referência nítida à “lume naturale” de Galileu, ver Ibri, 1994: p.111-4 e Santaella, 1993: p. 96.V
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Abdução não é inata, pressupõe uma elaboração cognitiva, mas
as primeiras premissas são inconscientes (fora do nosso controle).
Neste momento é preciso adentrar na teoria da percepção de Peirce,
para localizarmos as primeiras premissas, pois:

 Segundo o autor, os juízos perceptivos se tornam “as primeiras
premissas de todos os nossos raciocínios e não podem ser colocados
em questão” [CP 5.116], uma vez que estão totalmente fora do auto-
controle (Ibri, 1994: p.117).

A teoria da percepção peirceana foi elaborada nos primeiros
anos do século XX com o intuito de resolver impasses da teoria dos
signos relacionados à ligação da linguagem com a realidade. Foi
estruturada, uma vez mais, a partir de uma tríade de elementos lógicos,
sendo eles:

•  Percepto = é externo, é aquilo que percebemos, aquilo
que se apresenta e insiste. Comporta-se como o objeto dinâmico do
signo no processo de semiose. Peirce afirmava ser o percepto “aquilo
que tem realidade própria no mundo que está fora de nossa consciência
e que é apreendido pela consciência no ato perceptivo” (Santaella,
1998: p.54).

•  Percipuum = é o percepto  na medida em que é interpretado
pelo juízo perceptivo. É como o percepto vai ser recebido pelo sistema
sensório-motor, é o seu recorte. Assim, o percipuum comporta-se como
objeto imediato, conformando o percepto. É a interface entre mente
(juízo perceptivo) e mundo (percepto). O percipuum seria “o percepto
tal como ele se apresenta no julgamento de percepção. Seria o
percepto, portanto, na sutil, mas marcante, mudança de natureza por
que passa, ao ser incorporado à nossa mente, ao nosso processamento
perceptivo” (Santaella, 1998: p.59).

•  Juízo perceptivo = é o fluxo do pensamento, é aquilo que
vai processar o que é que estamos percebendo. São os esquemas
mentais dos quais somos dotados. É signo. “A percepção é
determinada pelo percepto, mas o percepto só pode ser conhecido
através da mediação do signo, que é o julgamento da percepção”
(Santaella, 1998: p.64).

O juízo perceptivo é inferência lógica, mas Peirce o considerou
enquanto um tipo particular de inferência: a abdutiva.

67



 A inferência abdutiva transforma-se gradativamente no juízo
perceptivo sem qualquer linha nítida de demarcação entre eles; ou,
em outras palavras, nossas primeiras premissas, os juízos perceptivos,
devem ser considerados como um caso extremo das inferências
abdutivas (CP 5.181).

Desta forma, é possível estabelecer semelhanças e diferenças
entre abdução e juízo perceptivo. Ambos são dotados de princípios
gerais que os conduzem, são hipotéticos e, portanto, podem ser
falíveis. O principal traço diferenciador é que, embora falível, o juízo
perceptivo é indubitável. Não suportaríamos viver duvidando, a todo
momento, dos nossos juízos de percepção. Mas quanto à abdução, é
preciso criticá-la sempre.

Vemos que não há uma criatividade absoluta, a abdução se
dá por meio de premissas pré-existentes. A intuição é fruto dessas
premissas anteriores (inferências). Não há cognição imediata, essa
sempre é resultado de uma cognição anterior: “argumentando que
nunca podemos saber, com certeza, se uma cognição, qualquer
cognição, é, de fato, originária, Peirce continuou sustentando que toda
cognição é determinada por outra, o que significava atacar o postulado
aristotélico-cartesiano de que as premissas primeiras da demonstração
são indemonstráveis” (Santaella, 1993: p.41).

Sinteticamente, o cartesianismo está ancorado no porto seguro
da intuição. Funda o conhecimento nela, considerando-a certa e
infalível, pois o raciocínio deve ter uma origem não deduzida de
nenhuma outra. Se esse tipo de proposição originária “é
indubitavelmente certa, é porque chegamos a ela num ato mental
intuitivo, instantâneo. Proposições desse tipo são incapazes de
demonstração, nem necessitam disso, pois satisfazem o que é
requerido para se chegar à certeza do conhecimento” [grifo nosso]
(Santaella, 1993: p.42).

Peirce discordava totalmente. Para ele a cognição se dá como
um processo contínuo, expresso por meio das inferências dedutiva,
indutiva e abdutiva, não havendo origem específica do processo:

 O que Peirce queria dizer sobre a cognição como processo,
isto é, o primeiro membro, originário do processo, não pode ser
especificado. Assim sendo, o modelo inferencial está muito mais
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 capacitado do que qualquer outro para explicar situações
experienciadas em nossa vida comum (Santaella, 1993: p.48).

Inferências “são movimentos de pensamento dentro da esfera
da opinião. A função da inferência é a aceitação (ou às vezes rejeição)
das proposições na base da evidência” (Josephson, 1994: p.12).  Peirce
divide a inferência na seguinte tricotomia: raciocínio consciente
decorrente de princípios guia; raciocínio informal sem o
reconhecimento de seus princípios guia; operações mentais
inconscientes e incontroláveis (Santaella, 1993: p.74-8).

Temos, então, que Peirce, ao negar as idéias inatas ou
premissas originárias, considerou as inferências inconscientes
(abdutivas), identificadas no juízo perceptivo, como formadoras do
nosso conhecimento e responsáveis por nossas idéias inovadoras.

 Prosseguindo, temos a apresentação do termo Play of
Musement (Jogo do Devaneio) como o princípio desencadeador do
pensamento abdutivo, das conjecturas da razão instintiva. Peirce
desenvolveu essa idéia em 1908 no ensaio “O argumento
negligenciado para a realidade de Deus”. Nele estão envolvidos os
conceitos de jogo e de devaneio, que iremos investigar. Iniciaremos
pela caracterização de devaneio. Nas palavras de Peirce:

 Não há nenhum tipo de raciocínio que gostaria de desencorajar
no devaneio, e eu lamentaria encontrar qualquer pessoa confinando-
o a um método de fertilidade tão modesta quanto à análise lógica.
(...) eu diria “Entre em seu barco de devaneio, lance-o no lago do
pensamento, e deixe a brisa do paraíso impelir suas velas. Com
seus olhos abertos, acorde para o que está em volta ou dentro de
você e comece uma conversação aberta consigo mesmo; porque tudo
isso é meditação”. Entretanto não se trata de uma conversa de
palavras somente, mas ilustrada, como uma palestra, com diagramas
e experimentos (CP 6.461).

O devaneio não tem um propósito a priori, mas pode ser o
princípio para o surgimento de idéias inovadoras. É uma reflexão
profunda a fim de articular signos por meio das possibilidades de
composição. O pensamento novo nasce livre e se formula nas
associações das idéias. As associações podem ser de naturezas
distintas:
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•  Associação por contigüidade = corresponde a um raciocínio
elementar no qual as idéias se associam por serem próximas umas
das outras, por serem sugeridas pela experiência cotidiana, o que
empobrece a originalidade e a criatividade da produção de idéias. A
contigüidade pode ser “topológica, por referência e por convenção. A
primeira se dá a partir do princípio lógico de articulação das funções
e junções mecânicas, da qual constitui um exemplo a relação figura/
fundo. No segundo caso, tem-se a contigüidade por referência, em
que se articulam dois estados de consciência deslocados de seus
contextos sintagmáticos em um novo sintagma. (...) Por fim, destaca-
se a contigüidade por convenção. Ela se refere às conexões sintáticas
normativas, que determinam a articulação de acordo com padrões
estabelecidos” (Plaza e Tavares, 1998: p.102).

Cabe ressaltar a causalidade como um caso específico de
associação por contigüidade, cuja lógica de princípio, meio e fim,
organiza a idéia gerada enquanto causa de uma outra idéia.

•  Associação por similaridade = é um raciocínio mais
elevado, é um processo consciente no qual as idéias se aproximam
por alguma igualdade (variação auto-gerativa), semelhança (variação
na diversidade) ou analogia. A similaridade “coloca em realce aquele
aspecto criativo, visto que não é a semelhança entre idéias ou fatos
que permite a associação, mas é ela, a associação, como controle do
raciocínio que produz a semelhança” (Ferrara, 1993b: p.172). A
similaridade pode se dar por semelhança de “qualidade, por
justaposição ou por mediação. A primeira delas ocorre quando existe
identidade de caracteres qualitativos entre as partes do signo, ou seja,
quando as partes, na sua materialidade física e sensível, apresentam
qualidades; os paramorfismos, as simetrias e reversibilidades são
exemplos característicos deste tipo de associação. Em segundo lugar,
apresenta-se a semelhança por justaposição. Neste caso, apesar dos
elementos serem diferentes é a proximidade entre eles que origina a
semelhança. O ideograma é um exemplo deste tipo de associação. O
terceiro modo – caracterizado pela relação de semelhança por
mediação – ocorre quando se produz na mente um terceiro termo que
serve para unir os dois estados de consciência. Como exemplos, citam-
se as metáforas, tanto verbais quanto visuais” (Plaza e Tavares, 1998:
p.102).

Esses dois principais termos associativos (similaridade e
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contigüidade) foram desenvolvidos por Hume no século XVIII, mas foi
Peirce quem identificou a similaridade como uma forma especial de
produção de idéias, pela natureza do processo criativo que origina. Ele
considerava que “1) a associação por similaridade não é uma subclasse
da associação por contigüidade, conforme insinuava a Psicologia na
sua época; 2) ao lado da associação por contigüidade, há também
outra patente associativa: a similaridade; 3) contigüidade e similaridade
se cruzam e talvez até se confundam, assim como a experiência
quotidiana com produções mais complexas da mente humana, como a
consciência da linguagem” (Ferrara, 1993a: p.10).

Assim, podemos relacionar a similaridade com o devaneio.
Não há acidente na reunião de idéias, há uma tendência harmônica,
uma afinidade (aflection para Peirce) que se encarrega das
associações criativas geradas pelo Jogo do Devaneio.

Musement [devaneio] “é uma certa ocupação agradável da
mente...” (Sebeok, 1981: p.02).

Para Peirce, o jogo “é um exercício vivo de nossos poderes.
O puro jogo não tem regras, exceto a verdadeira lei da liberdade” (CP
6.458). E, “se nossas observações e reflexões tiverem a oportunidade
de se especializar mais, o jogo se converterá em estudo científico”
(CP 6.459).

Peirce aproveita a idéia de jogo desenvolvida por Schiller,
poeta e filósofo alemão que se enveredou pelos caminhos da estética.

 Peirce respondeu para Lady Welby, em 23 de dezembro de
1908: “como para a palavra ‘play’ [jogo], o primeiro livro de filosofia
que eu li... foi a Carta estética de Schiller, na qual ele tem muito a
dizer sobre impulso lúdico; e isso causou tão grande impressão em
mim de modo a ter impregnado minuciosamente minha noção de
jogo até hoje” (Sebeok, 1981: p.02).

Suas reflexões acerca do belo tendem a serem construídas
não sob a subjetividade, mas sob uma universalidade ligada à razão:

 Assim como a verdade e o direito, também a beleza, parece-
me, tem de residir em fundamentos eternos, e as leis originárias da
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razão têm de ser também as leis do gosto (Schiller, 1995: p.13).

Schiller desenvolveu o conceito de Jogo Estético que se
liga ao sentimento da livre seqüência das idéias, do livre fluxo das
imagens em detrimento das impressões exteriores. A idéia de jogo é
a de liberdade. Somente por meio da independência da realidade é
que a atividade criadora pode atingir uma qualidade próxima do ideal.
É  “desse jogo da livre seqüência das idéias, de natureza ainda
inteiramente material e explicado por meras leis naturais, a imaginação
dá o salto em direção do jogo estético, na busca de uma forma livre.
Tem-se de chamá-la salto, porque uma força totalmente nova se põe
em ação aqui; o espírito legislador intervém pela primeira vez nas
ações do cego instinto; submete o procedimento arbitrário da
imaginação à sua unidade eterna e imutável, coloca sua
espontaneidade no que é mutável e sua infinitude no que é sensível”
(Schiller, 1995: p.141).

Schiller constrói o seu conceito de jogo estético a partir da
definição de três impulsos que fazem parte do jogo. São eles: impulso
sensível, impulso formal e impulso lúdico.

 Em sua Carta sobre a educação estética do homem, Schiller
apresentou uma análise da natureza humana que compreende três
“impulsos”: Stofftrieb [impulso sensível], o guia para a diversidade,
sempre batalhando por mudanças, contrastado com Formtrieb
[impulso formal], a demanda pela “forma” abstrata, alheia ao tempo,
portanto oposto às mudanças (...), mais o terceiro componente ele
mesmo denominado Spieltrieb [impulso lúdico], ou jogo – a
tendência estética mediando e harmoniosamente reconciliando o
duplo caminho do sensível e da razão (Sebeok, 1981: p.01).

O impulso sensível é existência, é temporalidade. Tem um
caráter de segundidade em relação à ação/reação manifesta no real,
na vida. É instinto, materialidade.

 O impulso sensível quer que haja modificação, que o tempo
tenha conteúdo; (...) quer ser determinado, quer receber o seu objeto.
(...) O impulso sensível exclui de seu sujeito toda espontaneidade e
liberdade (Schiller, 1995: p.78).
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O impulso formal é abstraente, é racional, é terceiro. Seu caráter
generalizador do pensamento é marcante.

 (...) o impulso formal quer que o tempo seja suprimido, que
não haja modificação (...), quer determinar, quer engendrar o seu
objeto (...). O impulso formal exclui do seu [sujeito] toda dependência
e passividade. A exclusão da liberdade é necessidade física, a da
passividade é necessidade moral (Schiller, 1995: p.78).

Esses dois caminhos convergem para o impulso lúdico, que
é mediador entre sensível e formal e gerador do jogo estético. O
impulso lúdico recupera a liberdade e resgata a capacidade humana
de fazer cognições.

 O impulso lúdico (...) tornará contingentes tanto nossa índole
formal quanto material, tanto nossa perfeição quanto nossa
felicidade; justamente porque torna  ambas contingentes, e porque
a contingência também desaparece com a necessidade, ele suprime
a contingência nas duas, levando forma à matéria, e realidade à
forma. Na mesma medida em que torna às sensações e aos afetos a
influência dinâmica, ele os harmoniza com as idéias da razão, e na
medida em que despe as leis da razão de seu constrangimento moral,
ele as compatibiliza com o interesse dos sentidos (Schiller, 1995:
p.79).

Esse impulso desprende-se por completo das privações e torna
o prazer livre em busca do belo - admirável para Peirce - uma
necessidade. É a liberdade de escolha (livre arbítrio) propiciada pela
experiência estética que nos leva a inovar. Santaella conclui que “a
estética peirceana satisfaz quase à perfeição as metas sonhadas por
Schiller de amalgamar razão e sentimento, conciliar os rigores do
pensamento às liberdades do espírito, de integração do intelecto à
ética e à estética, das contribuições, enfim, do estético para o
crescimento humano” (Santaella, 2000: p.109).

Percebemos que o Jogo Estético de Schiller, fundamentado
no impulso lúdico, é semelhante ao Jogo do Devaneio peirceano.
Ambos os conceitos, portanto, caracterizam-se como o ambiente
genético da abdução.
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A abdução é o raciocínio propulsor da criação e o meio de
produzir novas idéias. Este conceito original de Peirce é fundamental
para a manutenção do compromisso de inovação constante inerente
ao design e aos designers.
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CAPITULO IV



Este capítulo dedica-se ao design, suas (in)definições, seus
compromissos, bem como suas intersecções com a semiótica,
demonstrando a relevância do propósito deste trabalho.

O design, enquanto disciplina recente, é acometido por
curiosos impasses, a começar pela sua própria nomenclatura.
Deveríamos denominá-lo design ou desenho industrial? Design
industrial ou design de produto? Design gráfico ou design visual?
Comunicação visual ou programação visual? E o fashion design? E o
web design? E o virtual design? E.....

A necessidade de nos cercarmos de definições e delimitações
(herança aristotélica) é tamanha que entre os forjadores de definições
pululam tentativas e mais tentativas de chegar a um uníssono acerca
do assunto. Não obstante, observamos que, em meio a toda essa
diversidade (fruto da individualidade), nem sempre avançamos no
entendimento do que, de fato, é design. Vejamos os caminhos que
nos levam à palavra design.

Embora design seja um estrangeirismo, cercado de
desconfianças, quando recorremos à etimologia da palavra obtemos
importantes informações (Denis, 2000: p.16-8). Sua origem está no
latim designare (designar e também desenhar). Da língua inglesa
temos design como plano, projeto, intenção, arranjo. Talvez essa
ambigüidade intrínseca à palavra seja responsável, de alguma forma,
por parte desses embaraços, pois “desenho – intenção, desígnio –
relaciona-se perfeitamente com o conceito de projeto” (Zein, 1984:
p.75).

Outra preocupação constante refere-se à datação8  do princípio
da utilização do conceito de design. O Oxford English Diccionary do
ano 1588 menciona, pela primeira vez, tal conceito, descrevendo
design como:

- um plano ou esboço concebido pelo homem para algo que se
irá realizar;

- um primeiro esboço desenhado para uma obra de arte... (ou)
um objeto de arte aplicada, necessário para a execução da obra
(Bürdek, 1999: p.16).

Não poderíamos ignorar, ainda, um dos principais impasses
que acometem o design: a arte. Historicamente, o design nasceu no

DESIGNARE

8 Independentemente da precisão das datas referentes ao início da utilização do conceito de design, é válido ressaltar que o

design existe “desde que o homem pôde usar sua primeira ferramenta através do aparecimento do dedo polegar em sua mão”

(Azevedo, 1996: p.31).



“Tudo o que fazemos, quase o tempo todo, é design, pois o design é básico para toda a atividade humana.
Design é compor um poema épico, executar um mural, pintar uma obra de arte, escrever um concerto. Mas o
design é também limpar e reorganizar uma mesa de trabalho, extrair um dente, assar uma torta de maçã,
educar uma criança”.
Victor Papanek

“O design é um ato político. Toda vez que desenhamos um produto estamos fazendo uma declaração sobre
a direção em que o mundo irá se mover”.
Stefano Marzano

“A responsabilidade pela relação entre a indústria e a cultura recai, no mundo moderno, sobre os ombros do
design. Nas mãos de fabricantes, designers, críticos e teóricos responsáveis, o design atua como um
poderoso agente de mudança”.
Penny Sparke

“Precisamos ver o design como uma projetação avançada e consciente”.
Augusto Morello

“O design é sempre uma forma de planejar uma saída”.
Wilton Azevedo

“Hoje, vejo o design mais como um gesto cultural no sentido antropológico que como gesto racionalístico e
tecnológico. O design tornou-se um ato lingüístico, começa a comunicar coisas que não se limitam aos
mecanismos técnicos”.
Ettore Sottsass
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interior da arte, procurou impor seu estatuto estético, modificou as
interpretações dos objetos e alavancou a problemática entre arte e
técnica na era tecnológica. Design e arte são distintos. Entre ambos
há muitas nuanças e intersecções. São dois pólos que se distanciam
e se aproximam através da pluralidade pós-industrial.

De fato, não é mais possível reduzir a arte apenas às grandes
obras qualificadas geralmente de culturais. É toda a vida cotidiana
que pode ser considerada uma obra de arte. Por causa da massificação
da cultura, com certeza, mas também porque todas as situações e
práticas minúsculas constituem o terreno  sobre o qual se elevam
cultura e civilização (Maffesoli, 1999: p.26).

Mas como diferenciar design e arte? O limiar entre os objetos
de design e de arte “depende essencialmente da ‘intenção’ dos seus
criadores, que por sua vez, são condicionados pelos padrões da época
e por seu meio ambiente” (Bini, 1996: p.06). Ser determinista na
tentativa de “aprisionar” o design é, no mínimo, perder muito.

Desde que Duchamp realizou o primeiro ready-made ficou
patente que um dos aspectos basilares da produção artística era o
questionamento de suas fronteiras. Vale dizer que muito do que
hoje se faz em nome da arte é contra as compreensões correntes do
que seja arte. Vai daí que discutir se design gráfico é arte ou não é
perder-se em uma falsa questão. Discute-se a pertinência de uma
etiqueta e, em contrapartida, perde-se de vista a dimensão estética
do produto, uma dimensão que jamais poderá ser reduzida às
demandas funcionais sob pena de perder seu interesse no âmbito da
cultura (http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/
esp024.asp).

Afirmações extremistas, como as de Otl Aicher (co-fundador
da Hochschule für Gestaltung de Ulm – que apregoava a separação
total entre arte e indústria), não cedem espaço aos paradoxos pós-
industriais:

Uma cadeira de assento incômodo é uma má cadeira ainda
que possa valer como obra de arte. É mau design (Aicher, 1997:
p.19).
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“Na acepção comum, define-se design industrial como a produção de objetos reproduzíveis industrialmente.
Essa definição extremamente linear constitui um erro histórico no debate sobre design; ver essa atividade de
projetação como um processo que transforma os objetivos existentes em qualquer coisa que possa ser
reproduzida em dez mil, um milhão de cópias subentende a confusão entre o fim e o meio do design. O
design, então, está no centro de um grande problema geral em que a indústria é um instrumento, um
segmento à disposição, mas não é o único parâmetro de referência”.
Andrea Branzi

“O design consiste em adequar os produtos à circunstância em que estão inscritos. E isto significa sobretudo
adaptá-los a circunstâncias novas. Em um mundo que muda, também os produtos têm que mudar”.
Otl Aicher

“Eu espero ainda que a palavra design se libere da angústia do tempo em que a identificavam com o design
industrial e, ao contrário, recopie a grandeza histórica das artes aplicadas e das artes menores; absorvendo
a novidade do ingrediente informático no campo do design, pode haver um notável futuro também na
transformação diferenciada da profissionalização”.
Alessandro Mendini

“Há pouco mais de cinco anos, muita indústria ainda confundia design com brilho”.
Eduardo Lima

“Design significa projeto, não forma”.
Lucius Burkhardt
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Ou ainda:

       O designer atual não tem o menor interesse em um melhor
assento, mas na cadeira, na cadeira como objeto de auto-
representação, na cadeira como manifestação criativa, na cadeira
como obra de arte. (...) É uma declaração de bancarrota cultural
(Aicher, 1997: p.59).

Uma cadeira não precisa, necessariamente, ter como
exclusiva função o sentar-se. Por que não podemos ter uma cadeira
para admirar, para pensar, para pendurar casaco ou para ajoelhar-
se?

    São pertinentes as questões sobre “design” e “arte”, um dos
componentes do design é sua forma, mas não somos obrigados a
cair no “formalismo”, hoje sabemos bem que a forma não é derivada
somente da função. O Formalismo foi um estilo, e como tal,
importante em seu tempo. “Design é (também) arte” ou o que dizer
das coleções de Design do MoMA (Museu de Arte Moderna) de
Nova York ou do Centro Georges Pompidou de Paris, não
esquecendo ainda as coleções de objetos do Museu de Arte Decorativa
ou do Museé d’Orsay, ambos em Paris (Bini, 1996: p.05).

Definir é fornecer limites. E nosso hábito de tudo delimitar
decorre do modelo aristotélico do saber, que parte do gênero (grandes
ciências genéricas), passa pelas espécies e subespécies e culmina
no indivíduo (particular). Na atualidade, estamos nos deparando com
mudanças. Agora temos definições dinâmicas, não estanques, que
se alteram conforme as ações sofridas pela coletividade.

Para o que nos interessa nesta discussão, cabe a noção de
objeto antropológico ou objeto-mundo de Pierre Lévy. Cada
indivíduo que entra em contato com esse objeto o deforma, pois os
objetos-mundo “deverão tornar sensível a cada indivíduo os efeitos
coletivos de suas ações. Capazes de trazer à vida a imensidão junto
ao indivíduo, eles deverão sobretudo implicar cada um, levar em conta
cada localidade singular na intotalizável dinâmica do conjunto” (Lévy,
1996: p.132).
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Design...

Relaciona-se com arte?
Com técnica, cinema, televisão?
Moda, fotografia, inovação?
Atitude, tendência, produção?
Internet, intranet, exportação?
Tecnologia, indústria, mercado?
Real, virtual, serial?
Ou isto ou aquilo?
Nada disso?

Designer...

Para servir, ousar, criar?
Ou produzir, pesquisar, pensar?
Aprender, ensinar, reciclar?
Comprar, vender, querer?
Ou nada a ver?
Tudo por fazer....

Renira Gambarato e
Rogerio Farias
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Do ponto de vista assumido por Lévy, podemos observar o design
como um objeto antropológico. Sofre variações incessantes e distintas
no contato com os indivíduos, o que desencadeia vários interpretantes
dinâmicos no processo de semiose. Lévy ressalta que o objeto
antropológico “deve ser o mesmo para todos. Mas, ao mesmo tempo, é
diferente para cada um, no sentido em que cada um se encontra, em
relação a ele, numa posição diferente” (1996: p.130). O design se
comporta diferentemente frente a cada intérprete, conforme seu individual
juízo de percepção. Maffesoli declara: “minha relação com o mundo
passa por um objeto. O grande objeto mundo apreendido pelo pequeno
objeto amado” (1999: p.283).

Limites do design... talvez a sede de se definir o que é design
tenha origem na falta de algo melhor para explicá-lo, pois o que ocorre
nele são intersecções das mais variadas áreas do conhecimento. O
design está envolvido em muitas delas (informática, desenho,
mecânica, física, arte, química, ergonomia, matemática, medicina,
processos de produção, marketing, materiais, história...) e, talvez,
esse seja seu principal traço. Essa diversidade de conceitos e
descrições inerentes ao design não é arbitrária, é decorrente de um
pluralismo necessário e justificável no mundo pós-industrial.

Não podemos ser precisos na sua definição, porque
estaríamos sendo, necessariamente, excludentes. “Projeto não é
finalidade, é desejo” (Zein, 1984: p.76). Existem muitas zonas de
imprecisão, as quais garantem o dinamismo e ratificam o compromisso
do design com a inovação, o desígnio, o desejo.
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“Se você forma idéias e as transforma em produtos, serviços, comunicações, ambientes, sistemas ou
organizações, você é um designer”.
Robert Burns

“Um designer tecnicamente bom sem uma atitude ética constitui um perigo cultural, social, ideológico e
ambiental”.
Jorge Frascara

“As pessoas necessitam de novos produtos, manifestam exigências de tipo técnico, formais e psicológicas
sempre mais sofisticadas. Por isso, a indústria tende a recorrer cada vez mais à figura de um projetista ‘culto’
como o designer, capaz de interpretar todas essas exigências, em alternativa ao técnico (engenheiro)
interno da fábrica que está muito preso aos problemas de desenvolvimento estreitamente tecnológico da
produção”.
Stefano Casciani

“Os designers são participantes da vida dos outros”.
Jan Kuypers

8
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A Revolução Industrial proporcionou avanços e conquistas
científicas, tecnológicas e sociais com uma rapidez nunca vista. Essas
conquistas modificaram e continuam alterando os meios e modos de
produção, transformando a relação entre produtores e consumidores
através dos tempos.

Ao designer cabe mediar essa relação, valendo-se do
desenvolvimento tecnológico produtivo e das transformações da
sociedade. A atividade do designer está indissociavelmente atrelada
à valoração. Trata-se do trabalho no universo dos signos, em meio a
condicionantes heterogêneos, administrando tensões e conflitos ao
funcionar como mediador.

Com a industrialização, acirrou-se nas sociedades capitalistas
o binômio valor de uso x valor de troca (ver Ferrara, 1988: p.123-4
e Haug, 1997: p.23-57), interessando ao consumidor, primordialmente,
o uso e, ao produtor, a valorização da troca. A princípio, a população
valorizava o uso, mas a massificação da produção e os interesses
das indústrias impuseram o valor de troca por meio de mudanças
superficiais que os produtos passaram a sofrer, visando persuadir o
consumidor.

Essa substituição do valor de uso pelo valor de troca gerou a
chamada obsolescência programada, na qual o consumo passou a
ser mais rápido por conta da exploração da forma, a fim de estimular
a venda. Este movimento denominou-se styling.

Outros fatores também contribuíram para o aquecimento
contínuo do consumo. Haug elencou algumas “técnicas” utilizadas
para a obtenção desse resultado, além da mudança periódica da
aparência dos produtos:

Uma técnica que responde a essa questão - sobretudo na área
dos artigos de consumo duráveis, como automóveis,
eletrodomésticos, lâmpadas e produtos têxteis -, consiste em piorar
a qualidade dos produtos. Essa técnica modificou radicalmente o
padrão do valor de uso em várias áreas do consumo privado, levando
à resistência e durabilidade menores. (...) As mercadorias são
fabricadas com uma espécie de detonador, que dá início a sua
autodestruição interna depois de um tempo devidamente calculado.
Uma outra técnica consiste em diminuir a quantidade mantendo o
tamanho da embalagem (Haug, 1997: p.52-3).

Profissao: designer
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“Os designers não estão destruindo o planeta por estarem especificando os tipos errados de toaletes ou de
madeira de lei. Eles estão destruindo o planeta porque estão encorajando os modos errados de vida”.
Robert Campbell

“Não tenho o mito do designer funcionalista de projetar para todos. A minha aproximação com a projetação é
predominantemente artística e responde, sob o aspecto técnico, a uma espécie de artesanato informático”.
Alessandro Mendini

“O objeto de conhecimento da teoria do design – e também da atividade prática dos designers -, é a
linguagem do produto”.
Bernhard Burdek

“O verdadeiro trabalho do designer não se dá na prancheta, mas em nível estratégico”.
Angela Carvalho

8
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Ao se incorporar a mudança como variável, a moda (grife, marca,
embalagem, visual) veio prevalecer em detrimento dos valores anteriores,
substituindo-se, então, o valor de troca pelo valor de posse.

O símbolo de qualidade, através do qual se divulga o artigo de
marca, refere-se, obrigatoriamente, num sentido econômico, apenas
em parte à motivação das massas consumidoras visadas, como
também às necessidades da política comercial supra-regional. A
marca e as promessas mediatas e imediatas do valor de uso nela
contidas não precisam absolutamente referir-se à característica
particular da mercadoria designada por ela. (...) A característica
particular do artigo de marca baseia-se obrigatória e unicamente na
sua imagem, que por sua vez se torna o fundamento do preço dado
pelo monopólio (Haug, 1997: p.38).

A essa altura, década de 70, o design deixou seu papel de
comunicação funcional para representar as expectativas e tendências
sociais. O design envolve não apenas a realidade material, mas
também cumpre uma função comunicativa. As formas dos objetos
influem na percepção e no comportamento do usuário.
Conseqüentemente, a atividade projetual deve prever essas nuanças
subjetivas durante o desenvolvimento do projeto e, mais, deve torná-
las o diferencial de seu produto, estabelecendo, de fato, um canal de
comunicação com o consumidor através da carga sígnica implícita
nos objetos.

Atualmente o marketing e a publicidade são primordiais para
a sobrevivência da indústria. O tempo agora é de promoções,
hipermercados, lojas de departamentos, pois a competitividade é o
fator da qualidade.

O design agora representa um estímulo para a sagacidade
do usuário e sua habilidade em saber comprar, pois o consumidor
está ansioso para  salvar-se das crises econômicas. Com isso, o valor
de posse é superado pelo valor de seleção, que, por sua vez,
reinventa um novo valor de uso: a função do produto passa a ser
informar usuários capazes de processar informações sobre
tecnologias, materiais, outros comportamentos  e ideologias.
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“Design se tornou uma profissão institucionalizada, uma carreira similar a de um engenheiro, advogado ou
médico. Isso tem suas vantagens, mas também suas desvantagens, já que o design é uma disciplina
eminentemente criativa. Essa ansiedade em emergir precisará oferecer algo além de simples serviço
profissional”.
Juli Capella

“Creio ser tarefa dos designers passar mais tempo produzindo signos... e menos produzindo objetos”.
Philippe Starck

“O designer não pode nem recorrer a um método de trabalho racionalmente analítico, que tudo resulte em
quantidades e seja quantificável, nem se limitar a produzir qualidades, ordenações da intuição, a cor e a
forma”.
Otl Aicher

“A qualidade do design depende da amplitude da mente e do espírito do designer”.
Masuteru Aoba

8
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A estética serve. Eis um paradoxo dinâmico que mostra bem que é
possível ligar beleza e funcionalidade. O útil e o agradável do senso comum.
(...) A estética é também prática; ou, para ser mais preciso, ela é uma
pragmática: relaciona, permite a produção do sentido comunicável, inscreve-
se na circulação geral das palavras, dos sexos, dos bens. Nessa perspectiva,
o objetivo não é algo de inerte, ele tem uma lógica interna, uma “ratio
seminalis” que o integra a um plano de conjunto. Quer ela seja industrial,
artesanal, de produção ou consumo, ela é impelida por uma dinâmica social
que ultrapassa, e, às vezes, opõe-se às motivações e aos desejos do produtor
(Maffesoli, 1999: p.294-5).

A alternância desses valores ocorre porque entre eles há
momentos de semelhanças e indeterminação. O designer incorpora
a mudança como variável do processo produção vs. consumo para
se adequar aos novos tempos e tendências culturais, econômicas,

científicas....

A profissão de designer, apesar de ser uma atividade econômica,
tem também uma responsabilidade cultural em relação à sociedade.
Ela não se limita puramente à forma e à funcionalidade, muito menos
ao êxito meramente comercial. O designer deve, nos seus limites,
propor novos modos de vida, tanto para a indústria como para os
consumidores (Zanini, 1998: p.31).

Essa é uma alternativa para a profissão designer:
responsabilizar-se cultural e socialmente. Lembramos que, no Brasil,
esta profissão ainda não é regulamentada, ou seja, qualquer indivíduo
pode exercê-la.
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A globalização é velha. O Brasil, por exemplo, é um produto
do capitalismo europeu expansionista do século XV. A riqueza européia
cresceu sobremaneira com a chegada à América, o acesso ao Oriente
e a diminuição das fronteiras. O advento da Escola de Sagres
(Portugal), idealizada pelo infante Dom Henrique – o navegador,
contribuiu radicalmente para a transformação da história e da economia
mundiais.

A interdisciplinaridade, uma tônica da sociedade pós-industrial,
também já se fazia presente nesses tempos pré-industriais, quando o
infante reunia a elite detentora dos conhecimentos (físicos,
astrônomos, geógrafos, cartógrafos, historiadores, médicos, arquitetos,
artesãos), com o intuito de desenvolver soluções facilitadoras para a
navegação marítima. Portugal acabou por promover inovações
geopolíticas, econômicas, tecnológicas e culturais, identificáveis até
hoje.

A economia se expandiu e caminhou, nos últimos cinco
séculos, para um mundo com grandes cidades e indústrias, povoado
pela nova burguesia consumidora voraz de produtos e avanços
tecnológicos. Trata-se do “fenômeno design”, ou seja, o aumento do
consumo. Toda a cultura material de uma sociedade industrializada
provém de um projeto, ou design. Na tentativa de traçar o novo perfil
do consumidor surge o conceito de “bohemian bourgeois” (ver Estrada,
2000: p.16-23). O burguês boêmio se declara “antes de tudo não-
burguês e, na verdade, rejeita o comportamento da burguesia
tradicional, fazendo valer sua origem boêmia de ex-‘outsider’. O novo
burguês, na França, é o profissional liberal, culto e refinado. Nos EUA,
é o diplomado pelas melhores universidades, às quais passaram a ter
acesso no momento em que estas começaram a aceitar alunos
baseando-se mais no cérebro do que na ascendência. (...) É este o
consumidor que compra objetos de design. Na sala suas cadeiras são
de plástico, mas criadas por Philippe Starck; seu abridor de garrafas
tem desenho italiano; sua chaise-longue Le Corbusier é legítima, não
uma cópia” (Estrada, 2000: p.20).

Talvez no Brasil os novos consumidores de produtos
“assinados” (por designers renomados) sejam um misto de profissionais
bem formados e informados (financeiramente bem sucedidos),
capazes de apreender a fluidez do design:

Minimo multiplo comum

90



É possível argumentar que, em função dos avanços da
tecnologia eletrônica, o eixo conceitual do design vem se deslocando
da autonomia relativa tradicionalmente atribuída ao produto, como
entidade fixa no tempo e no espaço, para uma noção mais fluida de
processo e de interação (Denis, 2000: p.213).

Não há mais a falta como essência da necessidade de
consumir. Na economia clássica o consumo estava pautado na
escassez, consumia-se o que era necessário para (sobre)viver. O
mundo estava dividido em classes econômicas estanques, conforme
seu potencial monetário. As classes econômicas “possuíam
características distintivas de ordem primária: o pagamento, o salário,
o honorário, a entrada mensal, só isto distinguia capitalistas e
proletários. O sinal das novas classes é mais sublime. Reside na
estética eleita” (Aicher, 1997: p.36).

Os produtos atuais não objetivam, simplesmente, suprir faltas,
mas tentam ampliar nossos conhecimentos. A necessidade é de
conhecimento, “o saber se tornou a principal força produtiva” (De
Masi, 1999: p.67). Esse é o mote da nova economia.  O desejo agora
é motivação, atua como potencializador da ação de consumir. Como
apregoava Aicher, hoje poderíamos realmente estabelecer classes
muito mais sutis, classes estéticas, representacionais.

É, portanto, perfeitamente considerável que esse homo
economicus, que faz múltiplas aparições nas histórias humanas,
ceda, às vezes, o lugar a uma outra figura determinante. Assim, (...)
parece-me que se está assistindo ao renascimento do homo estheticus
(Maffesoli, 1999: p.54).

A globalização é nova. Esse processo de aceleração
capitalista, multiplicador de riquezas, desencadeou a produção em
uma escala nunca vista. Uma indústria compra matéria-prima em
qualquer lugar do mundo, contanto que ela seja barata e apresente
qualidade compatível aos altos níveis de exigência do mercado
consumidor. A fábrica é instalada no país que mais facilidades puder
oferecer, com uma mão-de-obra pior remunerada que aquela do país
de origem da empresa. E a comercialização do produto é feita no
mundo inteiro.

91



O mercado global funciona graças à facilidade de deslocar
mercadorias, matérias-primas e métodos de produção. Mas o
deslocamento de tecnologia, educação e principalmente cultura é
muito difícil. Esse é o jogo dos países desenvolvidos que, por sua
liderança política e cultural, impõem o modelo ocidental, sobretudo
americano, ao resto do mundo. O design – capacidade de adaptar
um projeto à indústria, agregando valor em termos de imagem,
marketing e cultura – é um elemento importante nessa estratégia
(Zanini, 1998: p.30).

Esse entrelaçamento econômico é secular, mas os atuais
aperfeiçoamentos tecnológicos dos transportes e das comunicações
permitem que artigos sejam deslocados numa quantidade e numa
velocidade espantosas, impedindo que as distâncias geográficas se
tornem inviáveis para as transações internacionais. Delineia-se uma
nova organização internacional do trabalho, “segundo a qual algumas
áreas mantêm o monopólio da pesquisa científica e do poder político,
outras produzem, outras ainda limitam-se a consumir” (De Masi, 1999:
p.71). Concepção, produção e consumo passam a ser independentes.
Esse fenômeno pode ocorrer internamente em uma nação e também
no âmbito transnacional. A sociedade da informação hoje é a tradução
das caravelas das descobertas quinhentistas:

As redes de comunicação que subsidiam com informações o
advento da nova economia e do processo de globalização são
absolutamente comparáveis às caravelas que garantiram o
alargamento das fronteiras do mundo da Renascença. São da mesma
ordem de importância as conseqüências que as caravelas e as redes
“ponto.com” acarretaram no mundo, expandindo e unificando o
espaço geográfico do ponto de vista econômico e cultural, na medida
que propiciaram a circulação da informação, de bens e de populações
(Sabóia, 2001: p.B7).

Os países, isoladamente, podem sofrer com a força dos blocos
regionais de comércio e com o mercado financeiro e cambial em
freqüentes alterações. O equilíbrio tênue do mercado pode
desencadear problemas a qualquer momento. A instabilidade no
sistema financeiro de um país pode atingir o planeta de um dia para o
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outro. E no limiar desse novo milênio já presenciamos alguns exemplos
dessas alterações sorrateiras do mercado financeiro.

Uma das mudanças mais significativas neste sentido foi a
unificação, em janeiro de 1999, das moedas européias. O período de
transição se estendeu até janeiro de 2002, quando a unificação foi de
fato estabelecida. Os quinze países membros da União Européia
aderiram ao euro em meio a acaloradas discussões e divergências
quanto ao enfoque do Pacto de Estabilidade firmado entre essas
nações. Essa unificação tem a pretensão de reorientar o crescimento
econômico, além de tomar iniciativas concretas contra as altas taxas
de desemprego iminentes em toda a Europa. Por enquanto, a moeda
“forte” européia luta para não se desvalorizar (variou de US$1,20 a
US$0,90 em dois anos) frente ao dólar americano (Dantas, 2001:
p.B5).

Os reflexos da aceleração global do capitalismo abrangem
outros domínios, além do político-econômico. A internet (rede mundial
de computadores), por exemplo, é uma realidade que coloca o mundo
on-line à disposição de todos hic et nunc.

A globalização é paradoxal. Para conseguir sobreviver e
lucrar no mercado mundial as empresas precisam de preços melhores
e de mais qualidade. Tornam-se transnacionais e precisam cortar
custos (inclusive empregos), aumentando os índices de automação.

A indústria brasileira deve introduzir no seu próprio programa,
uma forte injeção de design como instrumento de crescimento e
capacitação. Só assim poderá entrar no jogo da competição
internacional, dentro de uma globalização que não deve ser
combatida gratuitamente, mas que, sem dúvida, não pode ser aceita
sem reação (Zanini, 1998: p.30).

O design apresenta-se como alternativa à competitividade
massacrante, pois “quando indústrias estão competindo em igual preço
e funcionalidade, o design é o único diferencial que importa” (Gibney
e Luscombre, 2000: p.31). Hoje, o acesso aos meios de produção é
facilitado pelos empenhos tecnológicos. Empresas distintas podem
dispor de uma mesma condição de produção que garanta
produtividade e qualidade aos seus produtos. Assim, o design torna-
se estratégico mercadologicamente, agindo sobre o consumidor,
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influenciando e definindo suas escolhas. É o plus de qualidade e inovação.
O desemprego tornou-se uma realidade, mesmo nos países

pouco acostumados a ele. É impulsionado não apenas pela competição
estrangeira, mas também pelo impacto da automação no país,
enquanto alternativa de sobrevivência e recuperação do mercado. O
desemprego é, então, estrutural e consiste em um paradoxo do sistema
de globalização, que fomenta a comercialização de produtos bons e
baratos, produzidos com o auxílio de robôs e outras parafernálias
tecnológicas, o que, em contrapartida, aniquila a renda da população
consumidora. Haverá consumidores para toda essa produção de carros
high tech e computadores maravilhosos?

Os Tigres Asiáticos (Hong Kong, Taiwan, Cingapura) são
exemplos de agressividade econômica. A economia foi estruturada a
partir da obsolescência programada dos produtos. Eles têm de ser
substituídos rapidamente, dando vazão à produção incessante de bens.
Embora nos Tigres Asiáticos a ordem seja admitir e não demitir
funcionários, eles não estão imunes às oscilações da economia
mundial.

Levando-se em consideração os paradoxos globalizantes,
nada mais estranho que a situação de Hong Kong: ex-domínio inglês
e cidade mais capitalista do mundo, que voltou a se integrar ao maior
país comunista existente, ou melhor, resistente, na atualidade - a
China.

O trabalhador brasileiro, sobretudo o da indústria, está
percebendo que o momento econômico atual não é inspirador. A
empresa está repleta de boletins sobre reengenharia, programa de
qualidade total, ISO 9000, para tentar fugir da poeira deixada pela
globalização. Ela traz riscos, provoca ansiedade e, paradoxalmente,
cria oportunidades.

A economia atual é a economia do imaterial, o trabalho é
muito mais  mental do que físico. A “nova tecnologia intelectual” (De
Masi, 1999: p.35) assume posição central na sociedade. É preciso
reconhecer “a importância do ‘imaterial’ no próprio seio do ‘material’.
Eis que não deixa de ser prospectivo em um momento em que, graças
ao desenvolvimento tecnológico, à eficácia das ‘imagens imateriais’
através da mídia, as próprias empresas dirigem seus esforços em
direção dos ‘investimentos imateriais’ para se tornarem mais
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competitivas” (Maffesoli, 1999: p.31). Nessa medida, o design passa a
ser um aliado do produto na corrida pela qualidade de vida e sobrevivência
no mercado consumidor. É o fator mínimo múltiplo comum.

O futuro agora não é mais virtual (apesar de existir, ainda não
se tornou atual), é um possível (não existe, mas poderá acontecer).
Dado o presente, o futuro se constrói.

A globalização é um divisor de água.
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Prosseguindo no levantamento do contexto no qual o design
está inserido, resgatamos o conceito de Zeitgeist (espírito do tempo,
da época). Zeitgeist foi formalizado no século XIX e nos remete a
outro conceito, Weltgeist (espírito do mundo, do universo), de Hegel
(Aicher, 1997: p.23).

Hegel (1770-1831) entendia Zeitgeist como o espírito objetivo
que se desenvolvia nas fases distintas da história, mas foram os
historiadores da arte, como Wöllflin (1864-1945) e Giedion (1888-
1968), que empregaram intensamente este conceito como “the
characteristics of an Age” (Maffesoli, 1999: p.146).

No entanto, o filósofo Wilhelm Dilthey (1833-1911) é
considerado o fundador da investigação acerca do espírito do tempo.
Dilthey afirmava que “cada época se caracteriza por grandes
tendências transcendentes que se refletem nos sistemas de valores,
na definição de objetivos, e nas regras da vida do homem. Estas
normas e valores representam o nível de reflexão para o significado
de suas ações correspondentes” (Bürdek, 1999: p.151).

Todos os setores da vida – político, econômico, cultural, social,
artístico, religioso, filosófico – influem no espírito de cada época e, ao
mesmo tempo, são sua própria representação. Assim, o design e seus
objetos também constituem e são constituídos por tal espírito: “objetos
anódinos, se é que os há, pequenas coisas da vida corrente, mas que
não deixam de conter o mundo no seu todo” (Maffesoli, 1999: p.284).

Ao comentar seu trabalho, o designer contemporâneo Karim
Rashid (um expoente do design novaiorquino) deixa claro que:

Meus projetos querem exprimir o espírito do tempo, mas o
que me interessa é a capacidade de operar neles uma transfusão de
vida (Estrada, 2000b: p.21-3).

O design tem essa força.
É preciso ter em mente que o Zeitgeist não se caracteriza por

apresentar uma unidade, mas é dotado de uma certa unicidade.
Enquanto unidade exprime a noção homogênea de identidade,
indivíduo; unicidade traduz o heterogêneo, a identificação, o
policulturalismo (Maffesoli, 1999: p.32).

A aplicabilidade do conceito de espírito do tempo no âmbito
do design é total. As formas não têm a pretensão de se manterem

O espirito do espirito do tempo
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válidas por tempo indeterminado, mas como expressões de uma dada
cultura, numa certa época, devem refletir o Zeitgeist (com unicidade)
e contribuir para o seu progresso (com novidade).

O design absorve.
Walter Benjamin ressaltava, em 1936, a perda da “aura” das

obras de arte na sua própria reprodutibilidade. Podemos, também,
relacionar essa perda de aura aos objetos artesanais, por ocasião do
surgimento dos objetos industriais. E o que aconteceu  aos objetos
pós-industriais?

Talvez hoje estejamos em busca dessa aura perdida, uma
vez que “quem diz ‘aura’ diz carga emocional, diz força coagulante,
coisas que participam da dimensão estética da existência” (Maffesoli,
1999: p.288). O resgate da aura, da alma dos objetos, sinaliza nosso
novo espírito.

A noção de resgate, de retorno, evidencia-se na produção
pós-industrial. Se tomarmos como exemplo objetos virtuais que nos
cercam atualmente, como sites e homepages presentes na internet,
poderemos observar que seu processo de produção assemelha-se
mais ao artesanal que ao industrial. Podem ser produzidos por uma
só pessoa do início ao fim, subvertendo a histórica divisão do trabalho
industrializado. Certamente não se trata de artesanato, mas a produção
pós-industrial representa uma evolução dos sistemas anteriores e
permite variadas possibilidades.

A questão da reprodutibilidade, que marcou a era industrial
no sentido de produção seriada, não caracteriza a atualidade. Há
espaço para tudo:

•  Produção massificada de objetos anônimos a preços
populares;

•  Produção seriada de objetos de luxo cujo valor maior é a
marca;

•  Produção artesanal de produtos individualizados com valor
eminentemente sentimental;

•  Produção de objetos únicos cujo valor está relacionado à
assinatura do designer;

•  Produção .......
O produto pós-industrial tende a se tornar um artefato

interativo, com ênfase na qualidade subjetiva. O momento exige
multiplicidade, pois “não existirão mais máquinas seriais que produzam
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objetos inertes, mas haverá máquinas flexíveis e interativas que
produzirão linguagem e prazer. Base tecnológica, vértice estético”
(Carmagnola, 1992: p.26).

O design está além da reprodutibilidade.

Quando se observam as histórias humanas, existem, muitas
vezes, momentos de inversão onde alguma coisa (uma ideologia,
um sentimento, um acontecimento, um estilo, uma constituição etc.)
serve a qualquer outra coisa que não ao que ela havia até então
servido. E isso, seja por revolta ou heterotelia (efeito perverso), ela
escapa ao controle de sua programação, seja por “revolução”, isto é,
voltando ao ato fundador de sua origem. A título de hipótese, direi
que é alguma coisa dessa ordem que acontece com o objeto. Ele se
revolta contra sua finalidade programada, ele se “revoluciona” (ele
retorna) em direção ao que constitui seu ponto de partida (Maffesoli,
1999: p.293-4).

Essas reviravoltas implicam no dinamismo da sociedade, da
qual o design não está apartado. Mas qual seria, então, o espírito do
nosso tempo? O novo Zeitgeist não é caracterizado por grandes
transformações ou eventos avassaladores. Ao contrário, está presente
nos minúsculos acontecimentos cotidianos.

A partir de constatações empíricas, (...) pode-se concordar sobre
o nascimento de um novo Zeitgeist. Levando em consideração
também uma certa falência dos grandes sistemas explicativos que
regeram a modernidade, pode-se propor uma outra lógica do estar-
junto. Lógica que não seria mais finalizada, direcionada para o
longínquo, mas, ao contrário, centrada no cotidiano. Hic et nunc.
Uma estrutura do “doméstico” de certo modo. (...) A fórmula é feliz,
no sentido em que indica bem que é no vazio deixado pela ausência
de projeto, em suas diversas formas, que vai se aninhar uma outra
maneira de compreender e de viver a vida em sociedade (Maffesoli,
1999: p.52).

Pode parecer paradoxal falar em “ausência de projeto”  ao
refletirmos sobre design que é, eminentemente, uma atividade
projetual. Mas é justamente neste paradoxo que se encontra o ponto
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focal do novo espírito do tempo: projetar a vida.
Design é vida. Vida cotidiana.
O depoimento do designer Philippe Starck corrobora o

entendimento do sentimento que rege (ou deveria reger) o design no
ar do nosso tempo:

...eu tentei achar, colher, corrigir ou criar (quando necessário)
objetos que fossem honestos, responsáveis e que respeitassem as
pessoas. Objetos não necessariamente bonitos, mas bons... no
entanto, embora os que aprovei ainda estivessem longe do meu ideal
de perfeição, eles comunicavam certo espírito: uma direção
alternativa, uma nova maneira de ser (Carmel-Arthur, 2000: p.22).

Esse parece ser o espírito do espírito do nosso tempo.
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Design enquanto linguagem. É dessa particularidade do design
que trataremos. Linguagem é a faculdade de representar. A
representação se dá por meio de signos. Como já visto anteriormente,
o signo é aquele que está em real substituição com seu objeto e dessa
substituição é gerado um interpretante. As diversas linguagens se
sistematizam por meio de seus códigos, ou conjunto de signos. Cada
linguagem possui suas próprias regras específicas. Entretanto, essas
regras não são absolutas, pois os diversos códigos podem interagir
entre si. E desse diálogo entre códigos é que são estabelecidas e
organizadas as mensagens.

O conceito de <<linguagem>>, nas suas mais profundas
implicações, nada mais representa que o logos defendido por
Heráclito, que viveu no século V a.C.

Heráclito afirmava que a Humanidade deveria procurar a
coerência que estaria impregnada em todas as coisas, e que tal
coerência nada mais seria que o logos: um elemento de
<<ordenação>> de tudo.

Isto é: linguagem (Pimenta, 1999: p.28).

O design depende de operadores de linguagem que se valem
das novas tecnologias, dos diversos materiais, das características do
mercado consumidor etc, para operar  traduções de linguagens e
desenvolver produtos9 .

Produtos podem ser qualificados como signo na medida em
que qualquer coisa pode ser signo para outra. O produto, situado num
repertório socialmente determinado, deve comunicar sua função, deve
emitir sua mensagem. Sua própria forma se incumbe dessa
comunicação.

Deparamo-nos, pois, com a metalinguagem. O prefixo meta
decorre do grego metá e significa mudança, transcendência, reflexão,
crítica sobre. Metalinguagem é, portanto, a “linguagem da linguagem
(tomando-se linguagem como um sistema de sinais organizado) (...)
– uma leitura relacional, isto é, mantém relações de pertença porque
implica sistemas de signos de um mesmo conjunto onde as referências
apontam para si próprias, e permite, também, estruturar
explicativamente a descrição de um objeto” (Chalhub, 1988: p.08). A
metalinguagem opera referências de um dado sistema de signos, opera

Para um bom entendedor, um icone basta

9 Produto aqui considerado genericamente, podendo caracterizar objetos, imagens, ambientes...
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sua reciprocidade.
Para que haja transmissão de mensagens de maneira criativa

por meio do design é preciso trabalhar mais intensamente as
associações por similaridade para a obtenção de objetos-signo ricos
em informações e analogias. O design comunica por meio de todos
seus elementos constitutivos: forma, função, cor, material, técnica,
tecnologia.... Os signos do design agregam, pois, valores
característicos tanto dos signos artísticos como dos comunicacionais.
As informações associadas são tanto estéticas (formais) quanto
semânticas (de conteúdo).

Para Peirce, todo signo congrega as três categorias
fenomenológicas, apresentando características de primeiridade,
segundidade e terceiridade. Entretanto, através da classificação dos
signos de sua semiótica, ele nos alerta para o fato de que, apesar de
coexistirem, uma das categorias sempre prevalece. Nessa medida, o
signo icônico, cuja essência predominante é primeiridade, identifica-
se com o design, pois o ícone mantém com seu objeto uma relação
de qualidade. O ícone, no dizer sobre o objeto, diz algo dele próprio,
algo dele se faz presente no produto, ele se auto-referencia
(metalinguagem). A constituição do ícone a partir da similaridade entre
as materialidades expressivas do produto configura seu caráter
estético-formal transmissor de informações.

De uma perspectiva epistemológica poderíamos depreender
que projetar é um processo de gênese, no qual o designer tem diante
de si um repertório infindável de elementos formais, capazes de definir
caracteres estéticos e funcionais específicos. O ato de projetar é,
portanto, seletivo. Ou seja, para materializar um objeto que exista e
funcione no plano material é preciso escolher alguns elementos
constitutivos em detrimento de outros e, assim, definir suas condições
de existência.

“Criativo” significa (...) tanto quanto “novo”, “inovador”,
“original”, e este conceito corresponde ao conceito de “seletivo”,
no sentido de os momentos criativos de um estado só serem atingíveis
por meio de processos seletivos. Com isto naturalmente fica também
manifesto que a “criatividade”, o “originário”, o “inovador”, em
suma, o “gerativo”, é dependente do repertório, devendo portanto
ser visto e entendido de modo relativo (Bense, 1971: p.92).
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Para selecionar os elementos constitutivos é preciso valer-se
dos processos associativos, discutidos anteriormente.  A riqueza do
ícone está diretamente relacionada à associação por similaridade,
aquela repleta de possibilidades comunicativas e analogias. Já a
obviedade do símbolo se relaciona à contigüidade por ser um
processo associativo desprovido de variantes interpretativas,
caracterizando-se como convencional.

O ícone por similaridade leva a uma figura retórica
denominada metáfora. A metáfora, no âmbito da semiótica peirceana,
é considerada como um tipo particular de hipoícone. Os hipoícones
se subdividem conforme o modo de primeiridade de que participam.
Aqueles denominados metáfora são “os que representam o caráter
representativo de um representâmen através da representação de
um paralelismo com alguma outra coisa” (Peirce, 1999: p.64).

É em função desse sentido metafórico que as possibilidades
interpretativas da mensagem-produto se enriquecem. Inegavelmente,
“o princípio da ‘metáfora’ desempenha um papel importante em nossos
dias: a analogia visual melhora as funções práticas correspondentes
aos produtos desenhados” (Bürdek, 1999: p.237). Para que isso
aconteça é necessária uma ótima elaboração da sintaxe, “é preciso
criar a suspensão dos significados. Suspender o significado significa
ambigüizar, relativizar, tirar o sentido absoluto do signo” (Turin, 1992:
p.44).

O design precisa dessa ambigüidade de significado
(característica da arte) para escapar da produção de produtos
meramente convencionais, já conhecidos. É preciso estabelecer
relações não esperadas, não óbvias, não realizadas previamente. Para
o signo produzir esse efeito de ambigüidade no consumidor é preciso
que ele esteja ligado ao interpretante (ver Laurentiz, 1988: p.149-53).
É preciso que a relação signo/interpretante seja mera possibilidade
interpretativa, ou seja, tenha um caráter remático.

Os objetos levam consigo informações que refletem
determinados usos. Aos designers cabe a tarefa de fazer com que
esses objetos falem por si. Conforme tentamos demonstrar, isso não
significa que o designer deva trabalhar, sempre e somente, com
símbolos (no sentido peirceano) recorrentes para se fazer entender
pelo usuário. Seu trabalho deve contribuir para o aprimoramento do
repertório do usuário, transmitindo mensagens diferenciadas,
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projetando imaterialidade. É preciso criar objetos inteligíveis, capazes
de estabelecer, de fato, o processo de comunicação, e não desenvolver
apenas meras cópias do que já existe ou é amplamente conhecido.

Platão reconhecia uma “capacidade inata” (Bürdek, 1999:
p.215) em todo objeto, que implicava na necessidade de compreensão
de sua essência para, então, definir seu significado especial.

O objeto deve ser o veículo de transmissão de processos
ideológicos e deve por isso diferenciar sua iconografia ao máximo.
Só assim as mensagens que o objeto há de divulgar poderão ser
decifráveis, sem perder o conteúdo (Bürdek, 1999: p.233).

Esse deve ser o real propósito do design ou da linguagem do
design. É no sentido da liberdade, do não condicionamento, da
eliminação do óbvio que ele deve buscar incessantemente projetar
signos icônicos remáticos. Os ícones são “necessários para criar novas
idéias, desde que o único caminho para exprimir novas idéias é pelo
significado de ‘um complexo de ícones’. Nós apenas podemos criar
novas idéias transformando imagens existentes. Somente pelo
significado de uma conjunção ou uma disjunção de ícones nós
podemos chegar a ‘imagens compostas em que o todo ainda não é
familiar’[CP 3.433]” (Nöth, 2000: p.26).

É preciso encontrar semelhanças, analogias para escapar do
convencional, do arbitrário, é preciso trabalhar equivalências no
conjunto de signos.

O signo icônico tenta manter uma analogia, uma relação de
semelhança com o objeto; para isso você tem que se apropriar de
alguma qualidade essencial do objeto, e é aí que está a dificuldade,
porque o signo não é o objeto. Para assemelhar-se a ele você tem
que trabalhar a qualidade das linguagens (Turin, 1992: p.56).

 Este é o princípio da criação, ou melhor, da criação
consciente. A consciência trabalha com as relações de substituição,
as relações signo/objeto/interpretante. Ter consciência é, portanto,
ter a capacidade de estabelecer essas relações.

(...) a inferência abdutiva é o agente na formação da
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consciência, de uma consciência a nível cognitivo, passível de
aprendizagem e sintetizadora de novas idéias (Laurentiz, 1988:
p.41).

A consciência está em constante processamento, constante
alteração, ou seja, ela se dinamiza para que os interpretantes gerados
não sejam finais, absolutos, estáticos; pois quando isso acontece
favorece-se o conservadorismo, a estagnação do processo criativo.

Peirce já nos informava do caráter de representação e de
substituição do signo e a sua noção de interpretante – um signo que
substitui o signo anterior, ou o significado de um signo é outro signo
– equivale ao funcionamento da operação tradutora da
metalinguagem (Chalhub, 1988: p.28).

Sob a ótica da semiose infinita percebemos que a
metalinguagem integra os processos representacionais e
comunicacionais, pautando as operações de linguagem e conferindo-
lhes consciência. O processo criativo no design tem por objetivo
relacionar signos e gerar novos interpretantes.

Tratando o design enquanto linguagem poder-se-ia considerá-
lo um signo, cujo objeto imediato relaciona-se à sua função e o
interpretante gerado ligar-se-ia ao seu uso. Enquanto função é possível
destacar dois aspectos distintos, um referente à qualidade e outro à
utilidade do objeto. O interpretante gerado dessa relação é responsável
pelos significados atribuídos à qualidade e à utilidade do objeto. Isso
possibilita ao usuário (intérprete) confrontar seu repertório, suas
expectativas, suas necessidades com o signo “design”. Certamente,
cada usuário, de acordo com seu nível informacional, irá produzir
interpretantes distintos em relação a um mesmo objeto. Esta é uma
característica desejável no design: a variabilidade de significação.

Nesse sentido, o consumo pode relativizar o caráter sígnico,
levando ao fetichismo do objeto. O sistema social redimensiona seus
valores, abstraindo o fundamental significado das representações e
atribuindo usos arbitrários ao objeto.

Nesse momento de consumo em que o objeto passa a ter caráter
de fetiche, de símbolo, o que passa a preponderar é o quê da
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mensagem e não o como. O processo sígnico se reduz a um significado
previsto pela sociedade (Turin, 1994: p.60).

O design está sujeito ao fetichismo. A dinâmica dos
interpretantes, que são atualizados constantemente, pode transformar
o caráter icônico do objeto em caráter simbólico, pela simplificação
do uso social. Há de se considerar, conscientemente, essas
possibilidades na produção de design.

Temos deslocado a semiótica aos subtítulos, para poder assim
classificá-la corretamente em duas seções diferentes. A consideração
da semiótica ainda resulta fundamental para o design industrial,
porque o objeto específico do design está nas funções comunicativo-
estéticas do entorno espacial e figurativo. Sem dúvida, a teoria do
design não capta seu objeto de estudo somente mediante um aspecto
semiótico. O objeto do design industrial é dado na unidade de suas
partes determinantes e compreende: funções instrumental-técnicas,
funções comunicativo-sociais, assim como funções estéticas (Bürdek,
1999: p.131).

A apropriação de preceitos da semiótica peirceana contribui
para a conscientização do processo criativo, o que é fundamental
para a intelecção e formação de novas possibilidades por meio do
design. Para um bom entendedor, um ícone basta.
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CAPITULO V



A palavra “processo” remete-nos ao delineamento do
procedimento sígnico envolvido na criação. A palavra “desenho” faz
parte do universo do design, pois é através dela que as idéias são
expressas. Desse modo, “o processo do desenho” pressupõe a
descrição da atividade criativa, no intuito de investigar como se dá o
processo criativo e como é que podemos ter consciência dele para
melhor criarmos.

O comportamento criativo se apresenta como uma
manifestação específica do pensamento. Peirce identifica essa
especificidade como o tipo de inferência denominada por ele de
abdução, ou seja, o processo de formulação de hipóteses a serem
testadas a posteriori. Por meio desse tipo de pensamento é que são
geradas as livres associações, aquelas desconectadas da obviedade
e produtoras da ousadia, da inovação. Ao descrever a fluidez do
comportamento artístico, Laurentiz registra a magnitude do processo
de criação:

A única forma de repensar o mundo assim entendido, é
vivenciá-lo, experimentá-lo a todo momento, não se prendendo ao
óbvio aceito. Novos conhecimentos vêm através de se assemelhar
coisas até então desconexas, ou mesmo, através de relações
inusitadas. A cada uma dessas inferências, o mundo fica de cabeça
para baixo, para quem chegou de repente ou tomou contato sem ter
participado de todo o processo. Após as inferências puramente
hipotéticas que caracterizam esta fase do pensamento do artista, ele
procura conduzi-lo para a materialização de uma obra. Passa a uma
outra fase do pensamento artístico, preocupado fundamentalmente
em transferir para a matéria uma intenção que provocará, num
interpretante, um efeito similar ao promovido pelo insight
(Laurentiz, 1988: p.52).

Considerando o processo como um acontecimento sempre
dinâmico, temos que, ao investigá-lo, ao manipulá-lo, ao tomarmos
consciência dele, poderemos reinventá-lo, fundando novas
possibilidades criativas.

Neste momento deparamo-nos, então, com um problema
prático: é preciso descrever o processo criativo. É preciso apresentar
suas etapas, realçar suas especificidades (como o mecanismo de
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feed-back), fazer as devidas conexões com conceitos já referidos neste
trabalho, como os tipos de raciocínios (sobretudo o abdutivo), os tipos
de associações (sobretudo a por similaridade), os tipos de signo
(sobretudo o icônico).

Diante deste problema, fizemos a opção de: apresentar um
metatexto a propósito de um processo criativo que se dispusesse a
trazer, no seu próprio corpo, a significação do processo. A diagramação
das informações foi delineada para representar a dinâmica de tal
processo. Passemos à apresentação de suas etapas, seguida de sua
configuração.

Muitas teorias abordam a questão da criatividade e seus
mecanismos específicos, e muitos se dedicaram ao estudo de tal
questão: Aristóteles, Peirce, Moles, Arnheim, Lévy, por exemplo.
Etimologicamente, criar deriva do latim creare, que designa produzir,
inventar, gerar, imaginar.... (Plaza e Tavares, 1998: p.65).

Embora existam muitas diferenças entre as diversas formas
de abordar o assunto, fica claro que o ato criativo não é algo estanque,
estático ou preciso. É, necessariamente, um processo não seqüencial,
uma vez que seu principal traço é o mecanismo de feed-back, ou
retroalimentação. Os mais variados estudos estruturam o processo
criativo por meio de fases ou etapas, cuja quantidade e nomenclatura
podem variar; o intuito do processo, entretanto, prevalece.

Adotaremos a classificação das etapas apresentada por Moles
(Moles, 1971: p.161-7 e Plaza e Tavares, 1998: p.73-86), por considerá-
la a mais completa. A descrição dessas etapas será sintética, por
acreditarmos que os próprios nomes são bastante elucidativos. A
descrição ocorrerá por meio de duas características que consideramos
representativas de cada uma das etapas. Essas características foram
divididas em duas instâncias: sentido e ação, descrevendo a

sensação admitida a cada etapa:

etapas sens ação
Apreensão                          Tensão  Problema
Preparação                 Assimilação  Documentação
Incubação                   Similaridade  Associação
Iluminação                       Abdução  Insight
Verificação                   Codificação  Representação
Comunicação                Linguagem  Decodificação
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As informações que caracterizam o processo de criação foram
dispostas acima em três níveis (ou três dimensões): etapa, sentido
e ação. É justamente esse mote triádico que será resgatado na
diagramação, o qual possibilitará as inter-relações entre as palavras
e a forma que delas emana.

A configuração do metatexto decorre do notório cubo de
Necker, cuja reversibilidade da perspectiva gera uma dupla
ambigüidade. O suíço Louis Albert Necker (1786-1861), um estudioso
da cristalografia, percebeu, na metade do século XIX, a reversibilidade
espontânea contida na perspectiva do cubo. A mente humana trabalha
com as três dimensões: altura, largura e profundidade. A
ambigüidade se dá pelo fato de não se conseguir distinguir as faces
da frente e as faces de trás do cubo perspectivado representado em
duas dimensões. Os cubos de Necker (dispostos abaixo) forçam a
mente a reajustar a orientação do cubo para que o percebamos de
dois pontos de vista distintos (ver Emmer, 1993: p.27-9).
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Tal diagramação nos deixa perceber que apreensão,
preparação, incubação, iluminação, verificação e comunicação
são constituintes do processo, mas não ocorrem necessariamente
nesta ordem, sobretudo devido à ação do feed-back, que sempre
alimenta o processo com idas e vindas das informações
disponibilizadas. Essa ação é realçada na diagramação através,
também, da transparência que permite visualizar as variadas camadas
de informação, sempre em construção, que se acumulam até que a
comunicação, de fato, se estabeleça. A ambigüidade da disposição
das etapas nos cubos reversos e sobrepostos confere movimento ao
processo.

A seguir, apresentamos as três dimensões (etapa + sentido +
ação) do núcleo base dessa composição...

...estas se sobrepõem tridimensionalmente a outras faces
dimensionais em profundidade, referenciando o cubo de Necker...
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...ambas se configuram como células tridimensionais,
interagindo construtivamente num espaço infinito de possibilidades...

...as transparências seguintes apresentam-se como a solução
para o problema de produção de um metatexto do processo criativo
que auto-referencia o próprio processo...
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Entendendo a dinâmica do processo criativo, partimos para a
investigação da criação em design, isto é, para a identificação dos
processos na obtenção de objetos-ícone qualitativamente satisfatórios.

Ícone, do grego eikón (imagem), é comumente entendido
como ídolo, expoente, algo representativo, notável. Já na semiótica,
o conceito de ícone é bastante particular e faz referência a um tipo
específico de signo: aquele que representa seu objeto através de
relações de semelhança ou analogia, apropriando-se de alguma
qualidade essencial dele.

Ao empregarmos a expressão “ícones do design”, que dá nome
a este tópico, procuramos referenciar ambos os sentidos descritos
acima, fazendo menção tanto a grandes nomes do design
contemporâneo, quanto a projetos cujo resultado seja um objeto-
ícone, um objeto com as características qualitativas inerentes ao ícone
peirceano (ver capítulo 4).

Para o que nos interessa, exploraremos o processo de
realização dos projetos, a metodologia de trabalho dos designers, seus
caminhos e ideologias, no intuito de conhecer como produziram
resultados satisfatórios.

Seria demasiado pretensioso, no entanto, relacionar, neste
trabalho, todos os “ícones do design” que, felizmente, são inúmeros.
Para a seleção de uma amostragem significativa optamos por
estabelecer uma categorização genérica acerca dos processos
projetuais, que são o foco desta pesquisa. Desta seleção decorrem
duas categorias: uma fundamentada na forma como principal agente
desencadeador do processo e outra baseada no material como
propulsor do exercício projetual.  As categorias são:

Mater-morfose: mater, em latim, significa fonte, origem,
berço. Morfose, do grego mórphosis, indica o ato de formar ou dar
forma, formação. Nesse sentido, mater-morfose é a denominação
escolhida para agregar os designers cuja origem do trabalho está na
forma. Seu interesse maior está voltado para o desenho da forma, ou
conformação, do produto, não negligenciando as preocupações
utilitárias dele decorrentes.

Matéria-mater: matéria, do latim materia, refere-se à
substância capaz de receber certa forma, concedendo realidade
concreta a uma coisa individual. Matéria-mater agrega, portanto,
aqueles designers cuja origem do trabalho está no material empregado.

Icones do design
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É a materialidade que conduzirá à conformação do produto.
As características específicas e explícitas das categorias

estarão pormenorizadas no relato do procedimento projetual de cada
designer selecionado.

Resta, ainda, estabelecer critérios para a escolha daqueles
que melhor representam cada uma dessas categorias. Optamos por
realizar uma análise das publicações especializadas em design,
incluindo as referências disponíveis na internet (citadas na bibliografia
deste trabalho), para o levantamento dos nomes mais adequados
para integrar as categorias pré-definidas. Desta feita, concluímos os
nomes a seguir apresentados, ressaltando que o principal critério
aplicado trata dos procedimentos metodológicos de projeto
empregados por aqueles que compõem o universo dos grandes nomes
do design contemporâneo, sendo eles designers de formação ou não.
Os nomes são:

 MATER-MORFOSE          MATÉRIA-MATER
  Marcel Duchamp               Gebrüder Thonet
 Achille Castiglioni               Irmãos Campana
   Philippe Starck                    Droog Design

Na seqüência, apresentaremos o perfil e a obra de cada um
desses profissionais, explicitando a relevância de tais escolhas.

É importante, ainda, destacar que buscamos, no âmbito de
cada categoria, uma coesão, uma inter-relação entre os três nomes
(numa clara referência às tríades peirceanas), a fim de demonstrar
as semelhanças existentes entre os trabalhos desenvolvidos a partir
de um mesmo mote: forma ou matéria.
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Parece ser inegável a influência exercida pelo francês Marcel
Duchamp (1887-1968) nas artes e na cultura do século XX. Duchamp
reagiu às mudanças impostas pela produção industrial, demonstrando
sua ideologia através de suas obras artísticas que, freqüentemente,
envolviam objetos (ou anti-objetos). Foi nesse cenário que, em 1915,
criou o ready-made (expressão inglesa que significa já acabado) como
forma de manifestação. Definiu ready-made como “objeto
manufaturado, modificado ou não, promovido à classificação de objeto
de arte pela exclusiva escolha do artista” (http://franceweb.fr/zumba/
Duchamp/).

O ready-made torna-se uma obra típica do Dadaísmo
(movimento “antiarte” – 1915/1922), como reação ao tradicionalismo
da arte estabelecida. O humor e a “irracionalidade” propostos pelo
dadaísmo também influenciaram outros movimentos sucessores,
incluindo o design. É este aspecto de sua vasta obra que enfocaremos,
pois seus ready-mades continuam a influenciar gerações de artistas
e designers.

Marcel Duchamp descreve, ele mesmo, como surgiu à sua
mente a palavra ready-made e quais as conseqüências dela
decorrentes:

Em 1913 eu tive a feliz idéia de fixar uma roda de bicicleta a
um banquinho de cozinha e observar ela rodar.(...) Em Nova Iorque
em 1915 eu comprei em uma loja de ferragens uma pá para neve
sobre a qual eu escrevi: “Em antecipação ao braço quebrado”. Isso
foi na época que a palavra ready-made me veio à mente para
designar essa forma de manifestação.

Um ponto que eu quero estabelecer muito claramente, é que a
escolha desses ready-mades não me foi jamais ditada por qualquer
deleite estético. Essa escolha foi baseada numa reação de indiferença
visual, combinada ao mesmo tempo a uma ausência total de bom
ou mau gosto... de fato uma anestesia completa. Uma característica
importante: a curta frase que ocasionalmente eu inscrevi sobre o
ready-made. Essa frase, ao invés de descrever o objeto como um
título, está destinada a conduzir a mente do espectador através de
outras regiões mais verbais.

(...) Eu decidi limitar a produção dos ready-mades a um
pequeno número a cada ano. Eu me adverti nessa época que, para o

Matermorficos:
Marcel Duchamp
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O ato criativo
por Marcel Duchamp

Deixe-nos considerar dois fatores importantes, os dois pólos da criação de arte: o artista de um
lado, e o espectador de outro que, depois, torna-se posteridade.
(...)T.S. Eliot, em seu ensaio “Tradição e Talento Individual”, escreve: “Quanto mais perfeito o
artista, mais completamente separado nele estará o homem que sofre e a mente que cria;
mais perfeitamente será a assimilação da mente e a transmutação das paixões, que são seu
material”.
Milhões de artistas criam; só alguns milhares são discutidos ou aceitos pelo espectador e
muitos menos são consagrados pela posteridade. Em última análise, o artista pode gritar de
todos os topos dos telhados que ele é um gênio: ele terá que esperar pelo veredicto do
espectador para que suas declarações tenham um valor social e então, finalmente, a
posteridade o incluirá entre os principais artistas da história.
(...) Se o artista, como um ser humano, cheio das melhores intenções para com ele e com o
mundo, não representa nenhum papel no julgamento do seu próprio trabalho, como alguém
pode descrever o fenômeno que incita o espectador para reagir criticamente à obra de arte?
Em outras palavras, como esta reação ocorre?
Este fenômeno é comparável a uma transferência do artista para o espectador na forma de
osmose estética que acontece pelo assunto inerte, como pigmento, piano ou mármore.
Mas antes de irmos mais adiante, eu quero esclarecer nossa compreensão da palavra “arte” -
seguramente sem qualquer tentativa de definição.
O que eu tenho em mente é que a arte pode ser ruim, boa ou indiferente, mas,
independentemente de qualquer adjetivo que se use, nós temos que chamar isto de arte, e
arte ruim ainda é arte da mesma forma que uma emoção ruim ainda é uma emoção.
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espectador mais que para o artista, a arte é uma droga em forma de
hábito e eu deveria proteger meus ready-mades contra uma
contaminação desse gênero.

Um outro aspecto do ready-made é que ele não tem nada de
único... A réplica de um ready-made transmite a mesma mensagem;
de fato quase todos os ready-mades existentes hoje não são
originais no estrito senso do termo.

Uma última observação para concluir esse discurso
egomaníaco: como os tubos de tinta utilizados por um artista são
produtos manufaturados e já acabados, nós devemos concluir que
todas as telas do mundo são ready-mades ajudados e de trabalho
reunido (http://franceweb.fr/zumba/Duchamp/ ).

Os ready-mades de Duchamp tomaram forma como objetos
autônomos e envolvidos numa atmosfera de humor e crítica ácida. O
primeiro ready-made a ser assumido como tal foi a Pá para neve
(1916), cuja frase-título dizia Em antecipação ao braço quebrado,
referência bastante misteriosa. Mas outras peças haviam sido
elaboradas previamente como: Roda de bicicleta (1913) – roda de
bicicleta montada sobre uma banqueta; Suporte de garrafas (1914)
– suporte de ferro galvanizado para garrafas; Com barulho secreto
(1916) – novelo de cordel entre duas chapas de latão ligadas por
quatro parafusos que, se deslocado, produzia ruído. Desenvolveu,
ainda, L.H.O.O.Q. (1919) – postal ilustrado com a Mona Lisa onde se
vê um bigode e um cavanhaque acrescentados a lápis à imagem,
cuja legenda L.H.O.O.Q., quando soletrada em francês, assemelha-
se à leitura do enunciado “Elle a chaud au cul” (Ela tem calor no
traseiro).

Mas seu ready-made mais divertido e mais célebre é mesmo
a Fonte (1917) – urinol de porcelana posicionado sobre o lado plano
com a assinatura do pseudônimo R. Mutt na base. O “R” da assinatura
é de “Richard” (referência, em francês, à pessoa muito rica) e Mutt é
uma brincadeira com o nome da empresa americana fabricante do

urinol, a “Mott Works”.
Duchamp desenvolveu esse ready-made por ocasião da

exposição organizada em Nova Iorque pela Society for independent
artists, que tinha como modelo a exposição Salon des indépendants
de Paris. Como ele era um dos diretores do grupo e discordava da
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Então, quando eu me refiro ao “coeficiente de arte”, deverá se entender que eu não me refiro
somente à grande arte, mas eu estou tentando descrever o mecanismo subjetivo que produz
arte no seu estado cru... à l’état brut - ruim, bom ou indiferente.
No ato criativo, o artista vai da intenção à realização por uma cadeia de reações. A luta dele
para a realização é uma série de esforços, dores, satisfações, recusas, decisões. (...) O
resultado desta luta é uma diferença entre a intenção e sua realização, uma diferença da qual
o artista não está atento. Conseqüentemente, na cadeia de reações que acompanham o ato
criativo, um vínculo está se perdendo. Esta lacuna, representando a inabilidade do artista para
expressar sua intenção completamente, esta diferença entre o que ele pretendeu perceber e
percebeu, é o “coeficiente de arte” pessoal contido no trabalho. Em outros trabalhos, o
“coeficiente de arte” pessoal é como uma relação aritmética entre o não expressado, mas
pretendido, e o que é expressado sem-querer.
Para evitar um engano, temos que nos lembrar que este “coeficiente de arte” é uma expressão
pessoal de arte à l’état brut, isso é, ainda em um estado bruto, que deve ser “refinado”. (...) O
ato criativo envolve outro aspecto quando o espectador experimenta o fenômeno de
transmutação: pela mudança de assunto inerte em uma obra de arte, aconteceu uma
transubstanciação atual, e o papel do espectador é determinar o peso do trabalho na balança
da estética.
Por fim, o ato criativo não é executado somente pelo artista; o espectador coloca o trabalho em
contato com o mundo externo, decifrando e interpretando sua qualificação interna e, assim,
soma a contribuição dele para o ato criativo. Isto fica mais óbvio até mesmo quando a
posteridade dá um veredicto final e, às vezes, reabilita artistas esquecidos.

(Da sessão sobre o ato criativo, Convenção da Federação Americana de Artes, Houston,
Texas, abril de 1957) (http://members.aol.com/mindwebart3/marcel.htm).
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organização, resolveu provocá-los apresentando a Fonte sob
pseudônimo. A peça foi repudiada pelos organizadores que a
consideraram imoral e não a expuseram.  Algum tempo depois, a
revista The blind man, publicada por Duchamp (entre outros), trouxe
uma foto da Fonte e o seguinte comentário: “A Fonte do Sr. R. Mutt
não é imoral, é absurda, tem tanto de imoral como uma banheira. É
um objeto que se vê todos os dias nas montras dos canalizadores. Se
o Sr. Mutt fez a Fonte com as suas próprias mãos ou não, isso não
tem qualquer importância. Ele ESCOLHEU-A. Pegou num artigo
corrente da vida, colocou-o de forma que faz desaparecer o significado
utilitário sob o novo título e ponto de vista – deu-lhe um ponto de
vista” (Mink, 2000: p.67). Sua Fonte é bastante metafórica, bem como
os demais ready-mades produzidos. O caráter eminentemente
metafórico de seus objetos constitui-se a partir da suspensão de
significados, da ambigüidade que é gerada, desvencilhando-se dos
significados convencionais aos quais estamos culturalmente
acostumados. O urinol deixa de ser um urinol. É Fonte, fonte de riqueza
estética e semântica.

A partir de 1920, Duchamp passou a elaborar ready-mades
mais complexos, fazendo várias construções e montagens, não apenas
comprando objetos manufaturados e assinando-os. Conhecendo seus
ready-mades vemos que a transmissão de mensagens criativas neles
contidas caracteriza a obtenção de objetos-ícone ricos em
informações e analogias. Sua forma, sua função (ou falta de), suas
cores, sabores, suas técnicas, tecnologias agregam tanto valores
estéticos quanto de conteúdo aos resultados obtidos.

O que nos cabe ressaltar é sua atitude pioneira de crítica
tanto em relação às artes como à indústria e às questões da
reprodutibilidade, fazendo prevalecer a idéia e a forma,
independentemente dos rótulos que pudessem ser atribuídos aos seus
(anti)objetos.... Artísticos? Liberdade.... é sua mais perfeita tradução!

O dadaísta Marcel Duchamp abriu as portas tanto para os
artistas como para os cidadãos comuns sobre o significado da arte
na era industrial. Criador do ready-made, (...) Duchamp não estava
apenas discutindo a obtenção de uma situação surrealista, mas
efetivando uma crítica severa aos meios de reprodução (Azevedo,
1996: p.54).
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A apropriação de elementos, formas e objetos pré-existentes é
uma tônica instaurada por Marcel Duchamp no início do século XX e
que permanece atual. E ele tinha noção de sua atualidade:

Eu estou sempre interessado no que outros artistas estão
fazendo, particularmente quando eles estão levando adiante minhas
idéias (http://plexus.org/review/perreault/dada.html ).
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O italiano Achille Castiglioni (1918) graduou-se em arquitetura
na cidade de Milão em 1944. Começou a trabalhar como arquiteto e
designer freelance até se unir, em 1947, aos seus irmãos Livio e Píer
Giacomo Castiglioni num escritório próprio. Permaneceu trabalhando
em conjunto com Livio até 1952, e com Píer Giacomo até 1968. Com
mais de cinqüenta anos dedicados ao design, Castiglioni continua a
produzir. Mesmo seus produtos mais antigos continuam a ser
comercialização até nossos dias.

Por ocasião de uma retrospectiva individual de seu trabalho,
realizada em 1997 no MoMA (Museu de Arte Moderna de Nova Iorque),
a curadora da exposição, Paola Antonelli, procurou descrever a
metodologia de trabalho de Achille Castiglioni:

O método criativo de Castiglioni parece tão lúcido e lógico
que poderia ser um exemplo retirado de um manual de processos de
design, mas somente um designer com  habilidade e experiência
pode obter o salto seguro, processo bem-debatido para um objeto de
funcionamento bonito. Todavia Castiglioni reconhece os princípios
standards de sua prática: “Comece do nada. Adira ao bom senso.
Saiba suas metas e meios”. Em outras palavras, o designer não deve
pegar qualquer objeto semelhante previamente, tem que entender a
razão de estar criando um produto novo ou melhorando um existente,
e deve estar atento aos recursos disponíveis. Para cada objeto, o
designer deve “tentar achar um Componente Principal de Design, e
construí-lo a partir disso”. Se esta parte do processo soa quase
matemática, os Componentes Principais de Design, ou CPDs, de
alguns dos seus objetos são tão ardilosos que parecem absurdos.
Ainda, estes CPDs sempre iniciam um rigoroso processo de design
pensativo que é notável neles a consideração de materiais e técnicas
de produção e sua preocupação para o equilíbrio formal do produto
final (http://www.moma.org/exhibitions/castiglioni/).

Castiglioni pauta seu trabalho na observação do cotidiano,
repensa a função de cada objeto e procura comunicar mensagens
divertidas e afetivas. Suas idéias são, muitas vezes, inspiradas pelo
cotidiano.

O humor é, também, um traço presente em sua produção,

Achille Castiglioni
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como na de Duchamp. Castiglioni tem a capacidade de percorrer os
pequenos detalhes à procura da solução mais adequada e enxuta do
ponto de vista formal.

Seus objetos se despojam, ao longo do processo criativo, de
qualquer detalhe inútil, qualquer forma arbitrária, sem com isto
perder – e muito ao contrário – sua força, sua graça e elegância.
Parece-nos que as formas arquetípicas, que hoje começam a despertar
o interesse de uma nova geração de designers como uma possível
saída formal, transpareçam de modo muito natural na obra de
Castiglioni. Trabalha por síntese, confiando na intuição, na
competência e na experiência (Estrada, 1997a: p.25).

Castiglioni, ele mesmo, subdividiu, na década de 80, seu
trabalho em quatro grupos (ver http://www.moma.org/exhibitions/
castiglioni/):

Ready-made Objects: os ready-mades de Castiglioni,
influência direta de M. Duchamp, evoluem de outros objetos e
elementos pré-existentes, como a banqueta Mezzadro (1957) –
fabricada com assento de trator, uma barra metálica e uma prancha
de madeira; a banqueta Sella (1957) – fabricada com selim de bicicleta,
um tubo metálico e uma base abaulada de aço. Com este produto,
Achille e Pier Giacomo projetaram um novo comportamento, um
híbrido entre se sentar e girar nervosamente, porque, como esclarece
Achille, quando ele usava o telefone gostava de se mover ao redor,
mas também queria se sentar. Ambos os produtos continuam a ser
produzidos pela empresa italiana Zanotta. Assim como os ready-mades
de Duchamp, as metáforas (ou hipoícones) de Castiglioni cumprem
o compromisso da inovação, por meio da relativização dos significados
cristalizados a priori.

Outro ready-made ainda produzido atualmente é a luminária
Lampadina (1972) - composta por uma grande lâmpada
incandescente com uma parte lixada  para controlar a luminosidade,
um soquete e um carretel de alumínio como base, conveniente para
enrolar o fio em excesso ou pendurar a luminária na parede.

Redesigned Objects: são objetos tradicionais que ele
aperfeiçoou de acordo com necessidades atuais e progressos
tecnológicos. Incluem a luminária Brera (1992) - inspirada no ovo de
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Luminária Luminator, Castiglioni Mesa Cumano, Castiglioni
Luminária Ventosa, Castiglioni

1
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avestruz, o símbolo virginal do nascimento na pintura A Madonna e
Criança com Federico da Montefeltro (1475) de Piero della Francesca,
obra conservada pela Pinacoteca Brera, em Milão. A forma de ovo é
dividida em duas partes mantidas unidas por um anel, assegurando
acesso fácil à lâmpada e promovendo seu esfriando. Temos, também,
a pequena mesa metálica para uso ao ar livre Cumano (1979) – este
produto é um redesenho exemplar de Castiglioni, no qual ele escolhe
um objeto que já existiu durante décadas e o adapta às condições
atuais. Ele melhorou a pequena mesa clássica por meio de uma
articulação moldada e perfurou um buraco no topo, de forma que a
mesa fechada possa ser pendurada.

Expressionistic Objects: objetos com características
antropomórficas, que se relacionam e se comunicam diretamente com
o homem. É o caso da luminária Ventosa (1962) – uma luminária
experimental que se ajusta ao usuário, pois, pela sucção proporcionada
pela ventosa disposta em sua base, ela se fixa a qualquer superfície
lisa, inclusive o próprio corpo do usuário.

The Minimalist: este grupo contém ícones sutis com
economia de elementos e rica elegância, como a luminária pendente
Fucsia (1996) - cones de vidro com suas extremidades lixadas para
proteger os olhos da claridade da lâmpada, que se encontra dentro
dos referidos cones; a luminária de chão Luminator (1955) – o corpo
principal da Luminator é um tubo largo o suficiente para acomodar a
lâmpada. Descansa em um tripé feito de varas que podem ser
transportadas facilmente.

Esse tipo de classificação é útil para melhor entendermos a
organização da obra do designer, mas o importante é avaliar que em
cada um destes objetos há uma história, um desejo, um pensamento.
Para Castiglioni, o designer é aquele que deve suscitar as reais e
virtuais necessidades do homem.  Necessidades, essas, que as
pessoas só se dão conta depois de terem sido satisfeitas. O caráter
icônico de seus produtos está na expressividade estético-formal,
transmissora de informações e produtora de analogias. Sua produção
é emblemática, metafórica, refletindo as múltiplas possibilidades
interpretativas da mensagem-produto.

Num constante exercício metamórfico (ou matermórfico),
Castiglioni permanece bem-humorado, irreverente e imprimindo em
sua obra uma aura tal que a mantém muito além da materialidade.
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Rádio, mesa/banqueta, urso de pelúcia e escorredor de macarrão, Starck
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Eu não faço estética, mas semântica (Estrada, 1997b: p.22).

Essa afirmação do designer francês Philippe Starck (1949)
explicita sua maneira de pensar e agir, seu processo consciente de
projetar informação. Starck pauta sua realidade de trabalho na
comunicação, não na produção. Assim como Castiglioni, faz da
capacidade de comunicar, inerente ao design, sua marca. Redefine o
papel do designer como aquele que deve proteger e enriquecer a
sociedade, promovendo novos comportamentos.

O que o faz diferente é o fato dele ter consciência de que sua
produção é de objetos-signo calcados na qualidade subjetiva, no
imaginário do consumidor e no diálogo com os consumidores/
receptores. Starck afirma que “é absolutamente necessário que os
objetos falem” (Bürdek, 1999: p.138).

É típico de Starck manter em seu trabalho, de maneira
onipresente, múltiplas referências formais a partir da variação do tema
da “lágrima”, ou “chama”, ou, ainda, “chifre”; suas formas se
metamorfoseiam e se concretizam-se como um leitmotiv na sua obra.

O motivo da lágrima aerodinâmica demarca a qualidade
matermórfica através de sua sensualidade, flexibilidade e lisura de
suas curvaturas. Prefere desmaterializar os objetos, transmutar suas
formas para que, então, cumpram melhor suas funções. Essas são
suas prerrogativas para o processo de desenvolvimento de seus
produtos.

Ao comentar o desenvolvimento do projeto do espremedor
Juicy Salif (1990), Starck exemplifica sua maneira de trabalhar:

Certa vez, em um restaurante, eu tive essa visão de um
espremedor de limão em forma de lula e comecei a projetá-lo... e,
quatro anos depois ele ficou famosíssimo. Mas, para mim, é mais
uma micro-escultura simbólica que um objeto funcional. Seu objetivo
real não é espremer milhares de limões, mas permitir a um recém-
casado entabular conversa com a sogra... (Carmel-Arthur, 2000:
p.13).

Starck é um incansável viajante e desbravador de terras e
pessoas. Quando viaja, vasculha latas de lixo para estudar “as micro-
informações inconscientes da sociedade” (Eichenberg, 2000: p.34).

Philippe Starck
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Espremedor Juicy Salif, Starck
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Seus objetos tendem a ser lúdicos, bem-humorados, amigos,
com um humor característico de um designer liberto das opressões
da produção massificada,  voltado para o resgate do imaginário
coletivo. Objetos lúdicos são umas das principais vertentes do design
pós-industrial. Starck é engraçado e seus produtos também. A
ludicidade dos objetos contribui para a derrocada da obsolescência
programada, ainda presente na contemporaneidade, pois instiga um
envolvimento maior com o usuário, capaz de tornar o objeto um
companheiro de grande qualidade.

Seu importante predecessor, nesse aspecto, foi Achille
Castiglioni que, através de seus maiores ícones, os ready-mades,
tornou-se um dos mestres do design de formas arquetípicas e
despretenciosas. Starck demonstra toda a sua gratidão ao amigo e
mentor Castiglioni, confessando: “Achille, obrigado pelo amor, pelo
humor, sem você não seríamos nada. Teu amigo, para a vida. Philippe
Starck” (Estrada, 1997a: p.26). Nesse sentido, não poderíamos deixar
de relacioná-lo à Duchamp:

Pode-se fazer um paralelo entre a ludicidade proposta por
Starck e a irreverência, do também francês, Marcel Duchamp. Basta
nos reportarmos ao início do século [XX], mais precisamente a 1917
e lembrar do mictório de porcelana inscrito por Duchamp numa
exposição de arte sob o psedônimo de R. Mutt. Esse objeto inaugura
a prática de se tirar um objeto comum de seu cenário habitual para
inserí-lo num contexto novo e incomum. (...) Enquanto Duchamp
iniciou a descontextualização dos objetos do cotidiano – deixando
em suspenso um questionamento acerca da racionalidade existencial
desses objetos, a produção dos macro e micro-objetos de Starck se
apresenta, no atual momento pós-industrial, como uma possível
resposta a esses questionamentos preliminares de Duchamp e do
Movimento Dada. Através da Arte Duchamp coloca em cheque a
produção convencional de objetos; através do Design, Starck dá um
cheque-mate na arte de desenhar objetos (Gambarato, 1997: p.49).

Sua produção impressiona pela diversidade e pela
competência inquestionáveis, tanto no desenvolvimento de objetos
cotidianos quanto nos monumentais projetos arquitetônicos dos quais
participa. O tempo parece não afetar Starck, sua postura é sempre

St
ar

ck
 e

 A
ch

ille
 C

as
tig

lio
ni

Es
bo

ço
 d

o 
es

pr
em

ed
or

131



Chaleira Hot Bertaa, Starck
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de vanguarda cultural, de absoluta pré-visão social e explicitação do
inconsciente coletivo. Através de suas formas representativas,
transforma suas obras em ícones da contemporaneidade. A forma
surge da busca de informações, seguida de um árduo trabalho de
repensar e ir ao encontro do conceito sintético acerca de uma temática,
que materializar-se-á no projeto. Define que o papel do designer é
“criar mais <<felicidade>> com menos meios” (Fiell e Fiell, 2000:
p.666).

Starck foge do vulgar, mas não do cotidiano, pois seus objetos
são essencialmente voltados ao uso corriqueiro em todos os ambientes
domésticos, tanto internos como externos. Ele busca a surpresa, a
inovação, mas não o absurdo ou o incoerente. Demonstra sua
irreverência em relação ao já estabelecido, já arraigado, cristalizado
socialmente. Busca a funcionalidade aliada à forma, no entanto, não
a racionaliza, não corrobora a permanência dos padrões vigentes, ao
contrário, aponta para novos horizontes.

“As vanguardas no final do século XX”, exposição realizada
em 1985 no Centro Pompidou, Paris, mostrava ambientes criados
por designers famosos, com cenários de estranho aspecto futurista,
alta tecnologia das naves espaciais, tudo que então fosse possível
prever como século XXI. Philippe Starck montou um forte-apache
com troncos de madeira, onde vendia chaveiros, camisetas, adesivos,
canetas, sempre com sua marca registrada (...). Na fachada lia-se:
signos à venda (Estrada, 1997b: p.20).

Já estamos no tão aguardado século XXI.... e Starck tinha
razão!
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Corte das lâminas de madeira no interior da indústria Thonet
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No final do século XVIII, período em que a Europa era assolada
por importantes transformações, nascia, na Prússia, Michael Thonet
(1796-1871). Grande inventor, marceneiro excepcional, que daria
origem a um verdadeiro império da indústria moveleira mundial. Em
1819 abre sua primeira marcenaria e especializa-se em marchetaria
e detalhes decorativos em móveis de madeira.

Sua técnica de trabalho consistia em embeber finíssimas
lâminas de madeira em cola fervente. Ainda quentes, as lâminas eram
colocadas em fôrmas e curvadas com o uso de prensas. Depois que
a cola secava, a forma impressa tornava-se definitiva. Essa técnica
foi responsável por destacar o trabalho de Thonet. Entretanto,
problemas foram detectados: as peças não tinham a estabilidade
garantida devido à precariedade da cola da época; o material corria o
risco de se romper e de apresentar irregularidades na curvatura.

Buscando solucionar esses problemas, Thonet inovou:
abandonou a cola e passou a realizar experimentos com o uso de
vapor, que atuava sobre as propriedades físicas da madeira, restituindo
sua elasticidade natural.

A operação de curvatura era realizada “colocando pedaços
de madeira numa autoclave com vapor a alta temperatura. Retirados
da autoclave, os pedaços eram colocados em moldes metálicos; em
seguida, postos a secar em fornos, de modo a favorecer o processo
de desidratação e fixar os moldes. A operação com o vapor durava
de seis a 24 horas, segundo a espessura da madeira. Uma vez
retiradas das estruturas metálicas, as peças eram terminadas de forma
semimanual para corrigir pequenos defeitos” (De Masi, 1997: p.26).

O aperfeiçoamento desse sistema a vapor durou uma década
(1830-1840), e o resultado foi revolucionário para a época, propiciando
o triunfo a Thonet. Em 1842, a convite do príncipe de Metternich,
Thonet deixa sua pequena cidade natal, Boppard, e transfere-se para
Viena. Recebe do governo austríaco a autorização para realizar a
curvatura químico-mecânica de qualquer tipo de madeira.

Em Viena, suas cadeiras passaram a decorar os mais
importantes cafés da cidade, divulgando seu trabalho e tornando-o
famoso. Os modelos que produziu nesse período foram expostos em
Londres, por ocasião da “Grande Exposição de Londres de 1851”. A
partir de então, seu trabalho tornou-se conhecido internacionalmente.

Matermatericos:
Gebruder Thonet
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Cadeira n. 4, Thonet
Cadeira Demonstrationssessel, Thonet

Cadeira Café Museum Viena, Thonet
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De maneira genial, Thonet, com suas cadeiras, ofereceu à
burguesia seus novos símbolos (De Masi, 1997: p.30).

Em 1853, Michael Thonet fechou sua velha empresa e fundou
a firma Gebrüder Thonet (Sociedade dos irmãos Thonet), colocando-
a no nome de seus cinco filhos: Franz, Michael, August, Josef e Jacob
Thonet. A empresa se expandiu e os irmãos Thonet instalaram fábricas
em várias cidades, buscando a proximidade das florestas de carvalho
para facilitar a aquisição de matéria-prima.

A partir da década de 1850, Michael Thonet (até então o
principal projetista da empresa) passa a desenvolver múltiplos modelos
decorrentes de uma mesma estrutura básica e começa a adotar
números para nomear suas cadeiras. Em 1859, cria sua cadeira mais
famosa: a número 14. Esta é a cadeira mais fabricada em todo o
mundo: somente nos primeiros quarenta anos de produção foram
vendidas mais de cinqüenta milhões de peças. Para construir essa
cadeira são necessários 35 decímetros cúbicos de madeira, dispostos
em seis componentes, vendidos desmontados para facilitar o
transporte e armazenamento. Quanto aos aspectos relacionados à
viabilidade de produção e comercialização de produtos, a Gebrüder
Thonet também inovou:

Enquanto os fabricantes tradicionais de móveis uniam os
elementos de uma estrutura com o uso de pinos de madeira e cola,
Thonet realizava a junção das peças através do emprego de parafusos
e tira-fundos ou de encaixes e grampos metálicos para as estruturas
mais complexas, como as camas e os divãs. O uso dos parafusos
tornava mais fácil o transporte dos móveis. A desmontagem trazia
enormes vantagens: simplificava a embalagem e tornava mais fácil
a reposição das peças que estragavam. Além disso, a montagem e a
facilidade de intercâmbio dos elementos permitiam experimentar
soluções diversas.

No campo do design, estamos diante de uma solução
revolucionária do problema produtivo que, pela primeira vez na
história, é estabelecida e resolvida com a aplicação de um método;
um método que tem a exatidão de uma equação matemática (De
Masi, 1997: p.45).
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Catálogo da Gebrüder Thonet de 1888
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Em 1860, Thonet inova uma vez mais, criando sua obra-prima:
a primeira cadeira de balanço da história do mobiliário (http://
www.thonetweb.com/ francais/html_fr/historique/lasagathonet/
lasagathonet.html). Não por acaso o trabalho de Thonet causa
admiração até nossos dias, devido à sua “capacidade criativa aplicada
com extremo rigor às necessidades da matéria, às suas qualidades
intrínsecas, através do uso preciso das possibilidades técnicas.
Pioneiro da indústria, Michael Thonet exemplificou da melhor maneira
a fusão entre prática artesanal e produção industrial” (De Masi, 1997:
p.25).

A produção da Gebrüder Thonet era industrial, mas é possível
reconhecer em seu trabalho características pós-industriais,
desejáveis atualmente. Na originalidade do desenho do objeto e no
cuidado artesanal com o acabamento dos produtos, predominava a
riqueza do trabalho manual, promovendo a valorização da produção
em série. A partir da materialidade dos produtos (texturas, cores,
formas...), trabalhava com analogias visuais, na melhoria das
funções práticas dos objetos desenhados.

O ano de 1869 marcou uma nova realidade para a Gebrüder
Thonet, devido ao vencimento da patente para a curvatura a vapor
de madeira, que permitia a exclusividade dos produtos da empresa.
Com a patente caindo em domínio público, surgiram os concorrentes
que, na sua maioria, disponibilizavam no mercado imitações baratas
dos modelos Thonet.

A morte do patriarca Michael Thonet, em 1871, desencadeou
a ampliação da produção, aumentando o número e a variedade dos
modelos. A empresa chegou a ter, em 1911, 1.800 produtos distintos
com uma capacidade produtiva de mais de 2 milhões de unidades
por ano. No início do século XX, a empresa inaugura a participação
de grandes nomes do design na concepção de novos móveis. Fizeram
parte dessa iniciativa Otto Wagner, Adolf Loos, Josef Hoffmann,
Gustav Siegel e, posteriormente, Le Corbusier, Mies Van der Rohe,
Marcel Breuer, Mart Stam, entre outros.

Os desagravos provocados pela Primeira Guerra Mundial
(1914-1918) abalaram toda a Europa e atingiram os negócios da
empresa. Assim, em 1920, uma iniciativa econômica grandiosa
possibilitou a concentração das empresas Gebrüder Thonet, Mundus
e Kohn em um único complexo industrial: a holding Thonet-Mundus.

C
ad

ei
ra

 d
e 

ba
la

nç
o,

 T
ho

ne
t

139



Em 1938, Leopold Pilzer (o então presidente da Thonet-Mundus)
emigra para os Estados Unidos, compra outras três empresas de móveis
como subsidiárias e monta a Thonet Industries, Inc. Após ter se
associado a outras empresas, em 1987, a Thonet é vendida para Shelby
Williams Industries, Inc., que continua a produzir os principais modelos
dos áureos tempos da Gebrüder Thonet (ver http://www.idsa.org/whatis/
100yr/vienna.htm).

A produção Thonet assinala o triunfo do design, preocupando-
se com todas as etapas do processo produtivo: do desenho do produto,
passando pela matéria-prima, racionalização da produção, técnica e
tecnologia produtiva, culminando no armazenamento e na
comercialização da produção.

Talvez o grande diferencial dos Thonet tenha sido parar de
imitar os produtos existentes e começar a criar. Com simplicidade em
detrimento da complexidade vigente, a empresa construiu um império
de beleza calcado na unidade de criação. Desenhavam e fabricavam
suas peças depois de muito experimentar materiais e técnicas. Sua
produção refletia as tradições materiais do local e a inovação ficava
por conta do desenvolvimento de técnicas a favor do estilo.

A união perfeita de utilidade material e excelência estética
encontrada nos produtos Thonet mostra de maneira eloqüente a
grande versatilidade de seu idealizador. O resultado formal desses
produtos não se apresenta, de fato, como puro esteticismo, uma vez
que a forma está estreitamente ligada às características do material
utilizado.

A lei da escolha da forma em função da virtualidade construtiva
da matéria é provavelmente a lei básica da linguagem de Thonet
(De Masi, 1997: p.46).

Possivelmente, a melhor caracterização dos matermatéricos
seja a metodologia de trabalho da Gebrüder Thonet que, por meio do
trabalho em conjunto, procura inovar a criação de produtos baseados
no material como propulsor da experimentação e realização projetual.
O gênio de Michael Thonet não sucumbiu à demanda burguesa da
época, ao contrário, criou e dirigiu o mercado para um novo olhar
sobre a produção moveleira. Não se limitou a reproduzir o passado,
deu um passo à frente, tão à frente, que ainda hoje presenciamos sua
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produção e sua ideologia:

Eu projeto e produzo móveis para serem passados de geração
para geração mantendo a beleza deles, pois a beleza não pode ser
jogada fora pelas devastações de tempo (http://www.thonet.co.at/
ehistory.html).
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Ateliê Campana, São Paulo
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Os irmãos Fernando (1961) e Humberto Campana (1953),
respectivamente arquiteto e advogado de formação, começaram a
se destacar na cena brasileira do design a partir de 1989. Na ocasião,
realizaram uma exposição com o sugestivo título “desconfortáveis”,
numa galeria de São Paulo. Sucesso de crítica, fracasso de vendas:
nenhuma peça exposta foi vendida durante a exposição. Mas foi o
suficiente para que a mídia conhecesse o trabalho irreverente dos
irmãos e o divulgasse no exterior. Naquele mesmo ano já estavam
expondo seus trabalhos nos EUA.

Entre exposições individuais e coletivas, já estiveram
presentes em vários países: Itália, Alemanha, Suíça, França, além
de várias cidades dos EUA.

Com uma criação que obedece muito mais suas próprias
inquietações que as leis do mercado, a dupla sedimenta sua presença
no universo do design com bom-humor e lirismo: “a imagem do nosso
trabalho é falar de poesia, a gente só consegue ver o mundo através
desse exercício da poesia. Até tirar poesia do caos de São Paulo, da
sujeira, dessa loucura toda que é nossa realidade. Esse pensamento
vai estar sempre dentro da nata do nosso trabalho” (http://
www.idea.org.br/programas/21.htm).

Desvencilhando-se das formas convencionais de projetar e
produzir objetos, Fernando e Humberto optaram por um trabalho de
pesquisa e experimentação de materiais, que se conecta diretamente
ao projeto. Para projetar consideram que não há “nada melhor do que
uma caneta Bic e um pedaço de papel” (http://chatter.uol.com.br/
batepapo/arquivo/bp_humberto_fernando .htm).

Trabalham em seu ateliê em São Paulo como num laboratório,
desenvolvendo produtos versáteis com os materiais mais variados.
Utilizam materiais cotidianos como papelão, fios de plástico, cordas,
algodão, bambu, vime, madeira, papel reciclado, tubos de pvc, aliado
a materiais mais sofisticados como policarbonato, aço inoxidável e
alumínio. Independentemente do material em questão, é freqüente
no trabalho dos irmãos uma abordagem low tech (baixa tecnologia),
capaz de atingir, no entanto, uma alta qualidade exigida pelos padrões
vigentes do design contemporâneo. Com essa alta elaboração de
sintaxe, acabam por relativizar o significado do objeto-signo
projetado. Dessa maneira, escapam ao convencionalismo, à
obviedade e geram variadas possibilidades interpretantes.

Irmaos Campana
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Cadeira Anêmona, Campana
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Com a descrição do processo de criação das cadeiras vermelha,
verde e azul, produzidas industrialmente pela empresa italiana Edra,
torna-se explícita a predileção dos designers pelo desenvolvimento a
partir da matéria-prima:

No caso destas cadeiras, segundo seus próprios criadores, tudo
começou a partir de um rolo de corda de algodão que haviam desfeito
em cima de uma mesa. “Há tempo que estávamos pensando em
uma espécie de ninho, uma poltrona quase casual, desconstruída de
tanto olhar o amontoado de cordão colorido, percebemos que aquela
era a cadeira”. Ou seja, será o material disponível que determinará
o produto final e não o contrário (http://www.terra.com.br/
brasileuropa/arteliteratura/campana.htm).

O caráter matermatérico evidencia-se na metodologia de
trabalho dos Campana, bem como na produção Thonet. Eles se
pronunciam a respeito da importância da matéria-prima no seu
processo projetual da seguinte forma: ”Humberto – A gente se apóia
muito em materiais. O material fala muito alto no nosso trabalho.
Fernando – É, ele participa muito da construção da forma; às vezes
o próprio material define a forma” (http://www.idea.org.br/programas/
21.htm).

Utilizam métodos construtivos próprios e contam com técnicas
simples, cuja sofisticação está na forma do objeto e não na maneira
como ele é feito. A respeito da fonte de inspiração, Fernando destaca
que ela vem “das pessoas da favela que constroem coisas com
materiais improvisados. (...) Isso beira a produção artesanal, mas é o
ponto de partida para produtos industrializados” (http://
www.poz.com.br/esboc5.htm).

Um dos motivos que faz com que seus produtos sejam
projetados e confeccionados por eles em seu próprio ateliê é a falta
de visão da indústria brasileira em relação aos investimentos em
design.

A falta de disposição dos fabricantes nacionais em manufaturar
os produtos Campana fica evidente diante do fato de que 80% da
produção dos irmãos é feita em seu ateliê/oficina. E mais curioso
ainda, é o fato dos seus produtos industrializados serem, na absoluta
maioria, fabricados fora do Brasil:
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Luminária Colméia, Campana
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PRODUTO                   FABRICANTE PAÍS
Luminária Estela                O Luce Itália
Luminária Bambu          Fontana Arte Itália
Luminária Plastic           Fontana Arte Itália
Cadeiras Vermelha,
Verde e Azul                        Edra Itália
Cadeira Cone                      Edra Itália
Bancos Zig Zag                   Edra Itália
Mesas Tatoo                      MoMA EUA
Porta-lápis Eva                  MoMA EUA
Tapetes Números           Cia Tapetes
                                      Ocidentais Brasil
Louças sanitárias               Celite Brasil

Numa análise dessa situação da produção industrial de seus
produtos no Brasil, Humberto Campana tece considerações e comenta
o convite recebido da empresa Celite para o desenvolvimento de
louças sanitárias:

“Evoluímos e a indústria brasileira também está evoluindo”,
diz Humberto, ao descrever o movimento de aproximação entre as
duas pontas. “Nossa primeira coleção de móveis, em 1989, era mais
conceitual, desconfortável e ficamos taxados de experimentalistas”,
reconhece. “Para criar as louças da Celite, fomos à fábrica,
discutimos as possibilidades técnicas e o objetivo da empresa no
mercado”, informa. “Queremos produzir num universo maior e não
só trabalhar no plano escultórico e onírico”, afirma (http://
www.italiaoggi.com.br/not09/ital_not20000925d.htm).

Atualmente, Fernando e Humberto ocupam-se com o
lançamento da Coleção Campana para a empresa H. Stern. As jóias
reproduzem, em materiais nobres, objetos do cotidiano. São jóias-
conceito. Assumem “o papel de roupas ou objetos de decoração.

O colar Craft (70 centímetros de comprimento e 15 centímetros
de largura), por exemplo, transforma-se em um centro de mesa,
enquanto as longas mangas em malha de ouro da linha Samburá
(presas nas costas) substituem as de um vestido” (Bastian, 2001:
p.55). C
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Estola em ouro H. Stern, Campana
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A coleção se subdivide em dez linhas inspiradas em peças já
criadas pela dupla como: biombo Zig Zag (linha Zig Zag), cadeira
Favela (linha Slats),  cadeira Vermelha (linha Ropes) e os produtos
em papelão (linha Craft). Caracterizando a linha Mosaico,
curiosamente, os designers utilizaram pequeninos ralos (de piso) em
ouro, delicadamente produzidos pelos ourives da empresa. As demais
linhas são: linha Mandala, Samburá, Pantográfica, Luz, Estola.

Estola é uma peça surpreendente: construída com 80 mil fios
de ouro de 0,04 milímetros de diâmetro e 6 centímetros de
comprimento. Se esses fios fossem interligados, alcançariam 5
quilômetros! As embalagens foram desenvolvidas por Fernando e
Humberto, que se inspiraram no filme “Jurassic Park”, em que um
âmbar encerrava, em seu interior, um inseto petrificado. Dessa forma
os designers desenvolveram embalagens que consistem em dois
blocos de resina que se completam formando um nicho na junção
(Bastian, 2001: p.56).

Mas essa iniciativa da H. Stern ainda é rara. Talvez ainda
haja no Brasil uma desinformação em relação aos produtos que são
“assinados” por designers, temendo que estes sejam inúteis, impróprios
ou caros demais. Esquecem que o design tende a unir o útil ao
agradável: o produto usável pode também ser apreciável.

Fernando e Humberto Campana são, hoje, os designers
brasileiros de maior destaque, com justiça: trabalham no
desenvolvimento e na confecção de objetos-ícone que primam pela
inovação formal e irreverência material. Trabalham as equivalências
sígnicas, encontram semelhanças e analogias para driblar o
convencional, o arbitrário. Acreditam que a produção seriada de
objetos pode, concomitantemente, incorporar requintes estéticos e
informacionais, além da usabilidade. No entanto, não se acomodam
se a indústria não vai até eles. Eles assumem seu papel.

Nosso público alvo são todos que tenham olhar para o que
fazemos (http://chatter.uol.com.br/batepapo/arquivo/

bp_humberto_fernando .htm).
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Parte dos integrantes do Droog Design: Ed Annink (1956),
Gijs Bakker (1942), Niels van Eijk (1970), Martijn Franssen (1971), Peter van der Jagt (1971), Hella Jongerius (1963), Erik Jan Kwakkel (1965), Jan Melis (1966)
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Droog Design (Design Seco, em holandês) é um grupo
estruturado informalmente, que foi organizado pelo renomado designer
de jóias Gijs Bakker e pela  crítica de design e historiadora de arte
Renny Ramakers em 1993, na Holanda.

Droog Design se tornou um fenômeno cultural a partir de uma
exposição coletiva no Salão do Móvel de Milão, em 1993, na qual
Bakker e Ramakers agruparam vários talentos que compartilhavam
a mesma aproximação minimalista para projetar.

Na realidade, a coleção exposta começara a ser desenvolvida
em 1988, mas o nome Droog Design ainda não existia. O conceito do
grupo é alimentado por jovens designers holandeses que fazem objetos
não convencionais, explorando a liberdade formal e, sobretudo,
matérica. As principais características dos produtos Droog estão
pautadas no novo uso de objetos, formas e materiais existentes, na
redefinição de sua essência conceitual, sígnica e funcional. O material
descobre limites novos e aplicações inusitadas. A tecnologia é
submetida à sagacidade dos designers.  Trabalham com simplicidade
e, freqüentemente, agregam aos objetos funções surpreendentes. O
grupo se auto-define da seguinte maneira:

Esta é a armação:
Idéias têm de ser droog.
Conceitos devem ser válidos.
Produtos deveriam funcionar.
Qualquer coisa vai.

Droog Design estimula discussão sobre design.
Droog Design é um seletor, coletor, fomentador, inicializador

de uma cadeia.
Droog Design não é um estúdio ou um produtor. Os critérios

de Droog são inspirados na cultura dos produtos. Droog Design
mantém uma coleção, mas não há nenhum showroom. Alguns itens
são um manifesto, outros são mais quietos. A coleção representa
uma mentalidade (http://www.droogdesign.nl).

Esta organização é atualmente composta por 43 designers,
dos quais destacamos: Jurgen Bey (1965), Niels van Eijk (1970), Joost
Grootens (1971), Richard Hutten (1967), Hella Jongerius (1963), Tejo
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Cômoda, Tejo Remy
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Remy (1960) e Marcel Wanders (1963). Droog Design, no entanto, é
um sistema aberto que está em permanente mudança desde 1993.
Designers e objetos entram e saem da coleção, surgem polêmicas, e
a experimentação continua.

Estimulados pela economia, simplicidade e sensibilidade, os
designers do grupo costumam produzir objetos duráveis, reutilizáveis,
e úteis. O design contemporâneo é menos indulgente e chamativo do
que aquele dos anos 1980, sendo mais experimental no uso de
materiais e, em geral, inspirado em necessidades genuínas. Sua
produção surpreende pela profunda beleza intelectual  e inovações
constantes, tanto da forma como da composição matérica dos
produtos.

Os objetos que eles projetam são tão sobressalentes visualmente
que parecem “pobres” - uma ilusão não refletida no processo
industrial, nem no preço de varejo. Estes produtos, com partes
recicladas e composições mecânicas, parecem freqüentemente
industriais, contudo, na realidade eles são freqüentemente
manufaturados e feitos em séries muito limitadas (http://
www.moma.org/exhibitions/ dutchdesign/fulltext.html ).

Apesar da empresa DMD  (sigla para Desenvolvimento,
Fabricação, Distribuição) fabricar algumas peças da coleção do Droog
Design, muitas ainda são fabricadas pelos próprios designers. Esta é
uma das características que aproxima a produção do grupo ao trabalho
desenvolvido pelos irmãos Campana, mesmo sendo a Holanda  um
país com imensas corporações industriais e reputação internacional.

Revolucionam conceitos, com o uso de materiais sintéticos e
a reinvenção do uso de materiais conhecidos e, muitas vezes,
desprezados. Para tanto, utilizam como matéria-prima de seus
produtos inusitados materiais típicos da Holanda: muita madeira, feno,
folhas, cascas de árvore, garrafas de leite, porcelana, papelão, tecidos,
além de materiais mais sofisticados como fibra de carbono, cerâmicas
avançadas e resinas especiais. Exemplificando esse traço regional
na produção material do Droog, temos a Cow Chair, uma experiência
do designer Niels van Eijk: uma pele de boi inteira, moldada na forma
de uma cadeira que, depois de seca, adquire a consistência, e a
aparência, de uma resina rígida. O grupo associa utilidade e beleza
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Knotted chair, Marcel Wanders
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no desenvolvimento de novos conceitos para produtos confeccionados
com materiais locais.

A grande força do design holandês atual está baseada na
liberdade de pensar independentemente e experimentar técnicas e
materiais dentro de uma tradição de design visualmente forte. Vários
fatores, alguns determinados pela história, conduzem a moda
holandesa e outros designers a escolher esse tipo de posição
autônoma que era antigamente a condição de preservação do artista.
O estilo de vida nômade que está aberto a artistas, arquitetos, e
agora aos designers também, está de acordo com a globalização da
nossa sociedade [pós]industrial (Ex, 2000: p.21).

Os designers buscam apoio técnico, quando necessário, nas
empresas, para o desenvolvimento de materiais e produtos. A cadeira
de crochê Knotted Chair, por exemplo, foi desenvolvida com o auxílio
do centro de pesquisas da indústria de aviões Fokker. O processo
projetual do Droog Design é pensado fora da produção em larga escala,
mas os produtos criados por eles podem ser produzidos em série,
pois “são quase sempre formas muito simples, que remetem à
memória, utilizando uma ‘low technology’” (Estrada, 1998c: p.29).
Desta mesma forma agem Fernando e Humberto Campana.

A postura da designer Hella Jongerius, integrante do Droog
Design, é representativa da conduta compartilhada entre os demais
membros do grupo:

Integrante de uma geração de designers que se recusa a produzir
objetos standard, ou perfeitos, seu trabalho celebra a imperfeição
do produto industrializado. (...) Para a designer, “um objeto se
comunica com o meio ambiente e transmite um sinal emocional”.
(...) Incorporando imperfeições intencionais aos seus projetos, a
designer pretende adicionar “alma” aos objetos produzidos em série,
torná-los fora do comum. (...) A valorização e a exploração plena
das propriedades dos materiais são outros aspectos importantes de
seu trabalho. A designer testa os limites da matéria e reinterpreta
seu uso em novas aplicações. (...) Segundo Jongerius, a pesquisa do
material conduz naturalmente à definição da forma (Bastian, 2000:
p.36).

R
ag

 c
ha

ir,
 Te

jo
 R

em
y

155



Lu
m

in
ár

ia
 in

flá
ve

l R
os

ie
, H

ug
o 

Ti
m

m
er

m
an

s 
& 

Jo
b 

Sm
ee

ts

156



Neste sentido, o designer Gijs Bakker complementa: “não faço
formas, as formas estão aí” (Estrada, 1999b: p.24). Esse é o forte
traço matermatérico explicitado no processo metodológico do grupo.

As semelhanças com a produção dos irmãos Campana não
se restringem aos materiais, ou ao modo de confecção dos produtos.
Vão além: ambos buscam a inovação como meta, mantendo a
funcionalidade e a beleza de seus objetos. Estão em destaque no
cenário internacional do design, com seus produtos expostos e
comercializados por todo o mundo, apesar de enfrentarem as mesmas
dificuldades no contato com as indústrias. Seus produtos são
verdadeiros manifestos, são metáforas que comunicam novas
informações, sempre envoltas numa aura de poesia e contemplação.
A utilização de materiais naturais e pré-existentes marca o trabalho
dos irmãos Campana e do Droog Design de maneira decisiva,
aproximando-os dos preceitos dispostos pela postura revolucionária
de Michael Thonet e sua família.

A sintonia entre a produção Campana e Droog Design pode
ser também percebida nessa declaração de Fernando Campana:

Em 1996 também, pesquisando plásticos começamos a
trabalhar com infláveis e foi muito engraçado porque nós fomos
convidados para aquela exposição “O Brasil faz Design” para fazer
uma amostra individual dentro dessa exposição e nós levamos esta
mesa inflável e praticamente naquele ano fomos nós e um grupo
holandês (...) que se chama Droog Design e faziam luminárias
também infláveis. E isso foi bacana; voltando em Milão este ano
vimos que o inflável era uma febre e já tínhamos feito com um ano
de antecedência uma mesa que considero super legal, que é um
produto-embalagem. São dois discos de forma de pizza de alumínio
reforçado (http://www.idea.org.br/ programas/21.htm).

Experimentação requer flexibilidade, novidade de materiais
contemporâneos e métodos industriais para o estímulo da criação de
numerosas possibilidades. Droog Design age desta forma, com uma
preocupação muito mais de discutir e propor filosofias estéticas do
que se restringir ao real significado dos objetos. Esta postura do grupo
decorre da preocupação dos jovens designers holandeses de viver
com muito menos, fazer design com muito menos e de modo bem
mais simplificado.
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Designers, no futuro, não criarão produtos, mas idéias e
conhecimento. Não lhes será pedido que projetem ou desenhem,
mas que forneçam estímulos ao processo coletivo de inovação, que
favoreçam a circulação de idéias e informações (Estrada, 1998b:
p.18).

Por fim, procuramos demonstrar com essa seleção de ícones
do design, subdivididos nas categorias mater-morfose e matéria-mater
que, apesar das diferenças metodológicas, muitas semelhanças
podem ser notadas entre todos os designers, ou grupos de designers,
mencionados. As semelhanças emergem porque os objetivos são os
mesmos: produzir, com inovação, objetos-ícone que contribuam para
comunicação, na transmissão de informações relevantes para o
aprimoramento ético e estético da sociedade. Tal postura vai ao
encontro do ideal estético de Peirce e proporciona o crescimento
contínuo do conhecimento.
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CAPITULO VI



Dando prosseguimento aos conceitos teóricos envolvidos e
referenciados neste trabalho, deparamo-nos com a hermenêutica que
está, conforme demonstraremos, implicada na semiótica e no design.

O desenvolvimento da semiótica perpassa a dimensão das
qualidades estruturais dos signos, a dimensão do significado dos signos
e a relação entre os signos e seus interpretantes. A hermenêutica
(arte da interpretação), por sua vez, liga-se a essa última dimensão.
É uma teoria do conhecimento que, em seu caráter mediador, alimenta-
se de nosso repertório para adentrar ao mundo do entendimento, dado
que “a arte da interpretação é então a arte de entrar em possessão de
todas as condições necessárias à compreensão” (Schleiermacher,
1987: p.73).

 A linguagem não é unicamente objeto da hermenêutica, é
também seu meio (Bürdek, 1999: p.141).

A hermenêutica tem sua origem na filosofia grega (Platão
empregava o termo téchne hermeneutiké, ou arte da interpretação)
e na interpretação bíblica do judaísmo. Nosso interesse encontra-se,
no entanto, na moderna hermenêutica desenvolvida, inicialmente, por
Friedrich Daniel Ernest Schleiermacher (1768-1834) e, posteriormente,
por Johann Gustav Droysen, Wilhelm Dilthey, Hans-Georg Gadamer,
entre outros.

Schileiermacher, teólogo e filósofo, é considerado o primeiro
representante da hermenêutica na Idade Moderna, tendo desenvolvido
regras universais para a interpretação, aplicáveis a outros temas não
estritamente teológicos. Partia do conceito da universalidade da
linguagem, no qual se discutia que “a linguagem e o pensamento
formam uma unidade indivisível” (Bürdek, 1999: p.143). Considerava
que universalidade e particularidade deveriam coexistir, pois “toda
compreensão do detalhe é condicionada por uma compreensão do
todo” (Schleiermacher, 1987: p.67).

A compreensão nasce do fato de que essas duas operações se
completam, sendo a imagem da totalidade completada pela
compreensão do detalhe e, o detalhe, compreendido de modo mais
completo, quanto maior for a visão conjunta do todo. Pierre Lévy, ao
descrever o objeto antropológico – aquele que marca as relações
mantidas pelos indivíduos – aproxima-se do binômio totalidade/
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particularidade, estudado pela hermenêutica: tal “objeto permite não
apenas levar o todo até o indivíduo mas também implicar o indivíduo
no todo” (Lévy, 1996: p.130). Ao consideramos o design como objeto
antropológico, obtemos a primeira inter-relação entre hermenêutica e
design.

A visão do conjunto consiste em extrair seus elementos objetivos
mais importantes, pois eles devem representar o todo. Já a
particularidade de uma composição “está ligada ao reconhecimento
do subjetivo no interior do objetivo” (Schleiermacher, 1987: p.104).
Os elementos subjetivos encontrados no interior do discurso não
podem ser considerados arbitrários, uma vez que estão fundados na
objetividade.

A teoria hermenêutica geral reporta-se a outras disciplinas: a
retórica e a dialética. A hermenêutica, voltada à compreensão do
discurso, exige um conhecimento da retórica, na medida em que esta
última é a arte de todo discurso. Todo ato de compreensão é o inverso
de um ato de discurso, pois este visa à comunicação de uma idéia, de
um sentido. Retórica e hermenêutica são, portanto, complementares.
São as duas faces de um mesmo objeto (ou objetivo) comunicacional.
A relação de cada uma com o pensamento fundado no ato de
comunicação justifica seu caráter dialético.

A dialética, visando ao pensamento, tem, em contrapartida,
necessidade da hermenêutica e da volta da compreensão porque o
pensamento se realiza por meio da inteligibilidade do sujeito:

O fato da hermenêutica e da retórica aliarem-se resulta no fato
de que todo ato de compreender é o inverso de um ato de discurso;
e porque todo pensamento que, a cada vez, é o fundamento do
discurso deve alcançar a consciência. (...) A dependência da retórica
e da hermenêutica em relação à dialética consiste no fato de que
todo devir do saber depende de discursar e compreender
(Schleiermacher, 1987: p.114-5).

Retomamos o pressuposto da universalidade de
Schleiermacher, no qual a linguagem (discurso) e o pensamento
são indissociáveis. “Interpretar é uma arte” (1987: p.116).

162



Nöth destaca que “a moderna hermenêutica é uma disciplina
vizinha da semiótica. Ela se tornou uma filosofia da compreensão,
não apenas de textos, (...) mas ainda mais da essência da existência
humana” (1995a: p.334).

Sendo a hermenêutica uma disciplina voltada à interpretação,
encontra-se no âmbito do design, porque para ela é preciso produzir
e refletir. Trata-se de trazer à consciência aspectos do processo
criativo, pois se o ato de produzir apresenta aspectos inconscientes
(referentes, principalmente, à forma do produto), o ato de refletir e o
de interpretar operam de modo totalmente consciente. Pode-se, então,
reconhecer aspectos que passaram desapercebidos pelo produtor e
trabalhá-los de maneira melhor, contribuindo satisfatoriamente para
o desenvolvimento dos produtos.

Assim sendo, abordaremos, por meio dos principais conceitos
da hermenêutica, suas implicações no design:

O triângulo hermenêutico (Bürdek, 1999: p.146):

Esta é uma relação triádica que se aplica perfeitamente às
relações estabelecidas no processo comunicacional do design, pois o
triângulo hermenêutico “consiste em uma obra, um operador (o
produtor da obra) e um receptor; descreve, com outras palavras, a
comunicação entre designer, produto e usuário” (Bürdek, 1999: p.146).
A importância dessa “metacomunicação” entre designer e usuário está
na possibilidade de que, se isso realmente ocorrer, poderá haver um
reflexo de suas identidades, o que resultará numa linguagem de
produtos não arbitrária ou superficial.  Desta feita, atende-se aos
anseios tanto do receptor quanto do operador, tornando a comunicação
satisfatória.

A teoria comunicativa do produto também se remete a este
conceito hermenêutico, uma vez que no design, o desenvolvimento
de soluções deve ser cognoscível e estabelecer, de fato, a
comunicação entre designer, produto e usuário. Temos uma
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confluência dos conceitos provenientes tanto do design, da teoria da
comunicação, da hermenêutica, quanto da semiótica:

 DESIGN         TEORIA DA       HERMENÊUTICA     SEMIÓTICA
                     COMUNICAÇÃO
DESIGNER        EMISSOR      OPERADOR            OBJETO
PRODUTO       MENSAGEM         OBRA                   SIGNO
 USUÁRIO         RECEPTOR         RECEPTOR  INTERPRETANTE

O processo de comunicação consiste na transmissão de
informações por meio de mensagens. As mensagens são
materializadas em signos que, para serem transmitidos, necessitam
de um suporte, de um canal. Esses signos são decodificados e
estabelecem a comunicação. Temos que: “(a) não há comunicação
sem transmissão de informação; (b) não há informação que não esteja
incorporada numa mensagem; (c) não há mensagem sem signo; (d)
não há transmissão de mensagem sem um canal de transporte” (http:/
/www.pucsp.br/~lbraga).

Enquanto teoria geral dos signos, a semiótica pode ser
entendida como uma teoria da comunicação, na medida em que não
há comunicação sem signo e sem um processo de decodificação/
interpretação. A hermenêutica constitui-se também, e sobretudo, no
processo de recepção/interpretação desses signos comunicados
através da linguagem do design.

Ao considerar-se o produto como uma mensagem capaz de
transmitir informações, o design cumpre sua função de comunicar e
atender às necessidades de seu usuário/receptor/intérprete. O design
é uma disciplina que envolve não apenas uma realidade material; ele
cumpre, também, uma função comunicativa. As formas dos objetos
influem na percepção e no comportamento do usuário.
Conseqüentemente, a atividade projetual deve prever essas nuanças
subjetivas durante o desenvolvimento do projeto e, mais, deve torná-
las o diferencial de seu produto, estabelecendo um canal de
comunicação com o consumidor através da carga sígnica implícita
nos objetos.

O círculo hermenêutico (ver Nöth, 1995a: p.336 e Bürdek,
1999: p.147):
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Como todo círculo, o hermenêutico se caracteriza por não tercomeço e fim, sendo correspondente ao círculo lógico, no qual o quese demonstra já existe como premissa. Para conhecer algo é precisoconhecer algum outro dado previamente.Pode-se apontar para outra inter-relação entre a semiótica ea hermenêutica, pois para esta última  “a compreensão textual (e oconhecimento humano em geral) não é possível nem por indução, i.e., partindo de dados textuais (ou experimentais) e chegando numaexplicação do texto (ou lei, concernindo outros fenômenos) como umtodo, nem por dedução, i. e., partindo de uma lei geral ou conhecimentodo todo e explicando os dados através dela. Contra este modeloconvencional de descoberta científica, a hermenêutica propõe ummodelo alternativo de compreensão, não desconectado da alternativaque Peirce apresentou sob a designação de abdução, o método deexplicação de dados com base em pressupostos e hipóteses prováveis,ainda não como leis certas” (Nöth, 1995a: p.336). A alternativahermenêutica é, justamente, o círculo hermenêutico.No processo de desenvolvimento de projetos, a lógica circularde raciocínio (ou raciocínio abdutivo) é a matéria prima, ou melhor,deveria ser, pois desta maneira a inovação no design estariaassegurada.
O ideal da correta compreensão (ver Nöth, 1995a: p.334-7e Bürdek, 1999: p.149-50):
Para a moderna hermenêutica, identificada na figura de seupioneiro Schleiermacher, a interpretação é “a reconstrução dopensamento do autor” (Nöth, 1995a: p.337). O ideal da corretacompreensão almeja que a interpretação estabeleça correspondênciacom a intenção do autor. No entanto, Gadamer nos alerta:

A compreensão do discurso não é a compreensão literal doque é dito, consumando passo a passo os significados das palavras(...). Não se pode entender se não se quer entender, ou seja, se umnão quer deixar-se dizer algo. Seria uma abstração ilícita crer quese tem que haver produzido primeiramente a simultaneidade com oautor, ou bem com o leitor, reconstruindo todo seu horizontehistórico, e que só depois se  começa a perceber o sentido do que édito. Antes bem, uma espécie de expectativa de sentido regula desdeo princípio o esforço de compreensão (Gadamer, 1996: p.60).
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Toda experiência concernente ao design não deve possuir
apenas um sentido reconhecível, dado que seus objetos, ao
comunicarem algo, acabam por nos confrontar conosco mesmos,
declarando-nos algo a ser descoberto. Reservam-nos o prazer de
descobrir algo que não está necessariamente explicitado, mas que
pode (ou deve) por nós ser desvelado. Deve haver um equilíbrio entre
o que está explicitado num produto e o que está encoberto, de modo
a não prejudicar sua funcionalidade e ainda assim, reservar surpresas
inesperadas ao deleite estético.

Propomos, neste momento, valer-nos da expressão “sentir-
se alcançado”, proposta por Gadamer (1996: p.60), a respeito da
descrição da experiência artística. Embora o design não seja exata e
exclusivamente arte (conforme abordagem do capítulo 4),
consideramos pertinente traçar um paralelo entre arte e design a partir
do estudo da estética e hermenêutica de Gadamer (1996). “Sentir-se
alcançado” refere-se a essa expectativa de ser surpreendido frente à
riqueza conceitual e formal de uma obra/produto. E o design não se
constitui de outra maneira.

O processo de interpretação, como método hermenêutico,
apresenta as seguintes fases: percepção de um signo, interpretação
de seu significado e compreensão do sentido. A interpretação não
deve, no entanto, tornar-se um processo de compreensão dogmático,
no qual se considera que o ponto de vista adotado é o único possível
e correto.

O produto do design, tendo algo a dizer, pertence ao contexto
de tudo aquilo que tem de ser compreendido. O design é, portanto,
objeto da hermenêutica.

Ressaltando a relevância e pertinência das implicabilidades
da hermenêutica no design, lembramos, pelas palavras de Gadamer,
que a interpretação não cabe apenas a algo eminentemente lingüístico,
pois:

Toda interpretação do compreensível que ajude a compreensão
tem, desde logo, um caráter lingüístico. Neste sentido, a experiência
inteira do mundo se expressa lingüisticamente, determinando-se
desde aí um conceito muito amplo de tradição que, certamente, não
é como tal lingüístico, mas que é suscetível de interpretação
lingüística. Abarca desde o <<uso>> de ferramentas, técnicas, etc.,
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passando pela tradição artesanal na produção de tipos de aparatos,
formas decorativas, etc., e o cuidado de usos e costumes, até a
fundação de arquétipos, etc (Gadamer, 1996: p.58).

É importante salientar, ainda, que:

 O que faz com que a hermenêutica seja particularmente
adequada para o design é a estrutura sutil e articulada no detalhe
desta ciência. As teorias grosseiras podem dar explicações a grandes
características, mas fracassam quando se trata de entrar em detalhes.
(...) A orientação de um produto até o usuário pode otimizar-se
graças a medidas reguladas com precisão (Bürdek, 1999: p.150).

O design é uma atividade essencialmente constituída pelos
detalhes, pelo preciosismo, pelas minúcias e pelo requinte de seus
invólucros.

O conhecimento da hermenêutica, enquanto arte da recepção
interpretativa, e o da semiótica, enquanto gramática do texto não
verbal, torna-se necessário para o designer diante da crescente
semantização dos produtos, na atual sociedade pós-industrial.
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A oposição tradicional entre teoria e prática é ainda recorrente
em nossa vida cotidiana, ou mesmo acadêmica. E o design não está
imune a essa postura que se caracteriza como mais uma “herança”
que o pensamento cartesiano (oposto ao pensamento peirceano) nos
legou:

A oposição prática vs. teoria baseia-se na supremacia do
pensamento teórico, que se origina no cogito cartesiano e é uma das
forças decisivas, e talvez predominante, no modelamento da tradição
da filosofia moderna. A origem da diferença propriamente dita pode
ser encontrada na distinção feita por Aristóteles entre phronesis,
theoria e praxis (Niklas, 1988: p.28).

Sem adentrarmos no mérito da remota origem dessa distinção,
sabemos que ela está arraigada no pensamento moderno, de tal sorte
que interferiu, e continua a interferir, na incorreta interpretação que
se faz da ciência e, conseqüentemente, da tecnologia. Nesse sentido,
a ciência passa a ser observada como opositora de conceitos teóricos
e de interpretações empíricas, enquanto a tecnologia é considerada
como “aplicação específica da teoria” (Niklas, 1988: p.28).

Neste momento, torna-se necessário resgatar alguns conceitos
correlacionados: técnica, tecnologia, prática e teoria.

A seqüência de operações definidas e de atos coordenados,
que culminam na transformação oportuna das coisas, representa o
que denominamos técnica. É com o homem que as técnicas iniciam
seu completo desenvolvimento, pois o homem, pela forma de seu
corpo e pela aptidão de seu cérebro, não é um simples repetidor de
processos, mas um inventor, um inventor de mecanismos novos, muito
diferentes daqueles que a natureza, por meio do instinto, havia imposto
à própria forma do corpo do animal e ao seu ritmo.

Já a tecnologia é o estudo da maneira correta de executar
qualquer tarefa (ou técnica). Desde que qualquer coisa seja feita
corretamente, enquadra-se na tecnologia que, assim, abrange a
arquitetura do Universo, as obras executadas pelos animais, além
das conquistas materiais do homem.

Com relação aos conceitos de teoria e de prática, Peirce
posicionou-se de modo contrário ao postulado cartesiano. Por meio
de seu Pragmatismo, o autor concebeu teoria e prática em relação e

Praticamente teorico
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não em oposição. O conceito de significado peirceano é que rompe tal
oposição:

O conceito de significado de Peirce, formulado na máxima10

do pragmatismo, define o significado dos conceitos intelectuais em
termos do contexto referencial da prática, e assim permite-nos ver a
ciência como um modo de se relacionar com o mundo que une
interesses práticos e teóricos. O princípio de significado pragmático
de Peirce supera a oposição do prático e do teórico e proporciona
uma visão profunda da natureza da ciência moderna e da afinidade
entre ciência e tecnologia modernas (Niklas, 1988: p.28).

Nada pode ser significativamente reconhecido sem a esfera
pragmática. O significado se dá justamente nas relações, na unidade
do teórico e do prático proposta pelo Pragmatismo.

Além da rejeição de Peirce ao cartesianismo, a versão
amadurecida de seu realismo é, também, relevante na busca dessa
unidade. Seu realismo liga-se à doutrina do continuum (ver capítulo
1) e prevê a continuidade entre mente e matéria ou teoria e prática.
Ibri nos alerta que seria equivocado ligar, necessariamente, o
significado dos conceitos à ação deles decorrente, pois “sob esta
menção ao realismo peirceano, que requer um objeto geral para uma
relação de correspondência com o caráter geral de significado,
desenha-se um viés mercê do qual é refutável a equivalência
significado - ação, tanto quanto é logicamente equivocado admitir a
redução de generalidade a pluralidade” (1998: p.151).

O nível prático é aquele caracterizado como empírico,
experienciável, e nele está inserida a técnica (conjunto de regras). A
técnica é o meio através do qual a prática se concretiza; esta pode
ser empregada inconscientemente, sem se valer de uma teoria para
orientá-la. Entretanto, “a técnica provedora do sucesso de uma prática
não tem, por si só, poder-se-ia dizer, potência heurística para novos
caminhos” (Ibri, 1998: p.154), ou seja, a técnica, isoladamente, não é
capaz de contribuir para a descoberta de novas possibilidades
criadoras.

Para alavancarmos o crescimento contínuo do conhecimento
precisamos  da técnica, da tecnologia, da teoria e da prática em
consonância.

10 Forma mais conhecida da máxima doPragmatismo: “considere quais efeitos,que concebivelmente poderiam terconseqüências práticas, concebemos tero objeto de nossa concepção. Então aconcepção destes efeitos é o todo denossa concepção do objeto” (Ibri, 1998:p.150).
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O design, por sua vez, não se encontra apartado dessa fusão,
pois a atividade do designer deve ser um constante ir e vir entre o
fazer e o pensar, como atitudes complementares.

 O fazer é fonte de experiência; conseqüentemente, torna-se
fonte de conhecimento teórico que, por sua vez, retroalimenta o fazer.
O pensamento está sempre em processo, em projeto, em ação, em
processo, em projeto, em ação.....

Tudo pode ser projetado: “isto vale para o próprio eu, a vida
com os demais e a natureza, os objetos da vida cotidiana, o habitar e
o pensar” (Aicher, 1997: p.08).

Este trabalho tem o intuito de se estabelecer nesse terreno,
sem fronteiras, da teoria (semiótica, hermenêutica, do design...) e da
prática (semiótica, hermenêutica, do design...). Em sua terceira e
última parte procura promover, mais especificamente, a comunhão
de ambas. Propomos a teoria e a prática do design a serviço da
semiótica, a fim de representarmos bi e tridimensionalmente, através
de um diagrama geométrico, uma síntese das principais tríades
constituintes da teoria semiótica peirceana.

Apresentamos as inter-relações da teoria, concretizadas na
prática formal de um diagrama que se pretende revelador da essência
do pensamento de Charles Sanders Peirce.
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CAPITULO VII



Um fragmento do lendário Tao Te King, atribuído a Lao Tse,
ilumina algo da natureza Zen ao nível estético: <<Um gerou Dois,
Dois gerou Três, Três gerou a multiplicidade. A Multiplicidade
retorna ao Um>> (Pimenta, 1999: p.83).

A teoria peirceana, conforme procuramos evidenciar no
decorrer deste trabalho, está calcada em relações triádicas pois,
segundo Peirce, “toda relação triádica genuína envolve significado”
(1974: p.101), como:

PRIMEIRIDADE        ÍCONE           SIGNO
SEGUNDIDADE        ÍNDICE            OBJETO
TERCEIRIDADE        SÍMBOLO       INTERPRETANTE

Comumente, a representação gráfica atribuída às tríades
peirceanas é um triângulo equilátero. O triângulo é uma figura
geométrica capaz de demonstrar, em dado aspecto, o raciocínio das
tricotomias de Peirce. No entanto, por meio do estudo das teorias do
autor, é surpreendente o número de relações triádicas que podem ser
estabelecidas entre conceitos paralelos, tais como:

PRIMEIRIDADE          ACASO                  PRESENTE
SEGUNDIDADE         EXISTÊNCIA          PASSADO
TERCEIRIDADE         LEI                         FUTURO

Com a constatação de variados paralelismos entre as tríades,
como os acima descritos, pareceu-nos interessante e conveniente
desenvolver uma representação gráfica que abarcasse todos esses
conceitos e que não se restringisse apenas a demonstrar cada tríade
isoladamente num triângulo equilátero. Desenvolvemos uma
representação de relações poliádicas,isto é, de relações de várias
partes que se formam a partir de genuínas tríades,  seguindo a
referência de Peirce que afirma: “uma relação tetrádica, pentádica,
ou uma com mais elevado número de correlatos é um composto de
relações triádicas” (1974: p.102).

As relações poliádicas propostas envolvem os conceitos
peirceanos e se organizam e se apresentam através de um diagrama
geométrico. Etimologicamente, diagrama significa “através da
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linguagem”: trata-se das palavras gregas dia (através de) e gramma
(medida de linguagem). Ao utilizarmos um diagrama estamos operando
representações metalingüísticas que podem pertencer,
simultaneamente, a mais de um código de linguagem (Pimenta, 1999:
p.208). Para Peirce, um diagrama é “um signo que é
predominantemente um ícone de relações; para tanto ele é auxiliado
por convenções... Ele pode constituir um sistema, de representação
perfeitamente consistente, fundado sobre uma simples e fácil idéia
básica” [CP 4.418] (Ibri, 1994: p.123).

O diagrama nasce de associações, relaciona e integra idéias
que já existiam previamente, mas que estavam desconectadas.
Permite visualizar as relações entre as idéias, representando-as numa
estrutura, de modo que facilite sua compreensão e explicite o que
anteriormente não era percebido. Peirce resgata Kant para esclarecer
que novas relações podem decorrer de um diagrama, ainda que elas
não tenham sido previstas:

Kant está inteiramente correto ao dizer que... o matemático
utiliza o que, em geometria, é chamada uma “construção”, ou um
diagrama em geral, ou uma disposição visual de caracteres e linhas.
Tal construção é formada de acordo com um preceito fornecido pela
hipótese. Uma vez formada, a construção é submetida ao escrutínio
da observação e novas relações são descobertas entre as partes, não
enunciadas no preceito pelo qual ela foi formada [CP 3.560] (Ibri,
1994: p.125).

Pode-se apontar para uma riqueza potencial desse tipo de
representação visual esquemática. Por se tratar de uma
representação visual é que o diagrama traz aos nossos olhos a
possibilidade de observar as relações nele contidas. Disso decorre
que o diagrama comporta tanto a abdução quanto a dedução. O
caráter abdutivo concernente a esse tipo de representação é
responsável pelo potencial de descoberta e de inovação disponíveis
na criação de ícones de relações, ou diagramas.  No entanto, o
potencial heurístico não é restrito apenas à abdução, na medida em
que “a dedução extrai conseqüências necessárias da hipótese” (Ibri,
1994: p.130). A descoberta decifra, desvenda algo previamente
existente. A dedução é reveladora da abdução:
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Assim é que a dedução, não ultrapassando um estado de coisas
ideal, requer uma atuação criativa da mente sobre seus diagramas
como modo de desvelamento do que de mundo já estava contido
geneticamente na abdução (Ibri, 1994: p.130-1).

O que propomos é um diagrama auto-referencial com
incontáveis desdobramentos. Vejamos por que.

O diagrama foi constituído a partir da representação
bidimensional (2D) de um elemento gráfico base, originário de um
triângulo equilátero com as arestas estendidas, as quais propiciam as
inter-relações com outras tricotomias.

Essa representação evoluiu naturalmente para a
tridimensionalidade (3D), com o objetivo de representar, em sua
totalidade (a geometria euclidiana é a referência), a riqueza da rede
de conexões passível de ser estabelecida entre as tricotomias
peirceanas. Inicialmente, apresentaremos o desenvolvimento 2D do
diagrama:

O núcleo do elemento será o ponto de referência para
destacarmos e identificarmos cada uma das tríades componentes do
conjunto. Foram analisadas doze tríades distintas, mencionadas
durante todo o corpo desse trabalho, capazes de se conjugarem
perfeitamente:

 UNIDADE BÁSICA 

NÚCLEO 
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PRIMEIRIDADE           SEGUNDIDADE        TERCEIRIDADE
LIBERDADE                CAUSALIDADE          COGNIÇÃO
ACASO                        EXISTÊNCIA               LEI
QUALIDADE                 REAÇÃO                   MEDIAÇÃO
QUALI-SIGNO              SIN-SIGNO                LEGI-SIGNO
ÍCONE                          ÍNDICE                       SÍMBOLO
REMA                           DICENTE                    ARGUMENTO
SIGNO                          OBJETO                     INTERPRETANTE
PRESENTE                   PASSADO                   FUTURO
FENOMENOLOGIA       C. NORMATIVAS       METAFÍSICA
MÔNADA                       DÍADA                        TRÍADA
POSSIBILIDADE           DETERMINAÇÃO       NECESSIDADE

Percebemos que cada tríade está disposta na posição
horizontal, com o seu primeiro componente apresentado em vermelho,
o segundo componente em azul e o terceiro componente em amarelo.
No entanto, observamos na vertical a disposição dos doze conceitos
que representam amplamente o caráter primeiro, segundo e terceiro
da filosofia tricotômica de Peirce. É essa harmonia entre as diferentes
tríades (horizontal + vertical), sua precisa conjugação, que
pretendemos demonstrar visualmente através do diagrama.

Retomando a conformação do diagrama propriamente dito,
propomos quatro formações geométricas através da conjunção de
quatro, seis, doze e vinte e quatro unidades básicas, cada qual
relacionada a uma das tricotomias. Essas combinações, na realidade,
são ilimitadas, pois as unidades rearranjam-se progressivamente,
formando “n” figuras complexas, das quais nos atemos a apresentar
essas quatro possibilidades. Na seqüência estão organizadas as
composições para a observação da plástica e das inter-relações das
quatro possibilidades por nós escolhidas. Mantemos as cores distintas
para a caracterização dos elementos das tríades - o primeiro é
vermelho; o segundo, azul, e o terceiro, amarelo – e para a melhor
compreensão do diagrama.
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Composição com quatro unidades básicas

Composição com seis unidades básicas
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Composição com vinte e quatro unidades básicas

Composição com doze unidades básicas
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Após visualizar a disposição dos conceitos na geometria
proposta, faz-se necessário, antes de apontar para a representação
em 3D, explicitar as definições que estamos atribuindo a cada um
dos trinta e seis termos referenciados, sempre de acordo com os
estudos peirceanos:

Primeiridade – é uma consciência una que não envolve
qualquer comparação, é uma qualidade de sentimento.

Segundidade – insere-se no universo dos fatos, respeita a
realidade, suas relações são de ação e reação entre existentes.

Terceiridade – camada interpretativa contida no universo
simbólico, caracterizada pelo pensamento mediador entre consciência
e fenômeno.

Liberdade – não há nada que condicione seu modo de ser, é
independente de qualquer outro.

Causalidade – condicionalidade entre um antecedente e um
conseqüente.

Cognição – requer uma permanência dos acontecimentos,
pressupõe regularidade. É preciso conhecer a regra para prever
eventos.

Acaso – princípio responsável pela desordem, é aleatório,
incondicionado. Pressupõe diversidade, variedade, assimetria.

Existência – modo de ser que implica na oposição a outro.
Um existente é aquele que produz efeitos sobre os sentidos, reage
dinamicamente sobre outros existentes.

Lei – hábito de conduta calcado na potência de ordem, na
generalidade, na regularidade.

Qualidade – possibilidade abstrata, mera potencialidade, é
uma unidade sem referência a nada.

Reação – oposição a outro sem a aniquilação de nenhuma
das partes. Aparição da contrariedade.

Mediação – efeito de intermédio, intervenção entre duas
partes na busca da produção de um terceiro elemento.

Quali-signo – é uma qualidade que é um signo.
Sin-signo – é um existente concreto e real que é um signo.
Legi-signo – é uma lei geral que é um signo.
Ícone – é um signo de semelhança com o objeto, mas que

não depende da sua existência. É uma qualidade que se assemelha a
outra, independentemente do objeto.

Relacoes poliadicas
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Índice – signo que mantém uma relação existencial com o
objeto, é uma parte dele.

Símbolo – signo que segue um sistema de leis, de convenções
e depende desse sistema para significar.

Rema – signo de possibilidade qualitativa que representa um
objeto possível. Seu interpretante é meramente hipotético.

Dicente – produz como interpretante um signo de existência
concreta.

Argumento – é considerado como lei pelo seu interpretante.
Signo – é aquilo que, sob determinado aspecto, representa

algo para alguém.
Objeto – é algo que o signo representa, mas não sob todos

os aspectos.
Interpretante – é o resultado, para uma mente interpretadora,

da operação de substituição do objeto pelo signo.
Presente – período de maior ou menor duração compreendido

entre o passado e o futuro. É um descontínuo entre passado e futuro.
Passado – já decorrido, pretérito. É anterior ao presente,

portanto já foi mediatizado.
Futuro – que há de ser, está por vir ou acontecer, ainda não

é, mas pode ser previsto pela regularidade do mundo.
Fenomenologia – Teoria das Aparências, trata da aparência

dos fenômenos.
Ciências normativas – visam atingir normas e ideais, sendo

elas: Estética, Ética e Lógica ou Semiótica.
Metafísica – trata da realidade dos fenômenos e não de sua

aparência. Fundamenta-se na experiência para buscar teorias
explicativas.

Mônada – não se refere a algo prévio, é um elemento lógico
associado à possibilidade, é um único elemento simples. É um primeiro
que prescinde do segundo e do terceiro.

Díada – elemento fundado no interior da lógica, associado à
reação característica da segundidade. Pressupõe dois elementos
reagentes. É um segundo que prescinde do terceiro, mas que inclui o
primeiro.

Tríada – elemento lógico que marca a filosofia peirceana por
relacionar-se à mediação, caracterizando a subdivisão em três partes.
É um terceiro que inclui o segundo e o primeiro.
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Possibilidade – qualidade de possível, aquilo que é possível.
Determinação – causação, existência de relações necessárias

entre fenômenos.
Necessidade – aquilo que é inevitável, que não pode deixar

de ser. É estrito, compulsório.

Santaella nos alerta que “todas as tricotomias estabelecidas
por Peirce não funcionam como categorias separadas de coisas
excludentes, mas como modos coordenados e mutuamente
compatíveis pelos quais algo pode ser identificado semioticamente”
(1995: p.126). Assim sendo, cabe-nos demonstrar as imbricações entre
as tríades acima relacionadas e definidas, justificando a coerência do
diagrama. Embora muitas das tríades já tenham sido discutidas ao
longo do trabalho, procuraremos sintetizar suas conexões com as
demais tricotomias.

Partimos do conceito de qualidade (característico da
primeiridade) que envolve a noção de mônada, pois se constitui pela
liberdade em relação às premissas anteriores. Encontra-se no
presente, é o que é sem referências passadas. “Sob a primeira
categoria, então, crermos ser lícito considerar indissolúvel o par acaso-
qualidade” (Ibri, 1992: p.43). É o acaso que confere liberdade aos
atos. A incondicionalidade da qualidade em relação à factualidade do
passado e à intencionalidade do futuro, a torna uma mera possibilidade.
“Ora, enquanto um modo de ser, um princípio, deve ser considerado
geral e, modalmente, associado à possibilidade e não à necessidade
da lei. Com estas considerações, parece ser inequívoco o vínculo
entre primeiridade e possibilidade” (Ibri, 1992: p.66).

O primeiro está aliado às idéias de acaso, indeterminação,
frescor, originalidade, espontaneidade, potencialidade, qualidade,
presentidade, imediaticidade, mônada... O segundo às idéias de
força bruta, ação-reação, conflito, (...) esforço e resistência, díada...
O terceiro está ligado às idéias de generalidade, continuidade,
crescimento, representação, mediação, tríada...  [Santaella, 1995:
p.18. (grifos nossos)].

A segundidade pressupõe a corporificação de uma qualidade
em matéria existente, pois somente os existentes reagem. “Sob a
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segunda categoria está, também, toda a experiência pretérita sobre a
qual não se tem qualquer poder modificador” (Ibri, 1992: p.08). A
causalidade estabelece com o passado (experiência precedente) uma
relação de condicionalidade inevitável no tempo. Algo acontece
enquanto causa de outra experiência anterior. É reação mediante uma
ação decorrida. A cognição, de maneira oposta, caracteriza-se pela
mediação de ações futuras. Enquanto processo de aprendizagem, a
cognição só pode ser estabelecida baseando-se na regularidade e
permanência dos fenômenos, dispondo-se, claramente, no nível da
terceiridade.

Na medida em que o objeto é o que determina o signo, e que
o interpretante é determinado pelo signo, podemos estabelecer a
seguinte relação de temporalidade: o objeto tem de existir (passado)
para determinar o signo (presente) que, por sua vez, determinará o
interpretante (futuro).

A terceiridade corresponde ao processo de mediação de três
termos, caracterizando a semiose infinita do signo. É uma relação
triádica entre um signo, seu objeto e o pensamento interpretante. O
primeiro (signo) liga-se ao segundo (objeto) através do terceiro
(interpretante).

A semiótica peirceana investiga os variados tipos de signos
de acordo com as relações que estes estabelecem com o signo em si
(quali-signo, sin-signo, legi-signo), com o objeto (ícone, índice,
símbolo) e com o interpretante (rema, dicente, argumento).

O quali-signo funciona por meio de uma primeiridade da
qualidade, ou seja, da qualidade em si. É um tipo de signo que retém,
exclusivamente, a qualidade. O sin-signo é “um signo considerado
especialmente no que diz respeito a uma relação diádica na qual ele
se situa – sua ocorrência ou existência atual (seu ocorrer ou existir:
uma propriedade segunda)” (Santaella, 1995: p.132). Já o legi-signo
tem a natureza da lei e funciona como mediação. É eminentemente
terceiro.

Na tricotomia concernente à relação do signo com seu objeto,
temos que o ícone estabelece uma relação de mera comunidade ou
semelhança de alguma qualidade, com o objeto. O índice tem uma
correspondência efetiva com seu objeto através de uma relação
existencial. O símbolo é aquele que depende de uma convenção ou
lei para se relacionar com seu objeto.

185



Um rema, enquanto um primeiro, é um signo que representa
alguma qualidade encarnada através de seu interpretante. O dicente,
situado no nível da segundidade, é aquele que é interpretado como
propondo qualquer informação existente. O argumento, um terceiro,
é compreendido como convenção, como lei, pelo interpretante.

Todas as tricotomias sígnicas da filosofia peirceana estão
fundadas em sua fenomenologia, cujas três categorias são
primeiridade, segundidade e terceiridade. Tais categorias “podem ser
identificadas logicamente com possibilidade, determinação e
necessidade, nesta ordem” (Ibri, 1992: p.67).  Fenomenologia, Ciências
Normativas e Metafísica são, para Peirce, subdivisões de sua filosofia,
na qual a fenomenologia ocupa a primeira posição dentre as ciências
positivas. As Ciências Normativas ocupam a segunda posição e, a
Metafísica, a terceira. A Fenomenologia, em seu aspecto de
possibilidade, situa-se no nível da primeiridade fenomênica; as
Ciências Normativas, em seu aspecto de determinação, ligam-se à
segundidade e a Metafísica, enquanto ciência da realidade, encontra-
se na terceiridade.

Após termos especificado os conceitos envolvidos e suas
imbricações, podemos observar as disposições tridimensionais
decorrentes da estrutura básica 2D apresentada anteriormente. Na
seqüência, apresentamos o diagrama 3D através de diferentes pontos
de vista perspectivados.
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O desenho

Figura 1 - Perspectiva da
unidade básica isolada
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Figura 2 - Vista de topo do
diagrama



Figura 3 - Vista frontal do
diagrama



Figura 4 - Vista lateral do di-
agrama



Figura 5 - Perspectiva
isométrica 1 do diagrama



Figura 6 - Perspectiva
isométrica 2 do diagrama



Figura 7 - Perspectiva 1 do
diagrama



Figura 8 - Perspectiva  2 do
diagrama



Figura 9 - Perspectiva 3 do
diagrama



Figura 10 - Perspectiva  4
do diagrama



Analisando o diagrama tridimensional, observamos que suas
projeções ortogonais (figuras 2 a 4), bem como as perspectivas
isométricas (figuras 5 e 6), apresentam uma reprodução contínua de
módulos (no caso as unidades básicas). A reprodução continuada de
elementos é um evento recorrente na natureza, sendo característico
da própria natureza. Está presente nos cristais, nos neurônios, nas
estruturas atômicas, no DNA...

Nas demais perspectivas (figuras 7 a 10), há variados pontos
de vista que transformam a reprodutibilidade dos módulos em
experiências singulares, tornando-as experiências estéticas de grande
riqueza, justamente por conservarem o conteúdo que as originou.
Entendemos que, desta forma, a representação tridimensional
proposta não se limita apenas a transferir a informação de duas para
três dimensões. A variabilidade de pontos de vista acaba por criar
novas possibilidades estético-formais e, também, informacionais. A
tridimensionalidade cria uma representação mais acurada da própria
realidade.

O diagrama 3D é uma representação da teoria triádica
peirceana, mas também podemos tomá-lo em analogia com o design.

 A revolução industrial e seu progresso mecânico permitiram
a reprodução seriada de milhares de artigos idênticos, baseados num
modelo constante (cabeça de série ou standard). O conceito de
standard refere-se à multiplicação infinita de um modelo determinado,
sendo finalizado/acabado no ato da produção, independentemente
de manipulações ulteriores. Consideramos que na produção industrial
a reprodução em série de produtos idênticos, como regra, corresponde
à reprodução contínua dos módulos do diagrama.

Já na atual realidade pós-industrial, o investimento é na
industrialização do imaginário, cuja tendência é produzir considerando
o domínio flutuante do gosto, a intuição, a percepção qualitativa da
forma e da função. A reprodução seriada permanece, mas busca se
transmutar para a obtenção de singularidades que satisfaçam a
ansiedade do mercado consumidor pela individualidade. Podemos
estabelecer, então, uma correspondência com a transformação da
reprodutibilidade dos módulos em experiências singulares no
diagrama, o que gera particularidade dentro da generalidade.

O diagrama é auto-referencial, porém, com incontáveis
desdobramentos. Trata-se de uma representação contida na geometria
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euclidiana, mas, certamente há outras possibilidades e conseqüências
a serem exploradas. Por exemplo, a interpretação espacial da quarta
dimensão, a combinação de espaço e tempo nas teorias de
hiperespaço, de realidade virtual, ou, ainda, na holografia.

O design, como ferramenta de conhecimento ou, ainda, como
tecnologia intelectual, busca, através de suas representações, ampliar
o conhecimento. O real propósito do desenvolvimento desse diagrama,
ainda embrionário, é sintetizar a complexidade do saber, apresentando
a essência da teoria de Charles Sanders Peirce através do desenho
da interface entre os conceitos peirceanos e o conhecimento do leitor.
A aplicação do design à informação relaciona dois conceitos: edificação
e comutatividade. “Edificação é o processo de esclarecimento pessoal,
enquanto comutatividade é o processo de mudança mútua. Designers
de informação contemporâneos procuram edificar mais do que
persuadir, para mudar as idéias que nos foram forçadas” (Jacobson,
2000: p.01). A informação é uma abstração cujos modos de
representação podem ser projetados, planejados, desenhados por meio
do design.
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