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RESUMO 

 

A pesquisa teve por escopo primaz fomentar uma narrativa crítica e reflexiva sobre as 

convergências entre design e sustentabilidade, a partir da questão do descarte e da 

obsolescência tecnológica. Para isso, tomaram-se como referências estéticas e conceituais 

algumas manifestações artísticas relacionadas à ideia da obsolescência tecnológica 

programada e às consequências da sociedade do consumo em descartabilidade. Tudo isso 

numa perspectiva transdisciplinar, uma vez que o conhecimento convencional (disciplinar) 

não engloba nuances subjetivas que essa discussão requer. Diante disso, estabelecemos um 

diálogo interdisciplinar entre teóricos do design com o campo das artes, urbanidades e 

sustentabilidade, buscando discutir aquilo que denominamos de “design do engano” e suas 

consequências para a sustentabilidade. Para os conceitos de Inter e Transdisciplinaridade, 

utilizamos as bases teóricas de Ubiratan D´Ambrósio (2011) e Basarab Nicolescu (1990). 

Como corpus de análise selecionamos um conjunto de artistas cujo processo criativo está 

vinculado a essa temática, dentre eles artistas visuais e multimídia contemporâneos, além de 

fotógrafos, todos ativos. São eles: Rafael Vasques, Lucas Bambozzi, Giselle Beiguelman, 

Walter Lambert, Edgar Silveira Franco, Vik Muniz e Chris Jordan. O critério de escolha se 

deu pelo caráter expressivo de cada uma delas, de modo a contemplar uma análise ao mesmo 

tempo múltipla e heterogênea das obras. Concomitantemente, buscamos analisar o sentido do 

design na sociedade contemporânea como um instrumento de modulação cultural e agente 

promotor de consumo. A partir de diferentes conceitos sobre design, os autores Vilém Flusser 

(2007), Rafael Cardoso (2004), Victor Margolin (1998) e Victor Papanek (2014), constroem 

relações com temas que ocorrem na contemporaneidade, ou seja, abordam um conceito de 

design feito para enganar e trazem influências diretas no campo da Sustentabilidade. 

Finalmente, apresentamos algumas obras e vivências artísticas realizadas no período de dois 

semestres, evidenciando o processo criativo e promovendo uma reflexão prática da 

materialização dos conceitos estudados como parte da produção bibliográfica. 

 

Palavras-Chaves: Transdisciplinaridade. Arte Contemporânea. Design e Sustentabilidade. 

Urbanidades e Obsolescência tecnológica. 

  



  

 

RESUMEN 

 

El objetivo principal de la investigación fue fomentar una narrativa crítica y reflexiva sobre 

las convergencias entre diseño y sostenibilidad, desde el tema de los descartes y la 

obsolescencia tecnológica. Para ello, algunas manifestaciones artísticas relacionadas con la 

idea de la obsolescencia tecnológica programada y con las consecuencias de la sociedad de 

consumo en la disponibilidad se tomaron como referencias estéticas y conceptuales. Todo esto 

desde una perspectiva transdisciplinaria, ya que el conocimiento convencional (disciplinario) 

no abarca los matices subjetivos que esta discusión requiere. En vista de esto, establecimos un 

diálogo interdisciplinario entre los teóricos del diseño con el campo de las artes, las ciudades 

y la sostenibilidad, buscando discutir lo que llamamos "diseño de engaño" y sus 

consecuencias para la sostenibilidad. Para los conceptos de Inter y Transdisciplinariedad, 

usamos las bases teóricas de Ubiratan D'Ambrósio (2011) y Basarab Nicolescu (1990). Como 

corpus de análisis, seleccionamos un conjunto de artistas cuyo proceso creativo está vinculado 

a este tema, entre ellos artistas visuales y multimedia contemporáneos, así como fotógrafos, 

todos ellos activos. Ellos son: Rafael Vasques, Lucas Bambozzi, Giselle Beiguelman, Walter 

Lambert, Edgar Silveira Franco, Vik Muniz y Chris Jordan. El criterio de elección fue dado 

por el carácter expresivo de cada uno de ellos, para contemplar un análisis a la vez múltiple y 

heterogéneo de las obras. Concomitantemente, buscamos analizar el sentido del diseño en la 

sociedad contemporánea como un instrumento de modulación cultural y agente de promoción 

del consumo. Los autores Vilém Flusser (2007), Rafael Cardoso (2004), Victor Margolin 

(1998) y Victor Papanek (2014), construyen relaciones con temas que ocurren en el mundo 

contemporáneo, es decir, abordan un concepto de Diseñado para engañar y traer influencias 

directas en el campo de la Sostenibilidad. Finalmente, presentamos algunos trabajos y 

experiencias artísticas realizadas en el transcurso de dos semestres, evidenciando el proceso 

creativo y promoviendo una reflexión práctica de la materialización de los conceptos 

estudiados como parte de la producción bibliográfica. 

 

Palabras-Claves: Transdisciplinariedad. Arte Contemporáneo. Diseño y Sustentabilidad. 

Urbanidades, y Obsolescencia tecnológica. 
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PRÓLOGO 

 

 Constituir-se como um pesquisador requer um grande esforço pessoal, isso porque o 

futuro sempre pode nos parecer incerto. Os desafios acadêmicos são grandes, muitas vezes 

longos e angustiantes, mas também repletos de possibilidades, de bagagem de novos 

conhecimentos, descobertas e aprendizagens. Essas características são fascinantes, pois são 

preenchidas com o tempo, com o amadurecimento nos estudos, com novas possibilidades e 

com a imersão em novas áreas do saber.  

 A cada dia vivenciamos algo novo e, dessa forma, surgem também novos 

questionamentos que buscamos compreender. Assim, nossa construção como pesquisadores 

encontra-se intérmina. Buscando respostas para nossos questionamentos, tomamos decisões 

que muitas vezes não estavam planejadas, e isso faz com que nossa trajetória de estudo muitas 

vezes se modifique – e, consequentemente, vamos cada vez mais superando os obstáculos e 

enfrentando os limites encontrados nesse trajeto.  

 Os conhecimentos adquiridos na graduação em Letras, com ênfase em espanhol pela 

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, foram-me valiosos, mas diante da inquietude e 

de uma desmedida empolgação pelos novos passos que viria a percorrer novamente, surgiu 

um novo desafio: a escolha da cidade de São João del-Rei, em Minas Gerais, na qual o 

ingresso no mestrado foi convalidado.   

 É nessa perspectiva que busquei a possibilidade de construir uma visão aprofundada 

(inter e transdisciplinar) em alguma pesquisa. A princípio não tinha nada em mente, mas 

acreditava na contribuição e ampliação de minha consciência intelectual e emocional sobre as 

ações insustentáveis dos comportamentos destrutivos para com o planeta. 

 A motivação para este estudo surgiu no desejo de desenvolver uma pesquisa com base 

em minha experiência de frequentar a disciplina “Análise Crítica do Design: cultura material e 

sustentabilidade”, do Programa Interdepartamental de Pós-Graduação Interdisciplinar em 

Artes, Urbanidades e Sustentabilidade (PIPAUS), ministrada pelos professores Luciana 

Beatriz Chagas e Paulo Henrique Caetano, em 2017.  

 Como autor deste trabalho, considero ter expandido minha bagagem de conhecimento 

dado, ao partir de uma área disciplinar, como Letras, para a interdisciplinar. Mais ainda, no 

caso do Pipaus, que propõe a transdisciplinaridade para lidar com questões complexas que 

vivenciamos atualmente. No entanto, foi um processo difícil, cujas respostas dessa transição 

foram longas, ao mesmo tempo que curtas e grossas. Parafraseando o historiador de arte e 



  

 

professor da Unicamp Luiz Marques (2015), o que me instigou foi por que mais pessoas não 

fazem isso, devido à gravidade da situação do planeta na contemporaneidade. 

 Através deste estudo, obtive um contato mais próximo com o campo da crítica do 

design. Nesse sentido, indaga-se: O que essa área tão interdisciplinar pode fazer pela 

sustentabilidade, levando em consideração suas relações com outras áreas de conhecimento, e 

em sua dimensão social e ambiental? Dessa maneira, a pesquisa tomou por base o 

documentário franco-espanhol Comprar, tirar, comprar – La historia secreta de la 

obsolescência programada, da diretora Cosima Dannoritzer, produzido no ano de 2010.  

 O documentário revela a prática da obsolescência programada pela indústria e pela 

sociedade de consumo, sua origem, as empresas pioneiras praticantes dessa violação ao 

direito do consumidor e os danos ao meio ambiente. No documentário, encontram-se também 

inúmeros depoimentos de estudiosos, ambientalistas e consumidores que foram afetados pela 

obsolescência programada e suas consequências sociais e ambientais.  

 Eu, como mero consumidor, fui vítima dessa violação e afetado por esse modelo de 

produção e consumo. Assim como eu, muitas pessoas se tornam reféns de um sistema capaz 

de transformar produtos genuinamente duradouros em descartáveis.  

 Nesse sentido, o lixo eletrônico também merece todo destaque neste trabalho, pois, 

como se verá, a arte passa a exercer uma função de resistência ao consumismo desenfreado, 

pois a partir do momento em que o fruidor se depara com tal crítica, ele começa 

automaticamente a refletir sobre seu próprio hábito de consumo e a adquirir consciência de 

que também faz parte desse sistema. 

 Eu, como um não designer e um não artista (por formação), e pela perspectiva de fora 

desses campos, consigo ter um olhar que ambas as áreas podem muito colaborar para esse 

mundo complexo, mesmo que os desafios sejam enormes.  

 À vista disso, este trabalho é fruto de um questionamento meu ao longo desse 

aprofundamento nesse estudo em que aprendi, entre muitas outras coisas, como a poética de 

um artista (e as considerações de teóricos), associada ao universo da crítica, atua no campo 

estrutural da percepção como um rever de conteúdo e de forma.  

 A arte é feita de intuição, intelecto e sensibilidade, e ela constitui, antes de tudo, uma 

forma de pensamento sensível. E o campo do design tem por sua natureza a 

interdisciplinaridade. Assim, consideramos que obsoleta é a ideia de descartar 

prematuramente milhões de toneladas de lixos eletrônicos altamente poluentes em nosso 

planeta.
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação, inserida no Programa Interdepartamental de Pós-graduação 

Interdisciplinar em Artes Urbanidades e Sustentabilidade (PIPAUS) da Universidade Federal 

de São Joao del-Rei, está vinculada à Linha de Pesquisa “Recepção, Crítica e Experiência: 

Narrativas Contemporâneas”, cuja finalidade 

 

[...] Consiste em investigar as diferentes abordagens teóricas no que 

concerne à recepção e às experiências provocadas e produzidas pelas 

poéticas artísticas e socioculturais, históricas e na contemporaneidade, de 

modo a criar novos recortes epistemológicos inter-transdisciplinares desde a 

perspectiva da sustentabilidade (PIPAUS, 2015). 

  

Dessa maneira, a pesquisa busca aprofundar a reflexão sobre obsolescência tecnológica 

e a forma como esta é discutida e descrita pelos artistas e pelos teóricos da comunicação e do 

design, além de refletir sobre as consequências da sociedade do consumo para a 

sustentabilidade.  

 Assim, a questão central a ser investigada nessa dissertação é: Como a construção de 

uma abordagem poética – em manifestações artísticas – e a forma de abordagem crítica do 

design da descartabilidade do lixo e da obsolescência tecnológica podem gerar quebras de 

paradigmas e mudanças de percepções?  

Para a realização deste trabalho, optou-se por um estudo de bibliografias e de produções 

artísticas, a partir da análise dos conceitos dos conteúdos dos trabalhos artísticos e as suas 

inter-relações. Assim, a pesquisa se concentra na análise crítica do design e de obras artísticas, 

e constrói uma narrativa contemporânea, investigando as diferentes abordagens, tanto teóricas 

(de autores da comunicação e do design), quanto práticas e criativas dos artistas.   

Os artistas são protagonistas de simbolização e estética, e contribuem diretamente para 

mudanças de comportamentos e pensamentos. Através de suas manifestações artísticas, 

realizam conexões entre o campo das artes e a “realidade insustentável” que todos nós 

vivenciamos.  

Dessa maneira, os artistas promovem para os demais membros de nossa sociedade uma 

potencialidade para a sustentabilidade, com um olhar crítico acerca das consequências do 

consumo, assim como para o descarte e a obsolescência tecnológica. Um exemplo disso é o 

documentário Innsaei – O Poder da Intuição (2016), que tem o intuito de conectar as pessoas 

através da empatia e intuição. Dirigido pelas cineastas islandesas Hrund Gunnsteinsdottir e 
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Kristín Ólafsdóttir, o documentário evidencia a importância de se conhecer intensamente o 

nosso interior para que possamos nos colocar com facilidade no lugar do próximo.  

Em suma, o documentário afirma que estamos perdendo a sintonia com as pessoas e 

com a natureza. Sugere repensar como sentimos o mundo, pois, gradativamente, o caos do 

mundo exterior está emudecendo o som do mundo interior e, consequentemente, pelo ritmo 

cada vez mais rápido que a humanidade direciona, dois importantes valores como a empatia e 

a intuição estão se perdendo. 

Através de entrevistas com pesquisadores, líderes espirituais e educadores, o 

documentário aponta, por meio da intuição, que tenhamos a consciência das coisas sutis que 

estão fora do foco de atenção. Assim, a intuição precisa da experiência para criar a percepção 

do que é sutil e ampliar nosso sentimento de pertencimento do mundo e da nossa própria 

existência. Dessa maneira, mostra estratégias que possam ampliar nossa consciência, posturas 

atitudinais, sendo uma delas exibidas é a origem do que consumimos. 

Assim como os artistas, o designer, profissional focado na resolução de problemas e na 

sensibilidade para percebê-los, também tem muito a colaborar: ao beber na fonte da 

interdisciplinaridade, inserido em outras ciências, é capaz de potencializar, assim, a habilidade 

de reconhecer e resolver problemas, construindo um conceito de sustentabilidade postulado 

no exercício do diálogo entre vários campos de produção de conhecimento. 

Como objetivo geral, esta pesquisa fomenta uma narrativa crítica e reflexiva sobre as 

convergências entre design e sustentabilidade a partir das poéticas contemporâneas, como a 

questão do descarte e da obsolescência tecnológica programada, pelo viés transdisciplinar. 

Para alcançá-lo, serão desenvolvidos os seguintes objetivos específicos: analisar obras 

artísticas em novas matrizes de subjetividade com a temática da obsolescência tecnológica 

programada, e as consequências da sociedade do consumo; investigar o sentido crítico do 

design na contemporaneidade; contribuir para a estruturação teórica e metodológica da 

pesquisa em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade; demonstrar, a partir de análise, como a 

arte pode ser utilizada como um meio para promover mudanças socioculturais, bem como 

para a mudança de percepção; produzir trabalhos práticos, realizar vivências que tematizem as 

questões.  

 Para explorar essa perspectiva, teremos como mote a abordagem de Vilém Flusser 

(2007), Rafael Cardoso (2004), Victor Margolin e Victor Papanek, uma vez que esses autores 

entendem o design e a comunicação como fenômenos culturais de construção humana do 

mundo. Somam-se a esses, Ubiratan D‟ambrosio, Felix Guattari, Luiz Marques e Eduardo 
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Haro Tecglen, que abordam sobre a sustentabilidade e as consequências da sociedade de 

consumo. 

 A temática da sustentabilidade é essencial para todos os seres vivos, e se concentra em 

diferentes significados e interpretações, perpassando variados campos do conhecimento. É um 

conceito que, sem dúvidas, exige uma abordagem ampla e diversificada, já que se configura, 

hoje, como uma forma de se pensar a relação entre sociedade, ambiente e desenvolvimento. 

Descrever sobre sustentabilidade, hodiernamente, significa analisar o cruzamento entre 

as várias dimensões: ambiental, econômica, social, cultural e a ecológica. No entanto, trata-se 

de um conjunto, no qual todas devam estar interconectadas. Sobre isso, Boff (2012) descreve 

sobre quatro tipo de ecologias: a Ecologia Ambiental, em que o ser humano está integrado ao 

meio ambiente; a Ecologia Social, cuja prioridade é o saneamento básico, a rede escolar e o 

combate à injustiça; a Ecologia Mental, uma nova ética, nova relação com a natureza (não 

destrutiva e benevolente); e a Ecologia Integral, na qual não há separação entre a terra e a 

humanidade, e os seres humanos são seres universais.  

Em complementação às três dimensões principais da sustentabilidade (ambiental, 

econômica e social), serão incluídas na pesquisa a cultural, ecológica, espacial e a mental. O 

autor Ignacy Sachs (1993) classificou a existência de cinco dimensões (FIG. 1), ou 

denominados pilares da sustentabilidade, os quais devem ser analisados simultaneamente:  

Figura 1 - As cinco dimensões da sustentabilidade. 

 
Fonte: Sachs,1993.  
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Diante disso, é primordial analisarmos o conceito criado pela humanidade de que a 

natureza é infinita, ou seja, estamos vendo a natureza como um objeto modificável a nosso 

favor, e nesse seguimento tornou-se muito natural dominá-la, utilizá-la e destruí-la. 

Nessa conjuntura, as artes, urbanidades, sustentabilidade e o design não podem ser 

analisados isoladamente, de modo desvinculado dos outros fenômenos pertencentes a uma 

mesma temporalidade, contexto social, econômico, tecnológico e cultural. Por isso, é ilógico 

pensarmos que ao mexermos no meio ambiente ele não terá sequelas. Há um descompasso 

ainda mais amplo entre a gravidade da situação e a preocupação das pessoas, pois se torna até 

“repetitivo” frisarmos sobre esse tipo de preocupação, porque interfere no que é incômodo e 

reflete em nosso modo de existir. Luiz Marques (2016) evidencia que “temos que pensar em 

uma sociedade humana interdependente de outras espécies, na qual não estamos inseridos no 

centro e o resto em função de nós” (MARQUES, 2016
1
).  

Hodiernamente a espécie humana está se distanciando da natureza e, consequentemente, 

perdendo a capacidade de usar a intuição, permitindo, assim, a predominância de um 

comportamento quase programado e robótico da sociedade de consumo. Diante disso, assim 

como os artistas, devemos lançar um olhar cuidadoso e crítico para toda a insustentabilidade 

de descartes, poluição, desmatamento, transtornos ambientais, sociais e culturais no planeta.  

Nesse cenário caótico em que o planeta se encontra, evidencia-se a importância da 

educação de sentidos como criatividade, intuição, empatia e sensibilidade emocional como 

alternativa à nossa atual educação, calcada nos valores científicos positivistas, como afirma 

D‟ambrosio (2011): 

 

Ao longo da história, o conhecimento originado nas culturas mediterrâneas 

foi, gradativamente, enaltecendo a dimensão racional e reduzindo, chegando 

a tentativas de eliminar as dimensões sensorial, intuitiva, emocional e 

mística. Esse conhecimento impôs como a característica por excelência do 

ser humano a sua dimensão racional (D‟AMBROSIO, 2011, p. 4). 

 

Jean Baudrillard (1975) já demonstrava uma característica perversa baseada na retórica 

da obsolescência programada, na qual num mundo de abundância material descontrolada e 

mercantilista em ter que consumir excessivamente, de usar e jogar fora, tem causado um 

desequilíbrio ecológico e social:  

 

                                                           
1 Trecho de entrevista do ao canal de Youtube “Quem somos nós?”, no “Especial Futuro do Planeta”. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=P9opJcw2CtA. Acesso em: 18 jun. 2018.  
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Sabe-se ainda que a ordem da produção não sobrevive a não ser ao preço de 

semelhante extermínio de perpétuo “suicídio” calculado do parque dos 

objetos, e que tal operação se baseia na “sabotagem” tecnológica ou no 

desuso organizado sob o signo da moda (BAUDRILLARD, 1975 [2008], p. 

42).   

 

Nesse âmbito se configura uma sociedade consumista que estimula o descarte para que 

novos produtos, envoltos em novos e diferentes valores de desejo e anseios, possam ser 

colocados em seu lugar.   

No que se refere à metodologia de trabalho, temos como enfoque primário as leituras e 

revisões bibliográficas acerca da teoria e crítica do design e uma busca por conexões com a 

sociedade do consumo e obsolescência tecnológica. Para posterior uma descrição crítica das 

obras artísticas, foram realizados procedimentos técnicos através de pesquisa bibliográfica, 

análise documental, pesquisa experimental relacionada ao processo criativo dos artistas.  

Portanto, como método, utilizamos uma revisão sistemática, porque a natureza deste 

trabalho é uma pesquisa aplicada, uma vez que envolve o trabalho artístico prático final. 

Nesse contexto, foram investigadas as diferentes abordagens teóricas no que concerne à 

recepção e às experiências provocadas e produzidas pelas poéticas artísticas e socioculturais, 

históricas, e na contemporaneidade, de modo a criar novos recortes epistemológicos inter-

transdisciplinares. 

 A pesquisa tem caráter descritivo, cujo objetivo primordial, conforme Gil (2006), é a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis. Com esse viés de pesquisa, o pesquisador observa, registra e analisa 

fatos que ocorrem na vida social e econômica e de demais aspectos do comportamento 

humano, sem manipulá-los (CERVO; BERVIAN, 1996).  

Também foi utilizado o método indutivo, pois este possibilita uma lógica de 

investigação, e parte da análise de um objeto em particular para uma comparação com fatores 

abrangentes (GIL, 2006). Além disso, a investigação indutiva deve ser iniciada por meio da 

observação dos fatos, cujas causas se desejam tornar conhecidas (GIL, 2006). Nessa 

conformidade, a realização do método indutivo para investigar as manifestações artísticas é 

pertinente, porque viabiliza a comparação entre os artistas e os teóricos da comunicação e do 

design ao propagarem conhecimento. 

Após as discussões e reformulação da redação, encerramos com o desenvolvimento de 

trabalhos práticos, evidenciando o “poder” da arte como matriz de subjetividade.  

Com base na revisão da literatura, fontes audiovisuais, artigos noticiosos, filmes, 

documentários, teses, poemas – os quais fornecem elementos imprescindíveis para 
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compreensão e caracterização do tema –, é possível a extração de informações necessárias de 

modo que responda à pergunta problema –, como a construção de uma abordagem poética – 

em manifestações artísticas – e a forma de abordagem crítica do design da descartabilidade do 

lixo e da obsolescência tecnológica podem gerar quebras de paradigmas e mudanças de 

percepções? Dessa maneira, alcançamos os objetivos estabelecidos: a elaboração e análises de 

obras artísticas como aporte teórico-prático; as discussões e reflexões sobre o sentido do 

design na contemporaneidade proporcionam a interdisciplinaridade e a estrutura da 

metodologia da pesquisa em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade, com temas que 

promovem mudanças socioculturais.  

Diante disso, este trabalho busca estabelecer um debate transversal e interdisciplinar 

entre estes campos do saber – artes, urbanidades e sustentabilidade –, relacionando-os com 

o campo do design, que se tornou um instrumento de modulação cultural e agente promotor 

de consumo.  

Para isso, a dissertação está organizada da seguinte forma: no capítulo 1, é apresentado 

os conceitos de (Transdisciplinaridade e Sustentabilidade), há uma revisão bibliográfica de 

autores que trabalham o tema da sustentabilidade a partir de um viés transdisciplinar, como 

Guattari (2001), Boff (1992, 2012), Morin (1990) e Siqueira (2010), entre outros. 

O capítulo 2 (Design e problemas da sociedade de consumo) destacam os 

apontamentos críticos e analíticos de autores como Flusser (2007), Cardoso (2004), Margolin 

(1998) e Papanek (2014) sobre o design, suas implicações e desdobramentos na 

contemporaneidade, além de explorar o tema da obsolescência programada com Leonard 

(2007), Tecglen (1980), Baudrillard (1975) e Marques (2015). 

No capítulo 3 (A resposta dos artistas para esse problema), é feita uma análise crítica 

de manifestações artísticas como aporte teórico. Como pontos de referência para essa 

discussão, foram selecionados oito artistas que promovem a discussão a respeito das conexões 

estabelecidas entre arte contemporânea, design e sustentabilidade, obsolescência tecnológica e 

sociedade do consumo.  

Finalizando o trabalho, no capítulo 4 (As práticas artísticas), há a descrição do meu 

percurso criativo no PIPAUS, evidenciando algumas manifestações artísticas já realizadas, 

relatando assim, a importância da obra de arte como agente de reflexão. Desse modo, 

consideramos os artistas no mesmo nível que os escritores, ao propagarem suas produções 

como potencialidades de conhecimento.   
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CAPÍTULO 1: TRANSDICIPLINARIDADE E SUSTENTABILIDADE  

 

Para ver o mundo num grão de areia 

E o Céu numa flor silvestre,  

Prender o infinito na palma da mão 

E a eternidade em uma hora. 

Auguries of Innocence – William Blake
2
 

 

Neste capítulo, apresentamos uma revisão teórica de autores que abordam o tema da 

sustentabilidade numa perspectiva transdisciplinar. Escrever sobre a sustentabilidade exige 

uma abordagem complexa, pois não é possível compreender o significado e alcançar essa 

categoria apenas sob a visão dos conhecimentos disciplinares.  

É nesse prisma que apresentaremos um diálogo de convergências entre sustentabilidade 

e transdisciplinaridade. Nosso enfoque é no complexo mundo marcado pela degradação do 

ecossistema e que está em constante mutação. 

Antes de adentramos no contexto ao qual o estudo aqui se refere, é proveitoso 

mencionarmos as origens do termo transdisciplinaridade, algo que contém muitos significados 

e confusões interpretativas.  

Iniciamos com o contexto histórico: no ano de 1970 acontecia na França, mais 

especificadamente na Universidade de Nice, o Primeiro Seminário Internacional sobre Pluri 

e Interdisciplinaridade
3
, evento no qual o pensador Jean Piaget citou pela primeira vez o 

termo transdisciplinaridade. A partir desse marco, teóricos pesquisadores e diversos 

estudiosos iniciaram suas investigações acerca do termo, buscando estabelecer significados e 

implicações por trás dessa ideia. 

Assim, referimo-nos a uma dessas pesquisadoras, Elza Neffa, que publicou o livro 

Percepção transdisciplinar, uma construção coletiva (2010), sobre a significância do termo 

cunhado pela primeira vez por Piaget.  

 

O termo transdisciplinaridade, cunhado por Piaget, significa a transgressão 

da dualidade que opõe os pares binários: subjetividade/objetividade; 

matéria/consciência; diversidade/unidade e, nessa perspectiva, fornece 

elementos para a compreensão dos fenômenos complexos, de múltiplos 

fatores e interações, a partir do diálogo entre diferentes áreas do saber, do 

                                                           
2

 
“To see a World in a Grain of Sand/ And a Heaven in a Wild Flower,/ Hold Infinity in the palm of your hand/ 

And Eternity in an hour” (tradução nossa). Disponível em: 

http://blogs.spsk12.net/1003/files/2013/09/blake_auguries_of_innocence.pdf. Acesso em: 04 jun. 2018. 

3
 
Organizado pelo CERI – Centre pour la Recherche et la Innovation (Centro de Pesquisa e Inovação), uma das 

divisões da direção da Educação da OCDE – Organisation de Coopération et Devéloppement Économiques 

(Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico). 
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rompimento de barreiras disciplinares e de uma nova atitude científica que 

traz à luz a interação das partes com o todo e a existência do todo nas partes, 

instaurando um caminho inovador na forma de ensinar e de aprender que 

desenvolve a percepção do ser humano e do mundo como rede, teia, trama, 

tessitura (NEFFA, 2010, p.180). 

 

Para Basarab Nicolescu (1999) a etimologia do prefixo trans, em que possui a raiz 

etimológica da palavra três, a qual significa a transgressão do dois. Diante da breve 

descrição da origem do termo transdisciplinaridade, ressaltamos que na contemporaneidade 

necessitamos de um pensamento que seja ecologizado, ecossistêmico, complexo e, 

principalmente, transdisciplinar; além disso, que seja capaz de religar não apenas os diferentes 

saberes, mas também que possa haver uma interdependência entre as três dimensões do 

“triângulo” da vida (o indivíduo, a sociedade e a natureza). 

Com base nesse olhar de interdependência entre o indivíduo, a sociedade e a natureza, 

escolhemos o poema intitulado Auguries of Innocence (Agrúrias da Inocência) do poeta 

inglês William Blake como epígrafe deste capítulo. Citamos a estrofe inicial, que pode ser 

aceita como uma tentativa científico-poética de representação do universo, antecipando a 

visão de totalidade que exige novas alianças entre essas três dimensões do “triangulo” da vida.  

Nessa mesma linha de raciocínio, D‟Ambrósio (2011), em seu artigo “A 

Transdisciplinaridade como uma resposta à sustentabilidade”, descreve que é recomendável 

“[...] examinar o enorme fosso criado por um alto padrão de desenvolvimento à custa da 

supressão de estilos tradicionais de vida, e a questão de sustentabilidade” (D‟AMBRÓSIO, 

2011, p. 11). Nessa conformidade, mencionamos que a transdisciplinaridade surge na busca 

de superar uma visão clássica, e traz consigo o desafio de transitar pela diversidade dos 

conhecimentos, ultrapassando seus limites e apresentando a importância de todos os saberes 

nessa nova visão.  

De acordo com D‟Ambrósio (2011), a transdisciplinaridade torna-se um caminho 

possível para essa mutualidade, pois 

 

Leva o indivíduo a tomar consciência da essencialidade do outro e da sua 

inserção na realidade social, natural, planetária e cósmica. Uma 

consequência imediata da essencialidade é que a inserção só pode se dar 

através de um relacionamento de respeito, solidariedade e cooperação com o 

outro, consequentemente com a sociedade, com a natureza e com o planeta, 

todos e tudo integrados na realidade cósmica. Esse é o despertar da 

consciência na aquisição do conhecimento. A grande transformação pela 

qual passa a humanidade é o encontro do conhecimento e da consciência. A 

transdisciplinaridade procura entender e propor como o ser humano, um fato 

biológico, material, atinge a sobrevivência e a transcendência, características 
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da qualidade de ser humano, um fato espiritual (D´AMBRÓSIO, 2011, p. 

10). 

 

Diante dessa concepção, pode parecer utopia essa integração de todos os seres humanos 

para essas mudanças atitudinais, mas isso não é impossível. É preciso muito estudo, diálogos 

interculturais e disposição para alcançar a consciência desta complexidade humana. Por meio 

dela, o indivíduo toma consciência da essencialidade do outro para assim, conquistar através 

de sua inserção na realidade planetária e cósmica para um conhecimento transdisciplinar.  

É importante deixarmos claro que o sentido de transdisciplinaridade que vamos 

descrever nesta pesquisa é o de potencializador de ideias, ou seja, o sentido de caminhar, de 

ultrapassar e romper as barreiras das disciplinas e, consequentemente, de ousar a transitar por 

elas.  

À luz das palavras de Basarab Nicolescu (1999), autor de o “Manifesto da 

Transdisciplinaridade”, a transdisciplinaridade propõe ir além da integração dos 

conhecimentos de diversas disciplinas: 

 

Como prefixo “trans”, indica, diz respeito àquilo que está ao mesmo tempo 

entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer 

disciplina. Seu objetivo é a compreensão do mundo presente, para o qual um 

dos imperativos é a unidade do conhecimento (NICOLESCU, 1999, p. 46). 

 

Referindo-se a essa unidade do conhecimento, D´Ambrósio (2011), menciona que 

 

O conhecimento disciplinar mostrou-se insuficiente para lidar com os 

complexos fenômenos da realidade. [...] Igualmente, o enfoque 

multidisciplinar foi incapaz de explicar e de lidar com o crescente 

reconhecimento da complexidade dos fenômenos naturais e sociais. Surge 

então a interdisciplinaridade, na qual não apenas se transferem e se 

combinam resultados de algumas disciplinas, mas também se combinam 

métodos de várias disciplinas e, consequentemente, se identificam novos 

objetos de estudo (D´AMBRÓSIO, 2011, p. 9). 

 

Dessas vertentes distintas citadas acima, nenhuma foi capaz de preencher o processo de 

conhecimento, isso porque a transdisciplinaridade requer um conhecimento de si e também do 

outro. É por meio dessas relações que ocorre a integração totalizadora, na qual se busca 

explicar a realidade sem fragmentações. 

Diante disso, apresentamos as concepções de Edgar Morin referentes ao livro 

Introdução ao pensamento complexo (“Introduction à lapensée complexe”, 1990), pois 

dificilmente conseguiríamos descrever o conhecimento se não mencionássemos a 

complexidade em seu entorno.   
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Sintetizando o pensamento complexo de Edgar Morin, o qual aparece como componente 

central nas questões em torno da emergência de um novo paradigma, compreende-se a 

importância de uma nova visão de mundo, ou de uma nova maneira de compreender e agir 

sobre este.  

Morin (1990) nos alega que “adquirimos conhecimentos espantosos sobre o mundo 

físico, biológico, psicológico, sociológico, mas, por toda a parte, o erro, a ignorância, a 

cegueira, progridem ao mesmo tempo em que os nossos conhecimentos” (MORIN 1990, p. 

13).  

Nesse ponto de vista, o autor denomina o erro e a ilusão como um ponto fraco do 

conhecimento. O que Morin (1990) apresenta é a explicação referente aos erros, ilusões, 

ignorâncias e às cegueiras do mundo que são ao mesmo tempo um produto e o resultado de 

um mesmo fator: “[...] O modo mutilador de organização do conhecimento, incapaz de 

reconhecer e aprender a complexidade do real” (MORIN, 1990, p. 14). 

Com a evolução da ciência, sabemos que houve pontos positivos importantes para a 

sociedade, mas também negativos como a hiperespecialização, ou seja, a “excessiva 

especialização” do conhecimento, em que o homem se torna incapaz de compreender a 

realidade do mundo. Isso acarretou em uma inteligência cega (termo cunhado pelo autor), que 

“destrói os conjuntos e as totalidades, isola os objetos daquilo que os envolve” (MORIN, 

1990, p. 18). Nessa continuidade de pensamento, é notório que o planeta carece de um 

conhecimento que não mutile seu objeto de estudo.  

 

Tomemos o homem como exemplo. O homem é um ser evidentemente 

biológico. É ao mesmo tempo um ser evidentemente cultural, metabiológico 

e que vive num universo de linguagem, de ideias e de consciência. Ora, estas 

duas realidades, a realidade biológica e a realidade cultural, o paradigma de 

simplificação nos obriga a disjuntá-las ou a reduzir o mais complexo ao 

menos complexo. Vai, portanto estudar-se o homem biológico no 

departamento de biologia, como um ser anatômico, fisiológico, etc., e vai 

estudar-se o homem nos departamentos das ciências humanas e sociais. Vai 

estudar-se o cérebro como órgão biológico e vai estudar-se o espírito, the 

mind, como função ou realidade psicológica. Esquece-se que um não existe 

sem o outro; ou melhor, que um é simultaneamente o outro, embora sejam 

tratados por termos e conceitos diferentes (MORIN, 1990, p. 86). 

 

Nessa concepção, Morin (1990) defende a religação dos saberes diante de nossa 

complexa realidade do mundo. Portanto, o autor propôs o conceito de complexidade no lugar 

da fragmentação e da simplificação dos saberes, pois a questão de urgência não seria rever as 
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doutrinas e métodos já estabelecidos, mas elaborar uma nova concepção do próprio 

conhecimento.  

Segundo Morin (1990), a palavra complexidade é definida como 

 

Um tecido (complexus: o que é tecido junto) de constituintes heterogêneos 

inseparavelmente associados [...] sendo que a complexidade é efetivamente o 

tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, 

imprevistos, que constituem o mundo de fenômenos (MORIN, 1990, p. 21). 

 

Dessa forma, Morin (1990) alerta seu leitor para a gravidade do modelo científico 

cartesiano, fundado na distinção radical entre sujeito e objeto do conhecimento, que tem 

fundamento na ciência ocidental e que, para Morin, é uma inteligência cega.  

As crises nos dias de hoje, em suas diferentes proporções e nos diversos âmbitos, são 

crises de natureza complexa e global, e que afetam as diferentes dimensões da vida.  Desse 

modo, tais crises são os resultados de nossos próprios pensamentos, nossas ações, valores, 

hábitos, atitudes e estilos de vida; por conseguinte, há consequência dessa maneira errônea 

com que dialogamos com a vida. 

Portanto, nossos problemas são também de natureza transdisciplinar, o que, por sua vez, 

requer soluções equivalentes e compatíveis com sua natureza complexa. Assim, os 

pensamentos disciplinares e pluridisciplinares não dão conta de resolver os problemas de 

natureza complexa. Necessitamos de um pensamento mais elaborado, mais profundo, de 

natureza transdisciplinar, de novos modos de conhecer a realidade, para dar conta dos desafios 

que também são complexos (FIG. 2). 

Figura 2 - As várias abordagens disciplinares para se observar a realidade. 

 

Fonte: NETO; LEITE, 2010, p. 4. 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=LEITE,+MARIA+SILENE
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No Primeiro Congresso Mundial da transdisciplinaridade, realizado no convento de 

Arrábida em Portugal (1994), foi elaborada uma carta, com vários artigos que consideramos 

como problematizadores da realidade do mundo científico atual, com uma forma de registro 

em manifesto, cuja finalidade é fornecer mais aporte de compreensão para as particularidades 

da abordagem transdisciplinar. Essa carta teve como membros do comitê de redação Lima de 

Freitas, Edgar Morin e Basarab Nicolescu. Dela, escolhemos três artigos, não mais e nem 

menos importantes que os demais, mas os quais consideramos pertinentes para aqui assinalar. 

Seguem abaixo: 

 

Artigo 5 A visão transdisciplinar é resolutamente aberta na medida que 

ultrapassa o campo das ciências exatas devido ao seu diálogo e sua 

reconciliação , não apenas com as ciências humanas, mas também com a 

arte, a literatura, a poesia e a experiência interior. 

Artigo 11 Uma educação autêntica não pode privilegiar a abstração no 

conhecimento. Ela deve ensinar a contextualizar, concretizar e globalizar. A 

educação transdisciplinar reavalia o papel da intuição, do imaginário, da 

sensibilidade e do corpo na transmissão dos conhecimentos. 

Artigo 13 A ética transdisciplinar recusa toda atitude que se negue ao 

diálogo e à discussão, qualquer que seja sua origem - de ordem ideológica, 

científica, religiosa, econômica, política, filosófica. O saber compartilhado 

deveria levar a uma compreensão compartilhada, baseada no respeito 

absoluto das alteridades unidas pela vida comum numa única e mesma terra 

(NICOLESCU, 1999, p. 149). 

 

A questão do artigo 5 ressalta a experiência interior de cada um, da imanência da 

inspiração da afetividade de uma razão sensível que é a razão humana, ou seja, o que se 

evidencia nesse artigo é a importância de relacionar o conhecimento científico com a 

experiência de cada um.  

O artigo 11 nos apresenta uma educação não fragmentada, na qual a relação do sujeito 

com o ambiente deve ser contextualizada – a colocar em prática todo o conhecimento 

adquirido. Dessa maneira, essa educação deve ser ampliada, partindo do local para atingir o 

global. Nessa conjuntura, essa educação deve estar articulada com a racionalidade, resgatando 

a intuição e a sensibilidade, de maneira interligada com o meio ambiente para lograr a 

formação do indivíduo.  

Já no artigo 13, trata-se da ética transdisciplinar, ou seja, a docência transdisciplinar 

deve ser dialógica, criativa e inovadora. Dessa forma, quando escutamos o “próximo”, haverá 

o diálogo, e assim podemos compartilhar conhecimentos para uma educação aberta, 

abrangendo as várias dimensões do saber científico, religioso, econômico, político e 

filosófico. 
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Perante o cenário real de mutações profundas e complexas que atravessam todas as 

dimensões da vida humana, a transdisciplinaridade surge não como uma nova disciplina, uma 

nova ciência ou modismo, mas como um caminho possível aos desafios atuais, sendo capaz 

de promover, reiterar e enquadrar a relação do indivíduo consigo mesmo, com outros 

indivíduos e com o meio ambiente. Nessa conformidade, a transdisciplinaridade requer um 

exercício que se faz na mudança de hábitos, e nos questionamentos que fazemos, propomos e 

trocamos com o outro. D‟ Ambrósio (2011) esclarece essa postura:  

 

O essencial na transdisciplinaridade reside numa postura de reconhecimento 

que não há espaço e tempo culturais privilegiados que permitam julgar e 

hierarquizar, como mais correto ou mais certo ou mais verdadeiro, 

complexos de explicação e convivência com a realidade que nos cerca 

(D‟AMBRÓSIO, 2011, p.11) 

 

A transdisciplinaridade demanda um movimento coletivo, e sob esse discurso requer o 

desenvolvimento de novas abordagens, com o propósito de recolocar os problemas existentes 

tanto no nível social e global da humanidade, como no nível particular de cada ser humano. 

Dessa forma, D‟Ambrósio (2011), complementa: “A transdisciplinaridade é, na sua essência, 

transcultural. Exige a participação de todos, vindo de todas as regiões do planeta, de tradições 

culturais e formação e experiência profissional as mais diversas” (D‟AMBRÓSIO, 2011, 

p.12). 

D‟Ambrosio (2011) nos mostra que a transdisciplinaridade não consiste de uma nova 

ciência, religião ou uma nova abordagem filosófica. E, para se potencializar esse desafio, as 

atitudes devem ser abertas, na maneira de pensar e agir.   

Nessa conjuntura, Neffa (2010) exprime que: 

 

A percepção de que todos os seres vivos são membros de comunidades 

ecológicas ligadas umas às outras numa rede de interdependência e de 

vibração, partes de uma totalidade indivisível, alicerça valores ecocêntricos e 

éticos, postulando mudanças na organização social e ampliando a 

responsabilidade de todos na sustentabilidade da vida (NEFFA 2010, p. 

179). 

 

Essa reflexão ressalta a necessidade de a humanidade enxergar a importância para com 

o planeta Terra. Essa percepção de que todos os seres são membros de uma mesma 

comunidade ecológica parte de uma construção da nossa consciência diária, havendo 

mudanças éticas e valores no sentido de promover a vida e preservá-la, sendo de todos esses 

cuidados.  
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No ano de 1997, ocorreu o I Congresso Internacional de transdisciplinaridade realizado 

em Locarno, Suiça, organizado pelo CIRET – Centre International de Recherches et d'Études 

Transdisciplianaires de Paris e pela UNESCO, no qual criaram um documento denominado 

Que universidade para o amanhã?, em busca de uma evolução transdisciplinar da 

universidade. Desse congresso foram encaminhadas as seguintes considerações: os três pilares 

da transdisciplinaridade são os níveis de realidade, a lógica do terceiro incluído e a 

complexidade, os quais determinam a metodologia da pesquisa transdisciplinar.  

Nicolescu (1999) descreve os níveis de realidade como possibilidades interpretativas 

que aparecem posteriormente aos questionamentos e acessíveis ao nosso conhecimento por 

causa da existência de diferentes níveis de percepção. Já a lógica do terceiro incluído, baseia-

se no elo entre os diferentes níveis de realidade, causando um sequenciamento do 

conhecimento, tornando-o inesgotável, aberto, infinito e coerente. Esse elo deve ser uma 

unidade aberta, que liga os diferentes níveis de realidade, através da curiosidade, instigada por 

todo o conhecimento adquirido até então. A complexidade relaciona-se com a limitação de 

percepção do individuo, assim, quanto menos for o conhecimento do indivíduo, maior será a 

complexidade da informação recebida.  

Torna-se fundamental a metodologia transdisciplinar, pois já não corresponde a um 

saber fragmentado na contemporaneidade baseado na lógica racionalista. Contudo, esse 

aspecto implica numa mudança de consciência e na prática da humildade, para que possamos 

compensar a entropia criada pelo ser humano nos mais diversos níveis e dimensões da 

realidade. Assim, a transdisciplinaridade remete à ideia de transcendência para uma tomada 

de consciência, pois, compreendendo o mundo, “as relações e as qualidades da natureza por 

meio da práxis, o ser humano põe em desenvolvimento suas próprias capacidades” (NEFFA, 

2010, p.181). 

Nesse sentido, ocorrerá a mudança de consciência para melhoria da qualidade de vida 

no planeta. Isso porque uma consciência complexificada é menos reducionista, e sua forma de 

operar é mais abrangente e profunda e com maior potencial transformador, já que suas ações 

se orientam para a melhoria da vida humana e em direção a maior convergência universal, o 

que facilita a visualização e a compreensão das redes de interdependência que nos unem, a 

construção de novas redes de solidariedade e de justiça social, tão urgentes e necessárias. 

Assim, sustentabilidade e transdisciplinaridade estão intimamente relacionadas. A 

necessidade de aplicar uma abordagem transdisciplinar ao lidar com questões de 

sustentabilidade está ligada à sua natureza complexa. A sustentabilidade, por sua vez, exige a 
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compreensão e integração de quatro dimensões complexas (econômica, ecológica, social e 

ambiental), que interagem entre si de forma simultânea. 

É cabível reconhecer que, por se tratar de um conceito complexo e transdisciplinar, a 

sustentabilidade está sujeita a diversas abordagens interpretativas. Por ser polissêmico, o 

termo sustentabilidade, em muitas vezes, é apropriado de forma inadequada, servindo de pano 

de fundo para encobrir a extração exacerbada de recursos naturais. Isso ocorre quando as 

companhias que se colocam como sustentáveis – mas na realidade não passam de um discurso 

vazio dito sustentável –, quando essas empresas praticam incorretamente ações insustentáveis 

de greenwashing
4
. 

Quanto ao contexto histórico do conceito de sustentabilidade, referimo-nos à definição 

de Janet Moore (2005):  

 

O conceito fala em reconciliação da justiça social, da integridade ecológica e 

do bem-estar de todos os sistemas que habitam o planeta. O objetivo é criar 

um mundo justo social e ecologicamente dentro dos meios naturais sem 

comprometer as gerações futuras. Sustentabilidade também se refere ao 

processo ou à estratégia de mover-se rumo a um futuro sustentável (MOORE 

2005, p.78). 

 

Assim, em breves palavras, o conceito de sustentabilidade surgiu através das reuniões 

organizadas pela Organização das Nações Unidas (ONU) na década de 1970, quando 

começou a emergir uma consciência dos limites do crescimento e da crise do modelo vigente. 

O termo sustentabilidade foi delineado durante a Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente Humano (1972), em Estocolmo, concebido, na qual despertou interesses 

internacionais pelos problemas relacionados à degradação do planeta. 

Nesse entrecho, mais tardar foi elaborado um relatório denominado “Nosso Futuro 

Comum” (1987), quando a ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, cunhou a definição 

mais cabível do uso sustentável dos recursos naturais: “Suprir as necessidades da geração 

presente sem afetar a possibilidade das gerações futuras de suprir as suas”. 

Desse relatório, introduziu-se um debate transversal que ganhou mais importância após 

vinte anos, quando o termo sustentabilidade ganhou força aqui no Brasil. Esse impacto 

redundou na realização da Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO), em 

1992, na cidade do Rio de Janeiro.  

                                                           
4É um termo usado para se referir ao que denominam como propaganda corporativa sustentável, que tenta 

mascarar ou “cobrir” uma atividade ambientalista enganosa.  
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 Ao elaborar um conceito de sustentabilidade, Leonardo Boff (2012) afirma que, 

etimologicamente, sustentabilidade deriva do latim sustentare e, de acordo com sua 

concepção, possui dois sentidos – um passivo e outro positivo: “O passivo diz que „sustentar‟ 

significa segurar por baixo, suportar servir de escora, impedir que caia, impedir a ruína e 

queda”; já o positivo diz respeito ao „conservar, manter, proteger, nutrir, alimentar, fazer 

prosperar, subsistir, viver, conservar-se sempre à mesma altura e conservar-se bem‟” (BOFF, 

2012, p. 31-32) 

Ainda segundo Boff (2012):  

 

Sustentabilidade é toda ação destinada a manter as condições energéticas, 

informacionais, físico-químicas que sustentam todos os seres, especialmente 

a Terra viva, a comunidade de vida e a vida humana, visando a sua 

continuidade e ainda atender as necessidades da geração presente e das 

futuras, de tal forma que o capital natural seja mantido enriquecido em sua 

capacidade de regeneração, reprodução e coevolução (BOFF, 2012, p.107). 

 

Para Boff (2012), essa abordagem mais aprofundada da sustentabilidade implica em 

uma nova visão integradora e holística. As atitudes cotidianas e o cuidado com a “Mãe Terra” 

se destacam nesse conceito, apontando indicativos para mudanças urgentes. Assim, quando 

um indivíduo tem consciência da gravidade de seus atos, a noção de sustentabilidade se torna 

fundamental no seu dia a dia, pois se condiciona a uma melhoria de vida com os demais 

membros de nossa sociedade e com a natureza, garantindo para futuras gerações a 

naturalidade do verdadeiro capital. 

Conforme os pressupostos de Adilson Siqueira, em seu artigo “Bases para uma 

abordagem transdisciplinar” (2011):  

 

Associamos a transdisciplinaridade e à sustentabilidade, pois entendemos que 

termo “sustentabilidade” expressa a conexão intrínseca entre justiça social, 

paz, democracia, autodeterminação e qualidade de vida e, para poder atingir 

estes objetivos, é necessário uma estratégia cultural baseada no pressuposto 

de que media, artes, educação, comunicação, organização e também as 

emoções desempenham papel decisivo nesse processo de mudança 

(SIQUEIRA, 2011 p. 6)  

 

A sustentabilidade, numa perspectiva transdisciplinar, deve permear em todos os níveis 

e transitar pelas mais diversas áreas do saber. Desse modo, pressupõe o desenvolvimento de 

uma consciência crítica na sociedade, fazendo com que ocorra o diálogo aberto e 

conscientizado sobre os problemas sociais e ambientais. Nesse aspecto, traz muito mais 

questionamentos e inquietações para a construção dos saberes.  
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Complementando essa linha de pensamento, Siqueira (2010) menciona as características 

da transdisciplinaridade para o desenvolvimento artístico e sustentável:  

 

A transdisciplinaridade torna-se uma das mais importantes ferramentas para 

o desenvolvimento artístico na contemporaneidade uma vez que o processo 

de colaboração entre as várias disciplinas artísticas e a consequente 

contaminação de suas  linguagens leva à descoberta  de  novos valores  que  

contribuem para a criação de novas obras de artes e, no que  importa para 

esse projeto de uma nova cultura baseada na sustentabilidade e  

impulsionada também por essa nova arte (SIQUEIRA, 2010, p. 97). 

 

Na obra “As Três Ecologias” (1990), Félix Guattari realiza uma análise crítica no que se 

refere à relação do sujeito com o ambiente que o cerca, considerando as questões de 

transversalidade entre as dimensões social, mental e ambiental: 

 

As três ecologias deveriam ser concebidas como sendo da alçada de uma 

disciplina comum ético-estética e, ao mesmo tempo, como distintas uma das 

outras do ponto de vista das práticas que as caracterizam. Seus registros são 

da alçada do que chamei heterogênese, isto é, processo contínuo de 

ressingularização. Os indivíduos devem se tornar a um só tempo solidários e 

cada vez mais diferentes (GUATTARI, 1990, p.55) 

 

Assim, mediante o exposto, torna-se primordial a noção de transversalidade entre as 

várias áreas do saber, compreendendo-as de forma mais ampla, possibilitando a conexão entre 

elas. 

Guattari (1990) propõe em sua obra indagações e, ao mesmo tempo, nos proporciona 

uma reflexão sobre esse intenso período de transformações que vem ocorrendo no planeta, 

consequência do desenvolvimento tecnocientífico que ocasiona os desequilíbrios tanto 

sociais, quanto ecológicos. E, se não propusermos buscar meios para que a 

humanidade/natureza viva em harmonia e equilíbrio, estaremos colaborando e 

comprometendo completamente a existência de vida na Terra.  

Para Guattari (1990), o capitalismo impulsiona parte dos desequilíbrios ecológicos, por 

conta do consumismo. Essa nova configuração do capital tende cada vez mais a “descentrar 

seus focos de poder das estruturas de produção de bens e de serviços para as estruturas 

produtoras de signos, de sintaxe e de subjetividade” (GUATTARI, 1990, p. 31). 

A tecnociência produzida e consumida atualmente vem despejando progressivamente 

seus restos em todos os ecossistemas, engessando e padronizando os comportamentos e as 

relações humanas, reduzindo os costumes, saberes e tradições. O mesmo autor esclarece: 

“Mais do que nunca, a natureza não pode ser separada da cultura, e precisamos aprender a 
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pensar transversalmente as interações entre ecossistemas, mecanosfera e Universos de 

referência sociais e individuais” (GUATTARI, 1990. p. 25). 

Diante da consideração acima, pensando transversalmente, a Carta da Terra é um 

registro com seus ideais gerados aqui no Brasil durante a Eco92, constituindo o Preâmbulo da 

Agenda 21
5
. O documento transcende os direitos humanos, incluindo todos os seres vivos na 

mesma linha de proporção. Na elaboração desse arquivo, levaram-se aproximadamente três 

anos para que a ideia começasse a surgir, e no ano de 1995 ocorreu uma nomeação 

internacional de representantes de vários países, designando a comissão a consultar os 

diversos povos da terra. Esse diálogo intercultural, com propostas de valores compartilhados e 

objetivos comuns, só foi ratificado na passagem do século, nos anos 2000, ou seja, cinco anos 

para que esse documento fosse redigido.  

Assim, a Carta da Terra tornou-se uma ferramenta referencial para que as pessoas 

coloquem em prática no dia a dia a resolução dos problemas existentes, para a construção de 

um novo paradigma civilizatório. 

Um dos subscritores da Carta, Leonardo Boff, faz referência a esse registro, 

expressando o novo estado de consciência da humanidade, de que a Terra não é apenas o local 

onde habitamos, e de que o ser humano é a própria Terra. Assim, “cada um compartilha da 

responsabilidade pelo presente e pelo futuro, pelo bem-estar da família humana e de todo o 

mundo dos seres vivos” (A CARTA, 2000, p. 2). 

Nesse seguimento, não basta dizer que a sustentabilidade é necessária; é preciso, 

primeiramente, atingir suas premissas para uma sociedade sustentável. Segundo Boff (2012), 

“uma sociedade é sustentável quando se organiza e se comporta de tal forma que ela, através 

das gerações, consegue garantir a vida dos cidadãos e dos ecossistemas nos quais está 

inserida” (BOFF, 2012, p.128). Nesse pensamento, o autor afirma que “uma sociedade só 

pode ser considerada sustentável se ela mesma, por seu trabalho e produção, tornar-se mais e 

mais autônoma” (BOFF, 2012, p.128). Por conseguinte, deve conter princípios básicos, 

havendo a redução do consumo, reutilização e reciclagem de materiais, o estímulo à 

rearborização, o respeito às diferentes formas de cultura e de vida.  

Os seres humanos precisam se tornar “ecocêntricos”, ou seja, centrados no que diz 

respeito à própria palavra ecologia. Para uma melhor exemplificação, Boff (2012) discorre 

sobre a palavra ecologia, que deriva de “casa”, que em grego significa (oikos). Desse modo, 

                                                           
5

 
Um plano instrumental de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis.  
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podemos considerar a casa na qual moramos, a cidade na qual residimos, o estado a que 

pertencemos, o país que é nossa pátria, e o planeta em que habitamos.  

À vista disso, correlacionamos o argumento de Boff sobre palavra ecologia (que deriva 

de “casa”) com a “Teoria das Cinco Peles” do artivista, pintor e arquiteto Friedensreich 

Hundertwasser, cujo trabalho desenvolvido foi baseado na reconstrução do modo de ver a 

vida, ou um novo agir do ser humano em seu território. 

Hundertwasser, também escritor, desenvolveu o manifesto da “Teoria das Cinco Peles”, 

reforçando suas reflexões filosóficas de humanidade-natureza. Nessa construção, o ser vive 

cercado por cinco peles: a primeira, a epiderme, em que estaria sua verdadeira essência; a 

segunda, a vestimenta como passaporte social e como primeiro nível de distinção de ser 

humano do mundo; a terceira, a habitação; a quarta, o meio social, comunidade e sua relação 

com a natureza do entorno; e, por fim, a quinta pele, o meio global, ecologia e toda a 

humanidade. Dentro dessa teoria, o homem, sua essência e a natureza se tornam um só. A 

própria natureza humana é a essência de vida, e sua casa e vestimenta comunicam a sua 

relação com o mundo. Vejamos: 

Figura 3 - Hundertwasser e o método da teoria das cinco peles do humano. 

 
 

Fonte: RESTANY, 2003,, p. 15. 

 
 

O pensamento de Hundertwasser reflete na concepção da ecologia que considera a 

interconexão e interdependência dos fenômenos naturais com o ser humano. Desse modo, é 

cabível voltarmos às considerações de Boff (2012), em que somente através de novas 



34 

 

 

maneiras de pensar e de agir será possível rever as formas de lidar com a Terra, buscando a 

sustentabilidade planetária. Na opinião do autor, 

 

Não haverá, seguramente, sustentabilidade geral se não surgir uma 

governança global, quer dizer, um centro multipolar com a função de 

coordenar democraticamente a humanidade. Esta configuração é uma 

exigência da globalização, pois esta implica o entrelaçamento de todos 

dentro de um mesmo e único espaço vital que é o Planeta Terra 

(BOFF, 2012, p. 104). 

 

Nesse âmbito, para Boff (2012), é preciso que haja uma governança democrática que 

seja capaz de unir as pessoas, fazendo que o conceito de sustentabilidade seja ampliado e 

integrado aos vários campos da realidade e das atividades humanas. 

A partir dos saberes locais e globais, somados aos conhecimentos científicos, é que será 

possível abrir novos caminhos para um diálogo, capaz de rever e reinventar relações 

socioambientais. É preciso romper o caminho homogêneo de escolhas, é necessário incluir 

visões alternativas, abrir caminhos para a diversidade, criar novas estratégias de reapropriação 

da natureza. Sendo assim, é necessário “reinventar uma forma de viver benevolamente sobre a 

Terra” (BOFF, 2012 p. 129).  

Para isso, é necessária uma sociedade com mercado e não uma sociedade de mercado, 

em que todas as relações se tornam mercadorias e desumanizam a sociedade. Busca-se, 

portanto, “a sustentabilidade de nosso desenvolvimento integral para viver com alegria nossa 

curta passagem por esse belo e pequeno planeta, nossa única Casa Comum” (BOFF, 2012, p. 

145). 

Parafraseando Boff (2012), a Terra é um gigantesco superorganismo que se autorregula. 

Essa constatação faz com que todos os seres existentes se relacionem, havendo conexões entre 

si, pois tudo está interligado sob a expressão da vida de “Gaia”; e, além do mais, inclui a 

sociedade humana, que é interdependente de outras espécies, seus projetos, sua cultura e 

maneira de produção e consumo. 

Nessa conjuntura, James Lovelock desenvolveu o conceito da “Hipótese de Gaia”, ou 

“Teoria de Gaia”. Em uma de suas obras, “Gaia: Alerta Final” (2010), o autor nos adverte 

sobre a falta de equilíbrio para sustentabilidade no nosso planeta: 

 

As ideias da teoria de Gaia nos colocam em nosso devido lugar como parte 

do sistema da Terra, não somos os proprietários, gerentes, comissários ou 

pessoas encarregadas. A Terra não evolui unicamente para nosso benefício, e 

quaisquer mudanças que efetuemos nela serão por nossa própria conta e 

risco (LOVELOCK, 2010, p.39). 
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Essa teoria é conhecida e discutida internacionalmente, uma vez que em seus estudos o 

planeta Terra se comporta como uma unidade de maior proporção, equivalente a um 

organismo vivo. Segundo o autor: 

 

As evidências de que a Terra se comporta como um sistema vivo são agora 

fortes. Ela tanto pode resistir à mudança climática como intensificá-la e, a 

menos que levemos tal ponto em consideração, não poderemos entender nem 

prever o comportamento da Terra. Devemos ter sempre em mente que é 

arrogância achar que sabemos como salvar a Terra: nosso planeta cuida de si 

próprio. Tudo que podemos fazer é tentar nos salvar (LOVELOCK, 2010, p. 

26). 

 

Dessa investigação, Lovelock (2010) percebeu o possível poder de autorregularão da 

Terra. Dessa forma, os seres humanos são como um componente deste conjunto que, unidos a 

outros seres vivos, fazem o funcionamento desse complexo sistema no planeta Terra.  

O discurso da sustentabilidade é amplo e cheio de possibilidades de estudos. Esta 

pesquisa é apenas uma maneira de olhar para a questão da sustentabilidade, e uma “porta 

aberta” para que outras pesquisas sobre a temática despontem. Acreditamos que o discurso 

sobre a sustentabilidade não tem um fim, um ponto final: é um discurso sobre novos olhares e 

possibilidades de estudo. 

Diante de toda a explanação, torna-se vital a implantação de uma cultura 

transdisciplinar, necessária para a sustentabilidade do planeta; e só será possível a partir de 

uma reeducação que considere os vários níveis de complexidade do ser humano e de suas 

relações. Podemos começar valorizando as capacidades humanas e motivando a criatividade, 

além de cultivar o respeito pela coletividade. Precisamos cultivar uma mudança de valores, 

pois são nossas próprias perspectivas, nossos princípios que vão definir a realidade a nossa 

volta. Para que a visão transdisciplinar possa se disseminar, é necessário investir na formação 

de multiplicadores desse conhecimento, capazes de expandir as relações com o ser interior, 

com o próximo e com o meio ambiente, e implementar projetos tanto acadêmicos, quanto 

práticos e mercadológicos. 

A visão transdisciplinar pode, de forma direta, inspirar e motivar diferentes 

profissionais e atores sociais, a partir de vários níveis de percepções, a trabalharem de forma 

conjunta, indo além do repertório necessário para a solução dos mais diversos problemas. 

Diante disso, os métodos de trabalho deverão valorizar as capacidades humanas e permitir a 

criatividade e o aprendizado, fazendo parte do dia a dia de todos os membros da sociedade. Só 
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assim poderemos, de fato, lograr resultados reais, democráticos e extensíveis a todos os seres 

que habitam a Terra.  
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CAPÍTULO 2: DESIGN E PROBLEMAS DA SOCIEDADE DO CONSUMO 

 

2.1Design do engano 

 

Todos os dias/ quando o design toca,/ você levanta da sua design,/ calça um 

design/ e vai ler o design do dia./ (…) e sai atrasado para pegar um design 

na esquina. […] Entra no escritório pisando forte,/ fazendo barulho com seu 

design novo/ e antes de ligar seu design de última geração,/ senta na sua 

design acolchoada,/ pega esta design,/ e fica mais confuso ainda…/ Afinal,/ 

o que é design? Guto Lins
6
 

 
 

O presente capítulo objetiva dissertar acerca das proposições e conclusões de 

pensadores críticos do design relacionados à sustentabilidade. Para isso, ancoramos nossa 

reflexão com um olhar contemporâneo acerca do termo design como um modulador cultural e 

promotor da sociedade de consumo.  

Para nossa discussão, selecionamos Vilém Flusser, em seu ensaio “Sobre a Palavra 

Design” (2007), dialogando com as concepções do escritor e historiador de arte brasileiro 

Rafael Cardoso em “Design, cultura material e o fetichismo dos objetos” (1998), junto com o 

designer Victor Papanek, em “Arquitetura e Design. Ecologia e Ética” (2014), e Victor 

Margolin, em seu artigo “O Design e a situação mundial” (1998).   

É por meio do design que ocorrem nossos processos de identificação do mundo, pois 

nós estamos envoltos do design. Assim, Guto Lins (1997) em uma demonstração poética, 

elabora o poema “Todo dia é dia de design”, Guto Lins aponta os objetos com um outro olhar, 

ou seja, atualmente com outra perspectiva não sendo vistos como objetos, mas sim como 

“design”. 

Nesse contexto, essa nova maneira de enxergar tem se tornado “natural”, e já não 

acontece nenhuma estranheza devido ao fato de a palavra “design” ter sido “colonizada” e 

estar em qualquer lugar. 

Nesse mesmo contexto, na contemporaneidade o termo design é usado de forma natural 

como um vocábulo multifuncional: pelo fato de essa palavra estar em qualquer coisa, tudo se 

torna design. Faz-se necessário indagarmos, o que é design?  

Para responder a essa pergunta é preciso voltar um pouco na história, no advento da 

Revolução Industrial, ocorrida no século XIX. Nesse prisma, o historiador de arte Rafael 

Cardoso, em “Design, cultura material e o fetichismo dos objetos” (1998), trata basicamente 

da capacidade que o design possui em atribuir significados que não são necessariamente 

                                                           
6

 
Poema intitulado “Todo dia é dia de design”. Guto Lins é designer e professor do Departamento de Artes e 

Design da PUC-Rio. 
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inerentes aos artefatos. Dessa maneira, o autor menciona a constituição do exercício 

profissional da área: 

 

Do ponto de vista antropológico, o design é uma entre diversas atividades 

projetuais, tais quais as artes, o artesanato, a arquitetura, a engenharia e 

outras que visam a objetivação no seu sentido estrito, ou seja, dar existência 

concreta e autônoma a ideias abstratas e subjetivas (CARDOSO, 1998, p. 

19).  

 

Com tal característica, os acontecimentos trouxeram para o mundo transformações 

significativas, tanto na sociedade quanto nos meios de produção. Naquele período, diversas 

inquietações e inúmeras descobertas também afloravam em outras áreas (científica, artística, 

econômica, política e na forma estrutural da vida em sociedade). 

 Nesse sentido, o artigo de Flusser (2007), “Sobre a Palavra design”
7
, contribui para esta 

análise, pois quando se necessita de uma pesquisa teórica acerca do significado da palavra, 

recorre-se a esse texto. A separação de Flusser com relação a outros pensadores 

contemporâneos foi pela sua capacidade de compreender, de forma singular, o potencial pós-

moderno. O autor possuía um diferencial: mantinha-se presente com seus adeptos, na maioria, 

jovens intelectuais e artistas. Flusser foi um filósofo do design, das mídias e comunicações, e, 

além desses campos do saber, era autodidata, ou seja, não tinha um diploma acadêmico de 

filosofia. 

O que nos interessa é o campo do design, por ser uma área de conhecimento 

extremamente flexível, por isso mesmo passível de interpretações diversificadas. Por vocação, 

o design tem uma natureza interdisciplinar: em sua base, contém elementos do saber 

científico, empírico e intuitivo; e, em sua prática, utiliza desses conhecimentos em outros 

campos do saber. 

Nesse seguimento, evidenciamos a passagem de um poema alemão
8
 utilizado por Vilém 

Flusser, mencionando que “a alma tem dois olhos: um olha o tempo, o outro olha para longe, 

em direção à eternidade” (FLUSSER, 2007. p. 188). O autor se refere à forma de olhar para a 

eternidade, sendo que o primeiro olho é o olhar das pessoas comuns, e o outro é o olhar do 

designer, tornando-se este capaz de transcender o seu próprio ser.   

Dessa forma, indagando precisamente, ao aproximar o designer de um profeta o autor: 

 

                                                           
7

 
O primeiro contato com o conteúdo deste texto foi estabelecido na disciplina Análise Crítica do Design: cultura 

material e sustentabilidade, ministrada pelos professores Luciana Beatriz Chagas e Paulo Henrique Caetano. 

8
 
Flusser refere-se ao poema “O andarilho angelical” (em tradução livre) de Angelus Silesius, poeta místico 

alemão do século XVII. [N.T.] 
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Assemelha os designer à Deus, pois possuem uma espécie de olho-sentinela 

que os torna capazes de dar ordens a um robô para que transporte a 

eternidade intuída e manipulada para a temporalidade, como o que ocorre 

com a construção de foguetes. Na Mesopotâmia eram chamados profetas, 

mas hoje o designer Graças a Deus não é consciente disso e considera-se um 

técnico ou um artista. Que Deus o possa conservar nessa fé (FLUSSER, 

2007, p. 192).  

 

Através desses apontamentos, torna-se necessário analisarmos as considerações iniciais 

sobre a etimologia da palavra design. No ensaio, Flusser (2007) aponta que a palavra design é 

de origem inglesa e funciona, mesmo em português, tanto como substantivo quanto como 

verbo. Dessa constatação, passa a tratar de ambos os usos. Ainda ressalta que em ambos os 

casos, em seu entendimento mais profundo, o design possui um sentido simbólico negativo, 

pois na maioria das vezes é utilizado como meio ou como resultado de um processo enganoso, 

falso, superficial, cujo fim seria maquiar algo ou ludibriar aquele que o observa. À vista disso, 

o autor destaca que “como substantivo significa, entre outras coisas, propósito, plano, 

intenção, meta, esquema maligno, conspiração, forma, estrutura básica” (FLUSSER, 2007, p. 

181). 

Feitas as considerações preliminares, em seguida o autor trata do uso da palavra design 

enquanto verbo, apontando que exprime, dentre outras coisas, “tramar algo, simular, projetar, 

esquematizar, configurar, proceder de modo estratégico” (FLUSSER, 2007, p. 181). Percebe-

se, então, que de todas as formas que o verbo possa representar, privilegiou-se os termos que 

reforçam a associação do design à fraude e à astúcia.  

Dando seguimento a sua linha de pensamento, a palavra técnica é outro termo analisado 

por Flusser (2007):  

  Em grego, techné significa „arte‟ e está relacionada com tekton 

(“carpinteiro”). A idéia fundamental é a de que a madeira (em grego, hylé) é 

um material amorfo que recebe do artista, o técnico, uma forma, ou melhor, 

em que o artista provoca o aparecimento da forma (FLUSSER, 2007, p. 

182). 

   

O autor apresenta a correlação das palavras ars e Kunst ao contexto semântico de 

astúcia e fraude, por meio das derivações do termo grego techné, denotando assim:  

 

O equivalente latino do termo grego techné é ars, que significa, na verdade, 

„manobra‟ (Dreh). O diminutivo de ars é articulum – pequena arte –, e indica 

algo que gira ao redor de algo (como por exemplo a articulação da mão). Ars 

quer dizer, portanto, algo como “articulabilidade” ou “agilidade”, e artifex 

(“artista”) quer dizer “impostor”. O verdadeiro artista é um prestidigitador, o 

que se pode perceber por meio das palavras “artifício”, “artificial” e até 

mesmo “artilharia”. Em alemão, um artista é um Könner, ou seja, alguém 

que conhece algo e é capaz de fazê-lo, pois a palavra “arte” em alemão, 
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Kunst, é um substantivo que deriva do verbo “poder”, können, no sentido de 

ser capaz de fazer algo; mas também a palavra “artificial”, gekünstelt, 

provém da mesma raiz (FLUSSER, 2007, p. 183). 

 

Expostas as inter-relações das palavras máquina, técnica, ars e Kunst, por intermédio de 

suas derivações e pelo mesmo contexto semântico de sentido de astúcia e fraude, Flusser 

(2007) vai determinar historicamente um momento de ruptura dessas conexões internas (no 

período do Renascimento), distinguindo a semântica de astúcia e fraude, entre o mundo das 

artes e o mundo das técnicas e das máquinas, como demonstra: 

 

Essa separação desastrosa começou a se tornar insustentável no final do 

século XIX. A palavra design entrou nessa brecha como uma espécie de 

ponte entre esses dois mundos. E isso foi possível porque essa palavra 

exprime a conexão interna entre técnica e arte. E por isso design significa 

aproximadamente aquele lugar em que arte e técnica (e, consequentemente, 

pensamentos, valor ativo e científico) caminham juntas, com pesos 

equivalentes, tornando possível uma nova forma de cultura (FLUSSER, 

2007, p. 184). 

 

Desse modo, o artista seria um mero enganador que faz uso de suas manobras para 

manipular o observador. Segundo Flusser (2007),  

 

A palavra design ocorre em um contexto de astúcias e fraudes. O designer é, 

portanto, um conspirador malicioso que se dedica a engendrar armadilhas. 

Outros termos também bastante significativos aparecem nesse contexto, 

como, por exemplo, as palavras “mecânica” e “máquina”. Em grego, mechos 

designa um mecanismo que tem por objeto enganar, uma armadilha, e o 

cavalo de troia é um exemplo disso (FLUSSER, 2007, p. 182). 

 

Já para Cardoso (1998),  
 

Os designers precisam reforçar a sua convicção de que o terreno próprio do 

design é o „fazer com arte‟ no bom sentido, no sentido de embutir qualidade, 

criatividade e viabilidade (principalmente no que diz respeito às questões 

ambientais) aos artefatos industriais (CARDOSO, 1998, p. 37). 

 

Nessa conjuntura de astúcias, artifícios, magia e fraudes, o design está sendo capaz de 

alcançar o seu último propósito: projetar programas, ou seja, nossa existência está direcionada 

à automação; nosso funcionamento, permeado por noções como poder, potência, máquina, 

mecânica, método com a única finalidade de enganar. 

O designer e especialista em ética de design e tecnologia Tristan Harris (2014) denuncia 

o “design do engano” dos dispositivos tecnológicos e dos aplicativos, que diretamente 

obrigam as pessoas a gastarem cada vez mais seu tempo nos aparelhos celulares.  Harris 

(2014) faz uma análise crítica do mundo da tecnologia; ele trabalhou como especialista em 
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design no Google, onde estudou ética da persuasão humana e, através de pesquisas, reuniu 

recursos para transmitir para as pessoas aprenderem a se proteger das distrações e usufruir da 

tecnologia de maneira racional. A intencionalidade da pesquisa do autor foi de evidenciar para 

a população questões éticas referentes à capacidade das grandes corporações de hackearem o 

nosso cérebro para aumentar o tempo que gastamos com distrações e propagandas voltadas ao 

consumo. E ainda nos alerta que as intenções das corporações buscam atingir nossas 

fraquezas e usá-las contra nós.  

Dentre muitos estudos, Harris (2014) proferiu a palestra “Como uma tecnologia melhor 

poderia nos proteger de distrações”, no ano de 2014, em um evento do TED Talks, em que 

reflete sobre as frações do nosso tempo perdido quando estamos com um aparelho celular. Na 

palestra, o autor fez a comparação do aparelho celular com uma máquina caça-níqueis, ou 

seja, nós somos encorajados a compulsivamente atualizar ou checar cada notificação; isso 

remete ao mesmo jogo da máquina em que esperamos e perdemos nosso precioso tempo pela 

expectativa de sorte ou azar sempre que puxamos a alavanca, que no caso do celular pode ser 

ou uma mensagem de alguém querido ou um spam, por exemplo – só saberemos ao “puxar a 

alavanca”.  

Com isso, ele criou um movimento denominado Time Well Spent (“tempo bem gasto”), 

cuja finalidade é buscar iniciativas para que as pessoas se libertem de celulares e de outros 

aparelhos conectados, possibilitando que recuperem seu tempo e domínio do uso da 

tecnologia. O autor ressalta: “Designers, vocês podem redefinir o que é sucesso e design. Sem 

dúvidas vocês têm mais poder do que muitas pessoas em suas organizações para criar as 

novas escolhas pelas quais nós vivemos” (HARRIS, 2014). 

Assim, Harris (2014) defende o desenvolvimento de tecnologias mais éticas e com 

particularidades menos viciantes e ardilosas para a construção da escolha do tempo gasto com 

a tecnologia. Nesse mesmo entendimento, Flusser (2007) descreve: “Que tipo de homem será 

esse que, em vez de se ocupar com coisas, irá se ocupar com informações, símbolos, códigos, 

sistemas e modelos?” (FLUSSER, 2007, p.56). O ser humano se tornou, então, funcionário, 

ou seja, programado pelos aparelhos, e age de acordo com os recursos fornecidos por eles. 

Nesse contexto de engano, podemos analisar os problemas contemporâneos existentes e 

suas implicações, que têm o caráter sombrio e tenebroso do design como um fenômeno de 

intervenção na natureza. Conforme Flusser (2007) nos mostra, “logo, a mácula do design é 

um mal irremediável, resta controlar esse sintoma para que ele não se apodere do todo. Esse 

mal é quase que inerente ao próprio ser humano, pois este não passa de „um design contra a 

natureza‟” (FLUSSER, 2007, p. 18). 
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Nas palavras de Cardoso (1998), há a abundância do design e da cultura material: 

   

O design constitui, grosso modo, a fonte mais importante da maior parte da 

cultura material de uma sociedade que, mais do que qualquer outra 

sociedade que já existiu, pauta a sua identidade cultural na abundância 

material que tem conseguido gerar (CARDOSO, 1998, p. 22). 

 

A palavra design não tem uma tradução para a língua portuguesa, portanto não pode ser 

trocada pela palavra desenho, que tem sua origem no italiano desegno, cujo vocábulo surgiu 

há muito tempo, possibilitando a origem da mesma palavra em outras línguas. 

Exemplificamos com a palavra francesa dessin, em língua espanhola diseño e na língua 

inglesa design. Na língua italiana, a palavra contém duas interpretações, tanto como 

significado de desenho, como algo procedente a um método ou ato de produção, quanto o 

significado de projeto, ou um desígnio. No entanto, ao ser empregada na língua portuguesa, 

ocorreu a perda do segundo sentido.  

Flusser (2007) evidencia com mais clareza quando não delimita em seu ensaio uma 

pesquisa histórica acerca da palavra design, nem descreve quando a palavra passou a obter 

esse sentido. Desse modo, dentre as interpretações que possui, a que se destaca é a com 

relação à percepção da cultura.   

O autor ainda retrata que “a cultura para a qual o design poderá melhor preparar o 

caminho será aquela consciente de sua astúcia” (FLUSSER, 2007, p. 18). Nessa mesma linha 

de pensamento, Cardoso (1998) denota que “é possível conhecer uma cultura – pelo menos 

em parte – através do legado de objetos e artefatos que ela produz ou produziu” (CARDOSO, 

1998, 37). Esta passagem da obra de Cardoso contempla a importância do papel que o design 

tem na criação de objetos que constituem uma determinada sociedade.  

Nesse âmbito, o design é capaz de ser compreendido como um agente promotor da 

cultura através do conceito de cultura material. O termo cultura material, cuja representação é 

um conjunto de objetos sendo produzidos utilizados por diversas pessoas em sociedade, 

possibilita “entender melhor [...] a maneira em que estes se encaixam em sistemas simbólicos 

e ideológicos mais amplos” (CARDOSO, 1998, p. 19-20). 

Fica entendido, pelo exposto, que essa forma de cultura é enganosa. Todavia, a quem 

estamos enganando? O design está na base de nossa cultura, e engana a natureza por meio da 

técnica, e sua capacidade é substituir tudo que é natural pelo artificial. Diante desse 

autoengano, a humanidade se tornou consciente do quanto nossa cultura é uma trapaça, pois, 

tentamos mudar o natural pelo artificial.  Flusser (2007) exemplifica esse caráter conspirador: 
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A alavanca é uma máquina simples. Seu design imita o braço humano, trata-

se de um braço artificial. [...] o objetivo desta máquina, deste design, desta 

arte, desta técnica, é enganar a gravidade, trapacear as leis da natureza e, 

ardilosamente, liberar-nos de nossas condições naturais por meio da 

exploração estratégica de uma lei natural (FLUSSER, 2007, p. 184).   

 

Outro exemplo apontado por Flusser (2007) é com relação às canetas de plástico, um 

tipo de design que se tornou barato, não contendo nenhum valor e distribuídas até como 

brinde. Portanto, a ideia por trás da confecção desse produto é tratada exatamente igual ao 

plástico utilizado – o trabalho e a ideia perderam seu valor. Nesse raciocínio, correlacionamos 

o entendimento postulado por Cardoso (1998, p. 33): “os objetos só podem adquirir 

significados a partir da intencionalidade humana”. 

 

2.2 Design e Sustentabilidade  

 

O designer Victor Papanek, autor de pesquisas sobre design e com embasamento 

filosófico com relação às necessidades reais da humanidade e à sustentabilidade, considera o 

design um importante meio modulador de ações voltadas à preservação ambiental. Diante 

disso, o conceito de design discorrido por esse autor é provocador e de fácil interpretação, 

pois associa as convicções da criatividade da inovação, que correspondem aos preceitos das 

artes e da liberdade de expressão.  

No prelúdio de uma de suas obras, “Arquitetura e Design - Ecologia e Ética” (2014), 

Papanek contempla uma valiosa análise referente à atividade projetiva que abrange tanto o 

campo do design como o da arquitetura. O autor fomenta uma reflexão ao seu leitor quanto 

aos anseios do designer e seu modo de atuação na sociedade: 

 

Todo o design está vocacionado para um objetivo. Somente as nossas 

perguntas mudam. Já não inquirimos: “Como é que fica?” ou “Como 

funciona?”. Agora estamos mais interessados na resposta a: “Como se 

relaciona?” (PAPANEK, 2014, p. 9). 

 

Percebe-se, pela compreensão de Papanek, que a aplicabilidade da atividade de um 

designer deve ser obrigatoriamente prática e intelectual, ou seja, todos os designers precisam 

estar cientes de dois importantes fatores: o primeiro, relacionado às significativas e 

exorbitantes transformações da atividade do design desde o seu surgimento na Revolução 

Industrial; e o segundo, demanda um olhar mais extensivo sobre esses processos.  

Salientamos que todo produto tem um discurso, uma lógica ou uma intencionalidade. 

Nas palavras de Papanek (2014, p. 263), “a ausência de uma base espiritual do design fará 
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com que qualquer consideração ética e ambiental seja um mero pensamento a posteriori bem 

intencionado”. 

 O design, como um campo propagador de ideias complexas, pode ser compreendido 

por meio do conceito fetichista. Segundo Cardoso (1998, p. 24-25), “o fetiche funciona ao 

mesmo tempo como atribuição de valores subjetivos ao objeto e como apropriação de valores 

subjetivos representados pelo objeto ou nele embutidos”. O autor ainda ressalta com certa 

ironia a etimologia da palavra fetiche: seu uso em português seria “uma adaptação do 

vocábulo francês fétiche, cuja origem remonta, por sua vez, a uma transposição da palavra 

portuguesa feitiço” (CARDOSO, 1998, p. 25).  Num entendimento mais antigo, o fetichismo 

“refere-se ao culto aos fetiches, ou seja, à adoração de objetos animados ou inanimados aos 

quais se atribui poderes sobrenaturais” (CARDOSO, 1998, p. 25).  Cardoso elucida, dessa 

forma, a compreensão de que a capacidade do design em atribuir significados aos objetos é 

por sua natureza fetichista. 

Nas concepções de Papanek (2014), há um momento em que a beleza e a utilidade se 

unem, o que ele denomina de verdadeiro “espírito do design”; mas isso ocorre se ambas 

tiverem concomitantemente num objeto, isto é, estar evidente a intenção social de quem o 

criou, dai é possível falar do lado espiritual do design, acreditando 

 

[...] Firmemente que o que pode conferir valor espiritual tanto é a do 

designer como o respectivo uso do objeto criado. Ao exercermos a nossa arte 

e a nossa perícia, aquilo que fazemos dá forma ao que somos e ao que nos 

tornamos (PAPANEK, 2014, p. 62).  

 

Como exemplo, referimos aos fabricantes de celulares: estes, ao lançarem uma linha 

seguinte do aparelho, com formatos e tamanhos diferentes de conectores, nos obrigam a 

comprar, e não levam em consideração o valor espiritual do objeto, muito menos a dimensão 

dos impactos insustentáveis causados por uma irracionalidade contemporânea. 

Além do mais, nossos aparelhos celulares contêm uma quantidade de ouro, prata e 

outros metais raros que são inimagináveis. Tudo isso se reverteria se essa irracionalidade não 

predominasse, pois a cada ano aproximadamente 47 milhões de pessoas trocam de aparelho e 

nem se dão conta da riqueza que simplesmente é descartada.  
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Figura 4 - Celulares velhos deixam R$ 300 milhões em ouro no lixo. 

 
 

Fonte: Superinteressante, 2018
9
.  

 

No entanto, se as companhias quisessem realmente fazer um design sustentável, fariam 

componentes que pudessem ser removidos e trocados na mesma carcaça, ou então fariam 

softwares livres. Portanto, quando é uma companhia privada com fins lucrativos, estará 

sempre atualizando softwares, de modo que o hardware do aparelho não alcance mais o 

modelo novo e não consiga mais acesso, enquanto o software livre não está amarrado nessa 

cadeia produtiva.  

Então, se as empresas criassem softwares atualizados que pudessem ser usados em 

aparelho antigo seria mais sustentável. Assim, não se precisaria comprar um equipamento 

novo, e se reaproveitaria um material que já custou recursos naturais, na maioria das vezes 

não renováveis.  

Portanto, design é uma interpretação condicionada, que tem por trás uma 

intencionalidade. Entretanto, como combatemos e revertemos toda essa situação, se quando 

tentamos encontrar uma solução, vem o sistema capitalista e ressignifica isso em seu favor? A 

respeito disso, exemplificamos com o termo sustentabilidade, “colonizado” e “convertido” 

como um mero produto. 

Diante disso, devemos enxergar de maneira positiva, pois o próprio termo design ainda 

pode ser ressignificado. Assim, é possível assumir um papel articulador essencial no momento 

atual, sendo propício para resgatar essa situação precária que estamos vivendo de 

obsolescência. Esses dois campos do saber – sustentabilidade e design – estão voltados para a 

ética, e o que nos dá esperança é a interdisciplinaridade para um novo caminhar, pois essa 

                                                           
9
 Disponível em: https://super.abril.com.br/tecnologia/celulares-velhos-deixam-r-300-milhoes-em-ouro-no-lixo/. 

Acesso em: 08 jun.  2018. 
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articulação e interação entre os campos dos saberes permitem novas possibilidades para outra 

forma de discurso. 

Chegou-se a um ponto em que é preciso desconstruir o fluxo do design, pois o termo 

perpassa por todas as instâncias, ou seja, passa a ser tudo o que não é natural. Como cita 

Victor Margolin (1998), 

 

O design vem perdendo, ao longo dos últimos anos, o sentido do “destino 

coletivo” da profissão e vem se retraindo cada vez mais à segurança relativa 

do seu espaço individual, conformando-se com a marginalização progressiva 

da profissão em um mundo (leia-se, um mercado) ansioso para se ver livre 

de “ideologias ultrapassadas”, tal qual a ideologia da função social do design 

que exerceu um fascínio tão poderoso (MARGOLIN, 1998, p. 18). 

 

Portanto, faz-se necessário substituir esses paradigmas antigos, para não correr o risco 

de perdermos toda e qualquer visão de futuro. No artigo “O design e a situação mundial” 

(1998), Margolin especifica dois modelos sobre a situação mundial – o modelo de equilíbrio 

para o mundo e o modelo de expansão mundial:  

 

O primeiro modelo, baseado nos estudos desenvolvidos pelo Clube de 

Roma, desde 1972 "(...) parte da premissa de que o mundo é um ecossistema 

de equilíbrio delicado, baseado em recursos finitos". E, portanto, cada 

elemento do sistema tem importância vital na manutenção do seu equilíbrio. 

Dentro deste sistema se algum elemento sofrer danos que provoquem o 

desequilíbrio deste elemento, ou mesmo o esgotamento de alguns dos 

recursos básicos do sistema, este sofrerá um abalo tão significativo que 

poderá acarretar o colapso do sistema inteiro (MARGOLIN, 1998, p.41). 

 

Dessa citação retomemos as concepções de Lovelok (2010) sobre a “hipótese de Gaia”, 

reafirmando os postulados de Margolin (1998). Contrapondo o modelo de equilíbrio, temos 

que no segundo modelo de expansão mundial abordado por Margolin – alimentado pela 

ordem e ambição capitalista, orientado a uma fração de consumidores e pelo meio empresarial 

internacional –, o mundo é constituído por mercados em vez de nações, sociedades e culturas. 

Assim, “[...] os produtos desempenham o papel de valores simbólicos do intercâmbio 

econômico atraindo capital que tanto pode vir a ser investido na produção como incorporado 

na acumulação de riqueza privada ou corporativa” (MARGOLIN, 1998, p. 41-42). 

Dentro desse contexto, toda a riqueza gerada poderia ser redistribuída, mas esse modelo 

de sistema tem como premissa que a tecnologia e todos os bens materiais produzidos 

proporcionam a satisfação e a necessidade de todos os seres humanos. No entanto, fica 

entendido como se a vida humana dependesse somente do conforto físico e psicológico 
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gerado por esses bens materiais: “O materialismo tem se tornado parte tão integrante das 

noções de felicidade que o desenvolvimento de produtos encontra-se emaranhado de forma 

quase inextricável à busca do melhoramento da vida humana” (MARGOLIN, 1998, p.43). 

Nesse cenário, o autor considera que o design não deva se limitar exclusivamente a 

produtos materiais, isto é, deve ser compreendido como um saber prático e abrangente – 

incluindo sua comunicação visual até os macroambientes –, para se tornar flexível, com 

capacidade de ser exercido em organizações de diversos meios, como afirma Margolin (1998, 

p. 47): 

 

O design é a atividade que gera planos, projetos e produtos. É uma 

atividade que produz resultados tangíveis, os quais podem funcionar como 

demonstrações ou como discussões das maneiras em que poderíamos viver. 

O design está reinventando constantemente os seus objetos de estudo, sua 

área de abrangência; não se limita, portanto, a categorias antiquadas de 

produtos. O mundo espera novidades por parte dos designers. Esta é a 

natureza do design. 

 

O autor prossegue afirmando que  

 

O design possui a capacidade de conceber novos rumos produtivos, desde 

que os designers sejam capazes de ampliar sua esfera de ação tradicional 

para abarcar questões mais amplas das quais dependem a manutenção do 

bem estar geral do mundo e não apenas aquele de alguns segmentos da 

população (MARGOLIN, 1998, p. 49). 

 

É por meio do design que podemos experimentar as mesmas coisas de formas 

diferentes, pois nós somos seres forjados para e pelo design. Flusser (2007) articula que 

estamos criando entulho na medida em que nos envolvemos com o design, criando produtos 

para beneficiar a humanidade e explorar a natureza.   

O design, como uma atividade geradora de planos, projetos e, consequentemente, de 

produtos, também produz resultados tangíveis, sendo capaz de influenciar diretamente na 

maneira em que vivemos.  

Na próxima sessão, trataremos sobre o capitalismo e a sociedade do consumo, refletindo 

na potência do design, evidenciando que tanto essa área como a sociedade de consumo terão 

de se reestruturar e buscar em conciliação o fomento de um equilíbrio que seja capaz de 

proporcionar sustentabilidade ao mundo. 

 

2.3 O capitalismo e a sociedade do consumo 
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A elaboração de uma economia transdisciplinar é fundamentada no 

postulado segundo o qual a economia deve estar a serviço do ser humano e 

não o inverso (Artigo 12 – Carta da Transdiscilinaridade). 

 

Nesta seção propusemos uma reflexão sobre o capitalismo e a sociedade do consumo. 

Buscamos analisar a sociedade atual, caracterizada pelas marcas do capitalismo, responsável 

por direcionar e representar grande parte da sociedade e por estimular o caráter alienante e 

fetichista da produção. Para as análises, tomamos como referência importantes livros: A 

sociedade de consumo (1980), de Eduardo Haro Tecglen; A sociedade de consumo (1975), de 

Jean Baudrillard; Capitalismo e Colapso Ambiental (2015), de Luiz Marques; e A Historia 

das Coisas - da Natureza ao Lixo, o que Acontece Com Tudo que Consumimos (2011), de 

Annie Leonard. Tomamos também como referências os documentários sobre a cultura de 

consumo e produção de lixo eletrônico, a saber: A história da Obsolescência Programada 

(2010) de Cosima Dannoritzer, e A história das coisas (2007) de Annie Leonard.  

Em larga escala, a humanidade vem extraindo os recursos da natureza para a produção e 

industrialização de bens de consumo que servem para a comodidade humana. Mas sabemos 

que hoje esses recursos são finitos.  Essa prática deterioradora não considera a finitude dos 

recursos naturais e colabora apenas para o crescimento econômico.  

Como vimos, o artigo 12 da Carta da Transdisciplinaridade refere-se à visão 

transdisciplinar, buscando celebrar o ser humano, inserindo-o como principal referência. 

Identifica-se ainda uma crítica ao modelo econômico contemporâneo e à lógica de mercado 

imposta aos indivíduos.  

Nessa lógica, o sociólogo e filósofo francês Jean Baudrillard, em “A Sociedade de 

Consumo” (1975), detalha com muita precisão as características da sociedade atual.  

Baudrillard (1975) utiliza uma entonação pessimista e moralista relacionada à temática de sua 

obra. Mas utilizaremos, nesta seção, outras contribuições definitivas do seu pensamento sobre 

a sociedade contemporânea. 

Baudrillard (1975) sustenta que as relações nos dias de hoje são baseadas no consumo, 

alegando que “o consumo surge como modo ativo de relação, como modo de atividade 

sistemática e de resposta global, que serve de base a todo nosso sistema cultural” 

(BAUDRILLARD, 1975, p. 11). De outra forma, o autor expõe sobre o consumo na vida das 

pessoas e o significado que tem acarretado na questão das inter-relações pessoais. Desse 

modo, o autor salienta a significação dos objetos na vida dos indivíduos, alegando-nos que: 
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Raros são os objetos que hoje se oferecem isolados, sem o contexto de 

objetos que os exprimam. Transformou-se a relação do consumidor ao 

objeto: já não se refere a tal objeto na sua utilidade especifica, mas ao 

conjunto de objetos na sua significação total (BAUDRILLARD, 1975, p. 

17). 

 

Dessa constatação, é notório que os objetos contêm em si uma bagagem de significados, 

de associações e que estes significados estão contidos em sua venda. Segundo o autor, 

estamos predominados pela abundância e multiplicação de objetos e materiais. Assim, o ser 

humano não está apenas rodeado de outros seres, mas imerso em objetos, vivendo em função 

deles; consequentemente, criou-se uma civilização diferente das gerações passadas, em que a 

durabilidade dos objetos existia:  

 

Vivemos o tempo dos objetos: quero dizer que existimos segundo o seu 

ritmo e em conformidade com a sua sucessão permanente. Atualmente 

somos nós que os vemos nascer, produzir-se e morrer, ao passo que em todas 

as outras civilizações anteriores eram os objetos, instrumentos ou 

monumentos perenes, que sobreviviam às gerações humanas 

(BAUDRILLARD, 1981, p. 15). 

 

Num contexto histórico, Eduardo Haro Tecglen, em “A sociedade de consumo” (1980), 

diferencia o consumo e o sistema industrial do século passado, diferente dos dias de hoje. 

Segundo ele, 

 

A partir de meados do século XIX e até a primeira metade do século XX – 

estivera produzindo para satisfazer as necessidades dos homens, entendendo 

por necessidades não somente as de subsistência mas também as que surgem 

com caráteres secundários mas que ajudam a adquirir uma espécie de auto-

satisfação, adquiriu posteriormente um tal impulso dinâmico e se multiplicou 

de tal modo a si próprio que começa a produzir muito mais que o necessário, 

não apenas o essencial e o secundário, mas também  o que poderia 

considerar-se absolutamente supérfluo e caprichoso (TECGLEN, 1980, p. 

32). 

 

Diante de toda a transformação na vida do sujeito inserido em uma sociedade de 

consumo, o autor supracitado identifica a atuação dos grandes manipuladores de mercado. 

Segundo ele, 

 

A ideia geral dos manipuladores da sociedade de consumo é sustentar que a 

vida está em contínua transformação; sem dúvida que está, mas com uma 

velocidade menor do que se pretende. No entanto é certo que o consumo 

forçado implica numa transformação e dirige uma série de atividades para 

esse tipo de modificação (TECGLEN, 1980, p. 59). 
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Tecglen (1980) realça que esse modelo operante propôs um novo paradigma ao mercado 

de consumo: 

 

É evidente que a sociedade de consumo, o consumismo, produziu uma 

autêntica transformação da vida em relação aos cânones anteriores, mas é 

duvidoso que essa transformação pressuponha um passo para a 

democratização em todos os âmbitos da vida. O único âmbito palpável é o 

fato de que pôs uma maior quantidade de bens à disposição de mais pessoas 

(TECGLEN, 1980, p. 67). 

 

À vista disso, conforme essa quantidade de bens à disposição de mais pessoas, houve o 

reflexo da mudança do próprio sistema capitalista, um sistema que passou a operar através de 

um processo de destruição criadora mercantil.  

Hoje a sociedade se tornou vitima da obsolescência programada, considerada a força 

motriz de toda a sociedade de consumo. Ocorre que a lógica perversa se reveste na 

necessidade de consumir, imposta às pessoas com a justificativa de que a obsolescência é um 

mal necessário, pois sem ela a economia não iria crescer. 

Antigamente, tudo era mais durável. Os produtos eletrônicos, eletrodomésticos, assim 

como também os automóveis, seriam produtos de design ultrapassado para os dias de hoje, 

porém, funcionavam bem melhor do que os produtos lançados pela lógica de mercado na 

contemporaneidade. Nesse seguimento, com o sistema capitalista, tudo é totalmente 

programado para se tornar obsoleto e inutilizável, pouco tempo após a compra do produto. 

Dessa forma, aumenta-se o consumo, o que gera um lucro ainda maior para os fornecedores e 

grandes corporações. 

Essa prática de atividade perversa contém objetivos de persuadir o consumidor a desejar 

o “novo sem novidade”, ou seja, de influenciar a consumir algo antes do necessário. À vista 

disso, Serge Latouche (2012) define as características da sociedade do consumo: 

 

São necessários três ingredientes para que a sociedade de consumo possa 

prosseguir o seu circuito diabólico: a publicidade, que cria o desejo de 

consumidor, o crédito, que lhe fornece os meios, e a obsolescência acelerada 

e programada dos produtos que, renova a sua necessidade (LATOUCHE, 

2012, p. 30). 

 

Nesse âmbito, o documentário The Light Bulb Conspiracy (A conspiração da lâmpada) 

de Dannoritzer (2011), com o título em português “Comprar, Jogar fora, Comprar”, nos 

mostra a história da obsolescência programada, revelando a prática deterioradora da sociedade 

de consumo.  
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Figura 5 - Foto do documentário "Comprar, Jogar fora, Comprar". 

 

Fonte: Google Imagens. 

 

Por volta de 1930, fabricantes e grandes corporações tiveram a ideia de diminuir a 

durabilidade dos produtos com o propósito de acelerar as vendas e a lucratividade. Nesse 

cenário, o documentário expõe a dificuldade enfrentada por um consumidor, Marcos, ao se 

tornar mais uma vítima da obsolescência programada.  

Resumindo essa dificuldade enfrentada pelo consumidor: Marcos busca descobrir a 

violação feita pelos fabricantes de impressoras e faz uma denúncia, evidenciando que os 

representantes instalam um microchip contador que limita a quantidade de folhas impressas. 

Através dessa busca de informação, Marcos realiza um download de um software gratuito que 

automaticamente desbloqueia esse chip, e faz a troca de uma esponja que acumula os resíduos 

de tinta, e sua impressora volta a funcionar regularmente.  

Diante dessa situação, Latouche (2012) afirma que essa prática está se tornando cada 

vez mais constante: 

 

Com a obsolescência programada, a sociedade do crescimento tem em seu 

poder a arma absoluta do consumismo. No termo de períodos cada vez mais 

curtos, os aparelhos e os equipamentos, desde as lâmpadas eléctricas aos 

óculos, deixam de funcionar devido a uma avaria prevista dum dos seus 

elementos. É impossível encontrar uma peça de substituição ou um técnico 

que o repare. Ainda que pudéssemos deitar mão a essa ave rara, a reparação 

acabaria por ser mais cara do que comprar um aparelho novo (pois são 

atualmente fabricados a preços reduzidos devido às miseráveis condições de 

trabalho do Sudeste Asiático) (LATOUCHE, 2012, p. 33). 
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O modelo da obsolescência programada tem efeitos ainda piores nos ecossistemas de 

países em desenvolvimento. O documentário retrata, sob uma forma de denúncia, como os 

produtos obsoletos são levados para países como Gana, onde eles são apresentados como 

produtos de segunda mão. No entanto, é lixo que os países desenvolvidos não querem. 

Outro aspecto importante para análise trazido pelo documentário é o caso dos primeiros 

carros que a empresa Ford produzia, considerados “máquinas fortes”. A Chevrolet, no 

entanto, não havendo como disputar com os motores da Ford em funções de qualidade e 

resistência, exerceu uma nova particularidade de obsolescência programada –  o design de seu 

produto. Assim, podemos indicar que a Ford tinha motor, mas a Chevrolet o design e, a cada 

novo produto, o anterior era considerado ultrapassado, requerendo a troca por um novo em 

curto tempo.  

O modelo forte e ultrapassado perde espaço no mercado e isso impacta não apenas a 

duração ou função do produto, no que diz respeito à obsolescência programada, mas também 

em uma junção pura da forma tecnológica e da forma psicológica: para se sentir “feliz”, o 

consumidor precisa adquirir o “último modelo”, pois há sempre maior necessidade de 

comprar para que se possa ter a sensação de pertencer a determinado grupo social e também 

de estar em dia com a tecnologia.     

São infinitas as possibilidades de análise e diálogos a partir desse documentário, que 

não caberiam nos limites desta seção, mas há alguns pontos essenciais, e um deles, consiste 

em uma crítica, visto que no documentário as causas da obsolescência programada são 

atribuídas a uma “sociedade do crescimento” – isso sem indicar diretamente o modelo de 

desenvolvimento capitalista. Sendo assim, a solução de pará-lo seria o decrescimento 

defendido no filme por um dos ideólogos, Serge Latouche.  

Para isso, a sociedade precisa perceber que antes do consumidor existe o cidadão: nós 

consumidores temos o poder de evitar determinados produtos e, assim, agirmos com 

consciência dentro dessa sociedade de consumo; ninguém é melhor ou mais feliz porque 

possui um determinado produto. Esse conceito enganoso e discriminatório é apenas parte do 

trabalho da propaganda a serviço das empresas. A história da obsolescência diz que nossa 

necessidade de consumir é alimentada a todo o momento por um trio infalível: publicidade, 

crédito e obsolescência. A voracidade com que o modelo vem destruindo o planeta é 

incompreensível quando pensamos na velocidade com que as coisas são consumidas, usadas e 

descartadas. 

O documentário é um bom começo para estimular a arte do pensar no consumidor 

egocêntrico. De nada adianta defender uma causa sem conhecimento e atitude. Em tempos de 
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discussão sobre sustentabilidade e meio ambiente, torna-se urgente pensar no modelo de 

produção e de crescimento econômico que se sustenta sobre os pilares da obsolescência 

programada.  

Rever os princípios que norteiam nossa sociedade de consumo, o modelo atual de 

crescimento econômico e o cenário de obsolescência programada são essenciais, pois as 

consequências de um colapso irreversível são terríveis, tanto para a humanidade quanto para o 

planeta, como veremos no documentário de Annie Leonard, “The story of stuff” (A história 

das coisas) (2007) e em seu livro “A história das coisas: Da natureza ao lixo, o que acontece 

com tudo que consumimos” (2011).  

No documentário “The story of stuff” (“A história das coisas”), publicado na internet 

em 2007, a autora ambientalista estadunidense Annie Leonard nos relata de onde são vindas 

todas as coisas com as quais lidamos em nosso cotidiano, e o destino delas, quando nos 

desfazemos. A autora trata, desde o princípio, sobre a destruição da natureza para a confecção 

da matéria-prima para satisfazer os bens da humanidade, até o seu pior agravante que é o 

descarte final; ou seja, quando desfazemos, geramos um imenso acúmulo de lixo, e isso está 

enraizado na nossa própria cultura. Vejamos a arte da capa do filme (FIG. 6): 

Figura 6 - Arte de capa do documentário "A história das coisas". 

 

Fonte: LEONARD (2011). 

 

 

Dessa maneira, a história humana é como “um círculo que gira da natureza à cultura, da 

cultura ao lixo, do lixo à natureza, e assim por diante” (FLUSSER, 2007, p. 61), fazendo com 

que tenhamos consequências desastrosas para o planeta e para todos os seres existentes.  

Em síntese, “A História das Coisas” constata a relação entre os problemas sociais e o 

meio-ambiente, e considera urgente buscarmos alternativas de viver em um planeta mais 

sustentável. O documentário possui aproximadamente 20 minutos de duração e apresenta o 

resultado de dez anos de pesquisa, através da complexidade do sistema capitalista no qual 
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estamos inseridos, que aborda extração, passando pela produção, distribuição, consumo e 

pelos procedimentos de tratamento do lixo. 

Leonard, que também é cientista ambiental e ativista, demonstra um marco importante 

ocorrido entre grandes empresários após a Segunda Guerra Mundial, quando estes 

manipularam a criação de uma sociedade consumidora com fins lucrativos com o consumo, 

usando das seguintes táticas:  

 

- passar lojas locais para shopping centers, criar redes de varejo (on- line, 

nos dias de hoje); 

- permitir que os consumidores paguem mais tarde com juros, através de 

cartões de crédito; 

- sistematizar e normatizar os conceitos de obsolescência planejada e 

percebida; 

- eliminar práticas autossuficientes e/ou para atender às necessidades 

básicas (um exemplo foi a deliberada eliminação do sistema de bondes pelos 

grandes fabricantes de carros); 

- fundir intencionalmente a noção de identidade, status e consumo (ou seja: 

“você é o que compra”); 

- desenvolver a indústria da publicidade, a “cereja do bolo” (LEONARD, 

2011, p. 173-174). 

 

Leonard (2011) indica que o consumo de hoje é o processo de “adquirir e utilizar bens e 

serviços para atender às necessidades” (LEONARD, 2011, p. 158). Nesse âmbito, Baudrillard 

(1975) assegura que 

 

Chegamos ao ponto em que o consumo invade toda a vida, em que todas 

as atividades se encadeiam do mesmo modo combinatório, em que o canal 

das satisfações se encontra previamente traçado, hora a hora, em que o 

envolvimento é total, inteiramente climatizado, organizado, culturalizado 

(BAUDRILLARD, 1975, p. 20). 

 

Nessa condição, o modelo econômico capitalista disponibiliza inúmeros produtos em 

que, sem querer, somos atraídos a comprar por impulso. Assim, Leonard menciona: “Se 

pretendemos agir como adultos em questões que envolvem bens de consumo, precisamos 

reconhecer que temos responsabilidades. Em um mundo complexo e interligado, toda compra 

traz consequências” (LEONARD, 2011, p. 182). 

A autora ainda aponta, com um olhar poético, que deveríamos associar a Ecologia 

Profunda com nossa maneira de consumir, o que seria desejável para a construção de uma 

sociedade sustentável: 

 

Aceitar e viver com o suficiente e não com o excesso significa um 

retorno ao que é, culturalmente falando, a moradia do homem: a ordem 

ancestral da família, a comunidade, o trabalho digno e a vida decente a 
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uma reverência pela habilidade, a criatividade e criação; a um ritmo 

diário que nos permita contemplar o pôr do sol e passear pela beira-mar; 

a comunidades em que vale a pena passar a vida; e a locais que 

preservem a memória das gerações passadas (LEONARD, 2011, p. 190). 

 

Em “Capitalismo e Colapso ambiental” (2015), o historiador Luiz Marques pontua 

como ilusória a perspectiva na qual o capitalismo pode se tornar ambientalmente 

“sustentável”, não sendo capaz de reverter a tendência a um colapso ambiental global – o que 

julga o autor não se tratar de uma tese, mas de um dado evidente e elementar de realidade. 

O autor, através de um estudo aprofundado da raça humana, com base em teorias, 

descreve “Capitalismo e Colapso ambiental”, analisando suas causas de forma clara e 

didática. Nesse mesmo pensamento, as dimensões complexas da crise ambiental são 

analisadas de forma interligada. Dessa maneira, o autor nos convida para uma revolução, a 

princípio difícil, que é sair do antropocentrismo e buscar o reposicionamento do próprio ser na 

teia da vida, e realizar a autolimitação como a única maneira de sustentar a nossa 

sobrevivência no planeta.  

Conforme aponta Marques (2015), a própria sociedade humana está destruindo sua 

espécie, 

 

Por seu egoísmo tão pouco clarividente em relação a seus próprios 

interesses, por sua inclinação a explorar tudo o que está à sua disposição, em 

suma, por sua incúria por seu porvir e pelo de seus semelhantes, parece 

trabalhar para o aniquilamento de seus meios de conservação e a destruição 

de sua própria espécie (MARQUES, 2015. p. 14). 

 

Em suas investigações, Marques (2015) desvendou as relações existentes entre o 

modelo econômico atual e a emergência do “antropoceno”, que se caracteriza pelo impacto da 

atividade humana sobre o planeta, considerando a ideia central do livro o sistema capitalista 

que está na base dos grandes problemas ambientais, entre os quais mencionamos a 

superexploração dos recursos naturais pelos processos de industrialização, urbanização e do 

aumento do consumo. O autor nos alerta sobre o impacto que o nosso modo de vida tem 

provocado ao planeta (MARQUES, 2015). 

Apesar de o estudo tratar de questões complexas, algumas certezas são evidentes, como 

a degradação do meio ambiente do ponto de vista do desmatamento, das mudanças climáticas, 

dos recursos hídricos, da degradação dos solos, ou seja, de forma geral há uma degradação 

geral e acelerada do planeta. 



57 

 

 

O livro se divide em duas partes. A primeira descreve o capitalismo como um modelo 

de sistema expansivo, sendo ilusório pensar que pode se tonar sustentável. Segundo Marques 

(2015, p. 529), 

 

[...] O capitalismo pode se tomar ambientalmente “sustentável” é a mais 

extraviadora do pensamento politico, social e econômico contemporâneo. 

Segunda tese: essa primeira ilusão nutre-se de uma segunda e de uma 

terceira. A segunda ilusão é a crença tenaz razoável outrora, mas hoje 

definitivamente falaciosa de que quanto mais excedente material energético 

formos capazes de produzir, mais segura (e feliz) será nossa existência. 

Essas duas ilusões alicerçam-se numa terceira, a ilusão antropocêntrica. Que 

o capitalismo não seja capaz de reverter a tendência a um colapso ambiental 

global, eis algo que não deveria ser considerado urna tese, mas um dado 

elementar de realidade, tal sua evidência. 

 

Com base nesse apontamento, fica claro que a biosfera não suporta mais esse vetor 

dominante e expansivo do capitalismo. A crise nas mais diversas esferas se agravou num 

ritmo superior à própria capacidade de regeneração, e para frear esse ritmo de degradação 

teríamos que mudar hábitos globais de consumo e de produção.  

Marques (2015) denota que em meados de 1945, com a expansão do capitalismo, 

percebemos que quanto mais excedentes geramos, mais inseguros nós nos tornamos. Desse 

modo, a sociedade foi sendo constituída com base num pensamento de que temos enraizada a 

ideia de quanto mais energia temos, mais somos capazes de produzir, consumir, e mais 

civilizados nós somos. Esse pensamento vem se proliferando há muito tempo, mas deve ser 

quebrado.   

Em suma, esse quadro só será revertido se houver acertadamente um programa de 

decrescimento administrado, uma alternativa ao colapso ambiental e, consequentemente, ao 

colapso das sociedades humanas (MARQUES, 2015). Talvez seja uma maneira para alcançar 

uma sociedade viável, na qual se construam ações politicas concretas. Todavia, isso ainda é 

uma incógnita diante de uma sociedade capitalista alternativa.  

Reverter essa tendência requer, em nosso entender, a desmontagem da máquina 

intrinsecamente acumulativa e expansiva do capitalismo. Requer superar esse sistema 

lucrativo, pois a essência do capitalismo é crescer. E quanto mais dificuldade ele encontra 
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para crescer (inclusive por causa das crises ambientais), mais ambientalmente destrutivo ele 

se torna
10

. 

O colapso é um processo que tem diversas intensidades. Por isso, Marques (2015) 

propôs uma síntese da questão ambiental, mas não apenas questões relacionadas ao meio 

ambiente, e sim às relações entre politica, ambiente e sociedade. Assim, ele fez uma incursão 

na ciência de como a humanidade deve lidar com essas questões complexas, pois a crise 

ambiental que vivemos desencadeia outas crises como a econômica, política, e retrata a 

escassez de um modelo que não cabe mais para as condições de existência do planeta Terra. 

  

                                                           
10

 
AVANCINI, Marta. Capitalismo é o motor do colapso ambiental, aponta livro de Luiz Marques. Jornal da 

Unicamp, Campinas, n. 636, 2015. Disponível em: https://www.unicamp.br/unicamp/ju/636/capitalismo-e-o-

motor-do-colapso-ambiental-aponta-livro-de-luiz-marques. Acesso em: 08 out. 2018. 
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 C A P Í T U L O 3 

O OLHAR DOS ARTISTAS PARA ESSE PROBLEMA  
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Ano: 2018 
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CAPÍTULO 3: O OLHAR DOS ARTISTAS PARA ESSE PROBLEMA  

 

 
É necessário buscar formas de pensamento e 

experiências diferentes, que permitam a assimilação e a 

análise -nunca a negação- dos fenômenos 

contemporâneos (Giannetti, 2006, p. 14). 

 

Com base nas reflexões anteriores, este capítulo referencia as respostas dos artistas em 

manifestações artísticas como uma forma de resistência à ideia da obsolescência tecnológica 

programada e às consequências da sociedade do consumo em descartabilidade. 

As considerações a seguir mostrarão que a Arte Contemporânea é um valioso meio de 

adquirir conhecimento, pois confere poder de mudança sobre o objeto, possibilitando novas 

leituras sobre este. Essas obras contemplam uma poética de objetos ditos “inúteis” aos olhos 

da sociedade utilitarista em que vivemos. 

 

3.1 A poética do descartabilidade: lixo e obsolescência tecnológica 

 

Não é de hoje que o lixo ou os objetos descartáveis pela sociedade vêm sendo utilizados 

em expressões artísticas. No início do século XXI, houve uma difusão desse movimento, 

devido às discussões sobre a finalidade desses resíduos e às circunstâncias catastróficas que 

estão presentes até hoje no meio ambiente.  É nesse contexto que descrevemos sobre a poética 

da descartabilidade, ou seja, “um fazer poético” com foco no olhar do artista que nos quer 

mostrar as deformações da sociedade de uma maneira subjetiva de protesto e conscientização.  

Tomamos como referências estéticas e conceituais algumas manifestações artísticas 

relacionadas à ideia da obsolescência tecnológica programada e às consequências da 

sociedade do consumo em forma de descartes. Como corpus de análise, selecionamos um 

conjunto de artistas, dentre eles artistas visuais e de multimídia contemporâneos, além de 

fotógrafos, todos ativos na atualidade, tais como: Rafael Vasques, Lucas Bambozzi, Giselle 

Beiguelman, Walter Lambert, Edgar Silveira Franco, Vik Muniz e Chris Jordan. O critério de 

escolha se deu pelo caráter expressivo de cada uma deles, de modo a contemplar uma análise 

heterogênea das obras. 

As manifestações artísticas se organizam em torno da mesma narrativa: em síntese, 

retratam os objetos obsoletos por consequência do consumo descompromissado, revelando, 

nesse ato, a transformação do ser humano, tornando uma sociedade caracterizada como a 

“sociedade dos descartáveis”. Iniciamos com o artista brasileiro Rafael Vasquez, nascido em 

1984 e natural de São Paulo.  
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O contexto de suas pinturas, envoltas de escuridão, traz reflexões do isolamento e do 

vazio da sociedade nos dias atuais, e buscou retratar o que mais predomina nessa era digital: o 

isolamento social. Estamos numa época em que nunca estivemos tão conectados e, ao mesmo 

tempo, tão distantes das pessoas. Esses comportamentos fazem com que deixamos de fazer 

algo realmente importante, para passarmos horas nas redes sociais ou em frente a televisores. 

Consequentemente, desconectamo-nos do mundo real e acabamos imersos no mundo digital, 

Nesse sentido, Vasquez, primeiramente, fotografou pessoas próximas de seu convívio 

para o inicio de seu trabalho, e criou suas pinturas à base de óleo sobre tela. As pinturas 

retratam duas importantes questões. A primeira é de se notar que a tecnologia nos trouxe 

conquistas significativas como a otimização da distância, mas também acarretou em um 

isolamento das relações físicas; ou seja, na era atual da tecnologia as pessoas gradativamente 

estão se distanciando umas das outras como um comportamento robótico e programado. 

Atentamo-nos para as imagens da Série Solidão programada (FIG. 7):  

Figura 7 - Série Solidão programada – Pinturas óleo sobre tela–2016. 

 
 

Fonte: VASQUES
11

. 
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 Disponível em: https://issuu.com/eeaadadac/docs/solidaoprog3. Acesso em: 29 nov. 2017. 
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Com essas pinturas, o artista buscou uma referência ao pintor barroco francês Georges 

de La Tour (1593-1652), reproduzindo o mesmo tipo de composição, luz e sombra e 

linguagem corporal das personagens, que sugere uma atmosfera de introspecção e solitude. 

Enquanto em La Tour predominam as narrativas bíblicas iluminadas por velas, em Vasquez a 

predominância é da escuridão, do vazio do cotidiano iluminado pela luz dos aparelhos 

tecnológicos. Dessa forma, o artista teve como inspiração a obsolescência programada.  

Todos querem estar conectados, “linkados” e interligados uns aos outros com o intuito 

de aproximação. Entretanto, com essas pinturas notamos o quanto estamos distantes da 

conexão real, ou seja, da conexão afetiva e social. Nesse mesmo contexto, ocorrerá o aumento 

de ocorrências de doenças psíquicas como, por exemplo, os transtornos mentais, crises de 

ansiedade, compulsão, carência afetiva, além do impressionante aumento do quadro de 

depressão, entre os mais diversos indícios de sintomas. 

Com essas obras, mencionamos que assim como a rapidez com que os objetos são 

descartados, as relações interpessoais estão cada vez mais superficiais e menos duráveis, 

consequentemente ocorrendo a solidão, e o vazio interior sendo preenchido com os aparelhos 

eletrônicos.  

Nesse contexto, o autor Octavio Paz, no ensaio “Ver e Usar – entre arte e artesanato” 

(1991), descreve que o objeto industrializado só adquire valor estético quando obsoleto: “Há 

um momento em que o objeto industrial se converte, afinal, numa presença com um valor 

estético: quando se torna imprestável” (PAZ, 1991, p. 50).  

Em sequência na análise, temos o artista audiovisual e pesquisador Lucas Bambozzi, 

nascido em 1965 e natural de Matão (SP). Bambozzi utiliza em seus trabalhos elementos 

como: vídeo, filme, instalação, obras site specific, performances audiovisuais e projetos 

interativos. Nesse sentido, desenvolveu, em 2017, uma série intitulada de Último Sussurro, 

baseada no conceito de obsolescência programada.  

Último Sussurro é uma poética própria de Bambozzi, cuja intencionalidade é elaborar 

uma nova visão da tecnologia. O autor problematiza a dualidade nesta era digital, entre a vida 

e morte dos objetos ou da natureza, ou seja, quando algo “morre” outras vidas se vão.  

Com essa manifestação artística, cuja investigação poética é sobre a obsolescência dos 

objetos e da arte, Bambozzi tateou, através da criatividade, proporcionar questionamentos e 

causar inquietações sobre a nossa própria cultura de massa e de consumo. Nas ilustrações 

abaixo (FIG. 8), há um carro pendurado numa árvore e um aglomerado de celulares 

quebrados. Com essas obras podemos observar o poder provocativo da arte em conscientizar, 
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educar as pessoas de maneira mais direta; por consequência, uma poética que busca 

transformar a sociedade. Vejamos nas imagens:  

 

Figura 8 - Série Último Sussurro. 

 

 
 

Fonte: Bambozzi, 2017
12

.  

 

Outra obra de Lucas Bambozzi é Curto circuito [último suspiro] (2014-2015), uma 

instalação que revela um conjunto de TVs obsoletas (FIG. 9), ou seja, uma poética própria 

que pulsa e emite seu “último suspiro” de funcionamento. Atentemos para as imagens: 

 

                                                           
12

 Disponível em: http://www.lucasbambozzi.net/projetosprojects/ultimo-sussurro-2017.  Acesso em: 29 nov. 

2017. 
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Figura 9 - Série Último Suspiro. 

 

  
Fonte: Bambozzi,2017

13
. 

 

Com essa instalação, o artista buscou evidenciar a verdadeira precariedade da 

obsolescência programada. O método artístico utilizado por Bambozzi é o audiovisual, pois 

essa prática nas artes atinge o receptor mais rapidamente. As imagens remetidas nas TVs não 

são sincrônicas, contêm sons de faíscas, fazendo com que o espectador reflita sobre os efeitos 

da crescente produção de lixo eletrônico na própria sociedade na qual está inserido. Dessa 

maneira, o intuito é provocador, pois causa um incômodo, por sermos responsáveis em fazer 

parte desse sistema capitalista e não termos responsabilidades na hora de consumir.   

As contribuições para a recombinação provêm tanto do artista, quanto do programa 

empregado e do público da rede de interação participativa constituída. Dessa maneira, “em 

sua transdisciplinaridade metalinguística, a arte tecnológica articula códigos e linguagens em 

novas topologias de trânsito – do programa à forma reprogramável, do banco de dados à 

mediação pelos dispositivos” (PLAZA apud TAVARES, 1998). 
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 Disponível em: http://www.lucasbambozzi.net/projetosprojects/ultimo-sussurro-2017.  Acesso em: 29 nov. 

2017. 
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Ainda do mesmo artista, temos a obra intitulada Das coisas quebradas (2012), uma 

instalação que reflete sobre a incessante tecnologia e o consumo. A obra, além de 

poeticamente remeter a uma máquina de criação de obsolescência, retrata sobre a quantidade 

de celulares que as empresas lançam incansavelmente a cada ano, o que faz com que os 

modelos anteriores se tornem ultrapassados. É importante salientar que nós (consumidores) 

fazemos parte do sistema capitalista, e devemos ter responsabilidade, pois Bambozzi critica 

diretamente o consumismo sendo regrado pela obsolescência.  

Na obra (FIG. 10), o artista utiliza um sensor para captar ondas eletromagnéticas nos 

celulares das pessoas daquele espaço. Logo, quanto mais pessoas estiverem utilizando 

celulares, maior será a velocidade e o funcionamento da máquina em esmagar os celulares 

obsoletos que estão em seu compartimento. Vejamos: 

Figura 10 - Série Das coisas quebradas. 

 

 
Fonte: Bambozzi, 2017

14
. 
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 Disponível em: http://www.lucasbambozzi.net/projetosprojects/ultimo-sussurro-2017.  Acesso em: 29 nov. 

2017. 
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Das coisas quebradas (2012) propõe as relações entre consumo, consumismo e 

obsolescência programada. Evidencia-se aqui o papel essencial do consumidor, pois o artista 

não emprega um discurso assistencialista, e assemelha a máquina ao nosso sistema capitalista, 

no qual ocorre o descarte rápido e frenético consumo, como o novo produto aumentando o 

ciclo de obsolescência. Como menciona Bambozzi: 

 

 E a simulação física de um mecanismo contínuo, que opera entre as redes e o 

mundo real, onde a autonomia eventualmente caduca, os princípios se 

mostram obsoletos e percebemos que estamos na era da Internet das Coisas 

Quebradas. (MOSTRA, 2012, p. 70). 

 

 Nesse mesmo contexto de arte, destacamos Giselle Beiguelman, artista e curadora, 

nascida em 1962, natural de São Paulo. Pioneira no campo da arte digital e no uso da internet 

e de redes móveis para intervenções artísticas, Beiguelman desenvolveu a obra intitulada 

Paisagens ruidosas (2016). Segue as imagens (FIG. 11): 

Figura 11 - Deserto rosso, Paisagens ruidosas. 

 

 
Fonte: Beiguelman, 2016

15
. 
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 Disponível em: https://www.flickr.com/photos/silver_box/28815441753/in/photostream.  Acesso em: 29 nov. 

2017. 
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A artista trabalha com criações e desenvolve intervenções nos meios digitais desde 

1996. Esta obra, Paisagens ruidosas (2016), foi uma pesquisa elaborada entre 2013 a 2016, e 

diz respeito à obsolescência em conflito com as paisagens urbanas. Capturando uma série de 

fotografias no “minhocão” da cidade de São Paulo, Beiguelman, ao criar essas intervenções 

nas imagens através de um aplicativo de edição de vídeo, faz referência estética ao filme Bow 

Up (1996), do cineasta italiano Michelangelo Antonioni. Por meio dessas intervenções 

artísticas, passamos a ter um olhar mais aprofundado e desacelerado das imagens.  

 Com essa referência estética, a artista explora a metáfora dos espaços urbanos 

fragmentados, da estética do ruído dos eletrônicos, e em especial a paisagem midiática do 

nosso século. Aborda, assim, a crescente tecnologia imposta na nossa sociedade, de uma 

geração que prioriza o novo e em pouco tempo de uso descarta o que denomina de 

ultrapassado e velho, consequentemente gerando um turbilhão de lixos ao ar livre.  

Com essa manifestação, buscamos reflexionar e compreender a descartabilidade dos 

equipamentos digitais, tendo outra forma de olhar, perceber e compreender os significados 

mais complexos que uma imagem pode emitir. Por sua vez, a imagem e a imaginação não 

devem ser dissociadas uma da outra.  

Diante disso, sob essa crítica do aumento dos problemas da obsolescência tecnológica, a 

artista faz com que o espectador reflexione sobre seu atual comportamento do uso da 

tecnologia e também das arquiteturas urbanas que muitas vezes não são percebidas, devido à 

rapidez do nosso cotidiano. A utilização de cores fortes nessa intervenção das imagens 

proporciona conflitos de percepção e instiga procurar a originalidade da própria imagem.   

Segundo Giselle Beiguelman (2014), 

 

As ruínas evidenciam, em seus processos de decomposição e permanência, a 

complexidade do transitório, conferindo materialidade ao tempo em ação. 

Configuram-se, desse modo, como paisagens ruidosas, revelando sua 

potência como espaço crítico para tensionar a contemporaneidade 

(BEIGUELMAN, 2014, p. 3). 

 

Prosseguimos com a obra de Walter Lambbert, denominada Sonhos de consumo e 

pesadelo (FIG. 12). Nela, o artista manifesta a quantidade de eletrônicos descartados. 

Evidenciamos aqui uma crítica à descartabilidade provinda da obsolescência tecnológica. 

Além disso, essa consequência é oriunda da própria humanidade, que prioriza o novo, o que é 

momentâneo e o frenético; mas o novo um dia se tornará velho e ultrapassado. Logo, surgem 

os pesadelos, ou seja, as consequências da obsolescência com a mesma velocidade com que se 

consome.  
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Figura 12 - Sonhos de consumo e pesadelo. 

 

Fonte: Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul, 2017
16

. 

 

O autor produz uma maneira de olharmos e questionarmos sobre nosso próprio 

comportamento, na qual a humanidade criou para manter suas relações através das 

tecnologias. Comportamentos errôneos e dependentes da era digital, pois estamos sendo 

programados a estarmos sonhando, e ao acordarmos já será tarde: estaremos num pesadelo 

real, afundando em nosso próprio entulho, submersos nos equipamentos digitais.  

Como podemos notar na instalação, há um indivíduo, condicionado a almejar novas 

mercadorias, novos produtos a sua frente, ou seja, o fetiche do consumo, sendo que atrás deste 

há inúmeros objetos consumidos e deixados para trás. Apropriando-se desses descartes 

tecnológicos, o autor expõe, nessa instalação, a nossa a realidade atual, ou seja, o não reuso 

das mercadorias e o frenético sistema de consumo.  

Contendo uma poética semelhante à de Lambert, outra obra a ser analisada é a do artista 

transmídia Edgar Franco, também conhecido por Ciberpajé, denominada Immobile Art (2009). 

Trata-se de uma crítica à obrigatoriedade de termos um dispositivo móvel na 

contemporaneidade. Enquanto advoga para a arte digital ser acessível, com essa manifestação 
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 Disponível em: https://marcovirtual.wordpress.com/2017/10/04/exposicao-sonhos-de-consumo-e-pesadelo-

walter-lambert.  Acesso em: 29 nov. 2017. 
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o autor mostra o dispositivo móvel como fetiche de consumo. Assim, esse trabalho surgiu por 

motivações e inspirações, na qual Edgar Franco diz que 

 

A motivação para criar o trabalho veio da reflexão crítica sobre a quase 

obrigatoriedade contemporânea de termos um telefone celular, assim como 

da observação do crescente número de festivais de arte-tecnologia 

patrocinados por empresas de telefonia celular. Muitas das obras recentes da 

chamada mobile art exigem aparelhos de última geração com tecnologias 

nem sempre acessíveis a todos, aumentando o caráter elitista desses 

trabalhos e promovendo deliberadamente a venda de celulares de „última 

geração‟. Apesar de ser um artista multimídia que trabalho com novas 

tecnologias sempre reneguei o uso de celulares pela invasão de privacidade 

que significam e pela despolidez de seu uso diário, rompendo o silêncio em 

momentos impróprios, desde reuniões de trabalho a eventos sociais. Devido 

à minha recusa a ter celular, sofro uma cobrança quase diária em meu 

trabalho e círculo de amigos para adquirir um desses aparelhos. A poética de 

Immobile Art surge no momento que atendo a essa pressão social, 

adquirindo um telefone celular e imprimindo um novo cartão pessoal no qual 

incluo o seu número. Esse cartão é dado a amigos e contatos sempre que 

perguntem o número de meu celular - no entanto ele jamais será atendido 

quando ligarem, pois estará „imóvel‟ inserido em uma caixa de acrílico 

fechada com dez cadeados no contexto da galeria de arte. Ao seu lado o meu 

cartão pessoal convidando o interator a ligar para o celular. Ao fazê-lo ele 

escutará o “toque”, uma gravação de minha voz dizendo: “Jamais atenderei 

esse celular, prefiro ressonância mórfica!” (FRANCO, 2010, p. 1190). 

 

A crítica abordada nessa obra é completamente irônica; desde o título evidencia-se a 

artimanha de imobilizar algo que é móvel, como resultado, a própria destruição de sua 

funcionalidade. 

Como podemos observar nas imagens composta pelo brilho de uma luz neon no interior 

de um totem, encontra-se um celular preso por cadeados, fazendo aumentar a curiosidade do 

interator. Essas características da obra reforçam a ideia que o autor propôs em designar o 

caráter de “culto” que o telefone móvel provoca nas pessoas.  

O artista propõe questionarmos a proporção que um aparelho celular provoca na vida 

das pessoas, pelo simples fato de um toque de chamada surgir em momentos inapropriados, 

trás consequências como a invasão de privacidade, o temo gasto numa chamada telefônica, o 

sossego e as distrações, deixando de lado questões que realmente importam. Vale ressaltar 

que esse questionamento proposto pelo artista ocorreu em (2009, 2010), período em que os 

celulares tinham por sua maior funcionalidade as ligações. 

Atualmente, a tecnologia evoluiu, pois com o aumento das plataformas digitais as 

pessoas raramente “conversam” ou “se telefonam” com o celular. A própria sociedade se 

inseriu numa pressão em que todas as pessoas devem estar conectadas e adquirir um 
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smartphone de ultima geração, como os aparelhos Iphones da Apple. Em menos de um ano 

são lançados novos modelos de celulares, fazendo com que pessoas alienadas adquirem 

sempre a ultima geração, tornando o antigo modelo inutilizável.  

Ao sofrer uma pressão dos familiares e de pessoas próximas, por não possuir um 

aparelho celular, o artista idealizou a obra Immobile Art (FIG. 13), propondo uma reflexão 

sobre a importância de avaliarmos nossas ações e opções de consumo diante da vasta 

aceleração tecnológica e da quantidade de aparelhos atualmente fornecidos. Vejamos as 

imagens:   

 

Figura 13 - Immobile Art. 

 

         
Fonte: FRANCO, 2010, p. 1189

17
.  

 

Prosseguimos com a obra denominada Lixo Extraordinário (2010), do artista plástico 

paulistano Vicente José de Oliveira Muniz (cujo codinome é Vik Muniz), nascido em 1961. 

Vik se tornou reconhecido internacionalmente e se notabilizou por utilizar materiais pouco 

usuais em suas obras, como chocolate e açúcar, bem como outro elemento importante e 

diferenciado – o lixo. Vejamos (FIG. 14): 

 

                                                           
17

 Disponível em: http://www.anpap.org.br/anais/2010/pdf/cpa/edgar_silveira_franco.pdf.  Acesso em: 29 nov. 

2017. 
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Figura 14 - Lixo extraordinário. 

 

 
 

Fonte: Vick Muniz, 2010
18

. 

 

 

As obras fazem parte do documentário que levou o mesmo nome (Lixo Extraordinário), 

que demonstrava a vida dos catadores do depósito de lixo do Jardim Gramacho
19

, no Rio de 

Janeiro. Aqui podemos notar o caráter social e filosófico imputado à obra de Vik Muniz, pois 

segundo Marques e Senna (2014): 

 

A proposta do artista plástico volta-se para a exploração de uma 

possibilidade de desenvolvimento social para os catadores através da 

participação em seu projeto artístico [...] não se trata de fazer denúncias, de 

solicitar do espectador compaixão pelos retratados e ódio ao capitalismo 

(MARQUES; SENNA, 2014, p.177-178). 

 

E, complementa: 

 

                                                           
18

 Disponível em: encurtador.com.br/hjxQ6. Acesso em: 29 nov. 2017. 
19  

Esse que funcionou por aproximadamente 34 anos, foi fechado em 03 de junho de 2012, e foi considerado o 

maior depósito de lixo a céu aberto da América Latina (MARQUES; SENNA, 2014, Op. Cit., p. 176). 
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[...] “Quero tirar as pessoas, nem que seja por alguns minutos do lugar onde 

elas estão, e mostrar-lhes outro mundo, outro lugar, mesmo que seja um 

lugar onde possam ver onde estão isso muda tudo. É uma experiência de 

como a arte pode mudar a pessoa, é possível isso?” [questiona] (VIK 

MUNIZ; apud. MARQUES; SENNA, 2014, p. 177). 

 

Portanto, vemos nas produções de Vik Muniz transparecer o caráter social e 

humanitário. Fotografando lugares e pessoas, o autor interage com esses ambientes, com a 

história das pessoas, tornando subsídios para suas criações, e faz com que esses registros se 

tornem parte do seu processo criativo.  

Para finalizar esta breve análise, selecionamos as expressões artísticas do artista e 

fotógrafo americano Chris Jordan, nascido em 1963, em São Francisco (EUA), e que ficou 

conhecido pelos seus retratos (em cores) do consumo de massa americano.  

Muitas de suas obras são criadas a partir de fotografias de lixo, e com isso torna seu 

trabalho, muitas vezes, perturbador, pois é uma mensagem difícil sobre os comportamentos 

inconscientes em nossas vidas diárias, deixando o espectador ciente das consequências 

inevitáveis de nossos maus hábitos. 

Em uma tendência global em que temos sempre que consumir sempre uma novidade no 

mercado como, por exemplo, automóveis, celulares, eletrodomésticos, é bem possível que 

esses objetos – quando descartados e ao se juntarem com resíduos de vidro, madeira, plástico 

– causem ainda mais poluição ambiental, dependendo de onde são depositados. Diante dessa 

questão, Chris Jordan decidiu registrar o aglomerado de resíduos para impactar a sociedade a 

respeito das práticas de consumo. A ideia de Jordan foi fotografar o volume de objetos 

descartados ao longo dos anos e mostrar como isso produz impacto na sociedade e na 

natureza, além de levar o espectador a refletir se é realmente preciso consumir todos esses 

produtos. 

Cada imagem retrata uma quantidade específica de algo em grande escala. Os conjuntos 

quase infinitos de aparelhos celulares, carregadores para celulares, placas de computador, 

entre outros dispositivos, demonstram a imensa escala de consumo, que é retratada na visão 

de Jordan como algo desolador, ao mesmo tempo sombriamente bonito (FIG. 15).  
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Figura 15 - Intolerable Beauty 

 

 
 

Fonte: Chris Jordan, 2015
20

.  

 

Mencionamos para nossa discussão o Dr. Sacha Kagan, autor do livro “Art and 

Sustainability: Connecting Patterns for a Culture of Complexity”, que destaca a questão da 

sustentabilidade na cultura e nas artes está ligada ao conteúdo: 

 

A sustentabilidade, entendida como um processo de busca deve debruçar-se 

sobre todas as dimensões da insustentabilidade, incluindo sua dimensão 

cultural. (...) De uma perspectiva cultural, sustentabilidade pode ser 

entendida como a busca por conjuntos alternativos de valores e de 

conhecimentos sobre o mundo, reformando o modus cognoscendi moderno e 

alavancando um entendimento sobre os padrões que conectam as dimensões 

econômicas, sociais, políticas, culturais e ecológicas da realidade. A 

dimensão cultural, portanto, tem um valor fundamental para todo o processo 

de busca por sustentabilidade (KAGAN, 2011 apud RODRIGUES, 2016. p. 

14).  

 

Assim, torna-se urgente se aprofundar em todas as dimensões de insustentabilidade. É 

preciso investir nos intersaberes artísticos, urbanos e sustentáveis para que possamos 

                                                           
20

 Disponível em: http://www.chrisjordan.com/gallery/intolerable/#cellphones2. Acesso em: 29 nov. 2017. 
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experimentar as diversas singularidades, uma vez que estes são faces do mesmo 

conhecimento, e se ajustam e se complementam perante o desejo de obter entendimento 

profundo. Esse é o grande desafio a ser cumprido. 

Nessa vertente, Kagan (2011) sugere a ideia de que uma sensibilidade à 

transdisciplinaridade e à complexidade pode formar e informar uma estética de 

sustentabilidade, e que isso seria fundamental para o processo global de transformação mental 

e ambiental. Vale ressaltar que essas posturas artísticas se ampliam quando abordadas inter-

transdisciplinarmente, como alternativas de grandes potenciais para promover a 

sustentabilidade e mudanças de paradigmas. 
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 C A P Í T U L O 4 

AS PRÁTICAS ARTÍSTICAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia: Silvia Cristina Reis  

Ano: 2017 
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CAPÍTULO 4: AS PRÁTICAS ARTÍSTICAS  

 

 

O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação 

transvê. É preciso transver o mundo. Isto seja: 

Deus deu a forma: Os artistas desformam” 

(BARROS, 2010, p.350). 

 

Este capítulo traz, por meio de investigações e experimentações artísticas, uma 

coletânea de trabalhos realizados durante o percurso no Pipaus. Sem me ater apenas ao 

resultado final de cada trabalho, aventurar-me nesse processo foi essencial para a pesquisa e, 

consequentemente, para potencializar a crítica diante da gravidade na qual nos encontramos. 

Para tanto, descrevo meu percurso criativo em discussões conceituais e experiências 

vivenciadas.  

4.1 Meu percurso criativo no Pipaus 

A disciplina “Espaço e Memória: Novos olhares sobre a Serra do Lenheiro”, realizada 

no 1º semestre de 2017, tinha como objetivo principal o entendimento e o aprofundamento do 

espaço como cenário da experiência humana e da investigação artística.  

Objetivamos aprofundar sobre esse cenário arqueológico da Serra do Lenheiro, seus 

aspectos históricos, legais e políticos, por meio de caminhadas e intervenções. A Serra foi 

propícia para esse projeto embrionário, sendo ela representante de uma geografia 

demonstrativa que nos possibilitou estudos e produções artísticas. A intenção desse projeto foi 

remeter os visitantes a um momento de reflexão sobre esse precioso local, pois toda área 

poderia estar decretada e protegida como um Parque Municipal ecológico.  

Descreveremos a seguir as vivências nesse espaço, os problemas de degradação ao 

ambiente, as percepções e os registros fotográficos que contribuíram para sustentação desta 

pesquisa.  

Idealizamos na Serra do Lenheiro uma intervenção artística (FIG. 16), resultado de um 

trabalho coletivo de um portal com restos de materiais encontrados na localidade, além de 

placas de sinalização de madeira com tinta à base de terra, com frases que despertam a 

consciência das pessoas para cuidarmos de um patrimônio ecológico. Nosso propósito foi 

chamar a atenção de visitantes e representantes. Vejamos na figura abaixo: 
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Figura 16 - Trabalho coletivo de intervenção artística 

 

Fonte: Arquivo próprio. 

 

Há uma grande problemática existente na Serra: conforme comprovamos visualmente, a 

paisagem está sendo muito castigada por pessoas que não sabem interagir com o meio 

ambiente sem degradá-lo. Há algum tempo, trilheiros vêm destruindo o solo com suas motos, 

sem consciência e percepção da destruição que estão cometendo ao meio ambiente. 

É notório que no decorrer das caminhadas, em vários locais na Serra do Lenheiro, se 

revelam os mesmos problemas: o acúmulo de lixo, o esgoto lançado diretamente nos córregos, 

sem tratamento, bem como grande parte dos resíduos domésticos (FIG. 17).  
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Figura 17 - Lixo e degradação encontrados na Serra do Lenheiro 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Na figura acima, com a escrita “preserve o que é nosso” em uma barragem de concreto, 

vemos uma poluição visual na Serra do Lenheiro. Sinais como esse evidenciam a crescente 

ocupação da população local nas margens da própria Serra e demonstram a falta de 

responsabilidade individual dos cidadãos.  

Os diversos e complexos problemas ambientais existentes nos levam ao pensamento 

pessimista, e, em razão disso, as conquistas vigentes necessitam ser apontadas. Os 

departamentos de conservação ambiental na localidade são imprescindíveis, mas são apenas o 

começo da preservação.  

Quando se refere ao meio ambiente, a palavra-chave que podemos salientar é 

“participação”, visto que o comportamento consciente de cada indivíduo é até mais 

importante quanto dos administradores. Essa colaboração é fundamental para se avançar ainda 

mais em prol do objetivo de qualquer projeto de conservação ambiental, conceito que nos faz 
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recordar que a natureza deve ser tratada com dignidade e respeito, sendo a única maneira de 

possibilitar que as futuras gerações usufruam desses recursos. 

Por outro lado, a disciplina “Teoria e Crítica da Ação Interdisciplinar: 

Transdisciplinaridade, ArteCiência e Articulação de Saberes”, realizada no 2º semestre de 

2017, possibilitou aos discentes o estudo da transdisciplinaridade e seus processos como 

produção e articulação de conhecimento. Nesse seguimento, compreendemos as relações entre 

Arte, Ciência e Sustentabilidade, e suas implicações nas práticas artísticas contemporâneas.  

Com essa disciplina foi possível alargar nossa visão acerca do que é a 

transdisciplinaridade e, dessa maneira, alcançarmos os objetivos propostos pela disciplina em 

realizar vivências e práticas transdisciplinares e ações artístico-estéticas e urbanas.   

A elaboração do trabalho coletivo realizado nessa disciplina foi a confecção e exposição 

da obra “(DES)usos”, na qual abordamos vertentes temáticas no conceito da obsolescência, 

através das relações interpessoais guiadas pelo consumismo, massificação da produção e da 

poética da descartabilidade. Através de uma obra conceitual que busca recorrência na 

fenomenologia e nos sentidos que atribuímos aos “(DES)usos”, buscou-se conceber imagens 

de objetos, supersaturação industrial e comercial por meio de materiais de descartes. Além 

disso, contextualizou-se o surgimento da obra
21

 e teorias que permearam sua criação. Através 

dessa poética visual, buscou-se contribuir para uma aproximação epistemológica entre 

distintos campos do conhecimento pelo viés interdisciplinar. 

A obra surgiu a partir da inquietude de que a sociedade nos quer como seres úteis, ou 

seja, as pessoas devem possuir somente coisas úteis. Para os seres humanos, os outros seres 

devem ser úteis e os objetos devem ter utilidade para quem os possui.  

Assim, há um entendimento de que vivemos num mundo de abundância material 

descontrolada, mercantilista, de consumismo excessivo e descarte, e isso tem causado um 

desequilíbrio ecológico e social. Diante disso, acreditamos que a criatividade trazida pela arte, 

dialogando com uma ciência, possa romper as barreiras clássicas da neutralidade, da 

objetividade e da racionalidade para debruçar nas “inspirações ético-estéticas” (GUATTARI, 

1997, p. 18).  

Nesse sentido, pelo contraponto da noção de “belo” e “útil”, valores tão propagados 

pelo sistema capitalista e que priorizam o funcional, propomos para os visitantes e 

apreciadores de arte uma reflexão desse acúmulo de descartes provindos da própria espécie 

humana.  

                                                           
21

 Trata-se da concepção de uma obra realizada na II Mostra Vestígios do corpo discente do Programa 

Interdepartamental de Pós-Graduação Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade. 
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Abordamos os registos criativos e poéticos desde o surgimento da obra até a exposição 

no Centro Cultural da UFSJ. No primeiro instante, compomos o nome da obra. Num segundo 

momento, idealizamos como representaríamos essa proposta. Logo em seguida, decidimos 

quais materiais seriam utilizados. Assim, todo o processo criativo foi realizado no 

Laboratório-Escola de Cerâmica (LEC) da Universidade Federal de São João del-Rei. 

Vejamos na figura abaixo (FIG. 18) a construção do desenho inicial e a utilização da gaze 

gessada e água para a realização das máscaras. 

 

Figura 18 - Máscaras feitas com gaze gessada 

 

Fonte: Arquivo pessoal  

 

Vejamos a aplicação do processo (FIG. 19): 

 

Figura 19 - Construção do molde em gesso 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal  
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O processo de criação da obra é a parte mais valiosa. Salientamos que o produto final é 

importante, mas é durante o início e o término da obra que estão as inquietações, erros e 

acertos, dúvidas e certezas, vontade de mudar tudo, e o mais importante: os seus 

questionamentos. Assim, a palavra mais próxima que define o que vem a ser o processo 

criativo é “possibilidades”. 

 

No cerne da criação está a nossa capacidade de comunicarmos por meio de 

ordenações, isto é através de formas [...]. A forma converte a expressão 

subjetiva em comunicação objetivada. Por isso, o formar, o criar é ordenar e 

comunicar. [...] Todo perceber e fazer do indivíduo refletirá seu ordenar 

íntimo. O que ele faça e comunique, corresponderá a um modo particular de 

ser que não existia antes, nem existirá outro idêntico. As coisas 

aparentemente mais simples correspondem, na verdade, a um processo 

fundamental de dar forma aos fenômenos a partir de ordenações interiores 

específicas (OSTROWER, 1978, p. 24-26).  

 

Logo após o molde feito de gaze gessada, reforçamos com gesso para a aplicação do 

molde de argila (FIG. 20): 

 

Figura 20 - Construção do molde em gesso 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal  

 

A próxima etapa constituiu a moldagem em argila; para isso, esticamos o molde em 

uma laminadora que propiciou uniformidade na placa. Com o positivo moldado e seco como 

suporte, iniciou-se a confecção da máscara em papiercolé (FIG. 21). Essa técnica consiste em 

cobrir com camadas de papel umedecido em cola toda a superfície a ser moldada. 
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Figura 21 - Moldagem e confecção em papiercolé 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal  

 

Foram moldados em argila rostos femininos e masculinos para composição do volume 

que ficaria na parte inferior da obra, mais precisamente no chão como suporte. Em seguida, 

modelamos as mãos que complementariam o corpo humano “desconfigurado”, remetendo 

como se o ser humano estivesse afundando no seu próprio lixo. 

 Assim, foram realizados os mesmos procedimentos de uniformizar a placa de argila 

para o molde e depois construímos uma base para despejar o gesso (FIG. 22).  

 

Figura 22 - Construção das mãos 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal. 

  

A parte superior da obra possui três painéis que foram cobertos com jornais e 

fotografias manipuladas digitalmente, simbolizando a finitude relacional entre pessoas e 

objetos. A montagem da obra consistiu em fixar os três painéis em paralelo e anexar fios de 

tecido, criando a ilusão de saírem de um rasgo central no quadro; além disso, incluímos os 
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objetos eletrônicos descartados, remetendo a massificação do sistema capitalista produtivo 

(FIG. 23).  

 

Figura 23 - Materiais utilizados 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal.  

 

Os fios de tecidos saindo desse rasgo ocupavam a parte inferior, criando uma conexão 

entre fios, tecidos, eletrônicos descartados, partes do corpo retratadas em argila, cabos de 

fiação, possibilitando uma percepção de que tudo que é “(DES)útil”, a nossa sociedade rejeita 

(FIG. 24).  

 

Figura 24 - Processo Criativo da obra “(DES)uso” 

 
 

Fonte: Silvia Cristina Reis, 2017. 
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Logo, o resultado final da obra consistiu em um quadro tridimensional, permitindo 

observar e analisar as relações interpessoais, assim como as mercadorias que passam por um 

período de intensa descartabilidade, ou seja, uma poética da perda e do vazio (FIG. 25).  

 

Figura 25 - Obra “(DES)uso” finalizada e exposta 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal.  

 

 

A obra simboliza a temática da exposição por conter vestígios, que revelam a 

descartabilidade das relações, dos objetos, resultando num mundo fragmentado pelo 

consumismo, pela produção excessiva, gerando o “(DES)uso”. 

Por fim, a disciplina “Tópicos de Pesquisa: Metodologia do Processo Criativo”, 

realizada no 2° semestre de 2017, contemplou os seguintes temas: estudos, discussões e 

aprofundamentos teórico-práticos em arte, urbanidades e sustentabilidade; estudo do processo 

criativo, suas categorias e seus métodos; conceitos relacionados à poética e método; criação e 

criatividade; o pensamento criador nas artes e nas ciências; e vivências transdisciplinares de 

práticas criativas. 

 Nessa disciplina, ocorreram vivências em grupos, mas exigia-se que houvesse uma 

correlação com a proposta de pesquisa individual. No entanto, o trabalho realizado foi em 

“transver”, a realidade de um espaço não percebido através de uma vivência artística, 

realizada junto com os alunos do próprio PIPAUS. Propomos uma vivência artística a 

caminho do Campus Tancredo Neves (CTAN) da UFSJ, um trajeto no qual, cotidianamente, 

passamos e não percebemos o seu entorno.  

 Com essa vivência artística, objetivamos uma tradução poética no âmbito subjetivo. 

Buscamos evidenciar o “objeto” de estudo – um ônibus que se encontra “desnudado” de toda 
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a ocultação de sua estrutura, ou seja, o próprio objeto do design impõe de estar revestido 

como sai de mercado para ser consumido. Outro fator importante que buscamos analisar 

subjetivamente é sobre o local, propício para se ter várias percepções e interpretações antes 

não percebidas pelas pessoas que passam naquela localidade diariamente (FIG. 26): 

Figura 26 - Vivência em um design “desnudado” 

 
 

Fonte: Arquivo próprio. 

 

Houve a necessidade de utilizarmos na vivência um áudio
22

 da cantora Maria Bethânia, 

para servir de inspiração, em que esta recita o poema Ruína, de Manoel de Barros. No poema 

de Barros, percebe-se a subjetividade e a desconstrução das palavras “abandono” e “ruína”: 

“Eu queria construir uma ruína. Embora eu saiba que ruína é uma desconstrução” (BARROS, 

2010, p. 385). 

Diante disso, embasamo-nos sobre o escritor e poeta sul-mato-grossense, alcunhado de 

“apanhador de desperdícios”. Utilizamos suas poesias, espalhamos e descrevemos entre as 

ferrugens do ônibus para que se pudesse contemplar a imaginação simbólica e espacial (FIG. 

28). Nessa aproximação, associamos à poética do espaço de Gaston Bachelard, um filósofo e 

poeta francês que postula sobre a imensidão intima, sendo “[...] uma categoria filosófica do 

devaneio” (2008, p.189).  

 

                                                           
22 Ruína, poema de Manoel de Barros recitado por Maria Bethânia. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=lfT4CCG_nyM. Acesso em: 18 out. 2017. 
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Figura 27 - Transcrição da poesia de Manoel de Barros “As coisas não querem ser mais vistas por 

pessoas razoáveis” 

 
 

Fonte: Arquivo próprio. 

 

Nesse contexto, é o devaneio que coloca o sonhador fora do mundo, próximo e diante 

de um mundo infinito. As lembranças nos trazem grandes imensidões, e nessa perspectiva 

Manoel de Barros descreve que é preciso transver a realidade do mundo. Segundo Barros, “o 

olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo [...]” 

(BARROS, 2010, p. 74). Assim, o eu-lírico observa o mundo sob a ótica da transfiguração, 

correspondendo à experiência dos próprios sentidos.  

Nessa conformidade, como a questão do abandono não se restringe apenas à 

materialidade, trazemos para este trabalho a poética da obsolescência, em face de uma 

sociedade que nos quer como seres úteis.  

Estamos na era da descartabilidade das mercadorias e pessoas, do consumo, 

obsolescência e relacionamentos humanos. Manoel de Barros menciona que o objeto dito 

inútil serve para a poesia, ou seja, o poeta o denomina de “desobjeto artístico”: 

 

Desde criança ele fora prometido para lata. Mas era merecido de águas de 

pedras de árvores de pássaros. Por isso quase alcançou ser mago. Nos 

apetrechos de Bernardo, que é o nome dele, achei um canivete de papel. 

Servia para não funcionar: na direção que um canivete de papel não 

funciona. Servia para não picar fumo. Servia para não cortar unha. Era bom 

para água mas obtuso para pedra. Havia outro estrupício nos guardados de 

Bernardo. Tratava-se de um Guindaste para Mosca. Esse engenho, pra bem 

funcionar, havia que estar ligado por um correia aos ventos da manhã. 
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Funcionava ao sabor dos ventos. Imitava uma instalação. Mas penso que seja 

um desobjeto artístico (BARROS, 2010, p. 366). 

 

Segundo a “desutilidade poética” de Manoel de Barros, a autora Cristiane Sampaio de 

Azevedo elaborou um artigo denominado “A „desutilidade poética‟ de Manoel de Barros- 

questão de poesia ou filosofia?”. A autora apresenta em seu estudo que a poesia do “des” é:  

 

[...] A poesia que busca o originário, que subverte radicalmente a linguagem 

para apresentar o “real”, pois é construída a partir da negação. Desconstruir 

“as coisas” do seu significado mais habitual, desconstruir para construir, 

fazer “delirar”, como afirma o próprio poeta, o verbo, descoisificar a 

realidade. E quando ele descoisifica o real ele constrói uma gama de 

significados inexistentes (AZEVEDO, 2007, p. 3, grifos da autora). 

 

Desse modo, Barros (2007) utiliza de uma metáfora para buscar um entendimento 

mais pragmático das coisas do mundo, através de simples representações. Para Bachelard 

(1957), possuímos uma imensidão latente, íntima, que espera ser ativada pelos nossos 

devaneios. Por conseguinte, podemos amplificar as imagens e abrir as possibilidades de 

crescimento de um campo imaginário: “A contemplação da grandeza determina uma atitude 

tão especial, um estado de alma tão particular, que o devaneio coloca o sonhador fora do 

mundo próximo, diante de um mundo que porta o signo do infinito” (BACHELARD, 1957, p. 

168). 

O autor supracitado menciona que, ao se aprofundar da imagem poética, permitimos a 

tomada em rumo da imensidão: “A imensidão seria uma categoria filosófica do devaneio”, 

(BACHELARD, 1957, p. 181).  

Diante do exposto, após a vivência, a proposta foi criar uma obra artística a partir do 

campo subjetivo vivenciado naquele espaço, trazendo suas interpretações, perspectivas, 

encantos e desencantos. Com o material a ser trabalhado, foram disponibilizadas poesias que 

estavam no local, o áudio transmitido na vivência, tintas, pincéis, argila, papel para desenho, 

lápis, giz de cera, tesoura e cola.  Partindo desses materiais, poderia se criar o que tivessem em 

sua imaginação, pois a proposta da disciplina foi trabalhar o processo criativo. Abaixo, os 

resultados da vivência: 
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Figura 28 – Escultura: Taís C. de Souza 

 
 Fonte: Arquivo próprio. 

 

Figura 29 – Pintura: Ana C. da Silveira 

 
Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

Figura 30 - Pintura/molde: Luciana B. Chagas 

 
Fonte: Arquivo próprio. 

  

     

Figura 31 – Pintura: Nayara C. Almeida 

 
            Fonte: Arquivo próprio. 

 

Figura 32 - Pintura: Cristiano da C. R. 

  
Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

Figura 33 – Pintura: Gabriela Luiza Viana 

 
Fonte: Arquivo próprio. 
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Figura 34 - Pintura/escultura: Elidiane P. 

   
Fonte: Arquivo próprio. 

 

    

Figura 35 - Poesia: Sabrina Kellen Pereira 

 
Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

Figura 36 - Pintura: Ana Ap. M. Guerra 

      
Fonte: Arquivo próprio. 

 

Figura 37 - Poesia: Ianna R. Rodrigues 

 
Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

Figura 38 - Pintura: Alice Saute Leitão 

     
Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

Figura 39 - Pintura: Luciana Monte-Mor 

 
Fonte: Arquivo próprio. 
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 Representando maneiras diferentes de interpretar o conceito de obsolescência e 

descartabilidades de uma sociedade alienada por consumo, buscamos demonstrar a 

propagação do conhecimento artístico e disseminar esse campo do saber. Seguindo uma 

metodologia transdisciplinar, as manifestações artísticas aqui demonstradas buscam traçar 

uma rede que comporte arte, poética e subjetividade. Estamos imersos numa cultura do 

descartável, e esses trabalhos são uma desconstrução poética da realidade e, ao mesmo tempo, 

construção simultânea de crítica da própria ação humana.  

Com a realização desses trabalhos, pude ter a percepção do universo de possibilidades 

interpretativas que uma obra de arte ou uma intervenção artística podem proporcionar. Dessa 

forma, possibilitou em mim o fazer criativo. Através da vivência do processo criativo, houve a 

possibilidade de ressignificar o meu interior, despertando a criatividade, o imaginário e a 

intuição.   

 

  



91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fotografia: Wallison Tiago Rocha  

Ano: 2019 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Chegamos às considerações finais desta pesquisa. Um estudo que despertou em mim 

uma evolução intelectual, emocional, social, urbanística e sustentável; uma experiência 

enriquecedora que antes nunca imaginaria vivenciar. A opção da escolha pelo primeiro 

mestrado transdisciplinar da América Latina foi, e será, muito significativo para toda a minha 

vida. Não se trata apenas de mais uma pós-graduação, pois a intenção é que possamos 

disseminar conhecimentos, contribuindo e fortalecendo a consciência ecológica para com o 

nosso planeta, e evidenciando com outro olhar o poder da crítica das artes e do design para 

uma potencialidade sustentável.  

Nessa conjuntura, pode parecer utópico alguém como eu, que tem por formação 

acadêmica uma área disciplinar, sair de sua “zona de conforto” do seu próprio estado, e vir em 

busca de respostas, conhecimentos e se deparar com questionamentos que me constituíram 

como mais um membro formador e qualificado deste Programa de mestrado. Dessa forma, 

acredito que não seja apenas utopia poder contribuir e ampliar a consciência intelectual, 

intuitiva e emocional nas pessoas sobre as ações insustentáveis provindas da própria 

humanidade.  

Com a realização deste trabalho, eleva-se um olhar crítico para as manifestações 

artísticas, e abordagens críticas do campo do design. Por conseguinte, a pesquisa contribuiu 

para a área de concentração do Programa, acerca da estruturação teórica e metodológica da 

pesquisa em artes, urbanidades e sustentabilidade, por compilar diversas linguagens numa 

forma sistemática de conceitos. Desse modo, possibilitou uma narrativa contemporânea que 

interliga os eixos canalizadores das artes, urbanidades e design para promover a cultura da 

sustentabilidade.  

Ressaltamos que devido a essa dissociação das ciências, foram negadas a complexidade 

e as particularidades da condição humana, consequentemente a humanidade hoje presencia 

um colapso marcado pela potencialidade destrutiva do planeta. Sabemos que atualmente os 

problemas socioambientais demandam de uma responsabilidade imediata. Não se trata de 

alarmismos, mas de uma tomada de consciência diante da finitude dos recursos naturais 

fornecidos pelo planeta Terra.  É primordial outra postura, uma relação de respeito, para que 

possamos ter a compreensão do mundo e conceber o “triangulo” da vida (individuo-

sociedade-natureza).  
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Nesse aspecto, todos os seres têm sua devida importância nesta teia cósmica da vida, e 

todos fazem parte dessa totalidade e, quanto mais estiverem sendo representados na cultura os 

problemas insustentáveis, mais as pessoas estarão conscientes, isso porque a arte e o design 

exercem poder na propagação de discursos.  

Os trabalhos desenvolvidos durante a trajetória no PIPAUS demonstram a propagação 

da consciência, e da importância de se debater e estudar os problemas da obsolescência 

tecnológica, da sociedade do consumo, da descartabilidade, e mesmo que não atenda a uma 

demanda maior de pessoas, é válido porque estamos agindo localmente enquanto se pensa 

globalmente.  

Portanto, respondendo a pergunta central de como a construção de uma abordagem 

poética – em manifestações artísticas – e a forma de abordagem crítica do design da 

descartabilidade do lixo e da obsolescência tecnológica podem gerar quebras de paradigmas e 

mudanças de percepções, propomos uma convergência entre os campos do saber, abarcando 

poéticas contemporâneas, pois quando falo em design, estou me referindo aos preceitos da 

arte, sustentabilidade e urbanidades. Nesse sentido, a produção dos trabalhos práticos com as 

obras e as teorias descritas têm muito em comum, pois impactam a experiência como 

pesquisador teórico-prático, que resulta na interdisciplinaridade. Assim, tanto os artistas 

quanto os teóricos do design propõem uma relação perceptual direta com o mundo. 

Há inúmeros autores que fazem menções implícitas à concepção de design. Entretanto, 

irei me limitar nas atribuições de Flusser (2007), que exibe essa designação para o título dessa 

pesquisa denominando “design do engano”. Por conseguinte, o design vai além da forma; ele 

tem uma função que Flusser desnuda, ao revelar que a condição que ele está dando ao leitor é 

uma das interpretações possíveis do termo para o seu texto. Nesse sentido, o ensaio 

emblemático “Sobre a palavra design” exprime sobre a propriedade etimológica de enganar a 

natureza, ou seja, uma forma de ludibriar a própria realidade, sendo esse o caráter civilizatório 

do design.  

À vista disso, poderíamos dizer que tudo depende do design? É com essa frase que 

Flusser propõem outras concepções possíveis do termo, portanto a resposta mais cabível seria 

“tudo necessita do design”, pois tudo vai gerar algo novo; a construção das ideias é parte do 

design, uma ferramenta que necessitamos. No entanto, a arte e o design, devem ser percebidos 

em sua dimensão ética. Ambas as áreas - arte e design - criticam subjetivamente as ações 

errôneas da humanidade, e a idealização de seus produtos, trazendo em suas manifestações 

artísticas e/ou teóricas uma abordagem voltada para uma sociedade que se tornou alienada, 
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descartável, e que faz da obsolescência tecnológica uma das forças motriz da sociedade de 

consumo, e que, consequentemente, destrói a si própria.  

Em síntese, cremos que ao estudar a transdisciplinaridade em uma dissertação de 

mestrado, foi possível criar uma relação intrínseca entre os campos do saber da Arte, 

Urbanidades, Sustentabilidade e Design, para compreender a dissociação dessas ciências e 

buscar alternativas para tentar uni-las. É um movimento, um fluxo de diálogos entre uma ou 

mais áreas do saber, ou seja, uma construção de ideia pulsante de conhecimento essencial para 

a sociedade hoje. Portanto, reconciliar esses campos, interligando-os, é tarefa inadiável 

presente em nosso tempo.  

Desse modo, cabe ainda ressaltar que esse diálogo de intersaberes se caracteriza como 

uma importante ferramenta na resolução dos problemas socioambientais existentes, para 

criarmos uma nova “racionalidade ambiental”.  

Por conseguinte, a abordagem transdisciplinar é fundamental para compreender não 

somente temas relacionados à poluição, desmatamento, destruição, aquecimento global, mas 

também quais são as ações da sociedade que causam esses fenômenos e que têm 

consequências tanto econômicas quanto culturais e sociais. Embora a transdisciplinaridade 

seja um enorme desafio a ser posto em prática, permite transformações atitudinais e 

epistemológicas.  

Os dilemas de romper com as fronteiras dos saberes foram apresentados; o grande 

desafio de agora é formar seres humanos capazes de terem outras percepções, olhares e 

reflexões acerca da complexidade global e que possibilitem ampliar o conhecimento e a 

maneira de se relacionar com o mundo.  

 As indagações aqui presentes tiveram por intuito reflexionar sobre nossas atitudes. 

Dessa maneira, concluímos – com otimismo e esperança – esse modesto trabalho acadêmico, 

citando e concordando com Prigogine e Stengers (1991, p. 226):  

 

[...] A natureza não foi feita para nós, e não foi entregue à nossa vontade. [...] 

chegou o tempo de assumir os riscos da aventura dos homens; mas, se 

podemos fazê-lo, é porque, doravante, é esse o modo da nossa participação 

no devir cultural e natural, é essa a lição que a natureza enuncia quando a 

escutamos. [...] Chegou o tempo de novas alianças, desde sempre firmadas, 

durante muito tempo ignoradas, entre a história dos homens, de suas 

sociedades, de seus saberes, e a aventura exploradora da natureza. 

 

As dificuldades enfrentadas neste percurso ocorrem porque estarmos lidando com 

questões complexas do meio ambiente, sendo as consequências da obsolescência tecnológica, 
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da poluição do lixo, da descartabilidade, e tudo isso é um processo contínuo – considerando 

as limitações e demanda do seu processo de conscientização nas pessoas. Desejo, portanto, 

aprofundar ainda mais artisticamente e ampliar minha percepção de mundo, através de outros 

ângulos ainda não vistos. Quero demonstrar, por meio de resistência e ocupação do espaço, 

explorando possibilidades, até onde a arte pode chegar e interferir no meio urbano. 

Por agora, obrigado a você leitor, que percorreu nessa narrativa crítica contemporânea e 

que possa, de alguma forma, disseminar essas iniciativas questionadoras, pois as quebras de 

paradigmas só existiram com colaboração transdisciplinar, tanto para rupturas de pensamentos 

e comportamentos normativos ainda existentes, quanto para o fomento de novas 

possibilidades criativas. 
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ANEXO A – A CARTA DA TERRA 

 

PREÂMBULO 

Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a 

humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo torna-se cada vez mais 

interdependente e frágil, o futuro enfrenta, ao mesmo tempo, grandes perigos e grandes 

promessas. Para seguir adiante, devemos reconhecer que no meio de uma magnífica 

diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade 

terrestre com um destino comum. Devemos somar forças para gerar uma sociedade 

sustentável global baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na 

justiça econômica e numa cultura da paz. Para chegar a este propósito, é imperativo que, nós, 

os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande 

comunidade da vida, e com as futuras gerações. 

Terra, Nosso Lar 

A humanidade é parte de um vasto universo em evolução. A Terra, nosso lar, está 

viva com uma comunidade de vida única. As forças da natureza fazem da existência uma 

aventura exigente e incerta, mas a Terra providenciou as condições essenciais para a 

evolução da vida. A capacidade de recuperação da comunidade da vida e o bem-estar da 

humanidade dependem da preservação de uma biosfera saudável com todos seus sistemas 

ecológicos, uma rica variedade de plantas e animais, solos férteis, águas puras e ar limpo. O 

meio ambiente global com seus recursos finitos é uma preocupação comum de todas as 

pessoas. A proteção da vitalidade, diversidade e beleza da Terra é um dever sagrado. 

A Situação Global 

Os padrões dominantes de produção e consumo estão causando devastação ambiental, 

redução dos recursos e uma massiva extinção de espécies. Comunidades estão sendo 

arruinadas. Os benefícios do desenvolvimento não estão sendo divididos equitativamente e o 

fosso entre ricos e pobres está aumentando. A injustiça, a pobreza, a ignorância e os conflitos 

violentos têm aumentado e é causa de grande sofrimento. O crescimento sem precedentes da 

população humana tem sobrecarregado os sistemas ecológico e social. As bases da segurança 

global estão ameaçadas. Essas tendências são perigosas, mas não inevitáveis. 

Desafios Para o Futuro 

A escolha é nossa: formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros, 

ou arriscar a nossa destruição e a da diversidade da vida. São necessárias mudanças 

fundamentais dos nossos valores, instituições e modos de vida. Devemos entender que 
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quando as necessidades básicas forem atingidas, o desenvolvimento humano é 

primariamente ser mais, não, ter mais. Temos o conhecimento e a tecnologia necessários 

para abastecer a todos e reduzir nossos impactos ao meio ambiente. O surgimento de uma 

sociedade civil global está criando novas oportunidades para construir um mundo 

democrático e humano. Nossos desafios ambientais, econômicos, políticos, sociais e 

espirituais estão interligados e juntos podemos forjar soluções includentes. 

Responsabilidade Universal 

Para realizar estas aspirações devemos decidir viver com um sentido de 

responsabilidade universal, identificando-nos com toda a comunidade terrestre bem como 

com nossa comunidade local. Somos ao mesmo tempo cidadãos de nações diferentes e de um 

mundo no qual a dimensão local e global estão ligadas. Cada um comparte responsabilidade 

pelo presente e pelo futuro, pelo bem estar da família humana e do grande mundo dos seres 

vivos. O espírito de solidariedade humana e de parentesco com toda a vida é fortalecido 

quando vivemos com reverência o mistério da existência, com gratidão pelo presente da 

vida, e com humildade considerando o lugar que ocupa o ser humano na natureza. 

Necessitamos com urgência de uma visão de valores básicos para proporcionar um 

fundamento ético à emergente comunidade mundial. Portanto, juntos na esperança, 

afirmamos os seguintes princípios, todos interdependentes, visando um modo de vida 

sustentável como critério comum, através dos quais a conduta de todos os indivíduos, 

organizações, empresas de negócios, governos e instituições transnacionais será guiada e 

avaliada. 

PRINCÍPIOS 

I. RESPEITAR E CUIDAR DA COMUNIDADE DE VIDA 

1. Respeitar a Terra e a vida em toda sua diversidade. 

a. Reconhecer que todos os seres são interligados e cada forma de vida tem valor, 

independentemente do uso humano. 

b. Afirmar a fé na dignidade inerente de todos os seres humanos e no potencial 

intelectual, artístico, ético e espiritual da humanidade. 

2. Cuidar da comunidade da vida com compreensão, compaixão e amor. 

a. Aceitar que com o direito de possuir, administrar e usar os recursos naturais vem o 

dever de impedir o dano causado ao meio ambiente e de proteger o direito das pessoas. 

b. Afirmar que o aumento da liberdade, dos conhecimentos e do poder comporta 

responsabilidade na promoção do bem comum. 
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3. Construir sociedades democráticas que sejam justas, participativas, 

sustentáveis e pacíficas. 

a. Assegurar que as comunidades em todos níveis garantam os direitos humanos e as 

liberdades fundamentais e dar a cada uma a oportunidade de realizar seu pleno potencial. 

b. Promover a justiça econômica propiciando a todos a consecução de uma 

subsistência significativa e segura, que seja ecologicamente responsável. 

4. Garantir a generosidade e a beleza da Terra para as atuais e as futuras 

gerações. 

a. Reconhecer que a liberdade de ação de cada geração é condicionada pelas 

necessidades das gerações futuras. 

b. Transmitir às futuras gerações valores, tradições e instituições que apoiem, a longo 

termo, a prosperidade das comunidades humanas e ecológicas da Terra. 

Para poder cumprir estes quatro extensos compromissos, é necessário: 

II. INTEGRIDADE ECOLÓGICA 

5. Proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da Terra, com 

especial preocupação pela diversidade biológica e pelos processos naturais que 

sustentam a vida. 

a. Adotar planos e regulações de desenvolvimento sustentável em todos os níveis que 

façam com que a conservação ambiental e a reabilitação sejam parte integral de todas as 

iniciativas de desenvolvimento. 

b. Estabelecer e proteger as reservas com uma natureza viável e da biosfera, incluindo 

terras selvagens e áreas marinhas, para proteger os sistemas de sustento à vida da Terra, 

manter a biodiversidade e preservar nossa herança natural. 

c. Promover a recuperação de espécies e ecossistemas em perigo. 

d. Controlar e erradicar organismos não-nativos ou modificados geneticamente que 

causem dano às espécies nativas, ao meio ambiente, e prevenir a introdução desses 

organismos daninhos. 

e. Manejar o uso de recursos renováveis como a água, solo, produtos florestais e a 

vida marinha com maneiras que não excedam as taxas de regeneração e que protejam a 

sanidade dos ecossistemas. 

f. Manejar a extração e uso de recursos não renováveis como minerais e combustíveis 

fósseis de forma que diminua a exaustão e não cause sério dano ambiental. 

6. Prevenir o dano ao ambiente como o melhor método de proteção ambiental e 

quando o conhecimento for limitado, tomar o caminho da prudência. 
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a. Orientar ações para evitar a possibilidade de sérios ou irreversíveis danos 

ambientais mesmo quando a informação científica seja incompleta ou não conclusiva. 

b. Impor o ônus da prova àqueles que afirmam que a atividade proposta não causará 

dano significativo e fazer com que os grupos sejam responsabilizados pelo dano ambiental. 

c. Garantir que a decisão a ser tomada se oriente pelas consequências humanas 

globais, cumulativas, de longo termo, indiretas e de longa distância. 

d. Impedir a poluição de qualquer parte do meio ambiente e não permitir o aumento 

de sustâncias radioativas, tóxicas ou outras substâncias perigosas. 

e. Evitar que atividades militares causem dano ao meio ambiente. 

7. Adotar padrões de produção, consumo e reprodução que protejam as 

capacidades regenerativas da Terra, os direitos humanos e o bem-estar comunitário. 

a. Reduzir, reutilizar e reciclar materiais usados nos sistemas de produção e consumo 

e garantir que os resíduos possam ser assimilados pelos sistemas ecológicos. 

b. Atuar com restrição e eficiência no uso de energia e recorrer cada vez mais aos 

recursos energéticos renováveis como a energia solar e a do vento. 

c. Promover o desenvolvimento, a adoção e a transferência equitativa de tecnologias 

ambientais saudáveis. 

d. Incluir totalmente os custos ambientais e sociais de bens e serviços no preço de 

venda e habilitar aos consumidores identificar produtos que satisfaçam as mais altas normas 

sociais e ambientais. 

e. Garantir acesso universal ao cuidado da saúde que fomente a saúde reprodutiva e a 

reprodução responsável. 

f. Adotar estilos de vida que acentuem a qualidade de vida e o suficiente material 

num mundo finito. 

8. Avançar o estudo da sustentabilidade ecológica e promover a troca aberta e 

uma ampla aplicação do conhecimento adquirido. 

a. Apoiar a cooperação científica e técnica internacional relacionada à 

sustentabilidade, com especial atenção às necessidades das nações em desenvolvimento. 

b. Reconhecer e preservar os conhecimentos tradicionais e a sabedoria espiritual em 

todas as culturas que contribuem para a proteção ambiental e o bem-estar humano. 

c. Garantir que informações de vital importância para a saúde humana e para a 

proteção ambiental, incluindo informação genética, estejam disponíveis ao domínio público. 

III. JUSTIÇA SOCIAL E ECONÔMICA 

9. Erradicar a pobreza como um imperativo ético, social, econômico e ambiental. 
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a. Garantir o direito à água potável, ao ar puro, à segurança alimentar, aos solos não 

contaminados, ao abrigo e saneamento seguro, distribuindo os recursos nacionais e 

internacionais requeridos. 

b. Prover cada ser humano de educação e recursos para assegurar uma subsistência 

sustentável, e dar seguro social [médico] e segurança coletiva a todos aqueles que não são 

capazes de manter-se a si mesmos. 

c. Reconhecer ao ignorado, proteger o vulnerável, servir àqueles que sofrem, e 

permitir-lhes desenvolver suas capacidades e alcançar suas aspirações. 

10. Garantir que as atividades econômicas e instituições em todos os níveis 

promovam o desenvolvimento humano de forma equitativa e sustentável. 

a. Promover a distribuição equitativa da riqueza dentro e entre nações. 

b. Incrementar os recursos intelectuais, financeiros, técnicos e sociais das nações em 

desenvolvimento e aliviar as dívidas internacionais onerosas. 

c. Garantir que todas as transações comerciais apoiem o uso de recursos sustentáveis, 

a proteção ambiental e normas laborais progressistas. 

d. Exigir que corporações multinacionais e organizações financeiras internacionais 

atuem com transparência em benefício do bem comum e responsabilizá-las pelas 

consequências de suas atividades. 

11. Afirmar a igualdade e a equidade de gênero como pré-requisitos para o 

desenvolvimento sustentável e assegurar o acesso universal à educação, ao cuidado da 

saúde e às oportunidades econômicas. 

a. Assegurar os direitos humanos das mulheres e das meninas e acabar com toda 

violência contra elas. 

b. Promover a participação ativa das mulheres em todos os aspectos da vida 

econômica, política, civil, social e cultural como parceiros plenos e paritários, tomadores de 

decisão, líderes e beneficiários. 

c. Fortalecer as famílias e garantir a segurança e a criação amorosa de todos os 

membros da família. 

12. Defender, sem discriminação, os direitos de todas as pessoas a um ambiente 

natural e social, capaz de assegurar a dignidade humana, a saúde corporal e o bem-

estar espiritual, dando especial atenção aos direitos dos povos indígenas e minorias. 

a. Eliminar a discriminação em todas suas formas, como as baseadas na raça, cor, 

gênero, orientação sexual, religião, idioma e origem nacional, étnica ou social. 
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b. Afirmar o direito dos povos indígenas à sua espiritualidade, conhecimentos, terras 

e recursos, assim como às suas práticas relacionadas a formas sustentáveis de vida. 

c. Honrar e apoiar os jovens das nossas comunidades, habilitando-os para cumprir seu 

papel essencial na criação de sociedades sustentáveis. 

d. Proteger e restaurar lugares notáveis, de significado cultural e espiritual. 

IV. DEMOCRACIA, NÃO VIOLÊNCIA E PAZ 

13. Fortalecer as instituições democráticas em todos os níveis e proporcionar-

lhes transparência e prestação de contas no exercício do governo, a participação 

inclusiva na tomada de decisões e no acesso à justiça. 

a. Defender o direito a todas as pessoas de receber informação clara e oportuna sobre 

assuntos ambientais e todos os planos de desenvolvimento e atividades que poderiam afetá-

las ou nos quais tivessem interesse. 

b. Apoiar sociedades locais, regionais e globais e promover a participação 

significativa de todos os indivíduos e organizações na toma de decisões. 

c.  Proteger os direitos à liberdade de opinião, de expressão, de assembleia pacífica, 

de associação e de oposição [ou discordância]. 

d. Instituir o acesso efetivo e eficiente a procedimentos administrativos e judiciais 

independentes, incluindo mediação e retificação dos danos ambientais e da ameaça de tais 

danos. 

e. Eliminar a corrupção em todas as instituições públicas e privadas. 

f. Fortalecer as comunidades locais, habilitando-as a cuidar dos seus próprios 

ambientes e designar responsabilidades ambientais a nível governamental onde possam ser 

cumpridas mais efetivamente. 

14. Integrar na educação formal e aprendizagem ao longo da vida os 

conhecimentos, valores e habilidades necessárias para um modo de vida sustentável. 

a. Oferecer a todos, especialmente a crianças e jovens, oportunidades educativas que 

os habilite a contribuir ativamente para o desenvolvimento sustentável. 

b. Promover a contribuição das artes e humanidades assim como das ciências na 

educação sustentável. 

c. Intensificar o papel dos meios de comunicação de massas no sentido de aumentar a 

conscientização dos desafios ecológicos e sociais. 

d. Reconhecer a importância da educação moral e espiritual para uma subsistência 

sustentável. 

15. Tratar todos os seres vivos com respeito e consideração. 
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a. Impedir crueldades aos animais mantidos em sociedades humanas e diminuir seus 

sofrimentos. 

b. Proteger animais selvagens de métodos de caça, armadilhas e pesca que causem 

sofrimento externo, prolongado ou evitável. 

c. Evitar ou eliminar ao máximo possível a captura ou destruição de espécies que não 

são o alvo [ou objetivo]. 

16. Promover uma cultura de tolerância, não violência e paz. 

a. Estimular e apoiar os entendimentos mútuos, a solidariedade e a cooperação entre 

todas as pessoas, dentro e entre nações. 

b. Implementar estratégias amplas para prevenir conflitos violentos e usar a 

colaboração na resolução de problemas para manejar e resolver conflitos ambientais e outras 

disputas. 

c. Desmilitarizar os sistemas de segurança nacional até chegar ao nível de uma 

postura não provocativa da defesa e converter os recursos militares em propósitos pacíficos, 

incluindo restauração ecológica. 

d. Eliminar armas nucleares, biológicas e tóxicas e outras armas de destruição de 

massa. 

e. Assegurar que o uso de espaços orbitais e exteriores mantenham a proteção 

ambiental e a paz. 

f. Reconhecer que a paz é a integridade criada por relações corretas consigo mesmo, 

com outras pessoas, outras culturas, outras vidas, com a Terra e com o grande Todo do qual 

somos parte. 

O CAMINHO ADIANTE 

Como nunca antes na história o destino comum nos conclama a buscar um novo 

começo. Tal renovação é a promessa dos princípios da Carta da Terra. Para cumprir esta 

promessa, temos que comprometer-nos a adotar e promover os valores e objetivos da Carta. 

Isto requer uma mudança na mente e no coração. Requer um novo sentido de 

interdependência global e de responsabilidade universal. Devemos desenvolver e aplicar com 

imaginação a visão de um modo de vida sustentável a nível local, nacional, regional e global. 

Nossa diversidade cultural é uma herança preciosa e diferentes culturas encontrarão suas 

próprias e distintas formas de realizar esta visão. Devemos aprofundar e expandir o diálogo 

global gerado pela Carta da Terra, porque temos muito que aprender da continuada busca de 

verdade e de sabedoria. 
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A vida muitas vezes envolve tensões entre valores importantes. Isto pode significar 

escolhas difíceis. Porém necessitamos encontrar caminhos para harmonizar a diversidade 

com a unidade, o exercício da liberdade com o bem comum, objetivos de curto prazo com 

metas de longo prazo. Todo indivíduo, família, organização e comunidade têm um papel 

vital a desempenhar. As artes, as ciências, as religiões, as instituições educativas, os meios 

de comunicação, as empresas, as organizações não governamentais e os governos são todos 

chamados a oferecer uma liderança criativa. A parceria entre governo, sociedade civil e 

empresa é essencial para uma governabilidade efetiva. 

Para construir uma comunidade global sustentável, as nações do mundo devem 

renovar seu compromisso com as Nações Unidas, cumprir com suas obrigações respeitando 

os acordos internacionais existentes e apoiar a implementação dos princípios da Carta da 

Terra junto com um instrumento internacional legalmente vinculante com referência ao 

ambiente e ao desenvolvimento. 

Que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova reverência face à vida, 

por um compromisso firme de alcançar a sustentabilidade, pela rápida luta pela justiça e pela 

paz e pela alegre celebração da vida. 
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ANEXO B – CARTA DA TRANSDISCIPLINARIDADE 

 

Adotada no Primeiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade - Convento de Arrábida, 

Portugal, 2-6 novembro, 1994. 

Comitê de redação: Lima de Freitas, Edgar Morin e Basarab Nicolescu  

Preâmbulo 

Considerando que a proliferação atual das disciplinas acadêmicas conduz a um 

crescimento exponencial do saber que torna impossível qualquer olhar global do ser 

humano; 

Considerando que somente uma inteligência que se dá conta da dimensão 

planetária dos conflitos atuais poderá fazer frente à complexidade de nosso mundo e ao 

desafio contemporâneo de autodestruição material e espiritual de nossa espécie; 

Considerando que a vida está fortemente ameaçada por uma tecnociência 

triunfante que obedece apenas à lógica assustadora da eficácia pela eficácia; 

Considerando que a ruptura contemporânea entre um saber cada vez mais 

acumulativo e um ser interior cada vez mais empobrecido leva à ascensão de um novo 

obscurantismo, cujas consequências sobre o plano individual e social são incalculáveis; 

Considerando que o crescimento do saber, sem precedentes na história, aumenta 

a desigualdade entre seus detentores e os que são desprovidos dele, engendrando assim 

as desigualdades crescentes no seio dos povos e entre as nações do planeta; 

Considerando simultaneamente que todos os desafios enunciados possuem sua 

contrapartida de esperança e que o crescimento extraordinário do saber pode conduzir 

a uma mutação comparável à evolução dos humanoides à espécie humana; 

Considerando o que precede, os participantes do Primeiro Congresso Mundial de 

Transdisciplinaridade (Convento de Arrábida, Portugal, 2-6 de novembro de 1994) 

adotaram o presente Protocolo entendido como um conjunto de princípios fundamentais 

da comunidade de espíritos transdisciplinares, constituindo um contrato moral que todo 

signatário deste Protocolo faz consigo mesmo, sem qualquer pressão jurídica e 

institucional. 

 

Artigo 1 

Qualquer tentativa de reduzir o ser humano a uma mera definição e de dissolvê-lo nas 

estruturas formais, sejam elas quais forem, é incompatível com a visão transdisciplinar. 

Artigo 2 

O reconhecimento da existência de diferentes níveis de realidade, regidos por lógicas 

diferentes é inerente à atitude transdisciplinar. Qualquer



 

 

tentativa de reduzir a realidade a um único nível regido por uma única lógica não se situa 

no campo da transdisciplinaridade. 

Artigo 3 

A transdisciplinaridade é complementar à aproximação disciplinar: faz emergir da 

confrontação das disciplinas dados novos que as articulam entre sí; oferece-nos uma visão da 

natureza e da realidade. A transdisciplinaridade não procura o domínio sobre as várias 

outras disciplinas, mas a abertura de todas elas àquilo que as atravessa e as ultrapassa. 

Artigo 4 

O ponto de sustentação da transdisciplinaridade reside na unificação semântica e 

operativa das acepções através e além das disciplinas. Ela pressupõe uma racionalidade 

aberta por um novo olhar, sobre a relatividade das noções de definição e objetividade. O 

formalismo excessivo, a rigidez das definições e o absolutismo da objetividade 

comportando a exclusão do sujeito levam ao empobrecimento. 

Artigo 5 

A visão transdisciplinar está resolutamente aberta na medida em que ela ultrapassa o 

domínio das ciências exatas por seu diálogo e sua reconciliação não somente com as 

ciências humanas mas também com a arte, a literatura, a poesia e a experiência espiritual. 

Artigo 6 

Com relação à interdisciplinaridade e à multidisciplinaridade, a transdisciplinaridade é 

multidimensional. Levando em conta as concepções do tempo e  da história,  a 

transdisciplinaridade não exclui a existência de  um horizonte trans-histórico. 

Artigo 7 

A transdisciplinaridade não constitui uma nova religião, uma nova filosofia, uma nova 

metafísica ou uma ciência das ciências. 

Artigo 8 

A dignidade do ser humano é também de ordem cósmica e planetária. O surgimento do ser 

humano sobre a Terra é uma das etapas da história do Universo. O reconhecimento da 

Terra como pátria é um dos imperativos da transdisciplinaridade. Todo ser humano tem 

direito a uma nacionalidade, mas, a título de habitante da Terra, é ao mesmo tempo um 

ser transnacional. O reconhecimento pelo direito internacional de um pertencer duplo - a 

uma nação e à Terra - constitui uma das metas da pesquisa transdisciplinar. 

Artigo 9 

A transdisciplinaridade conduz a uma atitude aberta com respeito aos mitos, às religiões e 

àqueles que os respeitam em um espírito transdisciplinar. 

 

Artigo 10 

Não existe um lugar cultural privilegiado de onde se possam julgar as outras culturas. O 

movimento transdisciplinar é em si transcultural.

Artigo 11 

Uma educação autêntica não pode privilegiar a abstração no conhecimento. Deve ensinar 

a contextualizar, concretizar e globalizar. A educação transdisciplinar reavalia o papel da 

intuição, da imaginação, da sensibilidade e do corpo na transmissão dos conhecimentos. 



 

 

Artigo 12 

A elaboração de uma economia transdisciplinar é fundada sobre o postulado de que a 

economia deve estar a serviço do ser humano e não o inverso. 

Artigo 13 

A ética transdisciplinar recusa toda atitude que recusa o diálogo e a discussão, seja qual 

for sua origem - de ordem ideológica, científica, religiosa, econômica, política ou filosófica. 

O saber compartilhado deverá conduzir a uma compreensão compartilhada baseada no 

respeito absoluto das diferenças entre os seres, unidos pela vida comum sobre uma única e 

mesma Terra. 

Artigo 14 

Rigor, abertura e tolerância são características fundamentais da atitude e da visão 

transdisciplinar. O rigor na argumentação, que leva em conta todos os dados, é a barreira às 

possíveis distorções. A abertura comporta a aceitação do desconhecido, do inesperado e do 

imprevisível.  A tolerância é o reconhecimento do direito às ideias e verdades contrárias às 

nossas. 

Artigo final: 

A presente Carta Transdisciplinar foi adotada pelos participantes do Primeiro Congresso 

Mundial de Transdisciplinaridade, que visam apenas à autoridade de seu trabalho e de sua 

atividade. Segundo os processos a serem definidos de acordo com os espíritos 

transdisciplinares de todos os países, o Protocolo permanecerá aberto à assinatura de todo 

ser humano interessado em medidas progressistas de ordem nacional, internacional para 

aplicação de seus artigos na vida. 

 


