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RESUMO

FREITAS, Renata Oliveira Teixeira de. Repensando o design: estratégias para uma 
comunicação plurissensorial. 2014. 175f. Tese (Doutorado) - Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, 2014.

A presente tese insere-se no universo das pesquisas da comunicação e tem como propósito 
refletir sobre o design contemporâneo a partir das possíveis contribuições das capacidades 
plurissensoriais do corpo. Como mediador entre os códigos informacionais da cultura e os 
mecanismos perceptivos e cognitivos do homem, a atividade do design exerce indiscutível 
influência e impacto na construção da sociedade. Inserido em um contexto hiperconectado, 
nutrido pela cultura e pelas ferramentas das novas mídias e tecnologias, o design lida com 
novas dinâmicas de criação, produção, interação e geração de valor, além de novas demandas e 
urgências de convívio social e ambiental que exigem novas abordagens projetuais. Nesse sentido, 
a exploração plurissensorial pode contribuir com ferramentas válidas para o desenvolvimento 
da pesquisa e prática do design. Como metodologia de trabalho, foi feito um mapeamento 
de projetos de diferentes domínios do conhecimento, tais como arte, medicina, engenharia, 
tecnologia, negócios e o próprio design, por meio dos quais se buscou compreender as distintas 
formas de ação e exploração da comunicação sensorial do corpo. A pesquisa foi articulada a 
partir de teorias que dialogam com a crítica de processos de criação de Salles (2006), com as 
questões do signo e da significação de base semiótica de Sebeok (1991) e Colapietro (2003), e 
com os estudos da complexidade de Morin (2005). Para embasar as discussões referentes aos 
sistemas de comunicação e ao mercado contemporâneo, adotamos Shirky (2010), Lazzarato e 
Negri (2001) e Rifkin (2014). Em relação aos estudos cognitivos e às teorias do corpo, foram 
consultados os trabalhos de Nicolelis (2011) e Greiner (2005, 2010). E para as referências da 
área de design e inovação, recorremos a Manzini (2008), Margolin e Buchanan (1995), Brown 
(2010), Bonsiepe (2011ab) e Thackara (2008). Como resultado da pesquisa, observou-se que 
o conhecimento e investigação dessas potencialidades pode fornecer estratégias de ativação 
projetual, recursos criativos e meios de interação entre as pessoas e os produtos, espaços e 
serviços, contribuindo para uma ação projetiva mais inovadora, sustentável e coerente com as 
urgências do contexto histórico-cultural, além de promover impactos positivos em escala de 
progressão sistêmica.

Palavras-chave: design, crítica de processos de criação, comunicação sensorial e processos de 
inovação.
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ABSTRACT

FREITAS, Renata Oliveira Teixeira de. Rethinking design: strategies for multi-sensory 
communication. 2014. 175f. (PhD Thesis) - Pontifical Catholic University of São Paulo, 2014.

This thesis can be included in the field of communication research and aims to reflect on 
contemporary design based on the possible contributions of the body’s multisensory capacities. 
As the mediator between the informational codes of culture and man’s perceptive and cognitive 
mechanisms, the design activity exerts an undeniable influence and impact on the construction 
of society. As part of a hyperconnected context, nourished by culture and by the tools of the 
new media and technologies, design deals with new creation, production, integration and value 
generation dynamics, as well as the new demands and urgencies of social and environmental 
co-existence, which require new project approaches. In these terms, multisensory analysis 
can contribute valuable tools for research development and design practice. The working 
methodology consisted of mapping out projects from different knowledge domains, such as art, 
medicine, engineering, technology, business and design itself, in an attempt to understand the 
distinct forms of action and exploration of the body’s sensory communication. This research 
was undertaken based on theories that dialog with the critique of creation processes of Salles 
(2006), the questions of signs and the meaning of the semiotic base of Sebeok (1991) and 
Colapietro (2003), and with the complexity studies of Morin (2005). The discussions relating 
to communication systems and the contemporary market are supported by Shirky (2010), 
Lazzarato and Negri (2001), and Rifkin (2014). As far as the cognitive studies and theories of 
the body are concerned, the works of Nicolelis (2011) and Greiner (2005, 2010) were consulted. 
When referring to the design and innovation area, we turned to Manzini (2008), Margolin and 
Buchanan (1995), Brown (2010), Bonsiepe (2011ab), and Thackara (2008). The results of 
this research showed that knowledge of and investigation into these potentialities can supply 
project activation strategies, creative resources and means of interaction between people and 
products, spaces and services, contributing towards a projective action, that is more innovative, 
sustainable and coherent with the urgencies of the historical and cultural context, as well as 
promoting positive impacts on the systemic progression scale.

Keywords: design, critique of creation processes, sensory communication and innovation 
processes.
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A presente tese é um desdobramento de algumas questões advindas da pesquisa de 

mestrado, a qual se propunha a compreender os mecanismos geradores da comunicação 

tátil no design de superfície a partir de um estudo processual. Durante a pesquisa, 

no intento de compreender os possíveis meios dessas ações comunicacionais, foram 

observadas outras formas de ativação sensorial em diferentes origens projetuais que 

mereciam um estudo à parte. 

Nesse sentido, nos propusemos aqui a explorar as potências comunicacionais 

do corpo e a refletir sobre possíveis contribuições das inteligências sensoriais no 

desenvolvimento do campo do design, buscando estratégias comunicacionais mais 

abrangentes, capazes de envolver e ativar esferas imateriais do conhecimento humano.

O embasamento teórico para a análise dos projetos parte do respaldo da crítica 

de processos de criação (SALLES, 2006), que entende o desenvolvimento do percurso 

criativo como uma rede de associações de movimentos tradutórios estabelecidos entre o 

universo da práxis1 e o universo das ideias. A perspectiva processual de base semiótica peirciana 

(SEBEOK, 1991; COLAPIETRO, 2003) também estabelece diálogos com os estudos 

sobre a complexidade (MORIN, 2002). Por tratar-se de uma teoria que busca explorar 

os processos de criação, acolhe em sua própria existência a possibilidade de expansão e de 

inter-relações com outras teorias e áreas de pesquisa. A dinâmica inferencial da rede de 

signos permeia todas as instâncias do conhecimento humano, penetrando também no 

entendimento do corpo.

Tal dinâmica nos permite buscar áreas de contato entre a crítica de processo 

e as teorias que compõem os estudos do corpo e da cognição (GREINER, 2005; 

NICOLELIS, 2010; MERLEAU-PONTY, 1999; BASBAUM, 2005, entre outros), 

estabelecendo possíveis diálogos nessa relação que indiciem a interconexão semiótica 

1 De acordo com a perspectiva processual, o universo da práxis refere-se à dimensão que abarca o contexto, 
a tecnologia, os meios de produção, o material, etc. E o universo das ideias à dimensão cognitiva e cultural - 
propósito criativo guiado pelo conjunto de valores e crenças de uma pessoa (FREITAS, 2009).
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da rede criativa-cognitiva-cultural, o que contribuiria para uma melhor compreensão dos 

mecanismos geradores das capacidades perceptivas e cognitivas do corpo no processo 

de criação em design.

A partir de um mapeamento de projetos oriundos de diferentes campos do 

conhecimento humano, procuramos abarcar o maior número de referências possíveis 

sobre a amplitude da ativação da comunicação sensorial. No decorrer do trabalho, 

veremos meios de ativação sensória desde o nível neuronal, como no projeto Walk 

Again, de Miguel Nicolelis, até as esferas sociais, como no projeto NeoNurture, da Design 

that Matters. O objetivo é mostrar que a comunicação perceptiva do corpo é plural em 

suas formas de ativação, transitando entre as dimensões biológicas e culturais, por meio 

de gestos e movimentos corporais; de ações e práticas desenvolvidas com o meio; na 

capacidade de estender a noção de corpo através de outros dispositivos; e através das 

relações sociais. 

Em sintonia com as tendências mundiais de busca por meios de desenvolvimento 

mais inovadores e autossuficientes para lidar com as emergências contemporâneas, 

o design vem assumindo um caráter mais estratégico tanto no formato, visto que 

muitos projetos de design se referem à idealização e ao desenvolvimento de processos 

estratégicos para interação (MANZINI, 2008), quanto como metodologia de trabalho 

(design thinking) centrada no usuário, buscando promover inovações a partir de estratégias 

criativas e sendo utilizado como ferramenta de gestão em diferentes áreas.

É possível observar o crescimento dos campos dedicados ao desenvolvimento 

de processos de interação comunicacional, tais como: controle e qualidade de serviços; 

experiência do usuário (user experience-UX); desenho de interfaces de relacionamento 

(físicas e virtuais); exploração das potências comunicacionais; meios de produção e 

gestão sociais e sustentáveis. Algumas empresas atuantes no mercado já colocam em 

prática novas formas de atuação do design, ampliando as áreas de atividade e campos de 
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convergência através do reconhecimento e aprimoramento do trabalho multidisciplinar, 

isto é, encorajando a comunicação entre os intérpretes do processo criativo como 

abordagem estratégica para a inovação, incluindo também e principalmente os futuros 

usuários e consumidores. Dentre elas, destacam-se: Design Echos (Brasil); Design that 

Matters (EUA); Design Other 90% (EUA); Positive Deviance (EUA) e Ideo (EUA). 

Segundo Margolin e Buchanan (1995), esse alargamento do escopo de trabalho 

do design em direção ao relacionamento deve-se a uma confluência de circunstâncias 

advindas do processo de desenvolvimento histórico-econômico mundial, que 

impulsionou a sofisticação do mercado a buscar soluções com valores de relevância 

imateriais focados na experiência, movimentando as relações de produção e compra 

em direção à eficiência funcional e ao valor estético, sem prescindir dos compromissos 

sociais e meios mais sustentáveis. O designer Victor Papanek também reforça essa 

posição, que tonifica a responsabilidade de exercer a prática do design: 

Design must become an innovative, highly creative, cross-disciplinary 

tool responsive to the true needs of  men. It must be more research-

oriented, and we must stop defiling the earth itself  with poorly-de-

signed objects and structures […] In an age of  mass production when 

everything must be planned and designed, design has become the 

most powerful tool with which man shapes his tools and environ-

ments (and, by extension, society and himself). This demands high 

social and moral responsibility from the designer. It also demands 

greater understanding of  the people by those who practise design 

and more insight into the design process by the public.2 (2009: 1-2)

2 “O design deve tornar-se uma disciplina inovadora, altamente criativa, interdisciplinar e compreensiva 
às reais necessidades do homem. Deve ser mais orientada à pesquisa e parar de contaminar a própria terra 
com objetos e estruturas mal projetadas […] Em um momento de produção em massa, quando tudo deve 
ser planejado e projetado, o design se tornou uma ferramenta poderosa com a qual o homem modela seus 
dispositivos, ambientes (e, por extensão, a sociedade e a ele mesmo). Isso demanda uma alta responsabilidade 
social e moral por parte do designer. E também demanda um entendimento mais abrangente das pessoas 
por aqueles que praticam o design e mais discernimento sobre o processo de design por parte do público” 
(tradução nossa).
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O design é um mediador de códigos informacionais ativados pelo corpo e o meio. 

E, da mesma forma, o corpo e o meio também são mediadores de códigos informacionais 

ativados pelo design. Um é evidência da ação do outro. À medida que o contexto ganha 

complexidade, o design também se expande através de novas interações. Nesse sentido, 

ele visa, por meio de seu exercício, desenvolver formas, processos e estratégias para um 

viver melhor (MANZINI, 2008; PAPANEK, 2009), deixando evidente que é uma área 

legítima do conhecimento humano3 e que está em plena expansão.

Entre infinitas possibilidades de repensar os meios e propósitos do 

desenvolvimento criativo do design, optou-se por focar esta pesquisa na compreensão 

das potências comunicacionais plurissensoriais do corpo. A escolha do recorte justifica-

se pela constatação de que o corpo, em toda a sua capacidade perceptiva e cognitiva, 

pode oferecer recursos para se promover uma dimensão projetual mais eficiente e 

agradável às pessoas e, quiçá, mais sustentável e fértil em suas premissas e propósitos, 

fomentando processos inovadores. 

A presente tese foi dividida em três momentos, visando, em cada um deles, 

aprofundar algumas questões que permeiam a relação entre contexto, corpo e design no 

processo criativo.

O primeiro capítulo, Comunicação Social, Conectividade e Geração de Valor, busca traçar 

um panorama do contexto social, econômico e cultural contemporâneo, discutindo 

algumas questões prementes que emergem da relação com as novas mídias e tecnologias, 

as quais estão redesenhando o cenário criativo, gerando novas oportunidades de negócio 

3 Atualmente a CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) categoriza 
o design como subárea do conhecimento, pertencente à grande área das ciências sociais aplicadas. 
Fonte:<http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIe
s&codigoArea=61200000&descricaoArea=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+&descricaoAreaC
onhecimento=DESENHO+INDUSTRIAL&descricaoAreaAvaliacao=ARQUITETURA+E+URBANIS
MO>. Acesso em: 19 jun. 2014.
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e ressignificando valores de mercado.

Dedica-se o segundo capítulo, O Corpo em Ação, à discussão das potencialidades 

comunicativas e criadoras do corpo, explorando suas múltiplas extensões físicas, 

sensórias e cognitivas, assim como os impactos do desenvolvimento tecnológico e 

das novas mídias no entendimento do corpo. Busca-se, com isso, compreender como 

eventuais mudanças dos paradigmas do entendimento do corpo afetam os processos 

criativos do exercício do design.

O terceiro e último capítulo, Repensando o Design, pondera sobre a potência política 

do design como atividade de impacto social capaz de promover inovações sistêmicas, 

alterando significados, desenvolvendo novos processos produtivos e novas lógicas culturais 

e engendrando o crescimento econômico quando aliado a instâncias públicas e privadas.
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CAPÍTULO I

Comunicação Social, Conectividade e Geração de Valor
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1.1. Trabalho imaterial, comunicação social e geração de valor

Em seu insigne filme Tempos Modernos (1936), Charles Chaplin retrata e questiona 

a sociedade industrial em plena expansão. Na contracorrente desse processo, o notório 

personagem Carlitos, pelo qual o ator se tornou conhecido, busca manter seus ideais 

de liberdade e felicidade, lutando contra uma vida subjugada aos propósitos egoístas 

do lucro a qualquer custo, advindos do sistema industrial (ARAÚJO, 2011). Tal como 

anuncia a introdução do filme, trata-se de “Uma história sobre a indústria, a empresa 

privada e a cruzada da humanidade em busca da felicidade”. 

A imposição da lógica industrial é retratada por meio de metáforas que representam 

de forma inconteste a domesticação do corpo. Uma delas é a sequência de cenas iniciais 

do filme: ao som vibrante de uma marcha, um rebanho de ovelhas, dentre as quais figura 

uma ovelha negra, sai do redil; tal imagem é equiparada à de um mesmo movimento, 

qual seja, ao de uma multidão de homens saindo do metrô para se dirigir ao trabalho, 

andando em fila pelas ruas, apressando-se para chegar pontualmente a seus postos e 

alinhando-se para bater o ponto de entrada na fábrica (Imagens 01-08). Uma vez iniciada 

a jornada, exaustivamente repetitiva, a marcha do trabalho mecânico continua. Não há 

tempo para pensar, para criar. E a Carlitos cabe apenas a tarefa de apertar um parafuso 

sem perder o compasso rígido ditado pela máquina, o que demanda um excepcional 

esforço. O corpo do anti-herói custa a ajustar-se às normas de padronização, porquanto 

é um corpo rebelde e, assim como a ovelha negra, representa a força criativa contrária 

às amarras limitadoras da indústria.

O corpo dócil e submisso é, de tal forma, “engolido” pela grande máquina 

industrial que em um determinado momento Carlitos cai nas engrenagens da linha de 

montagem. A ideia de mecanização ultrapassa o chão de fábrica e se estende à casa 

das pessoas, modificando seus comportamentos e seus hábitos, e instaurando uma 

nova noção de uso do tempo, de práticas e lógicas que influenciaram no processo de 
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01-08. Cenas do filme Tempos Modernos. Fonte: DVD Tempos Modernos, 2014. 
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urbanização e construção da sociedade moderna.  

Os séculos que se seguiram à Revolução Industrial foram marcados pela 

especialização, robotização e sofisticação das técnicas e dos processos industriais que 

evoluíram com a sofisticação do mercado consumidor. A dinâmica da relação empresa/

cliente se dissociou do plano cartesiano, da produção desenfreada, dos produtos-padrão e da 

“passividade” do consumidor do século XX, quando entraram em cena o desenvolvimento 

da experiência emocional e o consumidor-criador. A partir daí, o comportamento do 

consumidor começou a se diferenciar, sobretudo pela intensa participação nos processos 

de criação e desenvolvimento dos produtos e serviços disponibilizados no mercado, 

intensificado pelas possibilidades comunicacionais das redes digitais.

Segundo Lazzarato e Negri (2001), houve então uma transição de back-office 

(trabalho clássico dos serviços) para front-office (as relações com os clientes). A relação 

com o consumidor passou a ser priorizada, e o modo de produção sofreu alterações, 

havendo uma integração entre produção e consumo. Nesse sentido, ambas as partes – 

produtor e consumidor – começaram a beneficiar-se dessa relação, abrindo espaço para 

a inovação e a diversificação de ideias. 

Atualmente, a capacidade de uma empresa em estabelecer um vínculo com seu 

público certamente determinará seu crescimento no mercado, uma vez que a motivação 

de consumo é, cada vez mais, definida pela exploração subjetiva da esfera emocional e 

movida pela busca por signos de conteúdos imateriais. Uma associação ou colaboração 

das pessoas com as marcas (empresas, instituições, etc.) se dará apenas quando se 

estabelecer um sistema de troca simbólica relevante na vida dessas pessoas. Assegurar 

uma boa relação com o consumidor passa a ser o objetivo estratégico das empresas e 

até mesmo das indústrias pesadas. A terceirização de serviços e o modo de produção 

just in time mostram que, economicamente, as empresas contemporâneas também 

são fundamentadas no intercâmbio de informação, fator que se encontra no final do 
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processo de produção: a venda e a relação com o consumidor. “Um produto antes de 

ser fabricado deve ser vendido” (LAZZARATO e NEGRI, 2001: 43), o que ressalta a 

importância da validação social dentro da cadeia produtiva.

As diferenciações funcionais se somam aos vínculos emocionais e simbólicos no 

capitalismo das imagens (RIFKIN, 2001) da era da produção imaterial (LAZZARATO e NEGRI, 

2001). A cultura da comercialização da imagem se desdobra aos poucos em uma cultura 

que atua na dimensão da experiência, criando subjetividade através de valores simbólicos. 

Uma produção centrada na experiência não se consome na aquisição do 

“produto”, mas se alarga através de conexões sígnicas dos conteúdos informativos e 

valores culturais, criando novos ambientes ideológicos e culturais. A imagem se dissocia 

do produto e passa a representar todo um universo cognitivo e cultural que abrange 

inclusive o objeto; a experiência que uma marca pode proporcionar está mais próxima e 

participativa da realidade das pessoas. Pode-se dizer que, para alguns setores do mercado, 

a experiência passa a ser o “produto” em si. A compra do objeto físico já não é essencial 

para vivenciar a experiência (FREITAS, 2009).

De acordo com Lazzarato e Negri (2001), o trabalho imaterial é a interface da 

nova relação entre produção e consumo. É ele o responsável por ativar essa relação, a 

partir da relação social com o consumidor e/ou com a cooperação produtiva, e também 

por organizá-la, através dos processos comunicativos, constantemente renovados pelo 

próprio trabalho imaterial. O público tende a tornar-se um “modelo” de consumidor. 

Seu imaginário e suas necessidades são os objetivos de materialização comunicativa e 

potenciais produtores simbólicos, reativando a cadeia semiótica. 

A chave da relação da produção de signos e experiências (trabalho imaterial) se 

encontra, portanto, na potencialidade comunicativa do corpo e na forma como este se 

relaciona com outros corpos. “O trabalho imaterial produz acima de tudo uma relação 
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social (uma relação de inovação, de produção e de consumo) e somente na presença 

desta reprodução a sua atividade tem um valor econômico” (LAZZARATO e NEGRI, 

2001: 46).

O corpo se torna, então, uma intersecção do desenvolvimento criativo do trabalho 

imaterial, para o qual a comunicação sensorial é parte essencial, uma vez que é por meio 

da sensibilização dos sentidos humanos que temos a experiência. 

Ao lidar com essa rede viva que é o corpo, não podemos esquecer que as 

experiências são processos coativos e coevolutivos gerados e engendrados pelo corpo e o 

ambiente que o abriga (GREINER, 2005). Essa relação, invariavelmente e em diferentes 

níveis, sempre transforma a pessoa que as vivencia. Dessa forma, as experiências são 

integradas à rede de inteligência cognitiva e perceptual da ideia de si mesmo e da ideia de 

mundo. A experiência se dilata por meio do corpo, da memória, das práticas e exercícios 

culturais, e é frequentemente ativada pelas tramas midiáticas, que conectam e ampliam 

os meios de obtenção e geração de informação. O poder de trocar, veicular, espalhar 

e ressignificar informações, proporcionado pelas mídias digitais, conferiu às pessoas 

a possibilidade de uma atuação mais intensa nos processos de criação dos produtos e 

serviços consumidos por elas. Por impulsionar a mais-valia (autoprodução do capital) 

pós-industrial, todo esse processo deixa patente que é na comunicação social que reside 

o poder de equilíbrio e desequilíbrio do mercado.

Seguindo o raciocínio dos estudiosos italianos, o movimento da “pulsão de 

consumir” do mercado responde a um encadeamento sígnico gerado pela construção da 

comunicação social, donde se depreende que a relação de compra não está vinculada ao 

efeito do produto em si. O motor da produção (empresarial/industrial) contemporânea 

é, portanto, a produção das relações sociais fundamentada no trabalho imaterial, tendo 

como matéria-prima a “subjetividade e o ‘ambiente ideológico’ no qual esta subjetividade 

vive e se reproduz” (Idem, 2001: 46). 
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O potencial de conectividade entre as pessoas determinará o desenho dessa rede de 

interações, assim como sua capacidade de ação dentro delas, colocando às claras a relação 

de capital ocultada pela produção de base material. O estado de processo aberto e criativo 

da semiose, intrínseco às redes, isto é, as traduções e interações de signos, faz emergir novas 

relações comunicacionais, novas lógicas de compreensão e de ação no mundo, inovando 

continuamente as formas e condições da comunicação, do trabalho e do consumo. 

Isso comprova a hipótese proposta por Lazzarato e Negri, segundo a qual o 

processo de produção da comunicação tende a tornar-se imediatamente um processo de 

valorização. Logo, a produção da subjetividade deixa de ser somente um “instrumento 

de controle social (pela reprodução das relações mercantis) e torna-se diretamente 

produtiva, porque em nossa sociedade pós-industrial o seu objetivo é construir o 

consumidor/comunicador” (Idem, 2001: 46-47).

A crescente força do consumidor/comunicador sinaliza a rápida desvinculação 

da estandardização, dos conceitos de massa, da domesticação do corpo, dos princípios 

de organização e produção taylorista/fordista da produção e do desenvolvimento 

contemporâneos. E segue rumo a um desenvolvimento de ativos humanos, culturais 

e territoriais que tenta se afastar da imposição de valores e aproximar-se da inclusão 

através de uma relação mais integrada entre os meios e os fins do desenvolvimento 

produtivo (THACKARA, 2008: 15). Como organismos integrantes desse processo, 

as empresas e indústrias caminham lentamente para o entendimento de uma nova 

lógica de pensamento, criação, produção e mercado, fundamentada na exploração da 

complexidade da comunicação e da colaboração. O trabalho de fundo criativo, como 

o design, é um trabalho imaterial, responsável por mediar processos de construções, 

justaposições e reformulações dos códigos informacionais das relações sociais. Trata-

se, pois, de um potencial gerador de subjetividade que se torna tangível por meio de 

processos comunicativos. É, ainda, uma atividade de esforço coletivo entre criadores, 

intermediários e consumidores. 
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A mercadoria pós-industrial é, portanto, resultado de um processo de criação 

cooperado que envolve todos aqueles que estão entre as duas pontas do trajeto produtivo 

e que muitas vezes se fundem no que podemos chamar de corpo-criador ou consumidor-criador. 

A fusão daquele que “detém a capacidade de comprar com aquele que detém a capacidade 

de criar” nos leva a refletir sobre as mudanças do paradigma do corpo nos âmbitos social, 

cultural e histórico, que fazem emergir novas perspectivas no entendimento do corpo 

cognitivo-perceptivo. Isso resulta dos enlaces entre corpo individual (em referência às 

propriedades biológicas) e corpo coletivo (propriedades culturais), que são e sempre foram 

realidades interligadas. O consumidor-criador nada mais é do que o corpo, detentor de 

uma potência criativa, em ação criativa e/ou empreendedora. 

A dinâmica econômica atual é bem diferente do cenário em que culminou a 

Revolução Industrial no século XVIII, período de estruturação do design. A economia já 

não funciona em um sentido unidirecional, tendo a Europa Ocidental como grande centro 

de tendências e desenvolvimento do mundo, e os outros países em desenvolvimento como 

colônias provedoras (THACKARA, 2008). O conteúdo da produção contemporânea e 

as relações de mercado permitem a emergência de novos polos de desenvolvimento, 

espaços que, por sua vez, associam “território, organizações, conhecimento, tecnologia e 

um repertório de ações sobre tais estruturas concretas e abstratas” (MEIRA, 2013: 40). 

Novos tratados de comércio e aglutinações econômicas buscam oferecer facilidades e 

benefícios nas transações de comércio exterior, impulsionando o crescimento econômico 

através de produções locais. E, apoiada pela integração tecnológica, a relação econômica 

se reorganiza de maneira distribuída, formando uma grande rede mundial de comércio 

de produtos e serviços (CHARAN, 2013). 

 A competitividade econômica, que um dia se baseava no preço para produtos 

commodities, transiciona para a competição do valor de marca com foco em serviços, 

vislumbrando uma conciliação entre a criação e o desenvolvimento com foco 

na sustentabilidade, o que não se trata apenas da sustentabilidade ecológica, mas 
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também econômica, das pessoas e das empresas; sustentabilidade ambiental, cultural; 

sustentabilidade da saúde e das emoções, pessoal e coletiva (CHARAN, 2013; 

THACKARA, 2008; MORIN et al., 2003a, 2003b, 2005, 2010, 2012). 

1.2. Sobre a conectividade e a geração de valor

Vivemos em um período de mudanças profundas, uma transição da era industrial 

para um período de conectividade global descentralizada, voltado ao trabalho criativo-

intelectual e focado no desenvolvimento humano. As chamadas era do conhecimento, 

era social, era imaterial, era da cultura da convergência, era da informação e era digital 

são modeladas a partir da conexão entre as pessoas, das pessoas com o seu ambiente e 

da capacidade de gerar conhecimento a partir dessas conexões, permitindo a construção 

de novos espaços de comunicação (CASTELLS, 2003 e 2012; GORE, 2013; MEIRA, 

2013; MORIN, 2010). 

De acordo com Castells, a função da internet na era do conhecimento pode ser 

comparada à da eletricidade na era industrial, devido à sua “capacidade de distribuir a 

força da informação por todo domínio da atividade humana” (2003: 7). Assim como 

a energia elétrica tornou possível o desenvolvimento dos processos produtivos das 

fábricas, da sociedade industrial e da sua cultura corporativa, a internet passou a ser a 

base tecnológica para outros processos de produção e negócios, organizando a sociedade 

num sistema descentralizado de conexões: a rede. 

Ainda que a formação de redes seja uma prática conhecida do homem, uma 

vez ressignificadas pela internet e pelas tecnologias da comunicação e informação, elas 

ganham uma complexidade surpreendente, não sendo possível assegurar ao certo os 

efeitos ocasionados por sua expansão geográfica, tampouco seus desdobramentos na 

vivência planetária. Graças à sua flexibilidade e adaptabilidade inerentes, características 

essenciais para sobreviver e prosperar em um ambiente de rápida mutação, as redes 
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avançam por todos os domínios da vida e do conhecimento humano. 

Morfologicamente, as redes são uma estrutura mutável, uma formação em 

processo essencialmente dinâmica, formada a partir de fluxos e interações que 

impulsionam um movimento contínuo de avanços e retrocessos, às vezes sutis, às 

vezes radicais. O ambiente das redes implica um estado relacional (SALLES, 2006: 24), 

orientado pela interconectividade, que abriga a ambiguidade, a imprevisibilidade e a 

multidimensionalidade, fatores inerentes a um sistema complexo. 

O paradigma das redes é uma realidade do nosso tempo, e essa mudança representa 

um abalo sísmico nos pilares científicos e filosóficos do mundo contemporâneo 

(ALMEIDA, 2008). O fim das “certezas” (MORIN, 2010) estremeceu os alicerces 

de tudo o que conhecemos por realidade, revelando um outro universo tão amplo e 

complexo que muitas vezes pode ser assustador, mas que oferece, ao mesmo tempo, 

novas ferramentas e possibilidades para abordar o mundo, propondo novas maneiras de 

construir as relações interpessoais e as relações com o ambiente em que vivemos. 

 A rede dinâmica é o símbolo da ciência do século XXI, deixando 

para trás a ideia de unidade central da era atômica. Oposta à sim-

plicidade do átomo, a rede canaliza o poder confuso da complexi-

dade. […] A única organização capaz de crescimento sem precon-

ceitos e aprendizagem sem guias é a rede. De fato, uma pluralidade 

de componentes realmente divergentes só pode manter-se coerente 

em uma rede. Nenhum outro esquema – cadeia, pirâmide, árvore, 

círculo, eixo – consegue conter uma verdadeira diversidade fun-

cionando como um todo (KELLY apud CASTELLS, 2012: 117).

Nesse sentido, como constata Kelly, a lógica interativa das tecnologias da 

informação é a convergência da rede em processo e a natureza não fixa das relações 

humanas cada vez mais complexas. Como consequência, a ideia de globalidade nunca 
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esteve tão viva. Tal como propõe Morin (2013), conhecemos uma globalização plural 

que pode ter começado com a expansão econômica das relações de comércio, mas que 

se propagou através da política e também da cultura. 

A disseminação e a influência da era digital ampliaram e descentralizaram o campo 

das possibilidades de ação criativa, transformando o status quo da realidade industrial 

e fazendo emergir novos hábitos e padrões de valor em uma dinâmica complexa e 

hiperconectada, integrada e altamente interativa. Atualmente, a possibilidade de ver e 

ser visto não só empodera empresas e pessoas como as instiga a experimentar novos 

caminhos criativos. A virtude da visibilidade trouxe à luz muitos temas locais que 

rapidamente se tornaram temas globais. As relações que conectam ideias e negócios hoje 

estão distribuídas em muitos centros de fluxos híbridos, que conectam espaços físicos 

e virtuais, de diferentes tamanhos e potências, o que confere a essa rede um caráter 

multidimensional e multidirecional.

Esses novos espaços estão mudando a regra do jogo, estimulando outras 

habilidades cognitivas e gerando oportunidades. A expansão da potencialidade do lugar 

favorece interações de todos os tipos e a qualquer momento e localidade. A internet 

democratizou o poder criativo, diminuiu as fronteiras geográficas, apresentando uma 

relação interconectada de dados e pessoas. Ao disponibilizar uma ferramenta de uso para 

todos, ela não só ofereceu acesso à informação, mas à participação ativa e de geração de 

conteúdo (MEIRA, 2013).

Em busca de melhores políticas de convivência planetária e de melhores 

performances produtivas, a ambição pela padronização ou nivelamento de medidas 

empresariais, governamentais e também criativas ainda persiste em todos os campos 

do conhecimento – ressalte-se que as tendências de mercado ganham mais força 

em um ambiente hiperconectado. No entanto, há uma força oposta à padronização. 

Nota-se que propostas criativas que provocam rupturas radicais e desestabilizam o 
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contexto sociocultural ganham cada vez mais destaque no cenário econômico, também 

impulsionadas pela cultura hiperconectada. A subversão de padrões de mercado introduz 

novas dinâmicas comunicacionais e criativas, que, se bem-sucedidas, seguirão ativas nos 

processos tradutórios da rede cultural.

 A relação paradoxal, por sua vez, é complementar. Sempre esteve presente, mas 

ganha evidência na organização em rede. É na presença de um oposto que se afirma a 

existência de outro, e essa é a inseparabilidade das diferentes nuances da comunicação 

humana. Segundo Morin (2013: 14), “estamos diante de círculos virtuosos nos quais 

dois contrários podem ajudar-se reciprocamente”. Na condição de ser múltiplo, 

permeiam as extensões do ser e do fazer humano, colocando em questão o público e o 

privado, o mundial e o local, o coletivo e o individual, a visibilidade e a invisibilidade, o 

anonimato e a autoria. A velocidade de movimentação de dados agiliza o trabalho, mas 

traz também a sobrecarga informativa e a experiência do encurtamento do tempo. A 

relação paradoxal coexiste na liberdade e no aprisionamento do uso, da mobilidade, do 

tempo e da privacidade. Os desafios mundiais também são desafios locais, na medida 

em que se pode contribuir para desenvolver uma solução de mudança ou agravante para 

uma situação, revelando ou ocultando responsabilidades por trás do anonimato a partir 

de qualquer lugar do globo. 

“A compreensão da complexidade comporta uma terrível dificuldade. Ao levar 

em conta as bifurcações, as engrenagens que levam ao pior e ao melhor, e não raro a 

ambos, ela enfrenta constantemente o paradoxo da responsabilidade/irresponsabilidade 

humana” (MORIN, 2013:15). Um dos grandes desafios do cenário complexo em que 

vivemos é o uso inteligente da tecnologia para aprender a lidar com as relações paradoxais 

intensificadas e amplificadas na era digital. O crescente número de pessoas conectadas 

– atualmente são mais de duas bilhões – multiplicou os modelos de negócio, remodelou 

as organizações sociais e os padrões de comportamento de formas não imaginadas 

antes da era da internet e da informática. Além das pessoas, o número de dispositivos 
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digitais ligados a outros dispositivos e máquinas, que funcionam com ou sem a presença 

humana, já supera a população do planeta (GORE, 2013: 47). 

A facilidade de se comunicar no espaço virtual encurtou distâncias nas relações 

pessoais e também nos negócios e deu outro significado à ideia de relacionamento. 

No entanto, existir através de um perfil virtual nas páginas da web, dos blogs e das redes 

sociais é apenas uma pequena parte do que se pode chamar de participação na rede. 

O retrato de atividades, hábitos e interesses do que se escolhe apoiar ou participar, se 

não trabalhados, são apenas dados. Nesse sentido, acessar ou utilizar a ferramenta da 

internet não necessariamente resulta em geração de conhecimento. 

 Até que ponto estamos apenas movimentando dados e acumulando informações 

diversas, e até que ponto estamos criando novos espaços de exploração do conhecimento? 

O excedente de tempo e de potência criativa, denominado por Clay Shirky (2010) de cognitive 

surplus, é apenas matéria bruta se não damos significado a ele. É claro que essa é uma 

opção que cabe a cada indivíduo. Seja com objetivos comerciais ou como entretenimento, 

o aproveitamento da relação tempo/internet é um indicador do desenvolvimento criativo 

e do impacto que geramos com o uso dessa ferramenta ao longo dos anos. A produção de 

conteúdo que gere diálogos é extremamente relevante, porquanto aquilo que criamos está 

diretamente relacionado ao que consumimos no final: “[…] coletivamente não somos 

apenas fonte de excedente cognitivo; também somos pessoas desenhando o uso do 

mesmo, através da nossa participação e das coisas que esperamos dos outro” (SHIRKY, 

2010: 30). E é disso que trata a conectividade: ação criativa.

A ação criativa é um divisor de águas no que tange à participação dentro das 

redes, seja amadora ou de caráter profissional. Com o acesso a ferramentas, todos 

podem pesquisar, criar e desenvolver; é um poder que pode ser utilizado de maneira 

ativa ou passiva. A questão reside em como motivar as pessoas à participação ativa e 

como potencializar o desenvolvimento criativo que elas já apresentam. O interesse das 
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pessoas, monitorado por mapas de conexões, likes ou compartilhamentos, não garante 

uma relação produtiva e é difícil prever se esse interesse resultará em um engajamento 

sério. A tomada de decisão e o cultivo de novos hábitos são motivados por diversos 

fatores e, possivelmente, a uma velocidade muito diferente da comunicação. 

Conectividade é uma força comunicacional viva e seu poder reside na ação das 

pessoas, dentro e fora da rede digital. Além do mais, essas ações ativam e engajam 

outras pessoas. Em outras palavras, a conectividade pode gerar um movimento 

colaborativo, cocriativo, sempre e quando houver motivação. O acesso e a possibilidade 

de estabelecer uma dinâmica de troca em tempo real alavancaram a participação pública 

nas decisões que impactarão suas vidas. Dificilmente alguma ação política, empresarial 

ou governamental escapará ao questionamento ou à aprovação das pessoas1, uma vez 

que são elas as detentoras não só das decisões de consumo, mas de todo o processo de 

criação e de comunicação, norteando o direcionamento criativo. É na presença do outro 

que se mantém pulsante a estrutura comunicacional, legitimando a ação criativa através 

do uso como função ou até mesmo como recurso para outra criação, gerando e sendo 

gerado por encontros de possibilidades criativas em constantes mutações, traduções e 

ressignificações que mantêm a dinâmica exploratória da rede. A hiperconectividade gerada 

pela era digital trouxe à luz a relação inferencial da criação, revelando e potencializando 

a realidade colaborativa do processo criativo. Tal processo potencializa ações de 

engajamento com finalidade produtiva e a geração de conhecimento: um simples usuário 

com acesso à participação torna-se um usuário-colaborador, podendo transformar os 

dados em informação, e a informação, em inteligência estratégica e criativa.

1 O indivíduo, o cidadão, o consumidor, o usuário, o público, o leitor, o criador e o designer. Por trás das 
relações contextuais e denominações sociais e culturais está a condição natural e multifacetada de ser uma 
pessoa.
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1.3. Estar em processo

A Wikipedia tirou a enciclopédia convencional das estantes e a transformou em 

digital e livre, ressignificando, uma vez mais, o valor do conhecimento por meio da 

democratização, em nível global, do acesso à informação. O formato proposto pela 

enciclopédia digital rompeu as barreiras que separavam os leitores dos criadores e 

permitiu que todos aqueles que quisessem contribuir com um projeto de importância 

mundial tivessem sua oportunidade. Por tratar-se de um sistema aberto, a tecnologia 

wiki, que permite a edição coletiva de documentos de maneira extremamente simples, 

não exige conhecimentos técnicos específicos por parte dos usuários e permite um 

aprimoramento, de maneira instantânea, das interfaces e atualizações constantes a partir 

de diferentes fontes.

 

 De modo geral, do ponto de vista tecnológico, a cultura digital goza de uma 

facilidade que permite, em atenção aos requisitos advindos dos consumidores finais, 

um rápido aprimoramento, a mudança ou a correção de percurso, sem que isso reflita 

negativamente no desempenho dos processos do negócio. Realidade contrária acontece, 

por exemplo, na indústria tradicional, em que qualquer mudança operacional exige um 

replanejamento detalhado, a fim de minimizar os custos com as “paradas” na lógica da 

“linha de produção” (MEIRA, 2013; GOLDRATT, 1993).

 O feedback das pessoas, associado à velocidade frenética com que avança a tecnologia 

digital, exerce uma grande pressão nas adaptações dos processos comunicacionais e 

de produção das empresas, exigindo novos produtos e serviços e, consequentemente, 

novos meios produtivos, mudando valores e promovendo inovações. A agilidade de 

aperfeiçoamento no ambiente digital influencia o universo da práxis, que busca meios de 

viabilizar alternativas de processos de produção mais sustentáveis e flexíveis, adaptáveis 

e customizados, a fim de acompanhar os movimentos do mercado sem comprometer 

as finanças.
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Do ponto de vista da usabilidade, o sistema aberto da Wikipedia se apresenta 

como uma rede em que se pode consultar sobre assuntos variados de maneira pontual. 

Pode-se, ainda, ampliar a pesquisa, relacionando o assunto desejado a outros adjacentes; 

promover associações entre os conteúdos de diferentes páginas; construir uma trama 

multidimensional de informações; ampliar a interação nas redes de busca e pesquisa, 

dentre outras possibilidades. Palavras-chave, tópicos mais buscados, temas relacionados 

são sistemas auxiliares que podem nortear a navegação e até mesmo servir como uma 

memória externa de buscas anteriores.

A Wikipedia é um serviço em permanente processo de melhoria e de construção, 

elaborado por milhares de pessoas engajadas na proposta oferecida por essa enciclopédia 

digital. A dinâmica processual, evidente na construção coletiva, permeia as conexões 

entre os conteúdos, bem como as possibilidades de criação e desenvolvimento da 

tecnologia e do design. A mesma organização em rede se mantém na gestão de negócios. 

Ao mesmo tempo que a Wikipedia é responsável pela coordenação do serviço global, 

ela escapa aos padrões das empresas convencionais, contando apenas com um pouco 

mais de uma centena de funcionários, segundo Jimmy Wales, cofundador da Wikipedia2.

As informações disponibilizadas pela Wikipedia conquistaram seu espaço como 

um recurso ou fonte de referência válidos, sobretudo porque foi possível construir 

uma rede de confiança no trabalho de leitores e voluntários que colaboram na gestão 

do conteúdo, ora escrevendo, ora corrigindo, cuidando para manter a qualidade e 

credibilidade das informações difundidas. 

Estar em processo é estar em plena ação criadora, é assumir incertezas como 

parte do caminhar criativo e estar aberto a oportunidades e desafios. As alterações são 

incorporadas, tornando-se a própria narrativa do projeto; o processo, antes ocultado, 

ganha valor funcional, revelando a todos os caminhos percorridos, seus acertos 

2 Cf. <http://wikimediafoundation.org/wiki/Keep_Wikipedia_Free>. Acesso em: 05 jun. 2014.
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09-10. Sobre a Wikipedia dentro da Wikipedia: códigos de programação e hiperlinks. Fonte: 
<en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia>. Acesso em: 02 jun. 2014.
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e percalços. É a ideia de work in progress, discutida por Salles (2010), na qual figura o 

conceito de inacabamento, que nada tem a ver com restrições externas, como falhas 

ou interrupção do projeto, tampouco com a ideia de estética do esboço (BERNADET 

apud SALLES, 2006). Trata-se do inacabamento intrínseco a todos os processos: os 

concretizados ou os que ainda estão por realizar-se. A possibilidade de ser modificado 

estará sempre presente, isto é, a finalização absoluta é inalcançável, se considerarmos 

que nos encontramos em estado de contínuo processo semiótico, seja no âmbito técnico 

ou na formulação perceptiva.

A facilidade oferecida pela tecnologia digital permite que muitas empresas 

coloquem à prova suas propostas, produtos e serviços através de testes, versões beta e 

protótipos, compartilhando até mesmo seu próprio processo criativo. Nesse sentido, 

assumir a condição de estar em processo se torna uma vantagem competitiva em relação 

àqueles concorrentes que afirmam uma condição final e fixa, em uma realidade em 

constante transformação.

Impulsionada pela melhoria contínua, feita de forma aberta a partir da colaboração 

dos internautas, que são usuários e criadores simultaneamente, a Wikipedia é o reflexo 

de uma cultura em processo, oferece acesso fácil, rápido e a capacidade de atualizar 

informação praticamente na mesma velocidade das correntes culturais. Todavia, seu 

grande ativo é a não cristalização do serviço dos meios de interatividade com as pessoas, 

o que mostra que toda criação é, em diferentes momentos e intensidades, uma relação 

cocriativa. Dela resulta uma aproximação entre indivíduos e funções, criadores e leitores, 

donde se depreende que instituição, serviço e produto se desenvolvem junto com as 

pessoas, no mesmo compasso que seus leitores e colaboradores, assumindo todos os 

benefícios e desafios que essa relação pode trazer.

A adesão das pessoas e o interesse em colaborar, compartilhando e gerando 

conteúdo informativo, é energia criadora e mantenedora da internet como meio de 
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comunicação e como infraestrutura dessa rede organizacional (CASTELLS, 2003). 

A conectividade ganha potência ao expandir a qualidade de visibilidade e iniciar uma 

relação de engajamento. A condição multifacetada e inferencial da comunicação e da 

ação criativa extrapola as dimensões sensíveis do indivíduo e passa a agir integrando o 

corpo individual a um coletivo.

O uso que, em uma primeira instância, é pessoal, na comunhão com o outro, se 

torna social, revelando a interdependência dessa relação. O uso social, colaborativo, é 

a própria expressão da conectividade coordenada: um dispositivo de poder atua como 

regulador da comunicação na rede. A pró-atividade dentro das redes conecta as pessoas 

de uma forma especial, confere a cada indivíduo o cargo de criador social, gerando uma 

dinâmica de unicidade e acelerando as possibilidades de geração de conhecimento, em 

outras palavras, a geração de valor.

Dentro dessa estrutura em constante movimento, o design é o conector em busca 

de possibilidades projetivas que favoreçam interações entre as pessoas, entre pessoas e 

dispositivos3, e também dos dispositivos entre si. 

O poder e o alcance da ação do design se expandem na medida da capacidade 

de transmutação comunicacional dos valores de diferenciação do mercado. Do mesmo 

modo, cresce a responsabilidade de tais ações, embora esteja registrada no código 

genético do design a “ideia de que sua razão de ser é melhorar a qualidade” de tudo 

que desenvolvemos (MANZINI, 2008: 15). Cabe a cada um a decisão de agir com 

responsabilidade em seu trabalho diário. Como integrantes dessa grande ecologia 

de relações, nos recai, sim, a responsabilidade de conscientização na produção e 

desenvolvimento das relações pessoais, econômicas e culturais mais sustentáveis.

3 Dispositivos são mecanismos de poder criados pela cultura que têm a “capacidade de capturar, orientar, 
determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos 
seres viventes” (AGAMBEN, 2009: 40). São artefatos, organizações, produtos, serviços, marcas e empresas, 
entre as quais existe uma eterna relação de interdependência com quem as criou.
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A internet é um ambiente fértil extremamente criativo e inovador, de natureza 

processual, que oferece a vantagem de ser uma constante versão beta que facilita a 

exploração de ideias e a expansão de conceitos. Isso pode ser uma grande vantagem 

competitiva, entretanto exige respostas rápidas frente à conectividade ativa das pessoas 

e à capacidade de adquirir e renovar habilidades.

Os processos criativos no design, influenciados pela cultura digital, não se resumem 

à busca por um resultado ótimo, mas a entender o sistema contextual e a encontrar 

estratégias que mantenham a vitalidade dessa relação em melhoria contínua ao longo do 

tempo. As habilidades de trabalhar o refinamento estético e a pontualidade funcional 

são ressignificados em multifuncionalidade técnica, comunicacional e informacional. 

Em projetos que envolvem inúmeros processos de comunicação, muitas vezes híbridos, 

que vinculam dispositivos físicos e virtuais, a capacidade pulmonar de gerar e regenerar 

uma mensagem verbal e sensorial definirá o que seja eficiência e estética. 

1.4. Processos de traduções e ressignificados

A inclusão das ferramentas das novas mídias na vida de cada pessoa parece ser um 

movimento natural, sobretudo para as gerações que cresceram com a tecnologia digital. 

Dos dispositivos portáteis e pessoais ao amplo universo dos aplicativos, a rede virtual 

(web) passou, em seus vinte e poucos anos, de um meio de desenvolvimento técnico para 

um meio de desenvolvimento comunicacional (CASTELLS, 2003; SHIRKY, 2010). A 

vivência da lógica tecnológica, tão infiltrada no cotidiano, tem uma coerência cultural e 

oferece mecanismos de usabilidade suficientes para que muitas pessoas possam acessar, 

desfrutar do entretenimento e realizar inúmeras tarefas de maneira eficiente. Ademais, 

pode ser uma plataforma criativa para aqueles que fazem uma outra leitura dessa mesma 

lógica, recriando suas regras, coerências técnicas e semânticas.
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O ambiente de experimentação comunicacional se constitui em plataformas 

emergentes (JOHNSON, 2011), espaços propícios a colisões causais entre diferentes 

campos e recombinações produtivas (MEIRA, 2013). Assim como as praças, os cafés, os 

bares e as universidades, a web representa um dos centros de comunicação mais populares 

do século XXI, por meio do qual se promovem, em escala global e em uma dinâmica 

acelerada, encontros entre pessoas e ideias. Através desse meio extremamente fértil, 

a habilidade da prática de construir plataformas constitui um comportamento muito 

significativo do nosso tempo. A flexibilidade e a adaptabilidade da rede permitem explorar 

os mais diversos meios e propósitos criativos. Fazer e compartilhar são comportamentos 

sociais que crescem vertiginosamente, o que resulta em algo surpreendentemente novo 

em relação ao comportamento focado no consumo nos primeiros anos da web. 

Se por muito tempo foram discutidas as capacidades da internet e dos computadores, 

muito pouco se discutiu sobre a influência das pessoas na construção dessas mesmas 

capacidades tecnológicas (SHIRKY, 2010). É claro que o ambiente criado pelo avanço 

tecnológico também influencia as dinâmicas culturais, todavia não se pode esquecer 

que essa é uma relação retroativa. O amadurecimento da tecnologia da internet trouxe à 

tona muitos desafios, alguns dos quais muito semelhantes àqueles experimentados pelas 

primeiras empresas em fins do século XIX. Em um certo ponto, a grande questão era 

como interagir com as pessoas e explorar as possibilidades comunicativas, administrar a 

arte das vendas e propaganda e nem tanto as fronteiras da tecnologia (BAYERS, 1999). 

O cenário do século XXI mostra que a evolução da infraestrutura tecnológica se 

direciona para uma organização em grande parte virtual, com uma capacidade assustadora 

de gerar, gerir e armazenar dados, chamada Big Data. Esse tipo de materialidade estrutural 

em “nuvem” diminuiu drasticamente os custos para se criar, testar e distribuir produtos, 

tornando-se mais acessível e gerando oportunidade para novos entrantes (YANG, 2014). 
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A tecnologia social que está se desenvolvendo é potencializada pela tecnologia 

da informação e da computação, embora não seja completamente determinada pela 

ferramenta em si. Quando utilizamos um network, “o ativo mais importante que 

podemos conseguir é o acesso às outras pessoas conectadas a essa rede” (SHIRKY, 

2010: 14). A emergência dessa força criativa e coletiva, moldada a partir do encontro 

entre o ser cognitivo e a tecnologia, parece validar-se com a presença do outro. Tornar-

se visível para o outro, bem como interagir com ele, se faz crucial no desenvolvimento 

criativo da economia digital. O contágio informativo promovido pela interação entre 

as pessoas é a própria manutenção da rede comunicativa. E enquanto a extensão de 

seu movimento de influência traduz o alcance quantitativo dessa ação, os comentários, 

discussões, reflexões, expansões criativas e ressignificações ao longo do tempo traduzem 

o impacto qualitativo nas estruturas culturais de uma sociedade. Os desdobramentos 

representam novas plataformas que emergem e remodelam mais uma vez o cenário 

cultural, ampliando as possibilidades de outros remix criativos e gerando novos ativos de 

valor cognitivo e econômico.

11. Imagem que representa a fusão entre computadores e comunicações, de acordo 
com o conceito de “computacional cloud”. Fonte: PAHLAVAN, 1995.
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Esse é o cenário que move o design atualmente. Seu desafio é lidar com fluxos de 

signos diversos e projetar as interfaces de interações físicas e virtuais: de programação, 

de comunicação e de interação. O acesso a ferramentas flexíveis e baratas removeu 

muitas barreiras que antes dificultariam o surgimento de novas propostas. A habilidade 

desenvolvida em manipular as interfaces das novas mídias tornou possível transformar 

a situação relacional das pessoas, que de espectadores passaram a partícipes ativos. A 

influência desse ambiente no processo criativo oferece meios variados para a criação 

a partir de qualquer ponto do planeta, empoderando as pessoas e ajudando a explorar 

ideias, a testar e a propor produtos e serviços de acordo com o contexto em que vivem. 

A Ushahidi é uma plataforma open source livre e interativa, capaz de agrupar 

informações e mapeá-las automaticamente segundo o local e a recorrência. Trata-se de um 

serviço desenvolvido no Quênia que colocou a África entre as nações impulsionadoras 

da era digital. O desenvolvimento da Ushahidi surgiu da necessidade premente de dar 

voz às pessoas e informar o país e o mundo sobre os desdobramentos da violenta 

disputa eleitoral que o povo queniano enfrentava no ano de 2007. Com o bloqueio da 

mídia principal – rádio e TV –, no intuito de afastar a intervenção de organizações e 

governos externos, a blogosfera, antes uma alternativa, passou a ser a principal mídia de 

acesso à informação. 

A ativista política Ory Okolloh já reportava constantemente os eventos daquele 

período. Num determinado momento, eram tantas ocorrências que Ory pediu aos 

leitores que enviassem seus testemunhos sobre os acontecimentos. Rapidamente o 

blog se tornou um espaço testemunhal que, através da compilação de Ory, deu voz a 

muitas histórias. A fim de otimizar o trabalho e poder publicar tantos acontecimentos 

simultâneos, Ory desenvolveu, em parceria com três colaboradores, a plataforma 

Ushahidi, que em suaíli significa “testemunho”, na qual aqueles que quisessem colaborar 

poderiam agregar a informação diretamente no site, sem intermediários. A Ushahidi 

mudou o fluxo da informação em nível mundial, posteriormente utilizado em diferentes 
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13. Pontos críticos mapeados em ocasião do terremoto e tsunami no Japão (2011). Fonte: 
<www.ushahidi.com>. Acesso em: 02 jun. 2014.

12. Inovação em monitoramento de crises online. Fonte: <www.ushahidi.com>. Acesso em: 02 
jun. 2014.

ocasiões e não somente onde outras mídias não podiam chegar e ouvir as pessoas. A 

partir de então, a plataforma foi utilizada para monitorar as últimas eleições no Brasil, 

localizar sobreviventes em zonas de risco no terremoto de 2010 no Haiti e no tsunami 

de 2011 no Japão, por exemplo.
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De acordo com Shirky (2010), a Ushahidi é um projeto de design que está 

embasado mais na oportunidade do que na superação da tecnologia vigente. Não é 

preciso estar no Vale do Silício, centro de desenvolvimento tecnológico atual. O design 

de oportunidade é resultado da criatividade e da inteligência estratégica na presença de 

um desafio, invertendo o mote: “pensando localmente (respondendo a seus próprios 

interesses e identidade) e agindo globalmente” (CASTELLS, 2003: 118).

O serviço consiste em um aplicativo simples, que pode ser alimentado a partir 

de diferentes fontes. Os criadores da Ushahidi souberam articular com inteligência 

ferramentas já disponíveis no mercado – como sms, geolocator, googlemaps, tecnologia wiki, 

rede social, e-mail e telefones com database – para atender a uma necessidade. Uniram 

tecnologias dispersas e criaram outra, expandiram o conceito de crowdsourcing, conectando 

os testemunhos de diferentes fontes em tempo real a partir dos mais variados veículos 

de comunicação e localizando esses indicadores no mapa. O conceito de crowdmapping, 

que também batiza um outro serviço oferecido pela equipe da Ushahidi, representa uma 

nova plataforma de comunicação construída a partir de plataformas já existentes. 

Da mesma forma, o Twitter nasceu a partir da soma de tecnologias já existentes 

e cresceu no mercado porque se colocou disponível como uma ferramenta de 

desenvolvimento criativo para outros projetos. Permitir o acesso livre aos dados de 

programação de interface garantiu que outros aplicativos e dispositivos eletrônicos se 

conectassem a ele. 

Entendendo que a visibilidade dentro da web pode abrir portas para um 

posicionamento de marca em nível global, ao expor o seu processo de desenvolvimento, 

o Twitter não só assegurou sua permanência no mercado como expandiu o sistema 

de conexões tecnicamente compatíveis, garantindo diálogos com diferentes produtos 

e serviços de interfaces comuns. A vantagem competitiva está na capacidade de ser 

reestruturado, reaplicado e modificado pelos próprios usuários, que contribuem com a 
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criação de outras possibilidades de uso, frente a diferentes necessidades. O design das 

culturas emergentes se beneficia do livre intercâmbio, muitas vezes desobedecendo a 

conceitos já estruturados. O espaço inferencial estimula infinitas criações, acelerando 

processos de inovação e oportunidades de negócio para si e para outros através de novas 

combinações e ressignificações, seja em termos técnicos ou culturais.

A exaptação – termo derivado da biologia e emprestado ao universo 

comunicacional por Johnson (2011) para explicar os fenômenos de deslocamentos de 

uso e significado intrínsecos à cultura humana – mostra como diferentes signos podem 

tomar significados e valores diferentes em diferentes momentos socioculturais. No caso 

do Twitter, é possível observar que as práticas virtuais foram, aos poucos, absorvidas 

como recurso cultural de estrutura comunicacional. É o caso do símbolo tipográfico @, 

que não só indica localização ou endereço eletrônico como também é utilizado para se 

referir ao nome de login de um usuário nas conversas de redes sociais, revelando a fonte 

ou destinatário no texto de um terceiro. 

O Twitter popularizou o hábito de escrever em 140 caracteres, uma tecnologia 

baseada na plataforma SMS. O que inicialmente poderia ser uma limitante criativa passou a 

ser o próprio recurso criativo, desafiando os usuários a escrever, em poucas palavras, desde 

receitas culinárias, textos jornalísticos até diálogos de sitcom. E, mais além, o agrupamento 

de tópicos com hashtags para facilitar o rastreamento de informações ou dados recorrentes, 

uma vez absorvido pela cultura popular como sistema comunicativo, pode conectar as 

pessoas, reunindo aqueles que compartilham não só dos mesmos interesses como também 

dos mesmos sentimentos, humor e ideias. Com a possibilidade de associação com recursos 

visuais, através do Instagram ou mesmo do Facebook, tudo o que precisa ser dito fica 

entre uma imagem de impacto e uma compilação de frases com hashtag, como o vídeo 

“‘#Hashtag’ with Jimmy Fallon & Justin Timberlake” (Late Night with Jimmy Fallon), que 

mostra, com muito humor, uma típica “#conversaçãocontemporânea”4. 

4 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=Kwq_GraOC9E>. Acesso em: 06 jun. 2014.
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15. Imagens do Twitter. Fonte: <https://twitter.com/>. Acesso em: 03 jun. 2014.

14. #Hashtag  - o símbolo virou gesto incorporado pela comunicação contemporânea. Fonte: 
<www.youtube.com/watch?v=57dzaMaouXA>. Acesso em: 03 jun. 2014.



48

16.Internet mapping project. Fonte: <http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Mapping_Project >. 
Acesso em: 03 jun. 2014.

Esses dados, quando reunidos em mapa de navegação, podem revelar tendências 

de comportamentos e ser transformados em inteligência estratégica. Softwares como 

“trendsmap.com” e “hashtracking.com” processam diariamente milhões de tweets e 

indicam no mapa quais são os temas mais comentados em determinadas regiões. Dessa 

maneira, pessoas comuns e empresas podem monitorar em tempo real desde a rotina de 

um amigo, campanhas publicitárias a eventos em outro continente.

A internet das coisas ou internet de todas as coisas (Internet of  Things – IoT; Internet 

of  Everything –  IoE) é uma realidade que está mudando a maneira como se desenvolvem 

experiências e também as experiências em si. Sua influência sob o design não apenas 

amplia a gama de oportunidades de atuação como também modifica a própria finalidade 

e as formas de pensar e fazer design. As abordagens, os métodos, os objetivos funcionais 

e comunicacionais estão sendo remodelados por um novo tempo, contexto e relação com 
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17. World wide web around Wikipedia. Fonte: <http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:WorldWideWebAroundWikipedia.png>. Acesso em: 03 jun. 2014.

as pessoas, sua interação com o mundo e outros dispositivos. As próprias dimensões 

projetuais são uma variável, e é possível que uma pequena iniciativa em qualquer parte 

do globo ganhe a atenção e a participação mundial em uma questão de dias e provoque 

um impacto profundo no comportamento cultural, tal como aconteceu com a Ushahidi.

Existe uma pró-atividade que dinamiza a conectividade coordenada. Esta, por sua 

vez, valida o interesse de todos em contribuir para a realidade que se organiza e se desorganiza 

a cada instante. E que vai além de medições de indicadores de compartilhamento. A 

experiência da comunicação além do complexo TV-indústria (GODIN, 2002: 13) mostra 

que a eficácia do bombardeio de anúncios e propagandas ficou no passado. A tática de 

comunicação que invade casas e e-mails normalmente recebe em troca a total indiferença 

por parte do público. Diante de uma infinita paleta de escolhas e tempo limitado para 

responder aos ataques de marketing, profissionais da criação estão mudando de estratégia, 

a fim de estabelecer novamente o contato com as pessoas. 
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Ao contrário da mídia televisiva, que por muito tempo agiu como mão única, 

pautada por anúncios de interesses direcionados, dividindo criadores e público em 

conglomerados de poder e simples espectadores, respectivamente (GORE, 2013; 

JOHNSON, 2011; GODIN, 2003), a internet, como ferramenta midiática, oferece 

meios para a livre troca de ideias e revive a capacidade de raciocinar em conjunto. Nesse 

sentido, a colaboração, os comentários e compartilhamentos das pessoas representam 

signos que reforçam a relevância do produto e serviço em questão, capaz de gerar valor 

de mercado, outorgando-lhes uma permanência cultural. 

Conscientes de serem parte de um grande complexo de redes, os consumidores-

criadores demonstram um maior interesse em produtos ou serviços que sejam capazes 

de contar uma história; que tenham um impacto relevante em suas vidas e também no 

conjunto social; que estabeleçam uma relação próxima e acessível dentro ou fora da 

rede. Em lugar de persuadir um consumidor à compra, busca-se engajar uma pessoa a 

colaborar em um movimento.

Foi o que fez a marca de calçados TOMS, com seu projeto One for One. A ideia é 

simples: a cada par de sapatos comprado, um outro par é entregue a uma criança. Através 

do compromisso de contribuir com a sociedade, a empresa desenvolveu um modelo 

autossustentável ao estabelecer a relação de um indivíduo com o todo. A TOMS oferece 

sapatos que cumprem sua função essencial, no entanto o design não está apenas no produto, 

na página da web ou na identidade visual. A proposta do design está atrelada à proposta do 

negócio, à forma como é executada e à rede comunicacional estabelecida entre as pessoas. 

Na TOMS, o processo de desenvolvimento e criação em design se alinha à manutenção da 

rede de dados e pessoas e à capacidade de geração de conteúdo com relevância. 
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18. Alcance de distribuição de calçados, óculos de grau e água no sistema One for One. Fonte: 
<http://www.toms.com/>. Acesso em: 03 jun. 2014.

A TOMS rompeu com muitos paradigmas de empreendedorismo e gestão de 

negócios e se tornou um exemplo de como medidas simples podem causar um grande 

impacto. Da mesma forma, a Ushahidi, o Twitter e a Wikipedia mostram que se trata do 

impacto que o produto ou serviço exerce na comunicação e como isso afeta a vida das 

pessoas. Estamos no limite onde existe a possibilidade para tudo e ao mesmo tempo já 

não há espaço para qualquer coisa. O “mais do mesmo” provavelmente será descartado, 

uma vez que não oferece um estilo suficientemente motivador e relevante. 
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O relacionamento distante através de “avatares”, muitas vezes robóticos, como 

o serviço de telefonia ou TV a cabo, ainda é uma das experiências mais indesejáveis no 

relacionamento com o consumidor. O design de serviços, assim como a experiência 

do consumidor, são duas grandes estratégias comunicativas para se estabelecer uma 

aproximação com as pessoas, seja virtual ou física.

Nesse cenário híbrido e em constante transformação, as possibilidades e 

desdobramentos são infinitos, o que coloca à prova pré-conceitos e abre espaço 

para experimentações, desafiando nossas habilidades comunicativas. É possível 

observar que, na era da informação, inovar está intrinsecamente ligado à capacidade 

de integrar e convergir conhecimentos adjacentes, diferentes e muitas vezes dispersos. 

Por sua vez, essas habilidades estão ligadas à ação produtiva dentro e fora das redes, 

isto é, à conectividade. Exaptar, reciclar e traduzir são verbos que guiam o designer 

contemporâneo. E os projetos podem alcançar complexidades globais, demandando 

uma maior cumplicidade e habilidade de trabalho em equilíbrio com o outro, seja este 

um outro profissional ou usuário. “O designer é um profissional da interlocução. Seu 

projeto está sempre ligado a outros projetos ou a outras áreas” (ALVES, 2003: 100) e o 

resultado projetual está sempre atado a traduções intersemióticas em busca de melhores 

soluções e estratégias para os desafios emergentes.



53

CAPÍTULO II

O Corpo em Ação
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2.1. Sobre os limites do corpo

A polêmica artista francesa Orlan é notória por suas performances1 que discutem 

e colocam em evidência o corpo e seus desdobramentos na cultura. Explorando a si 

mesma, ela questiona a moral e as convenções sociais recalcadas no corpo, como na 

performance intitulada Le Baiser de l’Artiste (O Beijo da Artista), na qual o espectador, 

mediante pagamento, ganhava um beijo da artista (COUY, 2008). 

Os questionamentos sobre o corpo de Orlan se desenvolvem através da arte carnal 

que, segundo a artista, consiste em um autorretrato no sentido clássico, mas realizado 

através de dispositivos tecnológicos (Manifesto of  Carnal Art). A arte que se inscreve na 

carne seria uma manifestação da arte nos dias atuais, desconfigurando e reconfigurando 

a imagem convencional atribuída ao corpo: “The body has become a ‘modified ready-

made’, no longer seen as the ideal it once represented”2. Durante a década de 1990, Orlan 

se submeteu a inúmeras intervenções cirúrgicas, outorgando ao corpo a qualidade de 

matéria-prima e obra viva. Na maioria dos procedimentos, a artista estava acordada, apenas 

com anestesia local, participando junto com o espectador do espetáculo da manipulação e 

transformação cirúrgica do próprio corpo. O corpo-obra da performance é um corpo vivo. 

Sua plasticidade material e conceitual o transforma em um work in progress, tal como afirma 

Orlan, fazendo alusão ao universo da informática: “Este é meu corpo. Este é meu software”, 

o qual é possível atualizar, configurar e reconfigurar (ORLAN apud COUY, 2008). 

A superfície do corpo é aquela que protege o interior do corpo e se apresenta ao 

mundo. Ela dá contorno ao corpo e a seus movimentos, comportamentos, sintomas e 

expressões; é sempre discutida, modificada, prescrita e proscrita, mascarada e remodelada 

através de múltiplos discursos e agentes comunicativos. Quando as técnicas penetram 

1 A arte performática é entendida como ação do/no corpo de forma ampla, definição que se aproxima do 
conceito explorada por Lúcia Santaella (2004).
2 “O corpo se tornou um algo pronto [ready-made] modificado, não mais visto como um ideal, como já foi 
representado” (tradução nossa). Disponível em <www.orlan.eu>. Acesso em: 03 jun. 2014.
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19-20. Le Baiser de l’Artiste. Colocando em xeque a moralidade, o espectador poderia 
comprar um beijo do corpo-máquina (1977). Fonte: <www.orlan.eu>. Acesso em: 03 jun. 
2014.

21. 5ª Cirurgia-Performance, intitulada Operation-Opera (1991). Fonte: <www.orlan.eu>. Acesso 
em: 03 jun. 2014.
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essa membrana de filtragem e comunicação com o exterior e encontram o interior do 

corpo, são desestabilizadas as fronteiras conceituais propostas pela ciência clássica acerca 

do dentro e do fora (ALMEIDA, 2008; MORIN, 2010). 

A arte contemporânea, de modo geral, explora de diferentes formas o 

entendimento do corpo, discutindo sua comunicação, seus limites e suas potências. 

Trata-se de uma nova espacialidade que vem sendo delineada pelas práticas de intrusão 

ou ramificação através de aparatos tecnológicos. A ideia de um corpo conectado à 

máquina – um corpo-máquina ou corpo-rede – parece não estar tão longe da ficção. 

Através de diferentes formas e intervenções, o homem vem estudando possibilidades 

de estabelecer conexões com sensores, eletrodos, dispositivos robóticos, computadores 

e sistemas de comunicação, que propõem uma topologia ampliada, explorando novas 

possibilidades de expressão e conexão entre o corpo e seu ambiente (BRUNO, 1999). 

Para McLuhan (1969), cultura midiática é um processo de mediação que ultrapassa 

os limites do corpo e dos objetos. Essa ideia contribuiu para o embasamento de muitas 

hipóteses sobre a possível extensão das capacidades sensórias e comunicativas além dos 

limites orgânicos, por meio de objetos da comunicação, de aparatos técnicos ou próteses.

Santaella denomina tais aparatos como máquinas sensórias. Esses meios de 

comunicação mecânicos e eletroeletrônicos funcionam como amplificadores das 

capacidades perceptivas do homem, associação que se pode observar na relação entre 

máquina fotográfica e visão, telefone e audição, por exemplo: “como extensão da visão, a 

câmera aumenta o potencial desse órgão sensório na sua função perceptiva-explanatória. 

O que é importante notar é que, em sua capacidade extensora, ao acoplar-se à visão, esse 

tipo de máquina dilata, amplia o corpo em direção ao exterior” (2004: 58). Também 

podemos observar tal fenômeno no tenista, que tem em sua raquete uma extensão do 

braço; e no ciclista, que se desloca através do espaço em um movimento interativo entre 

seu corpo e a bicicleta. Todas essas vinculações e até mesmo dependência das extensões 



57

mecânicas são “absorvidas” pelo corpo, evidenciando a forma como percebemos e 

compreendemos o mundo e como nos relacionamos com ele. Por isso são plausíveis 

frases como “ver o mundo através das lentes” ou “tal paisagem em um determinado 

momento daria um retrato perfeito”.

A ferramenta como extensão do corpo não é inédita e, de certa forma, é uma 

relação comum, seja por uma necessidade laboral ou até mesmo vital. De fato, tal 

habilidade de “estender” o corpo é adquirida já nos primeiros anos de vida; é uma 

forma encontrada para apreender as informações do espaço extrapessoal e reconhecer 

o espaço pessoal (self-space). Através da construção de registros sensórios e suas relações 

entre si, uma pessoa pode adicionar um novo instrumento ao seu quadro de referência 

(frame of  reference) do espaço pessoal (BERTHOZ, 1997). Este, por sua vez, se amplia a 

outros espaços e objetos de convivência. No entanto, partindo dessa longa história de 

experimentação da relação entre usuário e objetos, é possível notar que atualmente se vive 

uma explosão desse hábito humano, hiper-amplificando os conceitos de conectividade, 

inter-relação, interação e realidade expandida. 

  McLuhan (1969) descreve a televisão como um amplificador do sistema nervoso 

central, talvez por seu poder “hipnótico”, o que faz com que as pessoas se encontrem 

imersas nas imagens que passam frente a elas. Considerando a relevância de cada 

produto em seu determinado contexto histórico, o que dizer das novas ferramentas 

midiáticas que exploram a imersão sensória, a realidade aumentada através de projeções 

sinestésicas nos parques de diversão e nas instalações de ativação sensórias?

 Também podemos citar as impressoras de alta definição que simulam uma 

impressão em “três dimensões” e até mesmo a nova geração da prototipagem 3D 

proposta pela caneta Lix, que através de um processo de derretimento e resfriamento 

de uma tinta plástica permite desenhar de maneira livre estruturas no ar, extrapolando 



58

22-25. Earl Stewart explora 
as potencialidades da 
prototipagem rápida, estudando 
as possibilidades de projetar em 
alta resolução os acabamentos 
e detalhes que a impressão em 
3D oferece.  O processo de 
criação dos sapatos XYZ envolve 
também um scan em 3D do pé 
de seu dono. A ideia é que se 
tenha os contornos específicos 
para calçar perfeitamente cada 
pé, aumentando o conforto e 
a performance no uso. Fonte: 
<www.cargocollective.com>. 
Acesso em: 03 jun. 2014.
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26. Desenho à mão livre em 3D. Fonte: <www.lixpen.com>. Acesso em: 03 jun. 2014.

27-28. Exemplos de objetos haptic. Fonte: <www.cnn.com/2013/10/29/tech/innovation/feel-
objects-in-thin-air/>. Acesso em: 03 jun. 2014.

os limites da canvas criativa3.

A tecnologia Kinect é capaz de ler o estado corpóreo expressado através do 

movimento, além das funções de reconhecimento por voz e leitura facial. Ela levou o 

mundo dos games a outro nível de interação imersiva ao incluir o corpo como acionador 

e engendrador do jogo. 

A simulação mecânica dos sinais táteis emitidos por uma simulação virtual 

(haptic technology) é amplamente utilizada nas populares touchscreen, bem como em certos 

jogos de corrida, por exemplo, nos quais o controle vibra quando o jogador se choca 

contra algo durante o jogo, reproduzindo a sensação da batida. A Disney Research 

3 Cf. <www.lixpen.com>. Acesso em: 03 jun. 2014.
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29-30. Aireal: Interactive Tactile Experiences in Free Air. O dispositivo Aireal emite um anel de ar 
chamado vórtex, responsável pela sensação tátil de pressão na mão do usuário. Fonte: <www.
disneyresearch.com/project/aireal/>. Acesso em: 03 jun. 2014.
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31-32. Capaz de coordenar 
a animação e a leitura do 
movimento do corpo/gesto, 
o jogador interage, recebendo 
estímulo tátil do contato virtual 
com as bolas de futebol. Fonte: 
<www.disneyresearch.com/
project/aireal/>. Acesso em: 03 
jun. 2014.
33-34.A sensação de imersão no 
jogo virtual é amplificada pelo 
posicionamento dos dispositivos 
ao redor do jogador. Fonte: 
<www.disneyresearch.com/
project/aireal/>. Acesso em: 03 
jun. 2014.

32 33
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37. Controlling Humanoid Robots with Motion Capture Data. A motion capture oferece uma boa fonte 
de informações para programação de humanoides robotizados, uma vez que se consegue 
capturar o movimento natural em sinergia com os movimentos humanos. No entanto, o 
uso direto da informação do movimento capturado é uma tarefa complicada, visto que a 
dinâmica e a cinemática do robô são significantemente diferentes das humanas. Fonte: <www.
disneyresearch.com/project/controlling-humanoid-robots-with-motion-capture-data/>. 
Acesso em: 03 jun. 2014.

35. Navegação interativa através do gesto no ar com dispositivo sensível ao movimento capaz 
de simular som e textura de folhear uma revista. Fonte: <www.disneyresearch.com/project/
aireal/>. Acesso em: 03 jun. 2014.
36. Na imagem, o usuário controla um passeio virtual no qual se pode sentir fisicamente 
o feedback dos diferentes terrenos explorados. Fonte: <www.disneyresearch.com/project/
aireal/>. Acesso em: 03 jun. 2014.
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38-39. Facial Performance Enhancement Using Dynamic Shape Space Analysis. O algoritmo 
desenvolvido permite uma leitura detalhada das expressões faciais em comparação com 
tecnologias contemporâneas, apresentando melhor performance em capturas de alta resolução. 
Fonte: <www.disneyresearch.com/project/facial-performance-enhancement/>. Acesso em: 
03 jun. 2014.

desenvolveu o dispositivo Aireal com base no conceito da haptic technology, que torna 

possível uma interação tátil entre pessoa e objeto. Capaz de coordenar a animação virtual 

e o movimento do usuário (kinect), o dispositivo responde com o estímulo tátil a uma 

simulação virtual (haptic).

Do mesmo modo, o processo de rastreamento e codificação digital capaz de 

gravar o movimento de objetos ou pessoas (motion capture) abriu novos caminhos no 

desenvolvimento cinematográfico e de entretenimento.

Os projetos de Rejane Cantoni e Leonardo Crescenti são acionados pela relação 

da obra com as pessoas e das pessoas com a obra. Na instalação Solo, o peso e o 

movimento de uma pessoa são replicados através de uma extensa malha metálica móvel. 

As chapas interconectadas propagam radialmente o movimento sob a malha, gerando 

sons e refletindo luz. Embalados em um ritmo composto por dados áudio-táctil-visuais 
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40-45. A instalação Solo/Soil em diferentes momentos: processo de montagem da instalação 
e interação com o público, respectivamente na Den Frie Centre of  Contemporary Art - 
Copenhagen Art Festival: Beyond Good and Evil, Copenhagen (2012) e na Capela do Morumbi 
em São Paulo (2010). Em seguida, no CCBB – “Exposição Aberto de Brasília” (2011) e no 
MASP – “Exposição File Pai”, São Paulo (2011). Fonte: <www.cantoni-crescenti.com.br>. 
Acesso em: 16 jun. 2014.
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46. Infográfico do experimento. “O nosso corpo não termina no epitélio, mas se estende até o limite 
da ferramenta que a gente usa sobre o controle do cérebro”. Fontes: NICOLELIS, 2011; <http://blogs.
estadao.com.br/link/quero-fazer-um-tetraplegico-dar-o-pontape-inicial-da-copa-de-2014/>. Acesso em: 
03 jun. 2014.

e social, o corpo é estimulado a continuar interagindo e a criar novas ações.

As novas interfaces comunicativas de desenvolvimento tecnológico e novas mídias 

propõem uma ativação da linguagem do corpo que é verbal e também sensorial. Explora-

se a possibilidade de ativar não apenas o desenvolvimento de um discurso, mas também 

a sensibilização de outros níveis cognitivos, como a comunicação sensorial e gestual. A 

magnificação das interações entre corpo e dispositivo suscitam muitas questões e reflexões 

sobre a maneira como entendemos nosso corpo e sua ação no mundo. 

O neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis e sua equipe comprovaram que é possível 

estabelecer um “diálogo” bidirecional entre mente e dispositivo no experimento EUA-

Japão, que estabeleceu comunicação via pensamento, mostrando que o sistema humano 

é capaz de incorporar ferramentas artificiais como extensões do modelo do seu próprio 

corpo. As diferentes interações com artefatos artificiais são remapeadas, demonstrando a 

capacidade do corpo de se estender além dos limites físicos através do cérebro. 
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47. O projeto Walk Again (Andar de Novo), coordenado por diversos pesquisadores de neurociência e 
robótica, dentre eles Miguel Nicolelis, desenvolve uma estrutura robótica que permita que tetraplégicos 
retomem a capacidade de se movimentar com autonomia completa usando apenas a “força do pensamento”. 
Nessa primeira fase, os pesquisadores puderam demonstrar que é possível extrair sinais de controle motor 
de todo o corpo, reativando os membros superiores e inferiores. O próximo passo será controlar o balanço 
e o equilíbrio, o que é fundamental para se andar. Fontes: NICOLELIS, 2011; <http://blogs.estadao.com.
br/link/quero-fazer-um-tetraplegico-dar-o-pontape-inicial-da-copa-de-2014/>. Acesso em: 03 jun. 2014.
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Ao ampliar a topologia das relações funcionais e sensórias – não apenas reparar 

funções normais, mas ampliá-las, estimulá-las – também se está ampliando o significado 

percebido do próprio corpo. A cultura de simbiose entre corpo e tecnologia nos leva 

a refletir não apenas sobre a possibilidade de um corpo puramente tecnológico, mas 

também sobre como se processam os sintomas e reflexos desta relação (SANTAELLA, 

2004). Em entrevista ao Estado de São Paulo, em 2011, Nicolelis afirma:

Não acredito na proposta filosófica de que as máquinas vão domi-

nar o mundo e nos substituir. Acredito no oposto, que qualquer 

máquina é uma imagem do que nosso cérebro imaginou. Elas são 

continuações do nosso processo de pensar ou de tentar imitar a na-

tureza. Acredito em uma simbiose homem-máquina em que o 

cérebro humano vai continuar controlando e assimilando tudo4.

A abordagem da fenomenologia tradicional5 sustenta que a percepção de corpo 

é um nó de significações vivas (MERLEAU-PONTY, 1999: 210). E estas, por sua vez, são 

o resultado da experiência de ser corpo. Tal experiência encarnada é a fonte primária 

de quaisquer significações que possamos atribuir ao mundo e a suas representações: 

“só encontramos nos textos aquilo que nós colocamos ali” (MERLEAU-PONTY apud 

BASBAUM, 2005: 1). 

Para Ihde (2004), a ação do corpo é o centro e o fundamento necessário para 

a existência da inteligência humana. Em outras palavras, é através da experiência que 

construímos nossa relação com o nosso corpo e com o entorno. Na experiência existe 

uma constante daquilo que se denomina “percepção total do corpo”, que se sintetiza 

sensorialmente nas inter-relações com o mundo. Envolto em um sistema dinâmico de 

unicidade com o todo e consigo mesmo, o corpo, em todos os seus papéis e perspectivas, 

não é um corpo que está localizado no espaço, “o corpo é no espaço” (MERLEAU-

4 Disponível em: <http://blogs.estadao.com.br/link/quero-fazer-um-tetraplegico-dar-o-pontape-inicial-
da-copa-de-2014/>. Acesso em: 03 jun. 2014.

5 Ver Maurice Merleau-Ponty (1999) e Hubert Dreyfus (1979).
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PONTY, 1999: 204). 

O corpo aprende com o meio e o meio aprende com o corpo, cada qual em 

seu tempo e com suas ferramentas específicas. A relação corpo/mundo acontece de 

diferentes maneiras para diferentes espécies, o que resulta em diferentes construções 

de mundo e diferentes formas de abordá-lo. A propriedade dinâmica dessa relação 

mostra que tanto o corpo quanto o mundo estão engendrados em uma relação ativa, 

construindo juntos o Umwelt6. As capacidades e limitações de apreender e agir no mundo 

são sistemas de mediações integrados e adaptativos que garantem a sobrevivência e a 

continuidade de cada espécie. 

A convergência de tantos estudos e experimentos de fundo científico e artístico 

prova que não é possível pensar o corpo como uma tábula rasa (PINKER, 2004), 

como um produto pronto que muda de estado no momento em que ocorre uma ação. 

Muito pelo contrário. Segundo Greiner, o plano de construção de um organismo e 

do ambiente são processos coevolutivos, o que significa que corpo e ambiente estão 

ativos o tempo todo. A memória também é uma propriedade sistêmica e plástica, e 

não um mecanismo de estocagem, uma metáfora dos processos de funcionamento dos 

computadores, no qual existem caminhos pré-determinados no acesso e na codificação 

da informação. A informação que chega ao corpo é incessantemente transformada e 

recategorizada, e reorganiza, portanto, as experiências e memórias, o que é fundamental 

para a sobrevivência (GREINER, 2005). 

E, sob a mesma óptica inferencial dos sistemas, o semioticista Thomas Sebeok 

(1991) salienta a importância do contexto e afirma que o “onde” nunca é passivo. O 

ambiente no qual as informações são geradas, reativadas, transmitidas e interpretadas 

é um meio em constante atualização, uma vez que o conjunto de coisas que o forma 

6 Termo cunhado pelo biólogo estoniano Jakob Uexküll (1864-1944) para denominar a construção do 
universo de idiossincrasias que nascem da rede de mediações entre espécies e o ambiente vivido.
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também se transforma. Embora se possa distinguir corpo de mundo, não se pode separá-

los. O corpo biológico e aquele que atua no mundo, o corpo cultural, são indissociáveis. 

Existem níveis de descrição especializados, porém não escapam à realidade sistêmica. 

A artista Renata Lucas7 propõe em suas obras uma nova experiência com o espaço 

público e privado nas cidades por meio de intervenções e instalações que ressignificam 

os esquemas urbanos e transformam sua própria infraestrutura. Tais trabalhos 

demandam um processo logístico e estratégico muito bem alinhado que inclui inúmeras 

negociações com diferentes instâncias do poder público, a fim de viabilizar suas obras. 

Na intervenção Cruzamentos, por exemplo, a artista revestiu de tapumes dois cruzamentos 

bem movimentados, um no Rio, em 2003, e outro no ano seguinte em São Paulo. Os 

cruzamentos são espaços que ninguém ocupa, são “não espaços” da cidade, por onde 

trafegam carros e motos. Ao recobrir a rua com um material completamente inesperado 

para a situação e o local, a artista permitiu às pessoas que cruzam aquele espaço percebê-

lo talvez pela primeira vez. Com essas intervenções, Renata Lucas transforma espaços 

esquecidos em espaços de conexão e comunicação que promovem outras interações com o 

espaço e também entre as pessoas, “resgatando” o corpo do automático e materializando-o 

naquele momento vivido. 

Para a 27ª Bienal de São Paulo, a artista duplicou com postes e arbustos uma calçada 

em um antigo bairro industrial da cidade de São Paulo, o que também foi executado na 

KW Institute for Contemporary Art em Berlim. 

As intervenções de Renata Lucas são, de certa forma, sutis e podem muitas vezes 

parecer parte do processo de um plano, ainda que um pouco estranho, de urbanismo. O 

fazer e o viver a cidade se encontram em uma nova lógica, criando uma complexidade 

espacial que se abre para outras leituras em espaços esquecidos pelo próprio hábito.  

7  Série Documental GNT – Arte Brasileira, episódio 8, 2014.
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48-49. Cruzamentos (2003). Compensado sobre asfalto. Fontes: <www.latinosinlondon.com>; 
<www.pipa.org.br>. Acesso em: 03 jun. 2014.
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50-53. Matemática Rápida. Nova calçada com sarjeta, postes de luz, canteiros de plantas e mudas de 
árvores instalados sobre calçada já existente. Na esquerda, São Paulo (2006) e, na direita, Berlim 
(2010). Fontes: <www.pipa.org.br>; <www.abapublicart.wordpress.com>. Acesso em: 03 jun. 2014.
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54-56. Venice Suitcase (2009) – 53ª Bienal de Arte de Veneza. A intervenção é percebida ao 
caminhar: os trechos asfaltados da alameda principal emergem do solo, “descobrindo o futuro 
por debaixo do passado em um processo arqueológico invertido”.  Trata-se de uma inusitada 
proposta de asfaltar uma autoestrada numa cidade em que as ruas são canais e os carros são 
navegáveis, explorando profundidades e texturas distintas da realidade do local. O nome da 
intervenção corresponde a todo o processo e aos inúmeros projetos que a artista realizou ao 
longo de meses. Fontes: <universes-in-universe.org>; <http://galeriaagentilcarioca.blogspot.
com.br/>. Acesso em: 04 jun. 2014.
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57. Slinding Grounds (2009). Os pisos móveis de granito brincam com o real e o imaginário, 
construindo um ambiente artificial e abrindo a possibilidade de se criar um cenário efêmero 
de ações alternativas. Fonte: <www.pipa.org.br>. Acesso em: 04 jun. 2014.

A possibilidade de ressignificação está nas mediações apresentadas: o corpo 

constrói o espaço que, simultaneamente, modifica o homem. Toda ação do homem 

se dá em cooperação mútua e ininterrupta com tudo que existe no mundo. Colapietro 

(2003) afirma que não há um locus da criação, mas um processo que acontece no corpo 

e no ambiente. Os movimentos criativos se dão no encontro de um com o outro. Tudo 

que se cria é resultado da troca de fluxos e potencialidades comunicativas. Assim, as 

redes de significado são construídas e reconstruídas incessantemente nessa relação.
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2.2. Sobre as potências comunicacionais do corpo

O trabalho com interfaces vestíveis ampliam as formas como lidamos com a 

informação digital e nos fazem repensar o design de um objeto, tornando seu uso mais 

“gestual”. Pranav Mistry, designer e pesquisador do Fluid Interfaces Group – MIT Media Lab, 

desenvolveu junto à sua equipe diversos projetos que visam uma comunicação sensorial 

ampliada, reciclando antigos meios de interação com os objetos e propondo uma relação 

plurissensorial, ativada a partir dos costumes gestuais de representar certas ações físicas.

SixthSense é uma interface capaz de interpretar gestos através de algoritmos 

matemáticos. O produto em desenvolvimento consiste em um aparelho vestível (colar 

ou capacete), que contém pequeno projetor, um espelho e uma câmera. Projetor 

e câmera estão conectados a um dispositivo móvel no bolso do usuário. O projetor 

lança informação visual que habilita qualquer superfície de qualquer objeto físico a ser 

usado como interface; enquanto isso, a câmera reconhece e rastreia os gestos da mão 

do usuário e a superfície dos objetos físicos por meio de uma visão computacional. O 

software do programa processa os dados audiovisuais do vídeo capturados pela câmera 

e rastreados pelos localizadores aplicados na ponta dos dedos do usuário (visual tracking 

fiducials). Os movimentos e arranjos “desenhados” pelos marcadores de referência, neste 

caso os dedos, são interpretados em gestos que agem como instruções interativas para a 

interface de aplicação projetada.

SixthSense também funciona em uma interação multi-touch e com mais de uma 

pessoa. O sistema é capaz de reconhecer pessoas, artigos, notícias e produtos, por 

exemplo, e conectá-los com outras informações relevantes. Da mesma forma, o sistema 

é capaz de reconhecer determinados gestos padrão, como fazer um marco com as mãos 

e tirar uma foto, desenhar um círculo na parte exterior do punho e acionar a projeção de 

um relógio, ou usar o indicador como dedo de discagem telefônica.
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58. SixthSense Project. Interação com os dispositivos tecnológicos e analógicos através dos 
gestos e ações cotidianas. Simulação de uso a partir da interação entre corpo, dispositivo 
vestível (colar), dispositivo móvel e localizadores de leitura nos dedos. Fonte: <http://fluid.
media.mit.edu/people/pranav/current/sixthsense.html>. Acesso em: 04 jun. 2014.
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59-60.  SixthSense Project. As figuras acima mostram o rapaz tirando fotos com um enquadramento 
feito com as mãos e o uso da mão como interface para o teclado de telefone. Fonte: <http://
fluid.media.mit.edu/people/pranav/current/sixthsense.html>. Acesso em: 04 jun. 2014.

A capacidade de criar códigos socioculturais indica que é possível a ideia de carregar 

informação por meio da vivência do corpo. Esses fenômenos ocorrem em diferentes 

dimensões: algumas que podemos monitorar, como a dinâmica cultural; outros, no entanto, 

acontecem em nível celular, como a transmissão sensória dos canais receptivos para o 

sistema nervoso central, e o retorno, através de uma ação verbal ou gestual.
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61-63.  SixthSense Project -Transferência da imagem de um livro para o suporte tecnológico 
através do movimento dos dedos e interação em tempo real com as informações de um jornal. 
Fonte: <http://fluid.media.mit.edu/people/pranav/current/sixthsense.html>. Acesso em: 
04 jun. 2014.
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64-66. Mouseless Project. Repensa a interação digital com o computador, propondo uma interação 
gestual intuitiva com o dispositivo já conhecido (mouse), porém sem a necessidade da presença 
do aparato. Fonte: <http://fluid.media.mit.edu/people/pranav/current/mouseless.html>. 
Acesso em: 04 jun. 2014.
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Confirmando a ideia de que, se existe algum tipo de hierarquia entre os sistemas 

sensórios, esta é uma atribuição cultural, construída e instituída através de códigos de 

valor e significados que emergem das correspondências sensórias, Basbaum (2005) 

assevera que os diferentes entendimentos de mundo são diferentes maneiras de lidar com 

a experiência vivida. E que a relação entre os canais perceptivos e suas correspondências 

com o mundo, denominados por McLuhan de arranjos sensoriais, são reforçados 

pelas construções culturais – ressalte-se que, de certa forma, a sociedade ocidental 

foi moldada a partir da referência visual. Conforme atestam Basbaum (2005) e Ihde 

(2004), a consolidação visual da cultura ocidental deve-se por uma série de experiências 

que utilizaram o recurso sensório da visão como estímulo experiencial. A invenção da 

imprensa, a máquina fotográfica, o cinema e até mesmo a arte moderna levaram, de 

algum modo, o foco perceptivo da criação para a estimulação visual.

Além das construções culturais e devido à alta complexidade do ambiente e 

também do corpo, o campo perceptivo é obrigado a concentrar a atenção naqueles 

aspectos que nos permitem atuar segundo nossas intenções. O direcionamento da 

atenção não anula a possibilidade de troca, “apesar das deformações e manipulações das 

dimensões perceptivas do corpo como totalidade ou a multissensorialidade se manterem 

constantes em situações de interactividade com o entorno” (IHDE, 2004: 59). 

A experiência do corpo consigo mesmo e com o seu entorno é uma experiência 

interconectada, um fenômeno processual em constantes fluxos e ressignificações, desde 

as relações macro até as micros. O neurocientista Miguel Nicolelis faz uma analogia 

do corpo com o trabalho realizado por uma orquestra sinfônica. Tal como em uma 

orquestra, na complexa “sinfonia neuronal” cada músico contribui para a elaboração de 

uma melodia que pode ser belíssima por si só, mas não mais poderosa do que a entoada 

pelo conjunto orquestral. 
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O neurônio individual constitui tanto unidade anatômica como o ele-

mento básico de processamento de sinais do sistema nervoso, ele não é 

capaz, por si só, de gerar nenhum comportamento e, em última análise, 

nem sequer pensamento. A verdadeira unidade funcional do sistema 

nervoso é formada por uma população de neurônios, também con-

hecida como grupamento ou rede neurona8 (Nicolelis, 2011: 37-38).

A construção perceptiva e o continuum funcional do corpo acontecem, portanto, 

em diferentes níveis, em toda a extensão do corpo através da interação dinâmica de 

bilhões de neurônios e descargas elétricas. A comunicação dos sentidos ocorre de maneira 

sinestésica, como a comunicação em rede, em nível fisiológico e cognitivo (NICOLELIS, 

2008). A sinestesia sensória mostra que todo centro de inteligência do corpo apresenta 

um relatório das experiências vividas, ainda que sua área de especialidade não seja a 

mais afetada. As respostas às sensações ocorrem em cadeia. Quando um ou mais de um 

sentido apreende uma sensação, esta é “repassada” a todo o sistema nervoso, como um 

fluxo sensorial, atingindo todas as outras áreas sensíveis. 

Por sua dinâmica sinestésica, não é possível apontar exatamente onde começou 

e, principalmente, é impossível apontar o fim de seus efeitos, uma vez que não seguem 

a ordem cronológica dos acontecimentos. Muito pelo contrário, sabemos e podemos 

resgatar certas apreensões de cheiros, texturas e cores em nossa memória a qualquer 

momento. Desde o instante indefinido em que capturamos essa sensação, nossa mente 

já inicia as múltiplas associações e conexões, no intuito de entendê-la e aprisioná-la em 

nosso repertório. Dessa maneira, temos a participação de todo o corpo tanto nas ações 

mais corriqueiras como naquelas inusitadas ou até mesmo naquelas ações de projeção 

do corpo, como acontece na interação virtual (FREITAS, 2007: 41).

8 Camillo Golgi (1843-1926) foi um dos primeiros a usar o termo “rede neural” para se referir à organização 
do cérebro. O desenvolvimento sobre a ciência neural nos séculos seguintes mostra que, de fato, muitos 
grupos de neurônios do sistema nervoso central formam redes protoplasmáticas, tal como enunciado por 
Golgi (DE CARLOS, 2007).
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Os receptores sensíveis, captadores dos sentidos, são mecanismos que realizam 

um papel fundamental na adaptação diária humana, testando as possibilidades de ação 

diante de determinadas circunstâncias. Os sentidos formam e indicam o que somos 

(being). São canais pelos quais apreendemos o mundo, e o mundo nos apreende. O 

corpo responde a estímulos de maneiras diversas, através de um gesto, de uma expressão 

facial, da dilatação da pupila, da emissão de um som, por exemplo. Esses índices de 

comunicação dizem muito sobre a reação de uma pessoa a uma situação ou experiência. 

A teoria da distribuição de codificação neural, mais conhecida como teoria 

tricromática da visão colorida, foi desenvolvida por Thomas Young9, que pôde 

comprovar que a retina possui três receptores, um para cada cor primária (vermelho, 

amarelo e azul), e que qualquer estímulo visual colorido gera uma resposta elétrica 

formulada pela atividade conjunta das três principais partículas. De acordo a teoria de 

Young, um receptor poderia traduzir uma resposta de maneira máxima, segundo sua 

especialidade (a cor vermelha, por exemplo) e também poderia traduzir de maneira 

satisfatória outros diferentes estímulos (outras tonalidades e cores). Daí conclui-se que 

uma sensação particular, como a visão colorida, é um resultado do padrão de ativação 

de uma grande população de fibras nervosas que trafega no nervo óptico e não apenas 

de uma fibra nervosa especializada. Gerar uma resposta visual frente ao estímulo é uma 

tarefa feita em “colaboração”, para a qual o padrão de respostas dos três receptores é 

essencial à geração de uma “assinatura neural”10 que corresponde a cada uma das cores 

percebidas pelo aparato visual humano. 

Esses receptores ou neurônios de banda larga são “detectores biológicos de 

sinais capazes de responder submaximamente à presença de um grande repertório 

9 Thomas Young (1773-1829) foi um polímata britânico cujas pesquisas trouxeram diversas contribuições 
aos estudos da física, medicina, egiptologia, linguística e fisiologia. O presente trabalho será focado em seus 
avanços científicos relacionados à neurociência.
10 A assinatura neural postulada por Ronald Melzack é a imagem interna do corpo em gestão pelo sistema 
nervoso durante toda a vida de um ser humano. A representação cerebral do corpo permite definir a 
configuração e os limites do corpo e de nosso senso de eu (NICOLELIS, 2011: 110).
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de valores de um único tipo de estímulo sensorial” (NICOLELIS, 2011: 71) e estão 

presentes em todo o sistema nervoso central e periférico. A categorização das cores 

é, portanto, a combinação das respostas individuais produzidas por cada um dos três 

receptores presentes na retina. O mesmo conceito se aplica a outros tipos de receptores 

neurais periféricos espalhados pelo corpo, e também aos neurônios de outros sistemas 

sensoriais, como o sistema tátil, auditivo, olfativo e gustativo. 

A imagem interna do corpo, ou assinatura neural, pode permanecer mesmo na 

ausência de sinais sensoriais de certas partes do corpo, como nos casos em que há 

amputação de um membro, criando uma sensação anômala, mas real, chamada de síndrome 

do membro fantasma. O médico indiano V.S. Ramachandran (2004) demonstrou que a 

construção mental da imagem do corpo poderia ser reorganizada, implicando em uma 

plasticidade sensorial. Através de uma terapia chamada “caixa de espelhos”11, ficou claro 

que a plasticidade funcional da percepção é uma condição intrínseca do cérebro e está 

presente, portanto, em qualquer estágio da vida, e que as imagens e simulações geradas 

internamente comandam essa plasticidade, isto é, não é preciso que exista um estímulo 

tátil transportado através dos nervos periféricos. A memória corpo-mente é construída 

pela experiência. Os efeitos do corpo sobre a mente são tão profundos quanto os efeitos 

gerados pela mente sobre o corpo, dando origem aos complexos circuitos de feedback 

envolvidos na geração e manutenção de fenômenos como o do membro fantasma e até 

mesmo o de uma falsa gravidez (pseudociese) (RAMACHANDRAN, 2004: 269-276).

Segundo Berthoz (1997), o cérebro é um simulador, tal como um simulador de 

voo: o que simulamos em nossa mente é real e pode ser sentido pelo corpo, fenômeno 

que prova mais uma vez que não há limites entre corpo e mente. A ação humana12 começa 

11 De modo resumido, a terapia consiste em um jogo de espelhos no qual o paciente pode visualizar, por 
exemplo, o braço presente posicionado exatamente na mesma altura do braço fantasma, dando a impressão 
de que o membro fora restituído ao corpo. Como demonstra Ramachandran em seu livro Fantasmas no 
Cérebro, de alguma forma a ilusão visual é capaz de amenizar e até mesmo eliminar as intensas dores 
causadas pelo membro fantasma (RAMACHANDRAN, 2004; NICOLELIS, 2011).
12 Partindo do conceito de que as ações do homem se dão em níveis cognitivos diferentes, podendo ser 
apenas uma projeção de uma ação e até mesmo a ação físico-emotiva. Das duas maneiras as conexões são 
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em seu interior e eventualmente é exteriorizada. Os receptores dos sentidos funcionam 

como um sistema de previsão de derivativos (velocidade, aceleração, mudanças de força 

e pressão) das variáveis físicas que os estimulam. E a simulação corresponde, portanto, 

a todo um conjunto de ações sendo orquestradas no cérebro por modelos internos 

(assinaturas neurais) da realidade física; não são operações matemáticas, são neurônios 

reais cujas propriedades de forma, resistência, oscilação e amplificação constituem 

partes do mundo físico sintonizados com o mundo externo (BERTHOZ, 1997: 22). 

O cérebro é um produto histórico (ZIZEK, 2006) que se desenvolve na 

interação com seu meio através da práxis humana. O cérebro é parte de um intercâmbio 

transformador com o mundo, reflete as possibilidades de transformação, vê o mundo 

como possíveis projetos que transformam a realidade e autotransformam o cérebro. Essas 

respostas fazem parte da formação de referências, imagens13 ou padrões neurais, são 

“um conjunto de correspondências entre características físicas do objeto e modos de 

reação do organismo, segundo os quais uma imagem gerada internamente é construída” 

(DAMASIO, 2007: 406).

A capacidade de desenvolvimento cognitivo não é uma característica estabelecida 

previamente pelos genes, mas por sua contextualização no mundo e capacidade de 

associação das informações. O papel dos genes, neste caso, é dar estrutura à condição 

plástica do cérebro; em outras palavras, prover meios à capacidade do cérebro de 

expandir as sinapses. A estrutura neural oferece estabilidade frente à constante 

atualização cognitiva da relação entre corpo e ambiente. A estabilidade relativa, segundo 

Damasio (2007), é necessária em todos os níveis de processamento, do mais simples 

ao mais complexo, garantindo, por exemplo, a estruturação de padrões culturais, isto 

é, as respostas da relação corpo/mundo e mundo/corpo formam coerências culturais.

resultados de ações cognitivas e possuem resultados reais no corpo (BERTHOZ, 1997).
13  Damasio (2007: 401) utiliza a palavra “imagem” para designar os padrões mentais ou padrões neurais. 
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As seleções sensórias constroem as assinaturas neurais a partir das conexões 

de circuitos mobilizados pela interação com o ambiente. Esses padrões neurais, por 

sua vez, acionam também a memória a fim de recuperar estímulos já conhecidos, 

reestruturá-los e reativá-los para serem aplicados em uma nova ação. As escolhas 

seletivas de informação e a simulação de ação são características de processamento cognitivo 

que inserem o homem no meio em que vive, como um ser capaz de aprender com seu 

entorno e também capaz de construí-lo. As mudanças, adaptações, simulações perceptivas 

e cognitivas são recursos que protegem a integridade do corpo e da mente, contribuindo 

para a permanência do homem no meio. A capacidade de assimilar novas ferramentas 

e desenvolver novas estratégias reafirma a plasticidade do cérebro-corpo, refletindo na 

maneira como ele se relaciona. De acordo com a hipótese aventada por Nicolelis (2011):

Quando confrontado com novas formas de obter informação so-

bre a estatística do mundo que o cerca, o cérebro de um indivíduo 

assimila imediatamente essa estatística, da mesma forma que os sen-

sores e as ferramentas utilizadas para obtê-las. Desse processo resulta 

um novo modelo neural do mundo, uma nova simulação neural da 

noção de corpo e uma nova série de limites ou fronteiras que definem 

a percepção de realidade e o senso de eu (NICOLELIS, 2011: 386).

As noções de limites do corpo também são relativas, se considerarmos a 

possibilidade de estender o corpo físico-cognitivo e ampliar as capacidades perceptivas 

através da inclusão de outro (dispositivos, pessoas, ambiente, por exemplo). A ideia de 

projeção e introjeção do eu se constrói na desconstrução dos limites do dentro e fora: 

corpo-mente, corpo-mundo, que são, na realidade, espaços em trânsito que fazem cair 

por terra qualquer entendimento dualista.
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2.3. Sobre o corpo criador

O corpo em si é uma fonte de geração e transmissão de informação, como estado 

corporal ou como forma de expressão corporal, como unidade de organismo, como um 

corpo individual ou um corpo coletivo: o corpo é uma interface criativa retroativada pelos 

sentidos de perceber e de se relacionar com o mundo e potencializada pelas ferramentas 

de interação comunicativa através dos gestos, dos movimentos, da linguagem corporal, da 

linguagem verbal, das relações sociais e criativas, por exemplo.

O conceito de intra-body communication foi inicialmente proposto por Thomas G. 

Zimmerman (1995). PAN ou Personal Area Networks é um sistema de comunicação sem 

fios que permite a troca localizada de informação digital entre dispositivos eletrônicos, 

usando o corpo humano como condutor. Existe um campo energético que envolve o 

corpo humano que pode ser medido a partir da emissão de ondas elétricas. A tese 

desenvolvida por Zimmerman mostra o corpo como mediador dos fluxos relacionais e 

sua capacidade natural em transmitir informação (linguagem verbal e corporal), todavia em 

nível energético através do campo elétrico que envolve a superfície do corpo humano. O 

campo eletroestático do corpo ou próximo a ele, near-field eletrostatic14, possui um potencial 

condutor e permite a interação modular do campo elétrico e eletroestático do corpo. De 

modo geral, um transmissor PAN provoca uma perturbação na rede de potência elétrica 

de um ambiente e o receptor detecta essa perturbação; em outras palavras, a transmissão 

de informação se dá através do acoplamento de duas ou mais redes elétricas15. 

14 Conceito desenvolvido por Neil Gershenfeld. Cf. N. Gershenfeld et al. Non-Contact System For Sensing and 
Signaling by Externally Induced Intra-Body Currents. US Patent Application, 1995.
15 Para reduzir redundâncias/interferências e aumentar a usabilidade e a sinergia entre os dispositivos, o 
autor levanta a necessidade de revisar os padrões de redes em vigência, bem como o desenvolvimento de 
um protocolo de uso para dispositivos pessoais, similar ao protocolo TCP/IP (Transmission Control Protocol 
- Protocolo de Controle de Transmissão) / IP (Internet Protocol - Protocolo de Internet ou, ainda, protocolo 
de interconexão). Tem por finalidade garantir o bom funcionamento da comunicação entre computadores 
em rede através da disponibilização de links de comunicação de dados com alta velocidade. Espera-se dele 
uma performance eficiente para identificar e encontrar sites e rotas alternativas para se chegar ao destino, 
caso qualquer uma das rotas tenha sido destruída. Cf. <www.yale.edu/pclt/COMM/TCPIP.HTM>. Acesso 
em: 05 jun. 2014.
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67. Campo elétrico produzido pelo transmissor PAN “T”. Uma pequena porção do campo 
elétrico “G” alcança o receptor “R”.

68. Diagrama do sistema PAN. A informação é codificada por meio da modulação elétrica do 
campo que é acoplada no corpo. O corpo conduz um pequeno sinal para o receptor que decodifica 
o sinal. O fio terra provê o caminho de retorno para o sinal. Fonte: ZIMMERMAN, 1995.

T R

Em sua tese, Zimmerman busca explorar a natureza e a potência elétrica do canal 

de comunicação PAN, a fim de compreender como os transmissores e receptores PAN 

podem ser incorporados num sistema de computadores. Desde então, o conceito proposto 

pelo pesquisador da IBM evolui para o que conhecemos como WPAN (wireless personal area 

network), que tornou possível tecnologias como o Bluetooth. Ao acrescentar a conexão sem 

fios a essa equação, a distância de intercâmbio comunicativo aumentou; da mesma forma, 

outros dispositivos, como os smartphones, têm suas funções comunicativas amplificadas, 

adicionando sensores, câmeras e outros aplicativos periféricos.
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69-70.Connected Me (esquerda). O cartão de visita é transmitido via energia corpórea. Muito similar 
à proposta de Zimmerman (direita). Ao apertar as mãos é possível fazer o download do cartão 
de visita. O transmissor perto dos pés da mulher acopla a modulação elétrica do campo em seu 
próprio corpo. Ao apertar as mãos do homem, a corrente do nanocampo segue para o corpo 
dele até o receptor localizado em seus pés. O receptor decodifica a informação e envia por fibra 
óptica a um laptop. Fonte: <www.youtube.com/watch?v=bVKFPIwcbTQ>. Acesso em: 04 jun. 
2014; ZIMMERMAN, 1995.

A internet das coisas (IoT) sai do universo dos dispositivos e inclui o corpo humano 

como transmissor de informação. Essa é a proposta central do sistema de transmissão 

Bluetooth; do projeto Connected Me, da Ericsson; e do aplicativo Sparsh, da Fluid Lab. Apoiados 

no conceito de PAN proposto por Zimmerman, todos eles abordam o corpo como parte 

da rede informativa, capaz de transmitir informação, imagens e códigos através do toque. 

A emergência da linguagem tátil-áudio-visual (GREINER, 2005) na cultura midiática 

contemporânea é um fato concreto, como vimos em muitos projetos. Cada vez mais, os 

recursos da comunicação sensorial do corpo são explorados no design, englobando mais 

esferas do entendimento e do conhecimento humano. É o caso de alguns jogos eletrônicos, 

como Wii e Xbox, nos quais o uso do corpo, seus movimentos e reações fazem as vezes de 

joystick; o movimento do corpo é incorporado à projeção virtual (FREITAS, 2009). Sparsh, 

SixthSense e produtos haptic são outros exemplos. 
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71. Connected Me. Infográfico. Fonte: 
<www.ericsson.com>. Acesso em: 04 jun. 
2014.
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72-74. Sparsh. Transmissão de dados acionados a partir da gestualidade. Com o dedo indicador, 
o usuário arrasta uma imagem do dispositivo celular para um computador. A transferência de 
informação ocorre na “nuvem” de armazenamento. Fonte: <http://www.pranavmistry.com/
projects/sparsh/>. Acesso em: 04 jun. 2014.
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O conteúdo inovador dessas interfaces se encontra no âmbito comunicacional, 

através da utilização da inteligência corporal (reações de reflexo e movimento do corpo) 

como acionadora e engendradora do produto. De certa forma, é uma comunicação 

instintiva, que estimula os receptores sensíveis distribuídos em toda a extensão do corpo 

humano. Com isso, o jogo ou o produto, que são virtuais, se incorporam à fisicalidade do 

corpo, tornando-se extensões dele. 

Esses projetos propõem uma relação comunicacional que altera a relação 

bidimensional do audiovisual. Não se trata apenas das representações tridimensionais 

gráficas, mas de uma proposta de se relacionar com o objeto audiovisual em um nível 

tridimensional.

Com dispositivos que são acionados a partir da lógica perceptiva-comunicativa do 

corpo, como a gestualidade e o comportamento social, torna-se cada vez mais relevante 

repensar e explorar as potências comunicacionais do corpo. É evidente que a oferta 

de imergir no próprio corpo através da interação com um projeto de design cresce de 

maneira exponencial. O corpo se torna espetáculo e um meio comunicativo altamente 

concentrado. É o meio condutor e gerador da materialidade informacional plurissensorial 

que se decodifica na medida em que se vê como corpo. 

Na obra O Corpo (2005), Greiner explora os estudos sobre corpo, comunicação e 

cultura. Através de uma vasta bibliografia, a autora conduz o leitor aos eixos teóricos que 

envolvem a construção da teoria do corpo, propondo o conceito de corpomídia, projeto 

de estudo em desenvolvimento por Christine Greiner e Helena Katz no Programa de 

Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica (PUC, São Paulo). 

O corpomídia não é um corpo acoplado a uma mídia, tampouco é um corpo que se 

tornou um veículo midiático. Na construção de Greiner e Katz, o corpomídia é uma relação 

inferencial que possui memória, mas também está ativo e presente em novas experiências, 
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nutrindo a possibilidade de “conectar tempos, linguagens, culturas e ambientes distintos” 

(GREINER, 2005: 11). 

O corpomídia vive sempre em processo coevolutivo com o ambiente; essa abordagem 

anula a possibilidade de entendimento do mundo como um objeto que aguarda um 

observador, e também a noção do corpo como recipiente, lugar onde se processam 

informações para logo devolvê-las ao mundo. Corpo e ambiente estão na mesma rede 

de fluxos e informações, gerando e sendo gerado um pelo outro, contaminando e sendo 

contaminado. Desse modo, as informações apreendidas pelo sistema perceptivo humano 

são reconstruídas através do processo de transmissão e seleção, e transformadas em corpo 

(GREINER, 2005: 131). 

O corpomídia, o corpo-criador, faz de si um processo de significações, um filtro 

através do qual podemos compreender a vida, o que somos e o momento em que vivemos. 

O que usamos, como agimos, o que construímos e como fazemos isso são índices dessa 

relação coevolutiva. A ação do corpo é uma corporificação das trocas incessantes com os 

ambientes, essa é a matriz da comunicação e da cognição, que, por sua vez, formam as 

tramas da rede cultural (KATZ & GREINER, 2010), evocando o entendimento sistêmico 

das relações em rede que envolvem também os processos da criação (SALLES, 2006). 

Os encontros entre o meio e o corpo, universo da práxis e universo do propósito, são 

forças desestabilizadoras e organizadoras que constroem as interações das ações criativas, 

impondo limites e propondo novas possibilidades no trajeto da realização de um projeto. 

O corpo-criador e a ação criativa estão no trânsito entre individual e coletivo, entre 

dentro e fora do corpo, coconstruindo lógicas e significados, ferramentas de interação, 

capacidades de se relacionar e criar, caracterizando assim seu Umwelt. 
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CAPÍTULO III

 Repensando o Design 
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3.1. Reflexões sobre o público e o privado

Design também é comunicação, não apenas como parte da mídia, da publicidade 

e dos planos de marketing, mas também, na ideia mais ampla da comunicação, como 

potencialidade de ativação e transmissão de códigos informacionais. O design, como 

um exercício prático e teórico, é um meio comunicador capaz de compreender, em suas 

formas e significados, os valores e saberes do homem. Também é capaz de deslocar e 

traduzir signos, introduzindo novos significados, podendo mudar padrões e referências 

culturais. Por essa razão, Bonsiepe (2011a) afirma que o design também possui uma veia 

política, na medida em que é uma ferramenta mediadora de conhecimentos múltiplos, 

capaz de desenvolver estratégias de inteligência comunicacional que pode provocar 

mudanças e instaurar novas relações. 

O design como meio comunicacional e instrumento político tornou-se, nas mãos 

do designer franco-israelense Ronny Eldry, uma conexão direta para a busca do diálogo 

entre nações do Oriente Médio. Unindo imagem e palavra, lançou despretensiosamente 

o movimento Israel loves Iran, que através das redes sociais ganhou o mundo e milhões de 

participantes e simpatizantes. Ao estabelecer um espaço comunicativo focado na relação 

entre as pessoas, Eldry pôde remover algumas camadas de preconceitos e convenções 

que estigmatizam os países vizinhos e suas culturas, religiões e relações. A partir do 

primeiro cartaz virtual, muitos outros surgiram e se desdobraram em outros movimentos 

na busca por um diálogo de paz entre pessoas de países que vivem uma realidade similar 

à de Israel e Irã. 

Fundada em 2012, The Peace Factory é uma organização sem filiação política 

que se dedica a promover a paz no Oriente Médio e no mundo por meio da união 

entre as pessoas, permitindo que estas se reconheçam como seres humanos, o que abre 

possibilidades para novas direções comunicativas. “As pessoas do outro lado” podem 

ser israelenses, palestinos, iranianos, egípcios, sírios, libaneses, jordanianos ou turcos, 
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75-78. Israel loves Iran, primeira série da The Peace Factory e seus desdobramentos (2012). 
“Once you see your enemy as a human being similar to yourself, being expressing his love and 
understand he doesn’t hate you as years of  propaganda succeed to make you believe, you can 
never go back to blind hate, then you can start to know each other and you will be ready for 
peace”1 (Ronny Eldry). Fonte: <www.thepeacefactory.org>. Acesso em: 04 jun. 2014.

1 “Uma vez que você veja seu inimigo como um ser humano semelhante a si mesmo, 
expressando seu amor e entendimento, você verá que ele não te odeia, como anos de 
propaganda exitosamente fizeram você acreditar. Você jamais conseguirá voltar ao ódio cego. 
Então, vocês poderão se conhecer e você estará pronto para a paz” (tradução nossa).

mas, acima de tudo, são pessoas como outras quaisquer. O movimento em prol da paz 

no Oriente Médio, Peace in the Middle East, é um bálsamo entre as nações que vivem há 

anos uma relação conflituosa e mostra a dimensão estratégica das redes sociais vinculada 
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79-80. Série Le Petit Prince. O fotógrafo e psicólogo esloveno Matej Peljhan desenvolve um 
trabalho com um menino portador de distrofia muscular, que pode, por meio da fotografia, 
realizar seus sonhos. Através da exploração da construção das imagens-movimento, tanto 
o fotógrafo como o menino criam possibilidades de ação e movimentos ilimitados. Fonte: 
<www.mate.1x.com>. Acesso em: 04 jun. 2014. 

à oportunidade de acesso e, claro, da ação criativa.

O design, como possibilidade de diálogo, abre espaço para novas leituras de 

mundo. Com um trabalho destinado a romper conceitos pré-moldados em relação 

ao que comumente se considera uma limitação, os fotógrafos Matej Peljhan e Sacha 

Goldberger buscam valorizar aqueles que convivem com essas limitações e se propõem 

a construir, junto a essas pessoas, uma realidade alternativa através da fotografia.
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81-88. A vovó superpoderosa da série Mamika, do fotógrafo francês Sacha Goldberger, ilustra 
a força e a determinação femininas por meio do humor e de composições inusitadas. Fonte: 
<www.sachabada.com>. Acesso em: 04 jun. 2014.
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Ativado pelos novos meios, o design é impulsionado a levar sua habilidade tradutora 

e organizadora de conhecimentos para novas frentes de atuação, desenvolvimento e 

produção. A atividade projetual do design não é estática, pelo contrário, como uma 

rede expande e se modifica de acordo com as interações estabelecidas. As fronteiras 

entre as áreas do conhecimento se dissolvem (MORIN, 2010) e novas configurações 

formais e conceituais emergem: “Design e Gestão”, “Design e Serviço”, “Design e 

Experiência”, “Design e Interação”, “Design e Desenvolvimento Social e Sustentável” 

– é o design voltado ao contexto e às necessidades em que está inserido. A capacidade de 

integração confere ao design uma ampla presença em diferentes áreas e contribui para a 

disseminação e uso plural de sua terminologia (NICOLAU, 2013: 10). 

Nesta aproximação, existe intercâmbio de informação que estimula o 

aprimoramento de ambas as áreas. Nos últimos anos, a lógica de raciocínio do design, 

promovida pela bandeira design thinking, terminologia empregada por Tim Brown 

(2009), levou às mais diferentes áreas do conhecimento o processo criativo centrado no 

homem. A aceitação por parte de empresários, pesquisadores e estudantes gerou grande 

visibilidade, colocando o design, mais uma vez, no foco das políticas de desenvolvimento 

dos setores públicos e privados, produzindo um ambiente extremamente fértil para a 

inovação e o empreendedorismo.

A abordagem centrada no ser humano sintoniza com os objetivos dos novos meios 

de produção e comunicação que buscam alternativas para a autonomia social e produtiva 

dentro de uma economia mais sustentável. O design passa a ser um caminho válido e 

eficiente para alcançar tais objetivos, agindo como um acionador de mudanças, facilitador 

de ideias, conector de pessoas, catalisador de conhecimentos e tradutor de signos. 

Segundo Jeremy Rifkin (2014), a economia colaborativa (collaborative economy 

ou sharing economy) é entendida como uma nova etapa do desenvolvimento do sistema 

econômico que, até o momento, convive com o modelo tradicional capitalista. Na obra 

The Zero Marginal Cost Society, Rifkin discute a tendência da indústria do serviço em 
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viabilizar o acesso à internet, explorando as fronteiras da produção livre de custos para 

o cliente e também para o produtor. Tradicionalmente, os produtores buscam novas 

tecnologias, a fim de otimizar processos e reduzir a margem de custo de produção, o 

que, por sua vez, permite que coloquem no mercado produtos mais acessíveis, podendo 

conquistar mercado através do volume de vendas e assim gerar lucro para a empresa e 

para os investidores. Nesse sentido, a redução da margem de custos sempre foi bem-

vinda. Todavia, o que não se esperava, segundo Rifkin, é que a possibilidade de evolução 

tecnológica gerasse impactos tão extremos na produtividade que pudesse reduzir o custo 

marginal de bens e serviços para perto de zero.

Em lugar de possuir, dividir esse é o lema da sociedade de produção colaborativa 

impulsionada pelas startups e pela popularização das redes sociais. O sistema colaborativo 

está presente, como comentado anteriormente, na forma de consumo e também na 

produção. São exemplos dessa nova economia a Wikipedia, a Ushahidi e o Twitter.

Não se limitando a nenhuma área específica, a economia colaborativa também 

se estende à educação. As plataformas de ensino online e gratuito representam uma 

corrente inovadora em todo o sistema educacional. O MOOCs (Massively Open Online 

Courses) reúne cursos de altíssima qualidade, do ensino básico ao superior, tais como MIT 

OpenCourseWare, Harvard, Coursera e edX.  Trata-se de uma alternativa ao sistema público 

de educação global, cujo objetivo é democratizar o acesso ao conhecimento, facilitando 

o aprendizado através de uma dinâmica de ensino aprimorada com a conexão à internet.
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89-92. MOOCs. Fontes: <www.moocs.
co>; <www.moocsuniversity.org/>; 
<www.coursera.org/>; <www.edx.org>. 
Acesso em: 04 jun. 2014.

Salman Kahn, analista financeiro, tinha um emprego fixo e um bom salário, 

quando percebeu uma oportunidade de ampliar o conceito de educação à distância, 

oferecendo uma nova forma de explicar as matérias básicas do colégio de maneira 

interativa. Tudo começou ao ajudar sua sobrinha com aulas de matemática. Ainda que 

professor e aluno vivessem em estados diferentes, a distância não foi um problema: por 

telefone e yahoo doodle a aluna conseguiu superar suas dificuldades e progrediu na matéria 

de forma surpreendente. Rapidamente o número de alunos cresceu e Khan se tornara 

professor oficial das aulas extraescolares de vários membros da família. A demanda 

crescente e os diferentes horários de estudo o obrigaram a encontrar uma maneira mais 

eficiente de disponibilizar o material para os alunos, então Khan começou a gravar 

vídeos e a postá-los no Youtube, ganhando projeção em nível global. 
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O que começou com uma série de vídeos de apoio a estudantes do ensino médio 

passou também a ser utilizado por alunos de diferentes idades. A Khan Academy tornou-

se então um método para educação livre baseada na interatividade, compartilhamento de 

conhecimento e personalização do ensino, em que cada aluno pode ver as aulas quantas 

vezes forem necessárias, respeitando seu ritmo de aprendizagem, horários e rotina.

Atualmente, a Khan Academy é utilizada não só como um apoio extracurricular, 

mas também como uma ferramenta integrada ao dia a dia na sala de aula. Dessa maneira, 

o professor pode auxiliar o aluno nos pontos de maior dificuldade, monitorando o 

tempo dedicado a cada assunto e o ritmo de avanço até o completo domínio do tema. 

Essa ferramenta permite que o aluno dê continuidade a seus estudos, sem deixar brechas 

nas matérias do currículo escolar. 

Salman Khan desenhou uma nova forma de aprender interativamente, sem custo 

adicional, aplicativos ou programas especiais, utilizando apenas a plataforma acessível 

a todos que possuem uma rede de internet. Professores e alunos contam com uma 

ferramenta cognitivamente mais amigável, uma vez que permite o erro, a reflexão 

sobre este e estimula a autossuperação, respeitando o tempo de cada indivíduo sem 

comprometer o avanço do grupo. A Khan Academy é uma das plataformas de ensino 

de maior acesso e uma das mais utilizadas no mundo, inclusive no Brasil, através de uma 

parceria com a Fundação Lemann para o desenvolvimento da Khan Academy Brasil, 

com aulas ministradas em português. 

Os milhões de inscritos nos MOOCs e na Khan Academy demonstram que as 

pessoas estão em busca de informação de relevância nas redes, e aqueles por trás dessas 

iniciativas estão dispostos a compartilhá-la. Os bens colaborativos (collaborative commons) 

são uma consequência da dinâmica do compartilhamento da informação, fortalecida 

pela cultura do compartilhamento da internet (IoT), que torna possível falar de produtos 

e serviços essencialmente gratuitos. Movimentado por milhões de consumidores que se 

tornaram seus próprios produtores, os prosumers (produtores + consumidores) são os 
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93-94. Khan Academy. Telas de aulas. No lado esquerdo, uma “linha do tempo” que indica em 
qual aula o aluno está e quais são os temas seguintes.

95.Tela de acompanhamento do aprendizado. Fonte: <www.khanacademy.org>. Acesso em: 
04 jun. 2014.
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novos entrantes na cadeia de valor (RIFKIN, 2014).

A infraestrutura tecnológica da internet das coisas (IoT) emerge com um potencial 

que impulsiona grande parte dos segmentos da economia a uma margem de custo quase 

nula, como as impressoras 3D, por exemplo, que estão revolucionando o conceito e o 

alcance do pequeno negócio. Com a possibilidade de fazer um download de um software livre 

pela internet e iniciar uma produção em questão de horas através dessas impressoras, o 

empreendedor também pode contar com o plástico e o papel reciclado como matérias-

primas, promovendo um feedstock renovável a um custo bastante reduzido. 

Os prosumers ou consumidores-criadores não estão apenas produzindo e 

compartilhando informação, entretenimento, bens fabricados em impressoras 3D e cursos 

online a uma margem de custo quase nula. Estão também compartilhando carros, casas, 

roupas através das redes sociais, aluguéis online, centros de redistribuição e cooperativas 

a preços reduzidos e até mesmo de forma gratuita. Um crescente número de pessoas 

colabora no modelo patient-driven nas redes de saúde, a fim de aprimorar o diagnóstico e 

encontrar novos tratamentos e curas para suas doenças. O resultado é que a “troca de valor” 

está paulatinamente sendo acompanhada e, em muitas ocasiões, sendo substituída pelo 

“compartilhamento de valor” nos bens comuns colaborativos, reescrevendo a dinâmica 

do que conhecemos por economia e praticamos como mercado de troca.

Empreendedores estão estabelecendo negócios ecológicos e socialmente 

sensíveis, financiando coletivamente (crowdfunding) novos negócios e até mesmo criando 

uma moeda alternativa de caráter social. A prefeitura de Barcelona fundou o Banco 

de Tiempo, um programa que permite às pessoas fazer um intercâmbio de habilidades 

usando os créditos de tempo como moeda de pagamento e compra. Trata-se certamente 

de uma medida interessante e criativa para se contornar a estagnação econômica e as 

altas taxas de desemprego.
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96. Infográfico do Banco de Tiempo. Fonte: <www.bdtonline.org>. Acesso em: 04 jun. 2014.

Negócios como o AirBnb, que oferecem serviços de locação por temporada 

em todo o mundo, crescem com uma força tão grande que são capazes de provocar 

uma perda financeira significativa em empresas mais despreparadas, como ocorreu 

com a tradicional rede hoteleira de Nova York (BURGOS, 2014). Como alternativas 

para a mobilidade urbana, algumas iniciativas através de aplicativos, como as caronas 

solidárias1, são tendências da economia colaborativa. Os bancos Itaú e Bradesco também 

ingressaram nessa nova economia difundindo aplicativos (apps) vinculados à qualidade 

de vida no meio urbano por meio do aluguel de bicicletas para correntistas dos bancos. 

O governo de Seul, capital sul-coreana, incorporou uma frota de quinhentos carros 

elétricos ao transporte público, disponíveis para locação, devolução e recarga através 

das mais de duzentas estações espalhadas pela cidade, além do programa de aluguel 

de garagens no período em que seus donos estão no trabalho. Para os dez milhões de 

habitantes, essas medidas têm um impacto positivo na mobilidade urbana e, por extensão, 

1 Cf. <www.caronasolidaria.com> e <www.uber.com>. Acesso em: 04 jun. 2014.
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97. Página da AirBnb. Fonte: <www.airbnb.com/>. Acesso em: 04 jun. 2014.

98. O projeto pioneiro no Brasil começou com a Bike Rio (2011) e depois com a Bike Sampa 
(2012). Fonte: <www.paraty.com.br>. Acesso em: 04 jun. 2014.

99. Projeto Ciclo Sampa (2013-2014). Fonte: <http://veja.abril.com.br/blog/cidades-sem-
fronteiras/2014/03/14/bikes/>. Acesso em: 04 jun. 2014.

na qualidade de vida das pessoas. Também são medidas governamentais os postos de 

aluguel de ferramentas, brinquedos, ternos, escritórios localizados em prédios públicos 

para encontros e palestras, uma incubadora para capacitação e aprovação oficial destinada 

a empreendedores da economia compartilhada. Umas das razões do sucesso de medidas 

de política pública focada no serviço colaborativo é que o acesso à internet em banda larga 

é a maior do mundo e mais da metade da população coreana possui smartphones.

O aumento do acesso à internet de alta velocidade nas áreas urbanas e rurais 

também é parte de um plano público que teve início na década de 1990, cujo objetivo era 

tornar a Coreia o país mais conectado do mundo e com alto nível de desenvolvimento 
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100-101. Car Sharing na Coreia. Fontes: <www.english.seoul.go.kr>; <http://kojects.
com/2013/04/18/overview-of-seoul-car-sharing-services/>. Acesso em: 06 jun. 2014.

de inteligência dentro das redes. Atualmente, com a onipresença dos serviços de internet 

e das múltiplas opções de escolhas para o consumidor são fatores que contribuem 

e estimulam a concorrência pela qualidade de serviço. Além do acesso, o programa 

inclui também subsídios para a compra de computadores àqueles que não dispõem de 

condições, e oferece cursos de capacitação de uso. Segundo Rob Atkinson, presidente 

da Information Technology & Innovation Foundation, um importante aliado à política 

pública sul-coreana é a alta valorização da educação por parte da população que considera 

o acesso à internet como insumo necessário à educação2. 

2 Cf. <www.edition.cnn.com/2010/TECH/03/31/broadband.south.korea/>. Acesso em: 04 jun. 2014.
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Na década de 1970, nasceu o Korea Institute of  Design Promotion (KIDP) para 

promover uma melhor qualidade de vida através do fomento ao design inovador aliado 

à indústria e às exportações3. Eram três os objetivos estratégicos: melhorar a qualidade 

do design na produção, melhorar a qualidade do produto no mercado internacional e 

promover o design em todos os níveis sociais. O projeto tornou-se uma das bases para 

outras políticas que contribuíram para a projeção da nação sul-coreana como referência 

em inovação de design e tecnologia. Grandes empresas como Hyundai, Kia, LG e 

Samsung, são provas indiscutíveis da evolução do design e da indústria coreana.

Chung Kyung-Won, então CEO da Korea Institute of  Design Promotion, 

comentou na palestra “Plan estratégico para el diseño en Corea 2010”, ministrada no 

Chile em 2002, alguns sintomas que envolvem o processo de desenvolvimento do design 

no marco do desenvolvimento econômico dos países, como mostra o quadro a seguir:

3 Cf. <www.kidp.or.kr/kmain/>. Acesso em: 04 jun. 2014.

102. Mudança na sensibilidade em relação ao preço e ao design. Em conjunto ao crescimento 
do PIB, a sensibilidade em relação ao preço cai e a sensibilidade em relação ao design se 
intensifica nas decisões de compra do usuário.
103. Crescimento do PIB e da indústria do design. No Japão, quando o PIB alcançou os US$ 
5,000, o crescimento da indústria do design se aqueceu e logo acelerou ainda mais quando o 
PIB chegou aos US$ 10,000.
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104. Caracterização dos modelos nacionais de promoção do design. A operativa das 
organizações para a promoção do design pode seguir padrões variados, como a análise de 
origem (estatal ou privado) e a análise de integração e controle das políticas (unificado ou 
diversificado), dependendo das condições políticas, econômicas e culturais de cada país. Fonte: 
CHUNG KYUNG- WON apud VILLELA, 2004.
105. Gráfico de correlação da competitividade global em design (2002).
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A prosperidade de uma nação depende da competitividade e esta, por sua vez, 

reflete na produtividade, que a nação usará como recurso. Em nível internacional, a 

competitividade do mercado contemporâneo exige sofisticação. 

Segundo o The Global Competitiveness Report, as economias que se encontram 

no estágio factor-driven são altamente suscetíveis aos ciclos econômicos mundiais, às 

oscilações de preços dos commodities e às taxas de exportação (SCHWAB, 2014). Embora 

contribuam para a economia global como produtores de commodities e artefatos simples, 

suas indústrias são compostas por tecnologias padronizadas e importadas, e muitas 

vezes já desatualizadas, sendo absorvidas por importações e pela cultura da cópia. Nesse 

estágio, as empresas competem por preço, carecem de uma comunicação direta com os 

consumidores e possuem participação limitada nas cadeias de valor, uma vez que estão 

focadas na mão de obra manufatureira e na extração de recursos.

No estágio investment-driven /efficiency-driven, a eficiência na produção de produtos 

e serviços são os recursos dominantes na competitividade global. Os produtos e 

serviços se tornam mais sofisticados, no entanto a tecnologia e o design continuam 

sendo, em uma escala significante, inteligências importadas. A tecnologia é acessada, 

em grande parte, através de licenças, joint ventures, investimentos estrangeiros e também 

através da cópia. Nesse estágio, os países não apenas assimilam a tecnologia estrangeira 

como também desenvolvem meios para aprimoramento, uma vez que contam com 

um ambiente nacional de negócios que suporta investimentos em uma infraestrutura 

eficiente, com processos de produção atualizados, o que estende a capacidade das 

empresas na cadeia de valor. Entretanto, em uma economia baseada no investimento, é 

de se supor que muitas empresas produzem por meio de contratos com outras empresas 

estrangeiras, no modelo Original Equipment Manufactures (OEM), que controlam, portanto, 

o desenvolvimento de pesquisa e inovação em design e marketing. 
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106.  Marco da competitividade global e seus pilares de sustentação. A inovação figura como momento 
de desenvolvimento e também um pilar. Vale mencionar que todos os itens mencionados são e estão 
intrinsecamente relacionados. Fonte: SCHWAB, 2014.

Por esta razão, Bonsiepe (2011ab) destaca a importância de implementar o 

design focado em fortalecer a autonomia cultural e industrial de cada país. Sem excluir 

os intercâmbios entre nações, é crucial que exista uma reflexão destinada a reconsiderar 

o papel dos países em desenvolvimento como exportadores de commodities – é o caso, 

por exemplo, dos países latino-americanos (2011b: 49). Cumpre considerar também a 

possibilidade real de se tornarem países exportadores de inteligência em design, conforme 

foi discutido no capítulo I (THACKARA, 2008; CHARAN, 2013). As tendências 

econômicas e criativas mundiais seguem por este caminho, apresentando exemplos de 

esforços públicos e privados. A estrutura pública desenvolvida na Coreia e as empresas 

pioneiras, como a Ushahidi, despontam não como uma solução ou um novo modelo 

econômico e criativo fixos, mas como alternativas coerentes às suas realidades dentro de 
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uma extensa rede de possibilidades de impulsão para o crescimento holístico.

A soberania na produção e desenvolvimento nacional com objetivos de crescimento 

envolvem uma expansão e fortalecimento de subsídios imateriais e estruturais que estão 

interconectados entre si, como o design, a investigação científica, o fomento ao desenvolvimento 

tecnológico e o empreendedorismo. Esses vetores são capazes de reestruturar a dinâmica de 

um sistema, trazendo inovação nos níveis econômico, social e cultural.

Para fazer a transição ao estágio innovation-driven e alcançar o status de valor, as 

empresas já não podem contar com inovações tecnológicas incrementais (VERGANTI, 

2010) e com a eficiência produtiva. É preciso inovar nas fronteiras tecnológicas, desenvolver 

inteligência e produtos de design com selo de autenticidade, estabelecer uma relação global 

e criar estruturas organizacionais mais descentralizadas e flexíveis (SCHWAB, 2014).

107. Países de economia guiada 
pela tecnologia e inovação nos 
anos de 1980 e 2000. Fonte: 
SCHWAB, 2002.
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108. Estágios de desenvolvimento e os países ranqueados 2013-2014. Fonte: SCHWAB, 2014.

While each of  the improving countries is different, there are some 

striking commonalities if  one examines individual country patterns. 

Improving countries are ones where the effectiveness of  antitrust 

policy is increasing, distortive government subsidies are declining, 

and weaknesses in physical infrastructure are being addressed. In the 

gaining countries, companies are becoming more customer oriented 

and more marketing savvy, improving the uniqueness of  product de-

signs, and upgrading production processes4 (SCHWAB, 2002:70).

4 “Embora cada um dos países em desenvolvimento seja diferente, há algumas semelhanças marcantes 
quando se examinam os padrões individuais. Países em desenvolvimento são aqueles em que a eficácia das 
políticas de antitrust [conjunto de medidas políticas antimonopólio] está aumentando, os subsídios para 
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Em 2011, a Organização das Nações Unidas (ONU) declarou que o acesso à 

internet é um direito humano e que desconectar a população da web viola esta política. 

As discussões que colocam em pauta a internet como um direito fundamental têm 

crescido em muitos países, incluindo o Brasil, todavia as medidas de aplicação e 

ativação de uma infraestrutura competente ainda não são concretas. Apenas em 2014, 

os integrantes da comissão especial da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 

479/2010 introduziram na pauta o tema para análise, como justificado pelo relator da 

proposta, o deputado Amauri Teixeira: “A crescente percepção sobre a importância da 

internet como instrumento de desenvolvimento econômico e social pode ser ilustrada 

pelo elevado número de países que já adotaram políticas públicas para a massificação do 

acesso à banda larga”5.

No entanto, enquanto não houver um real propósito de expansão industrial e 

intelectual, os países em desenvolvimento ou emergentes continuarão ocupando o cargo 

de países não design: “Uma política de desenvolvimento que não leva em conta o design 

é uma política truncada. Amputada. Não presta” (BONSIEPE, 2011b: 39).

Os designers brasileiros ainda estão em busca da regulamentação da profissão. 

E esta deve vir acompanhada pelo aprimoramento do ensino e pela valorização do 

desenvolvimento de uma infraestrutura que dê apoio e possibilidades ao desenvolvimento 

integrado da atividade prática e teórica do design nas esferas acadêmica, pública, 

industrial e privada. A integração do design às políticas públicas de desenvolvimento 

industrial é uma relação retroativa, na medida em que uma infraestrutura eficiente facilita 

interações, promovendo espaços criativos. Estes, por sua vez, retornam ao setor público 

com crescimento e melhoria na qualidade de vida.

governos deturpados estão em declínio, e as debilidades na infraestrutura física estão sendo debatidas. Nos 
países em desenvolvimento, as empresas estão cada vez mais orientadas para o cliente e ganhando mais 
experiência em marketing, melhorando a singularidade do design de produtos e atualizando os processos de 
produção” (tradução nossa).
5 Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2014-02/comissao-especial-vai-
analisar-amanha-pec-que-torna-internet-direito>. Acesso em: 04 jun. 2014.
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Um Estado empreendedor é crucial para o desenvolvimento econômico, social 

e cultural. Algumas das grandes inovações contemporâneas são resultados, em algum 

nível, de incentivos provenientes do setor público, como a internet, que evoluiu de um 

projeto governamental chamado ARPANET, e até mesmo o conceito IoT, que surgiu 

do projeto World Wide Web (MAZZUCATO, 2013; RIFKIN, 2014; JOHNSON, 2010).

Na Argentina, a aproximação e o fomento dessas políticas têm iniciativas bem-

sucedidas, como o Plan Nacional de Diseño6, criado em 2002 com o objetivo de estimular 

a interação e a produção entre designers, empresas e indústrias, além de posicionar o 

design como diferencial competitivo de relevância econômica. Medidas semelhantes 

despontaram no Chile, na Venezuela, no Uruguai, na Colômbia e no Brasil, e colaboraram 

para o avanço desses mercados nos últimos anos (VILLELA, 2004). 

6 Cf. <www.industria.gob.ar/plan-nacional-de-diseno-2/>. Acesso em: 05 jun. 2014.

109. Avatar customizado para divulgar a mobilização em redes sociais sobre lei favorável à 
regulamentação – o PL 1391/2011, estagnado desde 2013. “É que já é a sétima vez em trinta anos 
que um projeto de lei é criado em tentativa de regulamentar a profissão – até agora, sem sucesso”. 
Fonte: <www.designbrasil.org.br>; <www.facebook.com/RegulamentemODesignerJa>. 
Acesso em: 05 jun. 2014.
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110. Gráfico da amplitude da cadeia de valor. Destaques comparativos dos rankings da Coreia, do Chile 
e do Brasil, países que até os anos 2000 não figuravam como nações enfocadas no desenvolvimento 
inovador e tecnológico. A Coreia deu um salto significativo durante a última década, graças a mobilizações 
públicas direcionadas ao crescimento econômico. Os dois países latino-americanos representam atualmente 
importantes emergentes econômicos em nível mundial dos quais se têm muitas expectativas. Fonte: 
SCHWAB, 2014.
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Na experiência brasileira, o Programa Brasileiro de Design7 esteve em vigor de 

1995-2012, sob tutela do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

do Governo Federal, focado na inserção e incremento da gestão do design nos setores 

produtivos brasileiros. Atualmente é representado pelo portal DesignBrasil, apoiado 

pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e 

coordenado pelo Centro Brasil Design8, com o objetivo de construir uma rede de design 

para integrar ações da área em extensão nacional.

Há, ainda, outras iniciativas vigentes e ativas, como a Associação dos Designers 

Gráficos (ADG Brasil) e a Associação dos Designers de Produto (ADP), que buscam 

congregar os profissionais da área e promover o design brasileiro9. A Associação 

Brasileira de Empresas de Design (ABEDESIGN) tem como objetivo ampliar o mercado 

de serviços nesse setor, fazendo com que os investimentos nacionais e internacionais 

no Brasil atinjam anualmente o valor de R$ 2,5 bilhões até 2018. A proposta é atuar 

através de um planejamento estratégico transversal, incluindo todas as instâncias sociais 

– governo, entidades de classe, iniciativa privada, organizações não governamentais, 

instituições de ensino, os associados e a sociedade –, buscando posicionar o design 

como ativo no desenvolvimento social e econômico do país. Pretende-se, ainda, auxiliar 

as empresas na promoção do design brasileiro, na qualificação e geração de negócios, e 

na capacitação para torná-las mais competitivas no mercado, mudando assim o cenário 

caracterizado como hostil em razão do distanciamento entre “design e cliente”, das 

cargas tributárias pesadas e da falta de regulamentação e representação empresarial10. 

Em paralelo, o projeto Brasil Design11 visa à promoção de exportações dos serviços 

nacionais, contribuindo para a criação de uma cultura do design brasileiro, a partir da 

construção de uma visão detalhada do setor, com seleção de mercados-alvo, visibilidade 

7 Cf. <www.designbrasil.org.br>. Acesso em: 05 jun. 2014.
8 Cf. <www.cbd.org.br>. Acesso em: 05 jun. 2014.
9 Cf. <www.adg.org.br>; <http://adp.org.br>. Acesso em: 05 jun. 2014.
10 Fonte: <www.abedesign.org.br>. Acesso em: 05 jun. 2014.
11 Projeto realizado por Apex-Brasil e ABEDESIGN. Cf. <www.brasildesign.org.br/>. Acesso em: 05 jun. 
2014.
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do potencial do design nacional e possibilidade de geração de negócios. 

Se o futuro do design como ferramenta essencial na criação e desenvolvimento 

tem na indústria um ponto de apoio, devemos nos perguntar que tipo de indústria 

queremos construir, que tipo de conduta tem essa indústria. Talvez, em lugar de 

fomentar unilateralmente o consumo individualista, seria mais recomendável pensar na 

oferta de soluções que incluam o pensamento coletivo (BONSIEPE, 2011b). Sem o 

apoio da infraestrutura pública, o design terá sua capacidade de ação limitada. E, da 

mesma forma, um crescimento sem design não terá no mercado contemporâneo um 

real valor de competitividade.

3.2. Reflexões sobre a inovação e o design

O que significa a inovação na era do conhecimento? O Fórum Econômico 

Mundial dedicou a Global Agenda Council on Design & Innovation (2012-2014) à reflexão 

sobre o poder e a relevância da inovação e do design no acelerado, interconectado e 

complexo mundo atual. O papel estratégico e influente do design como ferramenta, 

prática, abordagem ou disciplina focada em criar valor para a sociedade, aliado à 

inovação, representa a força criativa que “guiará o desenvolvimento e crescimento em 

tempos de austeridade, escassez de recursos, crescimento de desemprego e desigualdade, 

mudanças demográficas e novos padrões de demanda e suprimento”12 em questões 

relativas à educação, à política, ao empreendedorismo, ao desenvolvimento urbano e 

à complexidade dessas relações, reafirmando que a perspectiva sistêmica requer uma 

apreciação que inclui pontos específicos e uma compreensão máxima das interações e 

relações entre sistemas. Por isso não é possível falar de design sem falar de sociedade, 

cultura, economia e meio-ambiente.

12 Cf. World Economic Forum 2014, disponível em: <www.weforum.org/content/global-agenda-council-
design-innovation-2012-2014>. Acesso em: 16 jun. 2014.
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Segundo Verganti (2012), a inovação orientada pela tecnologia se define de dois 

modos: pela corrida incremental, que acontece dentro de um modelo tecnológico visando 

à superação e ao aprimoramento tecnológico de produtos e serviços já existentes; e pela 

inovação radical impulsionada pela tecnologia, associada ao limite da tecnologia vigente 

e conhecida. Essa inovação é essencialmente transformadora e seus desdobramentos 

contribuem com impactos profundos na dinâmica da sociedade.

Inovações radicais ou disruptivas (disruptive technology) quebram padrões culturais 

e instauram novas relações sígnicas, novos hábitos culturais e comportamentais. 

A invenção do telefone por Alexander Granham Bell (1876) deu início a uma nova 

era da comunicação, transformando não apenas o dispositivo de comunicação como 

também todas as expectativas em relação à comunicação, alterando a rotina, o tempo 

percebido e o comportamento das pessoas. Dois séculos depois, outro rompimento, o 

iPhone, desestabilizou os padrões, uma vez inovadores, da comunicação celular móvel, 

introduzindo um telefone celular que se aproxima da capacidade de um computador e é 

ativado a partir de uma tela sensível ao toque humano. A lógica gestual do corpo entra 

na tecnologia, abrindo um imenso universo de possibilidades de interação.

Contudo, o desenvolvimento tecnológico é apenas uma parcela do que podemos 

considerar inovação. O acesso a novas tecnologias de produção e informação está mais 

disponível e estas são mais facilmente incorporadas ao uso diário para fins de entretenimento 

ou profissional. A inovação movida simplesmente pela corrida tecnológica é rapidamente 

copiada e superada, porém, quando se trata de uma inovação orientada pela interconexão 

do design, as estruturas sígnicas do produto ganham outras dimensões, como as qualidades 

emocionais, a interação e a usabilidade, além da capacidade tecnológica (VERGANTI, 

2010). Mais do que tudo, inovação se trata de uma relação sígnica que, através de traduções, 

desestabiliza, desloca e transforma as estruturas de conexão dos signos, propondo novas 

associações e impulsionando novas relações. 
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111.  Inovação disruptiva/radical. Alexander Graham Bell inaugurando a primeira ligação 
à distância entre Nova York e Chicago em 1892. Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/
Alexander_Graham_Bell>. Acesso em: 11 jun. 2014.

112.  Inovação disruptiva/radical – ‘Let There Be an iPhone’. Artigo sobre o lançamento do 
dispositivo que mudaria por completo a comunicação móvel. Fonte: <http://getel.ndsr.org/
REDETEL_v03_n01_2011_eVersion.pdf>. Acesso em: 11 jun. 2014. 

113.  Gerações iPhone de 2007 a 2012. Inovação tecnológica incremental. Fonte: <www.exame.
abril.com.br/tecnologia/noticias/veja-todas-as-geracoes-do-iphone>. Acesso em: 11 jun. 2014. 
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O “algo novo” é o conteúdo comunicativo que, por sua vez, é o resultado desses 

encontros engendrados na mediação entre os signos do objeto e os signos cognitivos. 

Dessa forma, um simples gesto ordinário, resposta da nossa própria limitação e 

potencialidade orgânica, posto sob uma nova óptica, pode ser realocado e rearranjado, 

transformando o que antes era comum e invisível em algo que ganha potência através da 

própria visibilidade. Portanto, não é a tecnologia, enquanto conjunto de conhecimento 

em si, que é disruptiva e muda a dinâmica social, e sim as consequências do uso destes. 

Ao retomar o trabalho da dupla Rejane Cantoni e Leonardo Crescenti, que 

explora a comunicação sinestésica do corpo através do movimento e a experiência da 

relação com o outro, percebe-se, em muitos momentos, que a interação entre as pessoas 

potencializa o movimento do Solo, gerando uma onda que se propaga e só pode ser 

interrompida por outra propagação energética. Entre outras questões, o corpo em ação 

também é explorado pela dupla nas instalações Piso, Água e Wall.
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114-116. Respectivamente Túnel (File Cassino | Petrópolis, 2013), Água (Oca Parque Ibirapuera 
| São Paulo, 2010), Piso (SESC Itaquera | São Paulo, 2013). Fonte: <www.cantoni-crescenti.
com.br>. Acesso em: 11 jun. 2014. 
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117-121. Série Emptied Gestures. Ochi Gallery | Idaho, 2013. Fontes: <www.heatherhansen.
net>; <www.ochigallery.com>. Acesso em: 11 jun. 2014. 

A bailarina Heather Hansen usa as extensões e o movimento do seu corpo como 

instrumento de desenho. Em uma dança performática sobre uma grande tela branca, a 

bailarina movimenta braços, tronco e pernas, criando formas geométricas. 
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A imersão em si, através da sensibilização dos sentidos, é explorada também nas 

tecnologias Kinect, PAN e nos produtos Haptic, por exemplo. Mais além, as intervenções 

urbanas de Renata Lucas trazem uma reflexão sobre a potência sensória do corpo 

através do senso de pertencer. O entendimento da totalidade de si e da relação com 

o ambiente em que se habita também é uma habilidade perceptiva, é uma experiência 

da construção de mundo individual e coletivo (MERLEAU-PONTY, 1999; UXKÜLL 

apud GREINER, 2005). 

Fica claro que o corpo em ação por meio do movimento de uma dança, nas 

expressões corporais e gestuais, com reações “instintivas” a algo ou a alguma situação, 

é um meio transportador, gerador e viabilizador de comunicação. Tais potencialidades 

representam um território que apenas estamos começando a compreender. Nesse 

sentido, podemos entender que nem inovação nem design se restringem a objetivos de 

superação tecnológica e tampouco à estética. Para atender novas frentes e demandas 

do mercado, devem ser considerados seu alcance e relevância entre as pessoas e sua 

capacidade empoderadora dentro da dinâmica social no ambiente em que vivem 

(BONSIEPE, 2001a; THACKARA, 2008; MANZINI, 2008).

Há alguns anos, a Coca-Cola Company vem trabalhando o tema “felicidade” 

como força motora da marca e já desenvolveu ações pontuais muito bem-sucedidas, 

sempre promovendo a relação com o outro como forma de “destapar a felicidade”. A 

Friendship Machine é uma máquina invertida e de tamanho desproporcional que incentiva 

as pessoas a se unirem para conseguir retirar a latinha de Coca-Cola no topo da máquina. 

Na ação Share a Can, a tradicional lata desse refrigerante é divida ao meio, dando a opção 

de compartilhá-la com alguém. Já na ação Friendly Twits, as garrafinhas só podem ser 

abertas com a ajuda de outra pessoa13. 

13 Cf. Coca-Cola Youtube Channel, disponível em: <http://www.youtube.com/user/cocacola>. Acesso em: 
11 jun. 2014.
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125. Share a Can. Singapura, 2013.

126. Happiness Machine. Londres, 
2013.

124. Coke Hug Machine. Singapura, 
2012.

123. Maquina de la Amistad. Panamá, 
2011.

122. The Coca-Cola Magic Machine 
Buenos Aires, 2011.

127. Coca-Cola Friendly Twist. 
Colombia, 2014.

Algumas marcas, como a Coca-Cola Company, exploram na comunicação 

a potencialidade da relação social, atrelando esses valores aos seus valores de marca. 

Outras vão mais a fundo, explorando a integração de toda a cadeia de valor.

 

Para Manzini (2008), os designers sempre criaram pontes entre a sociedade e a 

tecnologia. Por muito tempo, o foco na inovação técnica fez as vezes de líder, guiando e 

determinando dinâmica dos processos de criação na sociedade, estabelecendo um modo 

de cruzar e de construir essas pontes. Tal modo continua válido, entretanto o movimento 

inverso também é possível, focado no intercâmbio de conhecimentos, sendo liderado 

pelas inovações de propósito e de tecnologia social. Cabe aos designers construir novas 

pontes e novas formas de cruzá-las a fim de otimizar essas oportunidades.
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A inovação de cunho sistêmico se consolidou, finalmente, como uma prioridade 

para os líderes em todo o globo, cujos pilares são as relações entre as pessoas e seu 

ambiente; a matéria-prima é a criatividade aplicada à conectividade e à ressignificação; e 

a lógica de gestão é a sustentabilidade e a autonomia. Focada em desenvolver soluções 

em escala, de custo eficiente e sustentável para toda a população, em especial as 

desfavorecidas, a inovação social busca, através do alinhamento de políticas públicas e 

privadas, desenvolver soluções que gerem impacto social e mudança em todo o meio, 

de aplicação prática, sustentável, com uma abordagem contextualizada com o mercado. 

A inovação reversa, termo trabalhado por Vijay Govindarajan (2012), refere-se 

à inovação desenvolvida fora dos grandes centros econômicos: empresas, instituições e 

países emergentes que estão invertendo e reorganizando o mapa do fluxo econômico 

em nível mundial. Um fenômeno considerado raro historicamente, a inovação reversa 

é parte integrante de um processo de equilíbrio entre os estágios de desenvolvimento 

vividos pelas nações (Imagem 106 – Marco da competitividade global e seus pilares 

de sustentação), no qual aos poucos a autonomia tecnológica, projetual e produtiva de 

países emergentes ganhará espaço em seu mercado interno, diminuindo a dependência 

da importação de inteligência exterior para logo exportar sua expertise. 

Não se trata apenas de uma inversão de valores. A inovação reversa também 

abarca a construção de múltiplos vetores quando o assunto é desenvolver soluções para 

problemas cotidianos que afligem muitas pessoas em diferentes partes do mundo e 

em diferentes situações. Considerando o pensamento popular, segundo o qual “o que 

funciona para um talvez não funcione para outro”, as estratégias glocalizadas (localizado + 

global) se mostram bem-sucedidas porque buscam construir soluções contextualizadas 

de ação globalizada (CASTELLS, 2013), em todos os níveis. Trata-se de desenvolver 

as próprias estratégias para inovação, baseadas nos desafios locais. Pensadas para uma 

produção e alcance em escala, essas inovações devem ser acessíveis, mudando também 

o paradigma preço-desempenho: “A inovação reversa não tem a ver com a criação de 

produtos mais baratos. E sim com oferecer os benefícios apropriados para a vida das 
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pessoas a um custo baixo” (GOVINDARAJAN, 2012b). 

Um exemplo de inovação reversa que abarca a autonomia social alinhada 

à tecnologia através do design é o eletrocardiograma portátil lançado em 2008 pela 

General Electric da Índia. Um aparelho convencional de eletrocardiograma ultrapassa 

os 10 mil dólares e pesa mais de cem quilos. Portanto, só pode ser instalado em locais 

com uma infraestrutura capaz de acomodar e manter esse tipo de aparelho, como um 

hospital, por exemplo. Sem dúvida, um aparelho desses representa um papel importante 

no diagnóstico médico e pode ajudar a diminuir a mortalidade e melhorar a qualidade 

de vida. Porém, para os 90% da população indiana que, em sua maioria, vivem em 

área rural, deslocar-se até o hospital não é uma viagem usualmente empreendida. Por 

falta de recursos financeiros e pela distância dos grandes centros, muitas pessoas ficam 

sem alternativas de acesso ao exame que pode ajudar a salvar vidas. Nesse sentido, o 

design do eletrocardiograma tradicional o transforma num dispositivo inútil para os 

indianos, uma vez que não atende às necessidades da maior parte de sua população 

(GOVINDARAJAN, 2012ab).

Pensando nesses 90%, o eletrocardiograma desenvolvido pela GE é portátil, de 

baixo custo, fácil de operar, o que não exige técnicos altamente treinados, e funciona 

por até uma semana com uma única carga de energia, um equipamento perfeito para 

o atendimento médico in loco. É o primeiro eletrocardiograma compacto desenhado, 

desenvolvido e produzido na Índia para atender a população indiana. O novo 

eletrocardiograma é uma inovação tecnológica, mercadológica, produtiva, de profundo 

impacto na saúde emocional e física das pessoas. 

 O eletrocardiograma portátil ofereceu benefícios para a empresa: o crescimento 

da atuação e percepção de marca da GE na Índia é significativo. No entanto, o verdadeiro 

ganho foi a decolagem de processos direcionados à autonomia social, que gera benefícios 

tangíveis para todos os envolvidos. O produto inovador desenvolvido para atender a 
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128-129. Eletrocardiograma portátil (ECG) – GE MAC 400. Fonte: <www.ge.com>. Acesso 
em: 11 jun. 2014. 

população indiana ultrapassou fronteiras e está presente em outros países, emergentes 

e desenvolvidos, integrando centros médicos afastados aos grandes centros, e também 

ao serviço de socorro médico nas ambulâncias. Assim como a Ushahidi, são propostas 

inovadoras orientadas mais pela oportunidade do que pela superação da tecnologia vigente.
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Diferentes contextos trazem consigo suas prioridades específicas, todavia 

todos têm em comum a urgência em atender a sociedade através de propostas que 

se conectam à realidade de seu contexto, aproximando os interesses dos negócios e 

das pessoas (GOVINDARAJAN, 2012a). Interconectada aos interesses sociais está a 

sustentabilidade de relações e práticas que atuam como vetores da inovação reversa, 

ativando as ações produtivas e criativas. 

A sustentabilidade não é apenas um tema que gira em torno das questões 

ecológicas e ambientais. Ela envolve toda a construção das ações sociais, o que a torna 

essencialmente um tema sobre a eficiência (SHEDROFF, 2009), medida a longo prazo, 

uma vez que desenvolvimentos calcados na consciência sustentável poderão ser mantidos 

por mais tempo e trazer mais benefícios à população. O significado da sustentabilidade 

ganhou profundidade e extensão necessárias para saltar do patamar de disciplina para 

uns dos ventrículos energéticos contemporâneos.

A sustentabilidade é uma necessidade, é um paradigma do viver humano nos dias 

atuais e será também nas próximas décadas, até o momento em que possamos naturalmente 

tomar decisões que contemplem os valores de sustentabilidade. A integração plena de 

ações sustentáveis ainda representa um desafio para muitos, porém é possível destacar 

alguns casos que conseguiram resultados inovadores, entrelaçando a sustentabilidade e a 

cultura local, governos e empresas. Nesses casos, a sustentabilidade se materializa como 

uma realidade clara e necessária, e não como uma questão, uma vez que desvela todos 

os nossos maus hábitos em relação à cadeia de valor de desenvolvimento.

A Design that Matters é uma empresa sem fins lucrativos que se dedica a desenvolver 

produtos e serviços de impacto positivo para países em desenvolvimento, acessível em 

grandes escalas, de produção e manutenção descomplicada e a baixo custo. Um deles é 

a NeoNurture, uma incubadora desenvolvida para combater a alta taxa de mortalidade 

infantil, intensificada nos países em desenvolvimento onde a carência de recursos favorece 
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a incidência dos casos. Em todo o mundo, em média mais de 4 milhões de bebês não 

sobrevivem ao primeiro mês de vida, dentre os quais 1,8 milhões não sobrevivem por 

falta de fonte estável de calor. Isso ocorre antes que adquiram gordura corporal e um 

metabolismo plenamente desenvolvido para manter a temperatura de seus corpos. 

Com incubadoras, esse problema poderia ser minimizado, portanto não se 

trata de uma questão tecnológica. Esse produto já existe e está disponível em todos os 

países industrializados. O problema é a longevidade desses aparelhos. Geralmente eles 

são enviados a países em desenvolvimento através de doações. Por alguns anos, esse 

aparelho poderá trabalhar com excelência, entretanto chegará um momento em que 

será preciso fazer manutenção ou a troca de alguma peça (DtM apud MALKIN, 2010). 

Poder-se-ia trabalhar para estender a vida útil do produto, no entanto a instabilidade 

energética, que é uma realidade em muitos países, destrói equipamentos sensíveis. Além 

disso, a possibilidade de uma falha técnica sempre existe e, nesses casos, muitas vezes 

se depara com a falta de peças sobressalentes no mercado, assim como de mão de obra 

capacitada na manutenção de um equipamento de alta complexidade. O resultado é 

que, uma vez quebrada, essa incubadora doada provavelmente permanecerá quebrada. 

Existe uma lacuna entre o que se considera um design ótimo e um design que funciona 

de maneira ótima. Em muitos casos, como o da doação de incubadoras, um design 

considerado ótimo perde seu valor e sua função porque não pode ser contextualizado 

adequadamente, fazendo com que um investimento desse porte e importância social 

seja depreciado por obstáculos que podem, sim, ser revertidos.

A partir de observações e da colaboração de profissionais da área médica em 

clínicas de áreas rurais e hospitais da Índia, Bangladesh, Nepal, Vietnã, Camboja, 

Indonésia e Estados Unidos, a equipe de DtM chegou à conclusão de que, apesar 

da carência de peças de reposição e de mão de obra especializada para manutenção 

de aparelhos eletrônicos, o mesmo não acontece com automóveis e motos, que são 

amplamente difundidos com peças de reposição disponíveis no mercado e com uma 
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mão de obra capaz de reviver o motor do carro mais antigo. Com essas informações, 

puderam desenvolver um produto que correspondesse com excelência às demandas 

médicas a partir dos recursos disponíveis no local.

A NeoNurture possui uma aparência semelhante a aparelhos tradicionais e é 

desenvolvida com partes sobressalentes de carros e motos, faróis dianteiros para o 

aquecimento, luzes indicativas e campainha das portas como alarme. Funciona com 

uma bateria de moto, e o acendedor de cigarros provê energia reserva para transporte 

no caso de falta de energia elétrica. Assim como a Ushahidi, são propostas inovadoras 

orientadas mais pela oportunidade do que pela superação da tecnologia vigente.

A ubiquidade tecnológica não está distribuída igualmente e ainda existem muitas 

pessoas à margem do efusivo avanço do século XXI. Aplicar as mesmas regras de 

desenvolvimento pode não ser eficiente. “O design não político não existe” (BONSIEPE, 

2011b: 48), uma vez que invariavelmente o que é produzido também produz um 

impacto naqueles que a utilizam e em toda a cadeia de valor (produtores, terceirizados, 

fornecedores, vendedores, clientes e assim por diante), deixando clara a importância 

da fluência comunicacional em uma relação retroativa. Como visto na Imagem 110 

(Gráfico da amplitude da cadeia de valor), quanto mais próximos e transparentes os 

momentos no processo de criação e desenvolvimento que determinam a cadeia de valor, 

mais ampla é sua percepção de valor e alcance no mercado.

A inclusão do design na cadeia de valor geralmente entra em jogo na etapa de 

pós-produção, o que não o exime de tentar estabelecer comunicação com as etapas 

anteriores para fins de melhorias projetuais. Ainda que em muitos casos o papel do 

designer permaneça como um executor de um briefing, aos poucos se nota a expansão da 

ação do design em um nível estratégico. Uma de suas funções estratégicas é projetar com 

o objetivo de reconectar e aproximar os designers dos consumidores, o que constitui 

um grande desafio em muitas áreas, haja vista que, antes de chegar ao consumidor final, 

muitas vezes o produto é filtrado por inúmeros servidores terceirizados. Um celular, por 
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130-134. NeoNurture. Fonte: <www.designthatmatters.org>. Acesso em: 11 jun. 2014. 
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exemplo, sai de fábrica, passa pelas mãos das empresas de telefonia, pelos distribuidores, 

lojistas e vendedores, antes de chegar ao consumidor final (NORMAN, 2010). Levando 

em conta que cada um desses terceiros faz as compras baseado nos interesses da 

própria empresa, é provável que muitas propostas inovadoras não cheguem às mãos dos 

consumidores por não pareceram interessantes aos intermediários.  

Com a entrada dos consumidores-criadores (consumidores-comunicadores, 

prosumers, etc.), as empresas buscam a aproximação com as pessoas, tratando de 

estabelecer uma relação mais dinâmica dentro da cadeia de valor, diminuindo ao máximo 

a distância e os ruídos comunicativos entre os intérpretes dessa cadeia. Um dos fatores 

de êxito da Apple, por exemplo, é que ela conseguiu eliminar parte dessa filtragem 

intermediária, introduzindo as lojas, o serviço técnico e os vendedores especializados 

na marca, facilitando imensamente a infiltração do produto ou o serviço no mercado. 

O papel do design dentro da lógica da inovação reversa é explorar possíveis 

caminhos na tarefa de trabalhar em um mundo complexo: novas abordagens 

metodológicas, formas e estratégias que viabilizem a autonomia sustentável da cadeia de 

valor, ratificando a proposta de que a “Inovação não se refere apenas em desenvolver 

novos produtos, mas também em fazer as coisas de maneira diferente. A fim de que isso 

aconteça, todo ecossistema da inovação, que consiste em um conjunto interconectado 

de fatores, deve ser revisado” (SCHWAB, 2014: 14). 

A explosão urbana provocada pelo crescimento econômico dos últimos anos 

produziu uma dramática marginalização, polarizando áreas de extrema riqueza e extrema 

pobreza. As desigualdades socioeconômicas engendram o núcleo da crise urbana, 

agravando a miséria do viver e conviver urbano. A crise urbana é, mais do que tudo, uma 

crise cultural, das relações entre as pessoas, o ambiente e a economia. Essa é a crise de 

um lento despertar para uma consciência sustentável, uma vez que o ritmo e o método 

de crescimento já se mostram incapazes, insatisfatórios e insustentáveis. “Incapazes 
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por não poder desafiar a sede por óleo, insatisfatórios pelo excesso de desperdício 

e pela escassez de direitos básicos. Insustentáveis por perpetuar a polarização entre 

urbanizações exclusivas e imensas favelas” (CRUZ, 2013).

Segundo Cruz (2013), “o futuro das cidades depende menos de edifícios e depende 

mais de uma reorganização fundamental das relações socioeconômicas”. O arquiteto 

pesquisa sobre novos horizontes para a vida urbana e seus aspectos sociais e ambientais, 

e chama a atenção para o desenvolvimento criativo dentro de situações extremas, como a 

escassez de recursos. De acordo com ele, a inteligência do reaproveitamento, reciclagem 

e ressignificado podem ensinar muito sobre a sustentabilidade, revelando o ciclo de vida 

do que se é descartado e como pode ser reutilizado. 

Na fronteira entre San Diego (EUA) e Tijuana (México), existe um grande 

muro de metal que separa essas duas cidades, demarcando claramente os limites entre 

os dois países. Diariamente, muito mexicanos tentam cruzar a fronteira em busca de 

uma vida melhor e, em contrapartida, muitos americanos descartam do outro lado os 

dispositivos e materiais que já não lhes são mais úteis. Segundo Cruz (2013), a região de 

fronteira entre Tijuana-San Diego é um grande laboratório para se repensar a prática 

da arquitetura e a vida urbana. Tijuana, especificamente, mostra seu lado criativo e faz 

repensar o crescimento urbano, tratando de reverter a miséria através da ressignificação 

dos materiais ali deixados. 

Os emblemas físicos do muro reforçam as políticas de exclusão que têm perpetuado 

a divisão de comunidades, jurisdições e recursos por todo o mundo. Nessa região de 

fronteira, encontramos alguns dos condomínios e moradias de alto padrão no lado 

americano e, do outro lado, a pouca distância, encontramos algumas das comunidades 

mais carentes da América Latina. O mesmo cenário de contrastes se repete em muitas 

partes do mundo: em Dubai, nas imensas favelas de mão de obra imigrante que chega 

para trabalhar na construção de uma das cidades mais luxuosas do mundo; em São Paulo 
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135.  Fluxos de imigração EUA-México: restos de madeira e revestimentos. Fonte: CRUZ, 2013.

e no Rio de Janeiro, onde também coexistem lado a lado os extremos da sociedade. 

Enquanto ambas as cidades possuem o mesmo número de habitantes, San Diego 

cresceu seis vezes mais que Tijuana na última década, forçando o vizinho mexicano a 

enfrentar tensões e conflitos sociais e ambientais, que nascem do encontro entre expansão 

e densidade demográfica. O crescimento de San Diego pode ser observado através 

de seu vizinho, que pratica a cultura do reaproveitamento de diferentes dispositivos e 

materiais na construção urbana das favelas de Tijuana. Casas inteiras são descartadas 

perto da fronteira e levadas ao México, enquanto nos EUA se desenvolve uma nova 

versão de casas pré-fabricadas. Ao cruzar a fronteira, essas casas pré-fabricadas para 

um público pré-determinado são redesenhadas e ressignificadas, instaladas em cima de 

estruturas metálicas, deixando livre o primeiro andar, que futuramente poderá abrigar 

uma extensão da própria casa ou um pequeno negócio.

A inteligência criativa desenvolvida nas favelas de Tijuana com o resto descartado 

de San Diego e do sul da Califórnia deu início a um sistema de adaptação. Os fluxos 

transfronteiriços constroem aos poucos uma nova urbanização, diferente da formalidade 

e dos padrões pré-definidos. A urbanização informal é baseada em um conjunto de 

práticas sociais de adaptação que habilitam muitas dessas comunidades a transgredir 

as receitas políticas e econômicas de urbanização. Talvez os processos de construção 
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136-140. Descartes norte-americanos que 
chegam às favelas de Tijuana: casas inteiras, 
resíduos de construção civil e pneus. Fonte: 
CRUZ, 2013.

informal, determinados pelo acesso financeiro e pela necessidade de uso, possam ser 

traduzidos em outros processos de desenvolvimento urbano mais sustentáveis.

A perspectiva da complexidade sistêmica é como um exercício de gestalt. Se 

olhamos à distância e de maneira rápida, vemos uma forma, mas se dedicamos àquela 

figura alguns minutos podemos ver uma forma oculta dentro daquela que mais se 

destaca. Problemas de caráter sistêmico precisam de soluções sistêmicas que tenham 

impacto em toda a rede social e não somente nos sintomas mais evidentes. 
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141. Transformação dos resíduos. Estudos de matrizes das casas de Tijuana.

142. Progresso de urbanização em etapas em Tijuana.

143. As casas pré-montadas americanas são descartadas quando termina seu período de 
utilidade e imigram para Tijuana, onde compõem uma arquitetura completamente diferente 
da inicial. 

144. O pneu descartado se transforma em uma barreira de contenção contra desmoronamentos.
Fontes: CRUZ, 2013; <www.moma.org/interactives/exhibitions/2010/smallscalebigchange>. 
Acesso em: 11 jun. 2014. 

145. Cenário da paisagem de Tijuana com as criações “não conformadas”. Fonte: <www.
continuum.com.au>. Acesso em: 11 jun. 2014. 
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Na comunidade de Manguinhos, foi realizada uma série de melhorias 

infraestruturais destinadas à abertura de ruas, à coleta de lixo, ao serviço de água e 

esgoto, além da construção de uma horta, que teve grande impacto na comunidade. A 

horta comunitária da favela de Manguinhos é um empreendimento do setor público 

que recuperou um espaço antes considerado uma das maiores cracolândias do Rio de 

Janeiro. O antigo terreno insalubre atualmente é motivo de orgulho da comunidade, 

onde se cultivam verduras e hortaliças, e é ocupado por mais de trezentos canteiros, com 

mais da metade já em produção. São os próprios moradores que se ocupam em cuidar, 

plantar e colher. Os alimentos colhidos são distribuídos dentro da comunidade, uma 

iniciativa que reforça a importância de cada pessoa e o seu papel dentro dela. 

À parte o incentivo financeiro concedido aos hortelões, há o sentimento de 

pertencer, de tornar seu aquele espaço e aquela comunidade, e essa é a chave que 

estimula o trabalho extra dessas pessoas e lhes devolve o orgulho de poder colaborar 

para uma transformação profunda em sua comunidade. A manutenção e a sobrevivência 

do projeto dependem principalmente da participação dos moradores e da importância 

que eles atribuem a essa iniciativa, o que pode transformar a horta de Manguinhos em 

uma das maiores hortas comunitárias do Brasil. 

Outras iniciativas, como o bonde da horta na favela do Leme, buscam, através 

do cultivo do próprio alimento, mudar o estilo de vida dos moradores e oferecer uma 

ferramenta que auxilie na economia doméstica. Ambos os projetos contam com o 

apoio de políticas públicas, o que garante, em parte, uma infraestrutura que otimiza 

a implantação destes, como a construção de canteiros, provisão de terra, materiais, 

compostos orgânicos, mudas, assim como o convite aos moradores para aderirem ao 

projeto e a cursos que estimulam o empreendedorismo sustentável. 
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146-150. Projetos de horta urbana no Rio 
de Janeiro. Fonte: Globo Rural, <http://
g1.globo.com/economia/agronegocios/>. 
Acesso em: 11 jun. 2014.  

South Los Angeles tem uma população que ultrapassa os 25 bilhões, abriga 

imensos terrenos baldios, milhares de drive-thru de comida rápida, clínicas de plástica e 

diálise. A falta de educação e de bons hábitos alimentares são os principais fatores de 

mortalidade por doenças curáveis da região. Em comparação ao bairro vizinho, Beverly 

Hills, em South L.A. o índice de obesidade é cinco vezes maior.

Nessa área, considerada um deserto de alimentos, a comida é o problema e a 

solução, tal como afirma Ron Finley, porta-voz do L.A. Green Grounds (2013). Com 

o propósito de mudar a realidade de uma comunidade, Finley propõe a jardinagem 

como ferramenta de educação e transformação do meio, iniciando um outro processo 

de retroalimentação mais saudável e sustentável. Se as pessoas não conhecem o impacto 
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151. L.A. Green Grounds. Fonte: <www.lagreengrounds.org>. Acesso em: 11 jun. 2014.  

da alimentação em seus corpos, continuarão a comer sem nunca saber escolher algo 

melhor para sua saúde. Por outro lado, “se educamos nossas crianças a plantar sua 

própria comida, saberão o valor do trabalho que estão executando e do alimento que 

estão consumindo”. Essas crianças terão a oportunidade de optar por uma vida mais 

saudável e economicamente mais sustentável, e poderão continuar, como líderes, a 

ensinar a outras pessoas o propósito de cuidar do lugar onde se vive, compartilhando 

ideias e experiências, ensinando e aprendendo através de uma convivência positiva.

Essas iniciativas transformam o ambiente cultural, despertando a consciência 

de cidadania, recuperando espaços depredados, oferecendo oportunidade de trabalho 

e melhor nutrição através do compartilhamento do espaço público e da educação. 

Transforma-se em uma oportunidade de desenvolvimento interpessoal através do 

trabalho significativo (GLADWELL, 2008), no qual reside a força que motiva a seguir 

adiante justamente por seu propósito claro e nobre de oferecer uma oportunidade de 

algo melhor para si e para os demais. 
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152-155. L.A. Green Grounds. Fonte: <www.lagreengrounds.org>. Acesso em: 11 jun. 2014. 

O ambiente saudável impulsiona outras iniciativas que renovam o ciclo. Uma ação 

de propósito social-sustentável também carece de meios que promovam estruturas para 

que tal empreendimento siga ativo. Tal como em Manguinhos, alguns restaurantes locais 

oferecem cardápios com as verduras e legumes colhidos na horta. Finley vê nessa iniciativa 

uma oportunidade de gerar negócios: “Growing your own food is like printing your own 

money”14. Um dos desdobramentos do L.A. Green Grouds também inclui pequenos 

restaurantes e pontos de venda dos produtos cultivados. O que antes era apenas uma 

alternativa se reforça e se multiplica, apoiada por um negócio de veia sustentável.

14 “Plantar sua própria comida é como imprimir seu próprio dinheiro” (Tradução nossa).
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156-157. Propostas de negócios da L.A. Green Grounds: um restaurante e um mercado 
autossustentável. Fonte: <www.lagreengrounds.org>. Acesso em: 11 jun. 2014.

Há oportunidades para que negócios encontrem, na gestão de desenvolvimento 

social e sustentável, fatores de diferenciação no mercado. Esse alinhamento prima pela 

autenticidade das informações, reforçando a credibilidade da marca. Empreendedores 

e investidores estão buscando investimentos que estejam alinhados a valores reais, isto 

é, a valores que possam ser sustentáveis a longo prazo. Investir tempo e dinheiro na 

sustentabilidade dos processos de criação e desenvolvimento vem ganhando espaço 

como uma tendência que está efetivamente movimentando a economia. 
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A abertura para outras possibilidades de crescimento que incluam as pessoas 

em um sistema de relações produtivas sustentáveis visa gerar empoderamento 

(empowerment) (MEIRA, 2013), isto é, as mesmas pessoas passarão a liderar o movimento 

de transformação de suas vidas e comunidades a partir das ferramentas aprendidas. 

Pessoas que se identificam com o local onde vivem cuidam mais dele e da relação 

com os vizinhos, e se importam em tomar decisões que sejam positivas para todos. 

A sensação de pertencer restitui a autoestima e confere um significado especial ao 

trabalho em comunidade (FINLEY, 2013; CRUZ, 2013; THACKARA, 2008). É o que 

propõe a abordagem metodológica do design thinking, por exemplo, que busca centrar o 

desenvolvimento projetual no ser humano, em sua realidade e comportamento, buscando 

incluir nessa relação o design de maneira mais inclusiva e menos invasiva, capaz de 

engendrar relações sustentáveis de autossuficiência econômica e social (BROWN, 2009).

Jerry Sternin, fundador da Positive Deviance Initiative, foi incumbido de realizar um 

serviço social no Vietnã na década de 1990, na tentativa de diminuir a grave crise de 

má nutrição entre as crianças de 10.000 vilarejos. Naquele momento, 65% das crianças 

vietnamitas sofriam de má nutrição e a maioria das soluções em prática dependia da 

doação de suplementos alimentícios por parte do governo, o que não apresentava 

bons resultados. Como alternativa, foi feita uma abordagem, chamada por Sternin de 

positive deviance (em tradução livre, atitude/hábito positivo), que visava buscar soluções 

entre indivíduos e famílias que, embora vivessem sob as mesmas condições restritivas, 

apresentavam um índice de nutrição positivo e/ou estável. A partir do exemplo dessas 

famílias, nas quais as crianças eram mais nutridas, foi desenvolvido um programa de 

aulas de culinária voltado aos pais de crianças que sofriam de má nutrição, cujo objetivo 

era ensinar a melhor forma de aproveitamento e preparo dos alimentos. Ao final do 

primeiro ano do programa, em um dos vilarejos, 80% das 1.000 crianças inscritas 

estavam bem nutridas. O programa foi aprovado como uma medida oficial e estendido 

a mais catorze vilarejos do Vietnã (BROWN, 2010).
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Ao se trabalhar com rupturas de padrões, é preciso ter em mente que todas 

as relações são retroativas, sistêmicas, portanto “os construtores de plataformas e de 

ecossistemas não apenas abrem uma porta para o possível adjacente. Eles constroem um 

pavimento inteiro” (JOHNSON, 2011: 151). Através da propagação comunicacional, 

as ferramentas proporcionadas estenderão a alguns uma oportunidade de construir 

algo de impacto positivo; logo, o movimento em cadeia ganhará força e outros serão 

influenciados, e outros, ainda, compelidos a mudar de conduta, começando a traçar um 

caminho alternativo.

A inovação guiada pelo design é uma convergência de tecnologias intimamente 

associadas a inteligências sustentáveis do viver em sociedade. A inovação reversa mostra 

que existem muitos empreendimentos que estão focados em empoderar seus usuários 

(MEIRA, 2013: 55) e se destacam propondo um equilíbrio entre ser e fazer no mundo.

Design e inovação caminham juntos, representam simultaneamente meios e fins 

do processo criativo, introduzindo novos significados, mudando padrões e referências 

culturais. E, assim como a habilidade de conectividade, estão atrelados à presença ativa 

do corpo. Ambos podem ser impulsionados pelo seu lado técnico, no entanto só ganham 

significado cultural na relação com as pessoas.
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A presente tese se propôs a explorar as potências comunicacionais do corpo e a 

refletir sobre possíveis contribuições das inteligências sensoriais no desenvolvimento do 

campo do design, buscando estratégias comunicacionais mais abrangentes, capazes de 

envolver e ativar esferas imateriais do conhecimento humano.

Em uma abordagem que apresentou um diálogo entre os estudos cognitivos 

e a crítica de processos de criação, procuramos mapear distintas formas de ativação 

comunicacional presentes em uma série de projetos dos mais diversos campos: artes, 

medicina, engenharia, iniciativas sociais, marketing, gestão de negócios e até mesmo 

design. Em meio a essa multiplicidade de propósitos, materialidades, técnicas expressivas 

e de fabricação, ficou claro que a potencialidade comunicacional do corpo extrapola 

os contornos da pele, revelando um horizonte mais abrangente do que poderíamos 

compreender como comunicação sensorial, o que aumenta sua importância nos 

processos de inovação e viabilização desses projetos.

O termo plurissensorial foi escolhido com o objetivo de destacar essas possibilidades 

infinitas de ativação da experiência sensorial, que vão além da ideia de experiência 

sensória pontual, “localizada” no tato, olfato, visão, audição ou paladar. Como um 

sistema interconectado, os receptores sensórios do corpo contribuem com muito mais 

códigos sensoriais do que se possa imaginar, atuando em colaboração. Toda a capacidade 

perceptiva e cognitiva está ativa e trabalha de maneira sinestésica no intercâmbio de 

informações com o mundo. A experiência sensória ocorre em toda a concepção de corpo; 

não há local exato de experiência, mas fluxos de transmissão, traduções e contaminações 

de significados. 

Os processos cognitivos e perceptivos são constituídos nas relações vivenciadas 

entre o eu, como indivíduo, e o outro, como coletivo. O outro, neste caso, pode ser entendido 

como o ambiente, os dispositivos e/ou as pessoas. As relações estabelecidas com o outro 

ressignificam a todo momento o entendimento do corpo, estendendo seus limites e 
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revelando índices desse intercâmbio: a memória, os gestos e os movimentos corporais, a 

fala, a escrita e também o ato criativo. A comunicação sensorial é, portanto, produto de 

uma relação sistêmica que não cessa; ela existe no trânsito entre aquilo que entendemos por 

experiência no corpo individual e corpo coletivo, e nas relações que estabelecem entre si. 

A multidimensionalidade do corpo, ser biológico, ser psíquico, está intimamente enredada 

à capacidade mais primária do homem, o ser social (SHIRKY, 2010).

A comunicação sensória ganha estrutura nas relações entre o físico, o cognitivo, 

as extensões, as projeções, as pessoas e os dispositivos de ação e comunicação com 

o contexto vivido. Esses universos são para cada qual uma fonte de troca mútua de 

referências e influências, estabelecendo uma relação retroativa, na qual ambos fornecem 

e recebem informações sígnicas, construindo a noção de si. 

Ao longo deste trabalho, o corpo recebeu diversos títulos culturais, tais como: 

pessoa, indivíduo, consumidor, usuário, colaborador, leitor, espectador, entre outros. 

Essa variedade de termos, funções e conceitos para se referir ao corpo nos mostra suas 

dimensões individuais e sociais, bem como sua constante presença e ação nos processos 

criativos. Para designar a potência criativa do corpo, em alguns momentos nos referimos 

a ele como corpo-criador; em outros momentos, para retratar a aproximação entre 

criador e consumidor na cadeia produtiva, usamos o termo consumidor-criador.

A dinâmica comunicacional mostra que a comunicação sensorial se estende do 

interior do corpo e se ramifica através da experiência com o mundo e vice-e-versa. 

Por essa razão, trata-se de uma comunicação plurissensorial. A partir dessa perspectiva, 

podemos compreender o exercício do design de uma forma amplificada. A pluralidade 

dos recursos comunicacionais pode oferecer ao design meios inovadores para se explorar 

as interações do eu e do outro, através da inteligência perceptiva sensorial intrínseca ao 

corpo, explorando a ideia de totalidade do seu contorno, os movimentos e pré-ações 

(BERTHOZ, 1997), a consciência de estar presente no tempo-espaço, a capacidade 
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de socialização e estreitamento de laços, na conexão com o trabalho executado e, é 

claro, na própria ação, experiência e comunicação com o mundo (VARELA et al., 1991; 

GREINER, 2005). 

Esse panorama nos mostra que as múltiplas dimensões sensórias do corpo, suas 

dinâmicas e especificidades são inteligências sensíveis riquíssimas e podem oferecer 

novos meios e insumos para pesquisas e experimentações projetivas no design. Num 

momento em que as frentes de atuação e convergência do design crescem em todos 

os níveis dentro de um cenário mundial complexo, a potencialidade comunicacional 

do corpo, como indivíduo e como coletivo, pode ser o elo capaz de lidar com a 

complexidade contemporânea, conectando oportunidades de crescimento com meios 

mais sustentáveis e inovadores.

O horizonte amplo e diversificado do material reunido ofereceu respaldo para a 

segunda parte do objetivo desta tese: refletir sobre os aprendizados que a investigação 

das potências comunicacionais sensórias pode oferecer ao exercício do design.

O design é uma prática que existe a partir e através dos códigos comunicacionais, 

quais sejam: as formas, as texturas, os grafismos, as cores, as palavras e também a 

organização de um layout gráfico ou de um espaço, as curvas e texturas de um produto 

em contato com o corpo humano, a interação com uma interface digital, etc. Enfim, os 

conceitos de usabilidade, ergonomia, funcionalidade e estética estão entrelaçados aos 

significados pessoais e culturais que damos a eles. Tais significados, por sua vez, são índices 

das experiências que vivemos, uma relação retroativa que se reorganiza e ressignifica 

constantemente dentro de uma complexa rede coevolutiva (GREINER, 2005).

Os efeitos propagados pelas novas mídias e tecnologias também afetam o design, 

compelindo-o a novos desafios para os quais é preciso também de novas estratégias 

de ação. A cultura da tecnologia digital trouxe novas plataformas materiais, processos 
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produtivos, técnicas de trabalho e uma nova dinâmica cultural. Vemos a emergência 

de inúmeros produtos e serviços digitais: aplicativos, redes sociais, plataformas de 

ensino gratuito, enciclopédias livres, mapas e livros online; até mesmo os recursos para 

desenvolver um negócio mudaram com as compras online, crowdfunding, crowdsourcing 

e as plataformas open source. O crescimento das oportunidades de empreendimentos 

inovadores se multiplica junto com as possibilidades criativas disponibilizadas pela 

internet e pelos softwares de livre acesso, encorajando muitas pessoas a desenvolver e 

a aprimorar os recursos interativos da web, como nos casos da Wikipedia, Ushahidi, 

Twitter, Khan Academy e MOOCs. 

Paralelamente aos desenvolvimentos no campo digital, existem outras iniciativas 

que também causam impacto nos estudos do design. As inovações sociais sustentáveis 

são empreendimentos sociais difusos que se concentram em buscar soluções para problemas 

cotidianos de uma comunidade específica (MANZINI, 2008), mas também oferecem 

lições que podem ser reproduzidas em outros locais. A L.A. Green Grounds, uma 

iniciativa que começou como uma alternativa para se ter acesso a alimentos mais 

saudáveis e mudar os hábitos alimentares de sua comunidade, cresceu com a adesão das 

pessoas e vislumbra o desenvolvimento de negócios com as frutas e vegetais colhidos 

pelos próprios moradores. Com um raciocínio semelhante, o trabalho realizado pela 

Positive Deviance é encontrar hábitos positivos e potencializá-los em conhecimento 

para ensinar aos outros.

Pensar localmente e agir globalmente (CASTELLS, 2003: 118) é uma forma de 

abordar as oportunidades e limitações projetivas de maneira contextualizada e explorar 

alternativas que as mesmas relações contextuais (social, econômica, etc.) possam 

sustentar. As inovações de caráter empoderador e sustentável são processos que 

preservam e renovam os recursos comunicacionais e produtivos. Ao prover ferramentas 

para ativá-los, também oferece ferramentas para renová-los ao longo do tempo. 
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Essas iniciativas inovadoras introduzem no cenário mundial um expertise próprio, 

contribuindo para o fenômeno da inovação reversa (GOVINDARAJAN, 2012). O 

eletrocardiograma portátil é um bom exemplo. Desenvolvido para atender à população 

indiana que vive em áreas remotas, o aparelho rapidamente ingressou no mercado 

nacional para uso em ambulâncias e postos de saúde. Isso porque atende a demandas 

que, no final, são comuns a todos. Facilitar a acessibilidade aos serviços para o cuidado 

da saúde é uma delas.

Não alienados às plataformas digitais, essas e outras muitas iniciativas de 

empreendedorismo social ganharam a atenção global justamente por meio da internet, 

cuja importância no cenário contemporâneo reside em sua capacidade conectora e 

em sua habilidade de estruturar meios de interação comunicacional energizados pela 

comunicação estabelecida entre as pessoas.

As emergências projetuais se direcionam, cada vez mais, para a busca por 

soluções estratégicas que envolvem, de modo geral, um design de processos, isto é, um 

design focado em projetar interações comunicacionais. O design de processos está no 

desenvolvimento de serviços ou de uma rede de serviços, como as iniciativas Bike Rio 

e Bike Sampa dos bancos Itaú e Bradesco, que, a fim de estreitar o relacionamento com 

seus clientes, buscaram subsídios informacionais nas relações cotidianas dessas pessoas, 

em seus desafios e aspirações. As bicicletas de uso colaborativo não representam apenas 

uma alternativa de deslocamento nas cidades congestionadas de carros, mas uma opção 

de serviço que abrange um conjunto de valores imateriais. Segundo Görz (2005), o valor 

simbólico, estético ou social prevalece sobre seu valor de uso prático, talvez por não 

poder ser mensurado segundo os sistemas modernos de troca comercial. 

Convergindo com as áreas de marketing, logística, arquitetura e burocrática, a 

função do designer não é apenas desenhar o logotipo da campanha ou desenvolver o 

layout das bicicletas, mas também participar estrategicamente das decisões desse processo, 
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conectando todas as frentes ideológicas do projeto, e desenvolver meios criativos e 

comunicacionais que viabilizem sua realização.

O design de processos também engloba os aspectos produtivos, criativos 

e sociais, como no projeto NeoNurture. As incubadoras desenvolvidas com peças de 

carros e motos são o resultado de um profundo processo investigativo sobre a dinâmica 

cultural e o contexto para o qual o projeto seria utilizado. E, a partir desse entendimento, 

desenvolveram um produto que pudesse ser mantido por um sistema de manutenção 

renovável, através de peças de reposição facilmente encontradas, e por uma mão de obra 

técnica capacitada para solucionar eventuais problemas, garantindo mais longevidade ao 

funcionamento da incubadora.

O design, como área de conhecimento, tem a oportunidade de crescer como 

exercício projetivo, diversificando suas fontes nutricionais de pesquisa e ação, expandindo 

as materialidades e complexidades de seus projetos (produtos, processos de interação), 

seus processos de produção e, em especial, suas estratégias de comunicação.

Não obstante a diversidade de propósitos e meios produtivos, esses projetos 

têm em comum a ativação sensória como recurso de inteligência. Seja em projetos 

digitais, como AirBnb, Banco de Tiempo, Twitter, etc., seja em empreendimentos sociais 

sustentáveis, é a energia do intercâmbio comunicacional, em diferentes níveis, que os 

mantém ativos e que também os renova.

A capacidade comunicacional do corpo está presente em toda a sua extensão e 

potencialidade cognitiva-perceptiva. Através de estímulos de feedback táteis (tecnologias 

Haptic e Kinect), estímulos visuais combinados e com o áudio distribuído por todo o 

ambiente para melhor propagação do som, as inovações em entretenimento investigadas 

pela Disney Research exploram a sensação imersiva do corpo em um ambiente ou 

situação. É uma comunicação não excludente em seu funcionamento e ação, isto é, os 
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diferentes canais receptivos sensoriais são ativados, talvez em proporções e intensidades 

diferentes, mas todos estão sempre ativos, construindo e sendo construídos através da 

experiência com o mundo.  

A potência comunicacional do tato, dos gestos e dos movimentos corporais 

é explorada no projeto SixthSense, como acionadora natural da interação com os 

dispositivos e rede de serviços propostos pelo produto. Na performance da bailarina 

Heather Hansen, as extensões do corpo e os movimentos produzidos por ele desenham 

estruturas próprias através de uma dança executada no papel. 

Os projetos de Rejane Cantoni e Leonardo Crescenti buscam, nos princípios 

da potência do movimento, a ativação de suas obras, sensibilizando também os canais 

auditivos (como o som do atrito entre as placas na instalação Solo), tátil e social. A 

interação com o meio em que vivemos é apresentada pela artista Renata Lucas através 

de intervenções urbanas que desestabilizam as relações rotineiras que temos com os 

espaços das cidades, fazendo com que as pessoas que por ali passam voltem a perceber 

a si mesmas e também o local onde estão. 

O projeto Walk Again, do neurocientista Miguel Nicolelis, trabalha a potência 

comunicacional do corpo em um nível microscópico, buscando, através da comunicação 

neuronal, reativar a comunicação muscular, isto é, reativar o movimento das pernas 

de uma pessoa paraplégica. A tecnologia PAN (Personal Area Networks) explora a 

conectividade elétrica natural do corpo como um potencial condutor/transmissor 

energético alternativo de uma rede de dispositivos.

 

A ativação plurissensorial poderá ser um recurso para uma estratégia de marketing, 

como no caso da Coca-Cola, ou poderá integrar-se à concepção da atividade do design 

como um recurso que promove a inovação em toda a cadeia de valor.
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A organização The Peace Factory nasceu de um cartaz que transmitia uma 

mensagem positiva de um israelense a um iraniano, talvez sem a expectativa de chegar 

ao outro lado, mas com o intuito de simplesmente registrar sua opinião sobre a relação 

entre esses dois países, estabelecendo um possível diálogo entre as pessoas. O cartaz de 

paz se tornou viral por meio de comentários e compartilhamentos nas redes sociais, até 

que se iniciou um movimento de integração entre as pessoas por todo o mundo. O caso 

da The Peace Factory mostra o impacto que o design pode exercer nas relações ao seu 

redor. Potencializado pelas redes sociais, o cartaz, que é um projeto de design, tornou-se 

o símbolo de um movimento.

O design tem uma veia política, uma vez que é capaz de materializar ideias e 

estabelecer relações, gerando impacto em todo o meio (BONSIEPE, 2011). Dessa 

forma, para melhor projetar em um mundo de seres complexos, os esforços de pesquisa 

e projeto em design poderiam se aprofundar na investigação do corpo, contemplando 

suas esferas comunicacionais como possíveis recursos e estratégias de inovação.

Vimos que o design se encontra em um novo estágio de mudança e aprendizado. 

Enfrentando desafios que fazem emergir novas demandas investigativas, o entendimento 

de uma dimensão comunicacional mais ampla se mostra necessário para alcançar 

abordagens mais coerentes e eficientes às urgências projetuais contemporâneas; novas 

formatações projetuais que, por sua vez, exigem novas estratégias de ação, metodologia 

de trabalho e novas habilidades.

 

Os designers poderiam colocar em ação as habilidades interativas intrínsecas a 

essa profissão, a fim de viabilizar o intento de projetar em uma realidade complexa, a 

partir de uma perspectiva integral da responsabilidade social (o eu também é parte de um 

coletivo), visto que a potência de ação do design está sujeita à fluidez comunicacional 

entre as dimensões do individual e do coletivo, do privado e do público, ou seja, de 

tudo aquilo que entendemos e através da criação fazemos no mundo, apoiando o design 
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como uma prática inovadora e criativa capaz de transformar sociedades e melhorar a 

qualidade de vida das pessoas. As capacidades mediadoras e conciliadoras, assim como 

a destreza em efetuar deslocamentos de uso e significados, que integraram a função 

e o propósito do design no desenvolvimento de produtos (físico, gráfico ou virtual), 

ganham cada vez mais importância e valor competitivo no mercado, e se expandem para 

outras frentes de atuação como uma habilidade capaz de promover a inovação também 

em outros níveis de complexidade. 

Faz-se necessário também exercitar outras habilidades que capacitem o designer 

para uma atuação mais estratégica junto aos líderes e tomadores de decisão nas instâncias 

públicas e privadas, agindo como um acionador de mudanças, facilitador de ideias, 

conector de pessoas, catalisador de conhecimentos e tradutor de signos em projetos de 

maior impacto na sociedade. O design pode conectar o desconexo, transformar dados em 

informação e ajudar as pessoas a transformá-la em conhecimento. O desenho industrial 

(como é denominado muitas vezes no Brasil) pode ir além da tecnicidade, dos valores 

e da lógica da cultura industrial, e buscar em sua prática explorar as oportunidades que 

existem em projetar também serviços, processos e estratégias que facilitam as tarefas 

diárias e fortaleçam a importância da relação entre as pessoas em um contexto não 

conformado aos modelos industriais.

Como recurso técnico ou criativo, a comunicação plurissensorial, em todas as 

suas dimensões, pode dar suporte às novas emergências projetivas no design: nas áreas 

de desenvolvimento de processos para interação, na experiência do usuário em interfaces 

digitais e também nas interações com espaços públicos, serviços, negócios e produtos, 

oferecendo insumos para melhor compreendermos o corpo em sua dinâmica cognitiva 

e social, o que fortaleceria as pesquisas e experimentações para processos inovadores 

no design. 
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