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LUNARDELLO FONSECA, Renan Humberto. ARTE, ECOLOGIA E DESIGN AUTORAL: 
UM CARTAZ PARA O FIM DO MUNDO. 2018. 80f. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais) 
- Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, Centro de Artes, Universidade Federal de 
Pelotas, Pelotas-RS, 2018. 

 
 
 
A dissertação “Arte, ecologia e design autoral: um cartaz para o fim do mundo”, vinculada ao 
Programa de Pós Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de Pelotas se 
propõe a investigar o processo de criação de cartazes digitais desenvolvidos na fronteira 
entre as áreas das Artes Visuais e do Design em forma de uma “microintervenção”, ou 
"contramensagem", ao que usualmente é produzido pela indústria cultural. Assim sendo, o 
objetivo principal da investigação é traduzir poeticamente o conceito das "Três Ecologias" de 
Félix Guattari (2001), quais sejam, Ecologias Mental, Social e Ambiental, por meio de uma 
coleção de cartazes digitais de tipo autoral composta por trinta cartazes sendo dez para 
cada. Esta investigação se configura como uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório 
e utiliza, como procedimentos teóricos levantamentos bibliográficos e reflexões críticas 
envolvendo cartazes pela ótica ecosófica de Guattari (2001) e como procedimento prático foi 
empregado a metodologia projetual da IDEO. Consideramos que a coleção, denominada 
“Um Cartaz para o Fim do Mundo” e publicada na web via rede social como forma de 
divulgação e interação, é apenas uma das formas possíveis de responder as questões aqui 
levantadas. 
 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: CARTAZ DIGITAL, TRÊS ECOLOGIAS, ARTES VISUAIS E DESIGN 
AUTORAL 
  



 

 

Resumen 
 

 
 
 
LUNARDELLO FONSECA, Renan Humberto. ARTE, ECOLOGÍA Y DISEÑO DE AUTOR: 
UN CARTEL PARA EL FIN DEL MUNDO. 2018. 80f. Disertación (Maestría en Artes 
Visuales) - Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, Centro de Artes, Universidade 
Federal de Pelotas, Pelotas-RS, 2018. 
 
 
 

 
La disertación “Arte, ecología y diseño de autor: un cartel para el fin del mundo”, vinculada al 
Programa de Post Graduación en Artes Visuales de la Universidad Federal de Pelotas se 
propone investigar el proceso de creación de carteles digitales desarrollados en la frontera 
entre las áreas de las Artes Visuales y del Arte Diseño en forma de una "microintervención", 
o "contramensaje", al que usualmente es producido por la industria cultural. Por lo tanto, el 
objetivo principal de la investigación es traducir poéticamente el concepto de las Tres 
Ecologías de Félix Guattari (2001), cuáles sean, Ecologías Mental, Social y Ambiental, a 
través de una colección de carteles digitales de tipo autoral compuesta por treinta carteles 
siendo diez para cada uno. Esta investigación se configura como una investigación 
cualitativa de carácter exploratorio y utiliza, como procedimientos teóricos levantamientos 
bibliográficos y reflexiones críticas envolviendo carteles por la óptica ecosófica de Guattari 
(2001) y como procedimiento práctico fue empleado la metodología proyectual de la IDEO. 
Consideramos que la colección, denominada "Un Cartel para el fin del mundo" y publicada 
en la web a través de la red social como forma de divulgación e interacción, es sólo una de 
las formas posibles de responder a las preguntas aquí planteadas. 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: CARTAZ DIGITAL, TRES ECOLOGIAS, ARTES VISUALES Y 

AUTORIA EN DISEÑO 
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INTRODUÇÃO 

A dissertação “Arte, ecologia e design autoral: um cartaz para o fim do 

mundo”, consiste em um estudo na linha de pesquisa “Processos de criação e 

poéticas do cotidiano”, vinculada ao Programa de Pós Graduação em Artes Visuais 

da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e objetiva traduzir poeticamente o 

conceito das três ecologias de Félix Guattari (2001), por meio de uma coleção de 

cartazes digitais autorais. Sendo assim, pretendemos contribuir com a pesquisa e 

com a produção de conhecimento e saberes na área de Artes Visuais e das 

visualidades. 

Atualmente, podemos inferir que vivemos numa profusão caótica e 

ininterrupta de imagens frequentemente impulsionadoras do consumo que 

contribuem para a manutenção da ordem de exploração e domínio inerentes ao 

sistema econômico dominante. Uma analogia possível seria imaginar que se os 

meios de comunicação, ou seja, a disseminação de informações por meio da 

televisão, dos jornais, dos portais de notícias e das redes sociais, fosse uma laranja, 

e o sumo fosse os conhecimentos que nos ajudariam a prosperar e evoluir como 

espécie, ao espremermos tal laranja, hoje, por maior e mais bonita que nos 

parecesse, não obteríamos quase nada de sumo. 

Mas, e se a partir do cenário atual pudéssemos ressignificar certas imagens 

atuais e, como uma forma de “contramensagem”, as usássemos para contribuir 

como um antídoto às cataratas de lixo que a indústria cultural despeja sobre nós? E, 

se ao invés de criar imagens vazias, criássemos imagens com o intuito de 

problematizar as coisas circundantes, capazes de gerar algum questionamento? E, 

se ao invés de cooperarmos para o aumento de imagens que pouco ou nada 

acrescentam ao nosso cotidiano, criássemos, a longo prazo, imagens que 

disseminassem algum conteúdo relevante? Isso tudo seria possível? Se sim, qual 

seria o caminho? Quais seriam os conteúdos e de que forma produzi-los? 

É possível que muitos façam, ou fizeram, esses mesmos questionamentos. 

E pesquisadores, artistas e designers já contribuíram de diferentes maneiras na 

tentativa de respondê-los. Um helicóptero e um avião, por exemplo, são diferentes 

respostas à mesma pergunta “como voar?”. Esta pesquisa não tem como intuito 
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trazer respostas definitivas a essas questões, mas, sim, problematizar as 

responsabilidades éticas e estéticas que artistas/designers têm como produtores 

imagéticos, e dessa forma, contribuir com a produção de conhecimento no campo 

das artes visuais a partir, dentre outras coisas, da produção de cartazes. 

Deste modo, proponho1 projetar uma coleção de cartazes digitais de perfil 

autoral que problematizem o que Félix Guattari (2001) denomina como as “três 

ecologias”, quais sejam: mental, social e ambiental. Mais especificamente, busquei: 

 Levantar conceitos teóricos, por meio de pesquisa bibliográfica, sobre 

cartazes, autoria, ciberespaço e as fronteiras e interseções entre Arte e 

Design; 

 Compreender as “três ecologias” e a “ecosofia”, sob o ponto de vista de 

Guattari, para problematizá-las em uma coleção de cartazes; 

 Por meio de uma metodologia projetual, criar um modelo de cartaz que 

contribua para a realização da coleção; 

 Elencar as possibilidades e os poréns do local expositivo escolhido; 

 Investigar e relacionar a produção de cartazes de artistas/designers já 

consagrados com a minha própria produção de cartazes digitais sobre a 

temática das três ecologias; 

 Criar página em rede social para publicação da coleção dos cartazes digitais 

sobre a temática das três ecologias, por mim produzida; 

 Dissertar sobre as experiências e os resultados obtidos; 

Esta dissertação se configura como uma pesquisa poética de caráter 

exploratório e utiliza como procedimentos levantamento bibliográfico, reflexões 

críticas envolvendo cartazes pela ótica ecosófica de Guattari (2001) e a uma 

metodologia projetual para a produção dos cartazes digitais. Nos capítulos a seguir 

discorremos sobre as Três Ecologias e a Ecosofia de Félix Guattari (2001), as 

relações entre os campos das Artes Visuais e do Design, definimos o que 

consideramos autoria, defendemos o porquê decidimos usar o meio digital como 

espaço potencializador da divulgação da coleção e esclarecemos o que 

                                                            
1
 É válido informar que, para que este trabalho não gere estranhezas e se torne mais claro, será 

utilizado o tempo verbal na primeira pessoa no singular quando o autor estiver se referindo acerca da 
sua produção e sua trajetória; e na primeira pessoa do plural quando o autor realizar as discussões 
teóricas e citações de outros trabalhos acadêmicos.   



11 
 

 

consideramos cartazes digitais autorais. A produção dos cartazes ocorreu 

conjuntamente à realização dos objetivos específicos citados acima.  
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BREVE TRAJETÓRIA DE ALUNO A PROFESSOR 

Faço uma reflexão sobre os motivos que me levaram a trilhar o caminho como 

pesquisador, e quando paro e penso na minha trajetória, eu me recordo que, sendo 

filho e neto de professores, aos 18 anos eu só tinha uma certeza na vida: não ser 

professor. Que ironia, escrevo essa introdução sentado na frente de um computador 

em uma sala onde dei minha primeira aula como professor, e posso dizer que me 

sinto realizado. 

Quando resolvi me mudar de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, para 

Pelotas, no Rio Grande do Sul, para cursar Design Digital na Universidade Federal 

de Pelotas (UFPel), eu tinha em mente a frase de Confúcio “Escolha um trabalho 

que você ame e você nunca terá que trabalhar um dia em sua vida”. Eu acreditava 

que viajaria o mundo trabalhando como freelancer, isso porque as coisas que eu 

mais gostava eram viajar, design, artes e tecnologia, e o curso em que eu estava 

ingressando me proporcionaria trabalhar com tudo isso e em qualquer lugar no 

mundo. Mas, antes de partir, lembro-me do conselho dos meus pais: “envolva-se e 

experimente tudo o que puder no meio universitário”. Eu vejo que essa frase resume 

muito do que foi a minha trajetória acadêmica. 

Ao ingressar no Curso de Design Digital em Pelotas busquei o Centro 

Acadêmico do Design para me informar e me inserir nas atividades acadêmicas. 

Então, descobri que o Centro Acadêmico havia sido extinto e que os alunos dos 

Cursos de Design Digital e Design Gráfico se odiavam devido a um trote dado pelos 

alunos do Design Gráfico na primeira turma do Design Digital. Essa inimizade entre 

cursos irmãos, que dividem, inclusive, o mesmo colegiado, bem como a ausência de 

um centro acadêmico motivou em mim e em alguns colegas a fundar o Centro 

Acadêmico do Design (CADe). 

O CADe foi a minha primeira incursão fora das aulas da graduação, mas não 

a única, pois logo me envolvi com o Modela UFPel, um projeto de extensão do 

Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPel, no qual fui bolsista PROEXT, e que 

tinha como objetivo modelar, por meio de softwares 3D, os prédios da universidade. 

Também comecei a me envolver com o Diretório Central de Estudante (DCE) e a 

participar do Conselho de DA's e CA's onde tive a oportunidade de presidi-lo por dois 

anos. Porém, algo ainda me preocupava, como unir os dois Cursos de Design da 

UFPel? 
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Surgiu, então, a ideia de criarmos o Integra Design, uma semana acadêmica 

que tinha como objetivo não só unir os dois cursos já existentes da UFPel, como 

também se aproximar do curso de Bacharelado em Design do Instituto Federal Sul-

rio-grandense (IFSUL) que  estava em processo de consolidação. Graças ao 

trabalho e esforço em equipe, a semana acadêmica integrada foi um sucesso, 

forjando várias amizades e estreitando as relações entre os estudantes de design 

em Pelotas, que passaram a conhecer uns aos outros e a trabalhar coletivamente. 

Paralelamente, comecei a trabalhar no projeto “Casa do Carinho”, no qual fui 

bolsista PROBEC, junto ao programa Arte, Inclusão e Cidadania da UFPel por dois 

anos. O trabalho era realizado em um orfanato onde ensinávamos crianças de 

quatro a sete anos a utilizaram computador. Este trabalho foi muito gratificante e a 

partir dele comecei a me interessar em ser professor e também a me questionar 

sobre o que eu estava produzindo como estudante de design e quais seriam os 

valores que eu gostaria de fazer reverberar através da minha produção. 

Ao refletir melhor sobre a minha produção percebi o quão fúteis pareciam os 

projetos que eu desenvolvia como estudante de design em sala de aula, 

comparados aos projetos nos quais eu era engajado fora dela. Esta constatação 

levou-me a pesquisar e a me interessar por designers e artistas que trabalham 

engajados em projetos políticos, sociais e ambientais, como, por exemplo, Pierre 

Bernard, Gerard Paris-Clavel e François Miehe.  Diante disso, ingressei no grupo de 

pesquisa “Design Digital na Cibercultura: interfaces, processos e metodologias”, 

vinculado ao Curso de Design Digital da UFPel, coordenado na época pela 

professora Gabriela da Silva Zago, onde comecei a pesquisar sobre cibercultura e 

ativismos político nas redes sociais (ciberativismo). 

Empenhado em desenvolver um trabalho que fugisse da minha zona de 

conforto e no qual eu pudesse discutir diversidades de temas construí, em conjunto 

com a professora Ana Paula Cruz Penkala Dias, o “Ciclo de Cinema e Debates em 

Design de Produção” (Fig. 1), com o intuito de assistir e, posteriormente, discutir 

uma gama de filmes, como, por exemplo, Gattaca, Oldboy, Pulp Fiction e Blade 

Runner. 
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Figura 1: Fotografia Ciclo de Cinema e Debates em Design de Produção. 

 

Fonte: Acervo do autor (2013) 

 

Este projeto foi muito gratificante e ajudou-me a consolidar ainda mais a 

vontade de tornar-me professor uma vez que era preciso a preparação de aulas 

expositivas nas quais, a partir de questionamentos elaborados, eu tentava motivar 

os participantes do ciclo a explanarem oralmente suas percepções sobre o filme. 

Na segunda edição do ciclo de cinema, o projeto cresceu e eu comecei a 

receber bolsa (PROEXT).  Para cumprir todas as horas exigidas pelo programa, 

comecei a trabalhar na Câmara de Extensão do Centro de Artes, onde desenvolvia 

cartazes para o tal ciclo de cinema (Fig. 2) além de diversos outros para diferentes 

projetos de extensão. 

Figura 2: Cartazes Ciclo de Cinema 

 

Fonte: O autor (2013 e 2014) 
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Foi nesse período que eu comecei a me interessar pela produção de 

cartazes autorais, pois percebi que, além da sua importância como um meio de 

publicidade e de informação visual, o cartaz também possui um grande valor 

histórico, pois estava presente em importantes movimentos de caráter artístico e/ou 

político. 

No último ano da graduação eu estava inserido em diversos projetos. Além 

dos já citados, eu fui membro da constituinte, representante do Centro de Artes e, 

durante um período, coordenador geral do R Integração2. Todavia, para me formar, 

faltava ainda estagiar em uma empresa.  Foi quando me aventurei por um terreno, 

até então, desconhecido para mim: o mercado publicitário. Estagiei em uma 

empresa de marketing digital, como produtor imagético de banners (cartazes) para 

as redes sociais. O trabalho não era difícil, mas exaustivo. Além do cansaço no final 

do dia, eu sentia que estava sendo apenas mais um criador de subjetividades dentro 

do que Guattari chama de Capitalismo Mundial Integrado (CMI)3. Foi então que tive 

ainda mais certeza que eu queria ser professor. 

Após o meu contrato de estágio chegar ao fim e eu me graduar, inscrevi-me 

como aluno especial no Mestrado em Artes Visuais da UFPel, na disciplina „O 

Design Autoral‟, cadeira ofertada pela minha atual coorientadora. Na disciplina, tive 

contato com uma série de livros de diversos autores, e por meio dessas bibliografias, 

conheci “As três ecologias”, de Guattari. Livro pequeno, mas denso, que me obrigou 

a buscar, em diversas outras fontes, informações para entendê-lo melhor. Foi a 

partir daí que comecei a me munir das perguntas que me levaram aos primeiros 

esboços do que viria a ser esta dissertação. 

Minha jornada, da graduação ao ingresso no mestrado, durou cinco anos e 

meio (2010 – 2016); esse foi o tempo que levei para construir as minhas primeiras 

perguntas e a buscar as respostas que me levaram de aluno a pesquisador. Precisei 

deste tempo para perceber que, apesar de amar criar e projetar, não queria fazer 

isso apenas para trabalhar alimentando um sistema já tão saturado, queria me tornar 

professor, oportunidade que tive ao passar, durante o mestrado, no concurso para 

professor substituto no IFSul. Por esta razão, hoje busco envolver-me com projetos 

                                                            
2
 O R Design é um encontro regional itinerante, sem fins lucrativos, de estudantes de Design 

realizado anualmente por estudantes para estudantes e visa à integração de diferentes âmbitos que 
constituem a profissão de designer, e em 2015 foi realizado em Pelotas. 
3
 Para mais informações sobre o CMI de Felix Guattari vide pagina 18. 
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de perfis mais sociais, políticos e autorais, situados na fronteira entre o Design e as 

Artes Visuais. Dessa forma, não me identifico apenas como sendo um designer, 

mas, sim, como um artista/designer ou designer/artista; às vezes mais artista que 

designer, às vezes mais designer que artista, entretanto, sempre como um habitante 

dessa fronteira. 
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1. AS TRÊS ECOLOGIAS E A ECOSOFIA DE FÉLIX GUATTARI 

O livro "As Três ecologias" (2001), discutido nesse capítulo, apresenta 

alguns conceitos fundamentais nos quais nos apoiamos para desenvolver essa 

dissertação. O autor traz a discussão das três ecologias (mental, social e ambiental) 

que serão abordadas com mais profundidade e contextualizadas à essa pesquisa no 

decorrer dela. Outro termo utilizado por Guattari (2001), e indispensável à nossa 

discussão, é o conceito de "ecosofia", que designa, segundo ele, a fusão entre 

ecologia e filosofia. 

Conforme Cunha (2002) a palavra filosofia chegou na língua portuguesa 

através da palavra latina philosophia que se originou, por sua vez, a partir do termo 

grego homônimo formado pela junção das palavras philos (ou philia), que significa 

“gostar muito”, "sentir falta de" ou "querer buscar algo", e sophia, que quer dizer “o 

conhecimento”, “a sabedoria”. O termo ecologia foi criado em 1866 pelo biólogo e 

zoólogo alemão Ernst Haeckel (1834-1919), discípulo de Charles Darwin, e deriva 

das palavras gregas: oikos (casa) e logia (ciência). Ecosofia seria, numa amarração, 

“a busca por conhecer a casa dos seres vivos", ou seja, a buscar para entende e 

conhecer o mundo. 

O pensamento proposto por Guattari (2001) ao definir ecosofia, sugere uma 

tentativa de compreender a relação do sujeito com o ambiente que o cerca, por meio 

do tripé ecológico filosófico "do meio ambiente, o das relações sociais e o da 

subjetividade humana" (2001, p.08), o que configura as três ecologias. E como 

qualquer tripé, as três ecologias, compreendidas como mental, social e ambiental, 

não se sustentam separadamente, são indivisíveis e afetam umas às outras. 

O meio ambiente expresso por Guattari não é entendido, simplesmente, 

como a recorrente definição encontrada no dicionário enquanto um “conjunto das 

condições biológicas, físicas e químicas nas quais os seres vivos se desenvolvem” 

(AURÉLIO, 2015, n.p.). O autor afirma que não se pode pensar sobre o meio 

ambiente como algo separado dos seres humanos e da sociedade, mas, sim, como 

responsabilidade ética dos mesmos. 

Apesar de estarem [a sociedade] começando a tomar consciência 
dos perigos mais evidentes que ameaçam o meio ambiente natural 
de nossas sociedades, elas geralmente se contentam em abordar o 
campo dos danos industriais e, ainda assim, unicamente numa 
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perspectiva tecnocrática, ao passo que só a articulação ético-política 
– a que eu chamo de ecosofia – entre os três registros ecológicos (o 
do meio ambiente, o das relações sociais e o da subjetividade 
humana) é que poderia esclarecer convenientemente tais questões. 
(GUATTARI, 2001, p. 08) 

 

Guattari indica a urgência de uma articulação ética e estética que ele 

configura como sendo a própria ecosofia: “Um entendimento sobre a vida em seus 

múltiplos aspectos inter-relacionados, passando pela subjetividade humana, a vida 

social e o ambiente, considerando estes elementos em sua complexidade e nunca 

de forma indissociada.”(AZEVEDO, 2010, p. 22) 

Invocando paradigmas éticos, gostaria principalmente de sublinhar a 
responsabilidade e o necessário "engajamento" não somente dos 
operadores "psi", mas de todos aqueles que estão em posição de 
intervir nas instâncias psíquicas individuais e coletivas (através da 
educação, saúde, cultura, esporte, arte, mídia, moda etc). É 
eticamente insustentável se abrigar, como tão frequentemente fazem 
tais operadores, atrás de uma neutralidade transferencial 
pretensamente fundada sobre um controle do inconsciente e um 
corpus científico. De fato, o conjunto dos campos "psi" se instaura no 
prolongamento e em interface aos campos estéticos. (Guattari, 2001, 
p. 21) 

 

De acordo com Canto e Almeida (2008), foi necessário esforço conjunto das 

ciências e da política, ao longo dos últimos anos, para começar a construir um meio 

ambiente global e particular no qual natureza e sociedade passassem a ser 

entendidas como unidade. Atualmente, questões relacionadas ao meio ambiente 

vêm sendo bastante discutidas4, e só dessa forma as pessoas começaram a se 

sentir responsáveis pelos problemas ambientais como, por exemplo, pelo 

aquecimento global. 

Pois, ao compreender que não é possível separar sociedade e natureza e 

que isso configura o meio ambiente global em que estamos todos inseridos, é 

possível inferir que a responsabilidade de cuidar do meio ambiente é de todos, 

inclusive dos artistas e designers que, por serem produtores imagéticos podem, por 

exemplo, propor, por meio de suas criações, soluções para melhorar o meio 

ambiente em que estamos inseridos. Bourriaud afirma que: 

                                                            
4
 Em 2011, foi decretada a criação da Comissão Nacional para a Conferência das Nações Unidas 

sobre Desenvolvimento Sustentável. 
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Cada indivíduo, e ainda mais cada artista, visto que circula entre os 
signos, deve se considerar responsável pelas formas e por seu 
funcionamento social o surgimento de um “consumo cidadão” através 
da conscientização coletiva a respeito das condições desumanas de 
trabalho... ou dos desgastes ecológicos provocados por tal ou tal 
atividade industrial faz parte dessa responsabilidade. (BOURRIAUD, 
2009. p.108) 

 

Segundo Guattari (2001), a ecosofia mental está ligada, por sua vez, à 

relação do sujeito com o seu corpo e com seu espaço íntimo individual (mundo 

interno) ao qual ele se relaciona com o universo ambiental e social (mundo externo). 

A ecosofia social consiste, portanto, no desenvolvimento de habilidades sociais que 

visam, de acordo com Guattari (2001), mudar e reinventar maneiras de ser da 

família, do contexto urbano, do trabalho, etc. Podemos supor que hoje é 

inconcebível tentarmos retornar a modelos anteriores, equivalentes a períodos onde 

a densidade demográfica era menor e as relações sociais não eram tão líquidas 

como afirma Bauman (2001). Ou seja, para Guattari, o cerne da ecosofia social está 

intrinsicamente ligado à reconstrução do conjunto de subjetividades morais do ser-

em-grupo. Inferimos que os artistas/designers podem atuar na construção dessas 

subjetividades, e os cartazes digitais seriam uma entre as possíveis maneiras para 

explora-las. 

É importante afirmar que o Capitalismo Mundial Integrado (CMI) se trata do 

predomínio dos valores capitalistas por meio da produção de subjetividade, ou seja, 

para que as empresas aumentem o consumo de seus produtos ou serviços é 

necessário uma série de dispositivos influenciadores de subjetividade, e são as 

diferentes mídias (TV, internet, rádio, jornal e etc.) que compõem esse maquinário 

responsável por tornar o capitalismo mundial integrado. Portanto, consideramos que 

é responsabilidade dos produtores imagéticos (artistas, designers, diretores de arte, 

publicitários, etc.) serem conscientes de que a sua produção influencia diretamente 

nas relações mentais, sociais e ecológicas, e que eles podem estar a serviço do 

CMI; fazer partes de ações/intervenções solidárias em busca de uma prosperidade 

coletiva não contribuindo para a manutenção do CMI5; ou ainda, fazer partes de 

ações solidárias, mas depender do sistema para sobreviver. É o caso da maioria dos 

designers ou artistas que estão presos à lógica do capital, pois mesmo não 

                                                            
5
 Pessoas que encontram formas de sobrevivência alternativas ao modo de produção capitalista não 

corroborando para sua manutenção. Exemplo: Ecovilas, comunidades sustentáveis, comunidades 
alternativas e comunidades anarquistas. 
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acreditando/concordando com o sistema, dependem dele para se manter. Esses 

trabalhadores precisam vender sua força de trabalho para o CMI, a fim de terem 

condições de sobrevivência. E no tempo de não trabalho fazem ações solidárias 

contribuindo para a transformação da sociedade. 

Cientes disso, decidimos que a coleção de cartazes digitais autorais 

funcionária como uma micro intervenção, pois de acordo com Azevedo (2010), as 

micro intervenções podem funcionar como um antídoto (contramensagem) eficaz à 

alienação criada pelas mídias e pelo CMI, pois são capazes de gerar experiências 

de reflexão e autoanálise. Segundo a ecosofia de Guattari (2001) para a 

manutenção do equilíbrio natural é cada vez mais necessário que haja a intervenção 

humana. Sendo assim acreditamos que os cartazes aqui propostos podem ser uma 

das possíveis formas dessa intervenção.  

 

1.1. O LOBO E O HOMEM 

Para compreendermos as motivações do desenvolvimento dessa coleção de 

cartazes, e começarmos a pensar em como usá-los como uma micro intervenção, foi 

importante mergulhar nas três ecologias, principalmente nos valores ambientais, 

individuais (mental) e sociais, desta forma, nesse subcapitulo, as relacionaremos de 

modo a evidenciar sua imanência trazendo outros autores, como por exemplo, 

Papanek (1995) para dialogar com Félix Guattari (2001). 

Quando a força da Igreja Católica se esvaneceu (século XVIII), o Iluminismo 

floresceu e a sociedade passou a ser regida, majoritariamente, pelo pensamento dito 

racional, com o qual o homem poderia evoluir guiado pela razão e, portanto, seria 

dono do seu próprio destino. Pois, ao contrário dos animais (não humanos) que 

desconhecem o seu destino, os seres humanos poderiam optar por bons propósitos, 

aqueles que fariam a sociedade avançar e evoluir como um todo, pois todos, como 

indivíduos racionais, optariam por fazer o que fosse melhor para nossa sociedade. 

Mas, três séculos depois do Iluminismo florescer, mesmo que muitas coisas tenham 

mudado e melhorado, ainda vivemos em uma sociedade egoísta, narcisista e 

estamos longe de controlarmos o nosso destino.  Talvez, porque a racionalidade e o 

ganho não têm a ver, necessariamente, com uma suposta “evolução”. Por isso, 
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segundo Guattari (2009), necessitamos de intervenções que rompam com essa 

perspectiva narcisista. 

De acordo com Philip Meggs (2009), a Revolução Industrial (1760-1840), 

iniciada na Inglaterra, foi impulsionada devido ao aperfeiçoamento, por James Watt, 

das máquinas a vapor, que logo substituíram a força animal e humana como fonte 

primária de energia. O período possibilitou o crescimento do sistema fabril e o rápido 

crescimento das cidades. Na medida em que as pessoas abandonavam a vida nos 

campos e buscavam empregos nas fábricas, o poder político foi sendo deslocado da 

aristocracia para os fabricantes capitalistas, que fomentaram uma "[...] sensação de 

domínio sobre a natureza e a fé na capacidade de explorar os recursos da Terra 

para satisfazer as necessidades materiais” (MEGGS, 2009, p. 175). 

Segundo Meggs (2009), essa fé na capacidade de explorar os recursos da 

Terra e a demanda criada por uma população urbana em rápida expansão com um 

poder aquisitivo cada vez maior, estimulou os avanços tecnológicos, possibilitando a 

produção em massa, aumentando a oferta e reduzindo os custos de mercadoria. 

Dessa forma, as pessoas tinham cada vez mais produtos e mais baratos, 

impulsionando um mercado de massa e criando uma demanda ainda maior por 

produtos, resultando em um ciclo de oferta e procura. Consequentemente, esse ciclo 

tornou-se a força por trás da Revolução Industrial que possibilitou às artes gráficas 

desempenharem um papel importante na comercialização dos produtos fabris. 

Conforme Meggs (2009), o vertiginoso avanço tecnológico em consequência 

da Revolução Industrial melhorou a qualidade de vida das populações na Europa e 

nos Estados Unidos, porém: 

Os críticos da nova era industrial lamentavam que a civilização 
estivesse abandonando os valores humanistas em troca de uma 
preocupação com bens materiais e que as pessoas estivessem 
perdendo seus laços com a natureza, a experiência estética e os 
valores espirituais. (MEGGS, 2009, p. 175) 

Crítica que parece definir muito bem a nossa sociedade atualmente. 

Thomas Hobbes, filósofo político inglês, em O Cidadão (1642), proferiu o 

famoso enunciado “homo homini lúpus”, isto é, o homem é o lobo do homem. A frase 

original é de autoria do dramaturgo romano Platus (século III-II a.C.) e faz parte de 

uma das suas comédias, "Asinaria". Mas foi Hobbes quem a tornou célebre, usando-
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a como metáfora para exemplificar sua crença de que os maiores desafios que 

enfrentamos como humanos são criados por nós mesmos. Para nós, é comum que 

os mais fortes, com maior poder aquisitivo ou mais influentes, explorem os mais 

fracos ao invés de protegê-los. Isso revela, de acordo com Hobbes, que o ser 

humano é o maior predador de si, já que faz mal a ele mesmo. 

Podemos observar que, hoje, o ser humano não é só o lobo de sua própria 

espécie, mas também o de toda a natureza. Nos primórdios da humanidade, quando 

o ser humano ainda aprendia a dominar o fogo, existia uma relação menos 

destrutiva e mais harmônica entre ambos, pois o que o ser humano consumia da 

natureza era passível de ser reposto. Com o crescimento e com a expansão da 

sociedade humana e a revolução industrial, é perceptível que essa relação entre 

homem/natureza tenha se tornado cada vez menos equilibrada e as eventuais 

catástrofes naturais deflagram o poder da natureza que tem se amplificado com 

nossa falta de cuidado em relação a ela. Segundo a empresa Global Footprint 

Network (2016), consumimos em apenas oito meses o que o planeta Terra leva doze 

meses para produzir, ou seja, estamos usando mais recursos naturais do que a 

natureza consegue repor. Em outras palavras, a nossa pegada ecológica 6 

aumentou. 

O filme Pathfinder (2007), apresenta em um dos diálogos entre seus 

personagens o provérbio indígena "No coração de cada homem existe dois lobos 

que vivem brigando. Um é o amor e o outro é o ódio. E quem ganha? O que você 

alimentar mais" (2007, tradução nossa). Desta forma, nos é apresentado outro 

paradigma sobre o homem ser o lobo do homem, pois é possível concluir que todo 

homem tem potencial tanto para praticar o bem quanto o mal (um lobo pode ser bom 

ou não, depende de como o criamos, cuidamos). São as nossas escolhas que vão 

nos levar a nos tornar predadores de nós mesmos. 

Busco dissertar a respeito das responsabilidades individuais que temos, 

mais especificamente, em se tratando das produções imagéticas. Como exemplo, 

podemos apresentar os trabalhos (Fig. 14 e 15) de Hundertwasser, artista e 

arquiteto austríaco que promovia, desde a concepção de suas criações, um forte 

                                                            
6
 Pegada ecológica ou ecological footprint refere-se, à quantidade de água e terra que é necessária 

para sustentar uma determinada população, tendo em conta todos os recursos materiais e 
energéticos, gastos por ela. 
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compromisso ecológico e humano. É nesse sentido que o designer Victor Papanek 

(1995) publicou o livro “The Green Imperative: Ecology and Ethics in Design and 

Architecture”, convidando-nos a questionar sobre o impacto ambiental e social das 

nossas produções.  

O ato de consumir não é, em si, o problema; o consumo se faz necessário 

para que haja a vida. Até uma planta precisa consumir água e nutrientes da terra 

para se desenvolver e viver. Porém, o problema se dá quando o consumo de bens e 

serviços é demasiado, o que acarreta na exploração excessiva de recursos naturais 

e interfere no equilíbrio do planeta. Quando Papanek (1995) nos responsabiliza pelo 

impacto ambiental e social das nossas produções, ele afirma que não só estamos 

produzindo bens de consumo como estamos incentivando um consumo demasiado 

e desnecessário, pois para ele somente uma pequena parte de nossa 

responsabilidade residir na área estética.  

Victor Papanek foi um designer e educador, que viveu nos EUA no auge do 

movimento da contracultura na década de 70, e afirmava que devemos, como 

produtores imagéticos, ponderar se o que produzimos se faz necessário, e, se sim, o 

quanto é necessário (PAPANEK, 1995). Pois para Papanek (1995) o design e 

arquitetura eram as ferramentas mais poderosas com a qual o homem pode moldar 

seus equipamentos e ambientes (e, por extensão, a sociedade e ele mesmo). As 

pessoas, a sociedade, os governos e as empresas, também são responsáveis por 

alimentar o consumo, porém cada um desses agentes possui responsabilidades 

diferentes neste processo. Cientes, então, da nossa responsabilidade como 

produtores imagéticos, as questões que ficam são: Como, através de uma coleção 

de cartazes, podemos problematizar as três ecologias, de modo a contribuir com a 

compreensão das pessoas e de diversos agentes sociais que todos vivemos 

integrados com a sociedade e a natureza? 
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2. ARTISTA/DESIGNER OU DESIGNER/ARTISTA? 

O presente capítulo não objetiva encerrar a discussão acerca do tema “artista 

ou designer” nem trazer respostas definitivas acerca do que são as artes visuais ou 

do que é design, mas, sim, apresentar conceitos e dissertar sobre eles, relacionando 

as interseções das conjunções possíveis entre ambos os campos e suas fronteiras, 

o que servirá para situar essa pesquisa dentro do universo teórico e prático das 

artes visuais. 

É necessário ressaltar que as artes visuais não são compreendidas aqui 

como ferramentas do design, nem o design é compreendido como ferramenta das 

artes visuais. Tampouco são compreendidos de forma dissociada. Mas, sim, como 

áreas de produção humana geradora de objetos artísticos e culturais ou, ainda, 

como o que se entende por obras abertas. Umberto Eco (2005) afirma que toda obra 

de arte é aberta, pois uma obra não comporta apenas uma interpretação, e sim 

possibilita múltiplas interpretações. Ao compararmos o ato de leitura de um livro ao 

ato de leitura que um espectador faz de uma obra de arte podemos compreender 

que cada uma dessas leituras individuais se configura em uma tradução poética de 

recriação ou de tradução criativa.  

Se considerarmos que o design e as artes visuais se utiliza de “elementos da 

linguagem visual” (comuns aos campos) tais como cor, imagens e signos para 

transmitir uma ideia, informação ou promover múltiplas interpretações, podemos 

perceber os cartazes – objetos dessa pesquisa – igualmente como obras abertas 

capazes de expressar diferentes afetos, variadas emoções e de gerar reflexões. 

Além disso, ambos os campos trabalham com processos de criação para a produção 

de artefatos visuais e, historicamente, artistas/designers como, por exemplo, 

Toulouse-Lautrec e Hundertwasser subverteram essas fronteiras.  

No começo do século passado, segundo Duarte Júnior (2010), tentou-se 

realizar um casamento entre a arte e a indústria, dando origem aos fundamentos do 

design (ou desenho industrial). Artistas, seduzidos pelas novas tecnologias e pela 

emergente sociedade industrial da época, criaram a escola alemã denominada 

Bauhaus7. 

                                                            
7
 "Fundada em 1919 e tendo Walter Gropius como um de seus idealizadores, em seu âmbito foram 

desenvolvidos não só os princípios norteadores da arquitetura moderna, como os fundamentos do 
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De acordo com Duarte Júnior (2010), esses pioneiros do design acreditavam 

que a praticidade e a beleza estética dos produtos industriais somados à revolução 

tecnológica haveriam de criar um mundo melhor, contribuindo para uma nova ordem 

social. Porém, ao contrário do que esses idealizadores pensaram, uma boa parte do 

design foi assimilado pela ordem industrial e incorporado ao próprio processo de 

produção de mercadorias, reduzindo o papel de muitos designers atuais a meros 

padronizadores. Ou seja, muitas vezes os designers de hoje têm que produzir 

projetos em um "estilo neutro", de modo a “nunca expressar peculiaridades e 

idiossincrasias do desenhista, nem derivar-se de estilos tradicionalmente 

consagrados como expressão deste ou daquele povo” (DUARTE JÚNIOR, 2010 p. 

151) para que seus trabalhos possam ser consumidos em qualquer lugar e cultura 

sem gerar estranheza. Dessa forma, Duarte Júnior (2010) destaca a opinião do 

mercado sobre o fazer de um designer. 

Porém, acreditamos que o design poderia, também, ser considerado assim, 

agente transformador. Para Flusser (2007, p. 14), “a base de toda a cultura é a 

tentativa de enganar a natureza por meio da tecnologia (...)”, ou seja, criamos um 

guarda-chuva para nos mantermos secos quando andamos na chuva, criamos o 

aquecedor para nos mantermos quentes no inverno. E o design é um dos 

responsáveis por criar soluções para problemas, ou seja, criar novas tecnologias 

uma vez que, conforme a etimologia da palavra, design significa técnica, arte, ofício 

ou estudos (CUNHA, 2002). Em nossa opinião, os artistas/designers podem ser 

capazes de inovar com seus projetos, o que significa que eles não são, 

necessariamente, dependentes do mercado para produzir. Podendo, portanto, usar 

suas técnicas para protestar ou criar novas tecnologias com um caráter mais social e 

sustentável. 

Também é necessário destacar que o design, de acordo com Duarte Júnior 

(2010), adveio das artes visuais por meio de um casamento entre a arte e a 

indústria; por isso ele pode ser entendido como um campo interdisciplinar de 

saberes e práticas que possibilita o desenvolvimento de trabalhos autorais, área que 

se destaca nesta pesquisa, pois situa-se nas fronteiras e intersecções entre os 

campos das artes e do design, fator que reforça a pertinência desta discussão. 

                                                                                                                                                                                          
desenho industrial (ou design) que visavam, através do trabalho de artistas plásticos, produzir objetos 
de uso cotidiano (como cadeiras, mesas, abajures, etc.) com preocupações estéticas. (DUARTE 
JÚNIOR, 2010) 
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2.1. O DESIGN AUTORAL 

Para tratar do design em questão nesta pesquisa, cujas características serão 

discorridas a seguir, buscamos a relação dele com o conceito de autoria. De acordo 

com Michael Rock (1996) o significado da palavra 'autor' mudou significativamente 

ao longo da história e tem sido muito discutido nos últimos cinquenta anos. As 

primeiras definições indicam a pessoa que origina ou dá existência a algo, como, por 

exemplo, fundador, criador ou governante, portanto, não associada à literatura, à 

arte ou ao design. 

A partir de Roland Barthes e seu ensaio a “Morte do Autor”, em 1968, 

iniciou-se uma interessante discussão. Barthes (2004, p. 06) afirma que “o 

nascimento do leitor tem de pagar-se com a morte do Autor”. Podemos inferir, deste 

modo, que essa ideia não se aplica só ao universo da literatura e da escrita, mas, 

também, pode ser expandida a outros universos como o da arte/design. Ao 

analisarmos o ensaio de Barthes podemos imaginar que cada pessoa que observa 

uma obra de arte (como, por exemplo, uma escultura) terá sua interpretação 

particular; ou seja, de acordo com Barthes (2004), a obra pertence a quem a 

observa e interpreta e não à intencionalidade de seu criador não sendo, assim, um 

mero arranjo destinado a conceder apenas um sentido. Para Eco (2005), uma obra 

pode ser projetada numa proposição aberta ou “inacabada”, no sentido de precisar 

da cooperação do espectador para ser concluída, pois cada leitor é capaz de ler 

uma obra sob influência inevitável de seu repertório singular, ou seja, a noção de 

“obra aberta” problematiza o esquema clássico da comunicação que supõe a 

existência de um receptor passivo. 

Como uma suposta resposta a Barthes, Michel Foucault, em 1969, faz uso 

da pergunta retórica “O que é o Autor?‟ como título do capítulo de seu livro "Ditos e 

Escritos" (2001), no qual expõe as principais características e funções de ser um 

autor (pois ele não acreditava na morte do autor) através de análise histórica de 

como as relações autor versus obra mudaram ao longo do tempo. Foucault conclui 

que a função do autor está ligada intrinsecamente aos sistemas sociais e culturais 
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que se apropriam do discurso, ou seja, a função do autor8 não é igual em todos os 

discursos, em todos os lugares e em todas as épocas. 

Paralelamente aos estudos de Barthes e Foucault, o cineasta e crítico de 

cinema francês François Truffaut (apud TORRES, 2012), juntamente com outros 

críticos e cineastas contemporâneos, centralizou a responsabilidade da obra fílmica 

ao diretor, tal como a um pintor, escritor ou escultor em obras artísticas. Truffaut 

definiu que um filme não era mais obra do resultado de trabalho coletivo com mero 

propósito comercial e de lazer em massa, mas, sim, (por meio de um conjunto de 

critérios que ele estabeleceu) expressão idiossincrática do diretor 9(TRUFFAUT apud 

TORRES, 2012).  

Barthes e Foucault são, portanto, os responsáveis por evidenciar a 

discussão sobre a questão da autoria em diversas áreas. Entretanto, no design, 

Rock (1996) apresentou alguns modelos de autoria baseados em diferentes tipos de 

práticas utilizadas no design. Alguns dos modelos de design autoral por ele 

elencados são “livros de artista”, “poesia concreta”, “designers que usam a mídia do 

design em criações auto referenciadas”, “publicações”, “ilustrações”, “ativismo 

político no design”, dentre outros como no exemplo a seguir. Todos esses exemplos, 

de acordo com Weymar (2010), são de trabalhos nos quais os designers 

transcendem a produção comercial orientada ao serviço ao perseguir projetos de 

caráter mais pessoal, social ou investigativo. 

                                                            
8
 A função do autor é, de forma sucinta, como Foucault (2001) caracteriza o modo de ser dos 

discursos nas diferentes sociedades e épocas onde estes ocorrem. 
9
 Truffaut (2000 apud TORRES, 2012), estabeleceu que um filme se trata da expressão pessoal e 

individual do seu diretor. 



28 
 

 

Figura 3: Modelo de design autoral, La culture n'a pas de part(...). Grapus (1984). 

 

Fonte: Barros (2014) 

É válido afirmar, igualmente, que a investigação para compreender e findar 

essa emaranhada relação de autoria não é o propósito do presente trabalho, apesar 

de acharmos necessário pesquisá-la para melhor relacionar e compreender a 

relevância da autoria na produção de cartazes de ativismo dito autorais. A pesquisa 

foi conduzida nesse sentido para trazer, à luz da compreensão, o conceito de autor 

que defende uma causa em suas produções (ativismo político ou ideológico), o que 

para Rock (1996) se configura em um tipo de autoria, pois essa dissertação também 

discute as motivações do autor ao criar uma coleção de cartazes. 

 

2.2. O ARTISTA DO ONDE 

Diferentes pesquisadores, artistas e designers responderiam as questões 

deixadas em aberto no capítulo anterior, de inúmeras formas; contudo, a maneira 

aqui encontrada para responder tais questões e atingir sensivelmente as pessoas 

sobre as poluições mentais, sociais e ambientais, e, logo não sustentáveis, dá-se 

através do projeto e desenvolvimento de uma coleção de cartazes que dialogue com 

a ecosofia de Guattari. Mas onde expor essa coleção de cartazes? O convencional 

seria expor em galerias de arte, mas será que não estaríamos restringindo o público 
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que teria acesso a esses cartazes? Será que se eles fossem projetados nas ruas 

como a ação10 feita pela Kindle (figura 4), não teriam mais repercussão? 

Figura 4: Frame, publicidade da Klindle/Amazon (2017) 

 

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=4Slb2GgV4D4> acessada: 30/03/2017 

 

Parafraseio Milton Nascimento ao dizer que “todo artista tem de ir aonde o 

povo está”11. De acordo com Duarte Júnior (2010), as ruas têm se tornado cada vez 

mais um simples elo entre a casa e o compromisso. E se não é mais nas ruas, onde 

as pessoas estão? Em casa? No trabalho? Estão em ambos os lugares (ou em 

outros), mas sempre conectados na internet por meio de computadores, celulares ou 

outros dispositivos eletrônicos. Além disso, são distraídas pela "poluição" de signos, 

imagens, sonoridades, propagandas, etc. E apesar da ação da Kindle ter sido feita 

nas ruas de São Paulo – SP, foram nas redes sociais que elas repercutiram, e foram 

lá que a maioria das pessoas ficaram sabendo dela. 

Até pouco tempo atrás a única maneira que os artistas tinham de expor seu 

trabalho ao público era passando por uma série de curadorias, como, por exemplo, 

                                                            
10

 Na ação publicitária da Klindle/Amazon, a empresa criticou o prefeito de São Paulo, Doria, que 
pintou as paredes da cidade de cinza, perguntando-se no vídeo: “Cobriram a cidade de cinza?” e 
exibindo imagens em muros de pontos conhecidos da cidade como no túnel da nove de Julho e a 
Avenida 23 de Maio. Em seguida, sobre essas paredes pintadas de cinza projetam trechos de livros 
de autores como George Orwell, Carlos Drumond de Andrade, J. K. Rowling entre outros. 
11

 Canção 'Nos Bailes da Vida', artista Milton Nascimento, lançada em 1981. 
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museus, gravadoras e editoras; o que muitas vezes podia limitar suas produções 

artísticas, pois o artista poderia produzir com a intenção de agradar o crivo. Com o 

advento das mídias sociais, os artistas puderam divulgar de forma horizontal suas 

produções sem ter que passar por um crivo12  oficial das artes, quase como os 

artistas que vão para as ruas. De acordo com Bourriaud (2009, p. 91) "A teoria 

modernista da arte postulava que a arte e os meios técnicos eram coetâneos [...] 

mas hoje constatamos, por exemplo, que a tecnologia e as práticas artísticas nem 

sempre andam juntas e que essa defasagem não causa incômodos a nenhuma das 

duas". Ou seja, mesmo artistas que não utilizam das tecnologias digitais em suas 

produções podem vir a utilizá-las na divulgação dessas produções. 

Consoante com o relatório “State of Connectivity 2015: A Reporton Global 

Internet Access” (estudo realizado em dezembro de 2015 pelo Facebook em 

parceria com a Internet.org) 3,2 bilhões de pessoas, ou seja, 44% da população 

mundial estão conectadas à internet no mundo. Em comparação ao mesmo estudo 

realizado em 2014, houve um crescimento de 200 milhões de pessoas, média que 

tem sido constante nas últimas décadas. 

De acordo com pesquisa no The Art Newspaper, publicada em abril de 2014, 

o museu mais visitado anualmente no mundo é o museu do Louvre, em Paris, com 

cerca de 9 milhões, de visitas anuais, em contraponto, o vídeo com maior número de 

visualizações do Youtube, PSY - GANGNAM STYLE(강남스타일) M/V, tem, até a 

presente data mais de 2.9 bilhões de visualizações – sendo julho de 2012 data da 

sua postagem – o vídeo conta com aproximadamente 600 milhões de visualizações 

em média por ano. Já a foto da reeleição do ex-presidente norte-americano Barack 

Obama13, de acordo com Journalists on Facebook, foi a mais curtida de todos os 

tempos com aproximadamente 4.5 milhões e mais de 500 mil compartilhamentos. 

                                                            
12

 Muitas redes sociais possuem moderadores, que são os responsáveis por excluir conteúdos como, 
por exemplo, pornografia ilegal ou violência brutal.  
13

 Os dados apresentados sobre a foto do ex-presidente norte-americano Barack Obama são apenas 
referentes ao número de “curtidas”, e não ao de visualizações; ou seja, clicar em "curtir" ou "like" 
embaixo de uma publicação no Facebook é só um modo fácil de dizer aos outros usuários da rede 
que você gostou do conteúdo ali divulgado, não indicando, portanto o número de visualizações. Em 
comparação, o Youtube tem um sistema semelhante ao "curtir" do Facebook, onde os usuários 
podem dizer de forma simples "gostei" ou "não gostei" de algum vídeo; o vídeo com o maior número 
de visualizações citado acima tem somados 15.074.305 "gostei" e "não gostei". 
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Esses dados servem para reforçar o quão fácil é para as pessoas visitarem 

qualquer conteúdo on-line. Em contrapartida, para moverem-se fisicamente é mais 

complicado. Por isso, não descartamos produzir para exposições, galerias ou 

projetar os cartazes como forma de micro intervenções nas ruas. Porém, hoje, todos 

têm nas redes sociais um local de encontro. Ter a sua produção exposta em alguma 

rede social faz diferença, passível de ser tão ou mais relevante do que uma 

apresentação presencial, e, muitas vezes, mais completa do que um portfólio, por 

exemplo. Segundo Bourriaud (2009), o grande desafio da modernidade é extrair o 

eterno do transitório (fazer perdurar algo), e, ao mesmo tempo, inventar um 

comportamento de trabalho ético e coerente com os modos de produção de nossa 

época. 
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3. CIBERCULTURA 

Neste capítulo fizemos uma breve introdução à cibercultura respaldada em 

ideias de pensadores como Lévy (2005) e Lemos (2013) que tratam a cibercultura 

como uma corrente filosófica, a caracterizam e a definem de acordo com suas 

propriedades estruturais, formais e funcionais. De acordo com os autores, a 

cibercultura surgiu com a evolução das tecnologias informacionais e 

comunicacionais que se sobrepuseram aos meios de comunicação em massa como, 

por exemplo, o rádio e a TV. Ademais, apresentamos, nesse capítulo, as redes 

sociais como espaço potencializador, mostrando que o uso dessa tecnologia 

contemporânea pode dar-se de maneira positiva ou negativa, dependendo do uso 

que faz-se dela, como artefato humano. 

Para entendermos o porquê de trazermos as redes sociais como um espaço 

potencializador, é importante compreendermos alguns conceitos anteriores que 

estão relacionados diretamente com a técnica. A palavra “tecnologia”, de acordo 

com Cunha (2002), procede do grego antigo e surge da junção da palavra “techne”, 

que significa técnica, e “logos”, que pode ser entendida como “estudo” ou “ciência”. 

Dessa maneira, é de se presumir que tecnologia é o estudo das técnicas. Segundo 

Coelho (2013, p.124), a “literatura sociológica a respeito da questão da técnica, 

entre os séculos XIX e XX, gira em torno de noções tais como “domínio”, “controle” 

ou “conquista” da natureza e pode ser dividida em duas correntes: a „Prometeica‟ e a 

„Fáustica‟”. 

Para Coelho (2013), a visão Prometeica da técnica está ligada aos 

positivistas franceses, no pós Revolução Francesa, e apresenta uma visão otimista 

sobre uso das tecnologias. Já a Fáustica, em contraponto à visão Prometeica, 

culmina com as reflexões de Heidegger. A primeira se baseia no mito grego do 

Prometeu que, de acordo com Nogueira (2011), foi responsável por roubar o fogo 

dos Deuses e dá-lo aos homens, o que permitiu-nos evoluir e prosperar como 

espécie. De outra forma, a visão Fáustica, de acordo com Coelho (2013), se origina 

a partir de interpretações da lenda alemã “Fausto”, que foi popularizada pela obra do 

autor alemão Goethe. No livro, Dr. Fausto é um médico que, descontente com os 

conhecimentos da sua época, e na intenção de superá-los, faz um pacto com o 

demônio Mefistófeles, que leva-o ao inferno. Deste modo podemos inferir que toda 

tecnologia pode ser boa ou ruim, portanto quais seriam os principais malefícios e 
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benefícios de utilizarmos as redes sociais como espaço potencializador da produção 

de cartazes digitais?  

3.1. AS REDES SOCIAIS E O ESPELHO NEGRO 

Este subcapítulo trata de uma elucidação sintetizada sobre o advento das 

redes sociais a fim de compreendermos o ambiente virtual, ou seja, o espaço da 

rede social onde a coleção de cartazes será publicada. De acordo com Ropero 

(2013), a primeira rede social foi criada em 1995 pelo norte-americano Randy 

Conrads e se chamava ClassMates (colegas de classe, em inglês). Conrads criou 

essa rede social para reunir amigos da escola e da faculdade. A rede era paga, mas, 

segundo Ropero (2013), fez bastante sucesso nos Estados Unidos e no Canadá. 

Em 1997, de acordo com Ropero (2003), surgiu a rede SixDegrees (Seis 

Graus, criada para provar a teoria dos seis graus de separação14), de Andrew 

Weinreich. SixDegrees, foi a primeira rede social nos modelos que conhecemos 

hoje: redes que possibilitam envio de mensagens e publicações em murais, além da 

possibilidade de adicionar contatos. “Nos anos seguintes apareceram o Friendster 

(2002), que não funciona mais, e os famosos MySpace (2003), que permite 

compartilhar músicas e fotos, e o LinkedIn (2003), com o objetivo de reunir contatos 

profissionais.” (ROPEIRO, 2013, n.p.). 

Já no Brasil, conforme Ropero (2013), as redes sociais se popularizaram 

com o advento do Orkut, criado em 2004, e que leva o nome do seu criador, o 

engenheiro de software Orkut Büyükkökten, natural da Turquia. No mesmo ano, o 

Facebook foi criado pelo norte-americano Mark Zuckerberg e por amigos da 

universidade. “No começo, era apenas para alunos de algumas faculdades. Em 

2006, foi liberado para qualquer pessoa (a partir de 13 anos)” (ROPERO, 2013, 

n.p.). 

Segundo Lévy (2005), a internet é um espaço de comunicação que encarna 

a presença da humanidade. Dessa maneira, as redes sociais estão para a internet 

como um programa está para um canal de televisão. As redes sociais conectam 

pessoas ou organizações através de interesses em comum, objetivos ou valores que 

eles compartilham de uma forma quase sempre horizontal. Tais características 

                                                            
14

 Seis graus de separação é a teoria proposta por Stanley Milgram em 1967 que sustenta que, no 
mundo, é necessário no máximo seis laços de amizade para ligar duas pessoas quaisquer. 
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possibilitam potencializar a disseminação de produções autorais, conteúdos e a 

interação entre as pessoas, o que nos interessa muito nessa dissertação, pois 

objetivamos aproximar as pessoas ao fruto desse trabalho: a coleção dos cartazes 

digitais de cunho autoral, porém quais seriam os principais malefícios e benefícios 

de utilizarmos as redes sociais? 

Mesmo indiretamente, a mitologia grega parece ser vigente na cultura e na 

sociedade ocidentais, estando presente, por exemplo, na identidade de marcas 

famosas, na arquitetura e nas artes visuais. A mitologia grega permanece como 

herança na linguagem visual do ocidente, influenciando e inspirando poetas a 

artistas que vêm reinterpretando-a e ressignificando-a em seus trabalhos, como por 

exemplo, "O Nascimento de Vênus", de Botticelli (figura 5), e "Os Lusíadas", de 

Camões.  

Figura 5: Pintura, “O Nascimento de Vênus” (1483/1485), Sandro Botticelli. 

 

Fonte: <http://www.sandrobotticelli.net/Birth-of-Venus-(La-Nascita-di-Venere).html> acessadas: 
25/04/2017 

Um dos mitos gregos que parece se relacionar muito bem com a atualidade 

é Narciso, cuja narrativa possui várias versões, sendo as do grego Pausânias e do 

romano Ovídio as mais conhecidas. Apesar de terem pontos diferentes, ambas as 

histórias, em síntese, contam a lenda de um homem chamado Narciso cuja 

etimologia advém do grego narke ou narkhé e significa entorpecente ou narcótico. 
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Seu nome já parece indicar o que esse homem era capaz de fazer: ele entorpecia, 

atordoava, causava dependência, danos físicos e/ou psíquicos a quem o via, e tudo, 

de acordo com a lenda, devido a sua beleza. 

Na história, a ninfa dos bosques Eco se apaixona por Narciso, todavia ela 

tinha sido amaldiçoada por Hera15 para que sua palavra “fosse sempre a última, 

jamais a primeira” (NOGUEIRA, 2011, p.23), ao repetir, sempre, os sons finais que 

ouvisse 16 . Quando Eco foi procurar Narciso, sem conseguir se comunicar, foi 

desprezada, o que a levou a se isolar nas montanhas. Já Narciso, ao olhar seu 

reflexo em um lago pela primeira vez, enamorou-se perdidamente por si, e passou a 

sofrer pelo mesmo desprezo com que tratou Eco, uma vez que se apaixonou pelo 

seu próprio reflexo (figura 6), isto é, por sua imagem virtual que jamais poderia 

correspondê-lo. 

Figura 6: Pintura, "Narciso" (1594-1596), Caravaggio. 

 

Fonte: <http://viarte-esv.blogspot.com.br/2009/11/beleza-de-narciso-condenou-o-apaixonar.html> 
acessado: 26/04/2017 

                                                            
15

 De acordo com Nogueira (2010) equivalente a Juno na mitologia romana, Hera é irmã e esposa de 
Zeus (reis dos deuses), sendo, portanto a rainha dos deuses e patrona da fidelidade conjugal. 
16

 É por isso que na física é chamado de eco o efeito da reverberação do som. 
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O mito de Narciso também pode representar o drama atual da 

individualidade. De acordo com Sigmund Freud (1976), narcisismo, em síntese, seria 

a preocupação obsessiva com a imagem e com a maneira com que os outros nos 

enxergam. Atualmente, podemos perceber tal mito refletido, principalmente nas 

redes sociais, onde as selfies17 não estão ligadas apenas à intenção de se expor, 

através de um autorretrato, mas também a uma busca pela admiração e pelo 

reconhecimento dos outros. 

Como podemos notar no mito citado acima, os Deuses Gregos tinham 

características humanas, sendo capazes de sentir ciúmes como demostrado por 

Hera de Zeus, e de cometer erros.  De acordo com Nogueira (2011), O filósofo grego 

Xenófanes (570 - 480 A.C.) teria dito algo como: “Os homens criaram os deuses à 

sua imagem e semelhança.” E se nem os Deuses que criamos são perfeitos, 

tampouco as redes sociais são. Desse modo, é importante, também, discutirmos os 

dois lados das redes sociais através de autores como Bauman (2001) e Lévy (2005). 

Na atualidade, encontramo-nos cada vez mais conectados uns aos outros 

por meio de dispositivos ligados à internet. Porém, ao mesmo tempo, estamos cada 

vez mais distantes. Isso se deve, de acordo com Blattmann e Silva (2007), à 

evolução da web que possibilitou a criação de espaços cada vez mais interativos 

nos quais os usuários podem modificar conteúdos e criar novos ambientes 

hipertextuais. Esse novo conceito marcou o início do século XXI possibilitando novas 

formas de interatividade que não garantem o bom uso dessas novas tecnologias, 

que depende dos sistemas de valores, solidariedade, respeito, etc. 

Todavia, o uso excessivo desses dispositivos tem causado um movimento 

de isolamento que, de acordo com Silva (2013), é chamado de phubbing18 (phone + 

snubbing), ou o ato de esnobar alguém numa situação social, olhando para o celular, 

sem dar atenção às pessoas ao seu redor – drama explorado na série de TV Black 

Mirror 19  de Charlie Brooker que assim explicou o título de sua série ao jornal 

britânico The Guardian: 

                                                            
17

 Substantivo originado de self, “eu” em inglês. 
18

 Termo criado pela agência de publicidade Australiana, McCann Melbourne, conhecida 
mundialmente por ter criado o viral "Dumb Ways To Die". 
19

 No episódio 1 “Nosedive” da terceira temporada da série é apresentado um aplicativo semelhante 
ao Facebook, que pode ilustrar bem o que significa phubbing. 
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Se a tecnologia é um entorpecente – e estamos viciados nela - quais 
são seus efeitos colaterais? É nesta área - entre apreciação e 
desconforto – que Black Mirror está localizada. O „espelho negro‟ do 
título é o que você vai encontrar em cada parede, em cada mesa, na 
palma de cada mão: o frio, a tela brilhante de uma televisão, um 
monitor, um smartphone (BROOKER, 2011, n.p., tradução nossa). 

Vivemos em um sistema no qual os novos modelos de comunicação e de 

relacionamento advindos da revolução tecnológica vêm moldando nossa maneira de 

perceber o mundo. De acordo com Bauman (2001), o contato mediado via redes 

sociais vem substituindo o contato mais direto entre as pessoas, e as relações, 

muitas vezes, terminam tão rápido quanto começam. Segundo o autor, as pessoas 

estão tão acostumadas com o mundo virtual e com as suas facilidades de 

“desconectar-se” que, ao primeiro sinal de conflito ou problema, preferem cortar 

vínculos a resolver o problema. 

Bauman (2001, p. 14) caracteriza o período histórico em que vivemos 

enquanto “modernidade líquida”, uma versão individualizada e privatizada da 

modernidade na qual o peso da trama dos padrões e a responsabilidade pelo 

fracasso caem principalmente sobre os ombros dos indivíduos. Para Bauman (2001) 

a pós-modernidade encontra-se em um processo de construção, ou seja, estamos 

vivendo um processo de transição entre os períodos moderno e pós-moderno, num 

período que possui características novas, mas mantém características anteriores. 

Uma das características que difere a pós-modernidade da modernidade é o 

narcisismo generalizado. De acordo com Bauman (2001), estamos tão ansiosos e 

ocupados com nossas atualizações de status nas redes sociais para mostrar o 

quanto somos felizes ou como nossas vidas são perfeitas que dedicamos tempo e 

energia em superficialidades. Por outro lado, Lévy (2002) é mais otimista 

observando o lado bom da internet ao afirmar que: 

A Internet é um espaço de comunicação propriamente surrealista, do 
qual, nada é excluído, nem o bem, nem o mal, nem suas múltiplas 
definições, nem a discussão que tende a separá-los sem jamais 
conseguir. A Internet encarna a presença da humanidade a ela 
própria, já que todas as culturas, todas as disciplinas, todas as 
paixões aí se entrelaçam. Já que tudo é possível, ela manifesta a 
conexão do homem com sua própria essência, que é a aspiração à 
liberdade (p.13-14). 

As redes sociais são o lugar de encontro entre as pessoas na internet. Na 

esteira otimista, para Batista e Zago (2010), as redes sociais são ambientes virtuais 
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online nos quais o indivíduo comum pode realizar trocas comunicativas mediadas 

por máquinas como os computadores e celulares, com seus contatos que podem ser 

de conhecidos, amigos, familiares e, até mesmo, de desconhecidos. Nas redes 

sociais as pessoas podem manter um perfil público ou restrito, anônimo ou não, e 

podem agir como criadores de conteúdo. Sendo possível compartilhar visões 

políticas, atividades diárias, entre outros, de forma horizontal e, muitas vezes, sem a 

presença de qualquer intermediação de uma grande mídia. Esse espaço torna viável 

que qualquer assunto ou tema chegue mais rápido e atinja um grande número de 

pessoas. 

Dispositivos móveis, internet e redes sociais são ferramentas como 

quaisquer outras, resultantes da convergência tecnológica e cultural que vivemos 

nos últimos anos. Por convergência nos referimos ao  

Fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes midiáticos, à 
cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 
migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase 
qualquer parte em busca das experiências [...] que desejam 
(JENKINS, 2008, p. 26).  

 

Ou seja, como qualquer outra ferramenta, as redes sociais não são boas 

nem más, entretanto, podem nos fazer bem ou mal dependendo do uso que a ela 

damos (como, por exemplo, um carro, que pode ser tanto um veículo de passeio 

como uma arma), pois, segundo Lévy (2005), as redes são socialmente construídas. 

Isso quer dizer que os cartazes, estando presentes nas redes sociais, não garantem 

a aproximação entre a produção artística e seu público, mas é um espaço que 

poderá ou não potencializar a produção e a interação das pessoas com os objetos 

artríticos lá expostos. É por esse motivo que acreditamos que as redes sociais 

parecem ser um caminho para fazer ecoar e reverberar uma infinita gama de valores 

positivos, como os presentes na ecosofia de Guattari (2001) que podem vir ou não 

tornar a nossa sociedade menos narcisista. 
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4. UMA COLEÇÃO DE CARTAZES SOBRE AS TRÊS ECOLOGIAS 

Para compreendermos o projeto e o desenvolvimento de uma coleção de 

cartazes digitais autorais, fizemos uma reflexão crítica de alguns cartazes pela ótica 

das três ecologias além de apresentar breves relatos históricos de ações de 

coletivos, artistas e designers que usam/usaram cartazes como forma de manifestar 

as suas ideias e, assim, ecoando seus valores e crenças. Pois, cartazes são meios 

práticos para responder questões levantadas, e, portanto, são mais que respostas 

fixas e definitivas. Dessa forma surge a questão, o que são cartazes? 

Segundo Cunha (2002) “cartaz”, é uma variante de carta, e ao contrário da 

carta que é uma forma de comunicação condicionada e endereçada a uma ou várias 

pessoas, os cartazes são mídias abertas, que geralmente são expostos em lugares 

públicos e visam atingir o maior numero de pessoas. Porém de acordo com 

Gonzalez (2015), os cartazes acompanham a história da humanidade, pois sua 

evolução reflete a tecnologia, estética e pensamento de cada época. Os primeiros 

cartazes que se tem relato são mensagens em pedras ou placas de argila, que eram 

feito por escribas para seus governantes.  

Quando o papiro e o pergaminho surgiram, passaram a ser usados 
no lugar das pedras e das placas de argila. Somente quando os 
chineses inventaram o papel, é que o cartaz ganhou a portabilidade 
definitiva. Com o surgimento da imprensa móvel por Johann 
Gutenberg, nasce um grande meio de difusão das informações 
impressas na história da humanidade. (GONZALEZ, 2015, p.9) 

 

Ou seja, se os cartazes evoluíram conforme as tecnologias de cada época, 

dessa forma, consideramos chamar os cartazes digitais produzidos nessa 

dissertação apenas de cartazes. Entretanto, segundo Gonzalez (2015), os primeiros 

cartazes com características como as dos cartazes atuais só surgiram em meados 

do século XV em Saint Flour na França, e eram manuscritos sem imagens que 

ficaram conhecidos como All Types. Entretanto, somente em 1860, mais de 

quatrocentos anos depois, o pintor Jules Chéret iniciou a produção de cartazes mais 

artísticos, expressando necessidades, interesses e opiniões além da divulgação de 
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eventos, como no cartaz “Carnaval” de 1894 (figura 13). De acordo com Barnicoat 

(1972), isso só foi possível graças aos avanços nas técnicas de litografia em cor20. 

Figura 7: Cartaz, "Carnaval" (1894), Jules Chéret. 

 

Fonte: Barnicoat (1972) 

 

Outro precussor dos cartazes foi Toulouse-Lautrec e, segundo Barnicoat 

(1972), existe uma grande diferença entre os trabalhos de Lautrec e Chéret. 

Enquanto os trabalhos de Chéret eram pensados para agradar e alegrar 

transmitindo ideias de forma bastante vibrantes, os cartazes de Lautrec eram menos 

atrativos causando muitas vezes um pouco de desconforto ou inquietude. Por isso, 

de acordo com Barnicoat (1972), Lautrec foi responsável por influenciar 

indiretamente todos os cartazes do século XX, pois ajudou a estabelecer o cartaz 

como forma de arte, já que seus trabalhos podiam afetar de forma mais profunda as 

pessoas. Um exemplo de um cartaz de Lautrec é “Reine de Joie” (figura 14), de 

1892, que retrata de forma pouco glamourosa a opulenta vida noturna de Paris no 

final do século XIX. 

                                                            
20

 Tipo de gravura onde marcas ou desenhos são feitos sobre uma matriz de pedra calcária ou placa 
de metal com um lápis gorduroso, a gravura se baseia devido ao princípio da repulsão entre água e 
óleo. 
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Figura 8: Cartaz, "Reine de Joie" (1892), Lautrec. 

 

Fonte: Barnicoat (1972) 

 

Para Gonzalez (2015, p. 01), “o cartaz é visto hoje pelos profissionais da 

área como um desafio por ser uma mídia restrita, mas aberta à experimentação, 

uma mídia que deve ser rapidamente vista, compreendida e [...]” absorvida pelo 

público alvo. Ou seja, para Gonzalez (2015) os cartazes são uma mídia que 

possibilita ao artista/designer expressar-se e comunicar-se com seu público alvo de 

maneira rápida e eficiente. Dessa forma podemos inferir que existem “tipos” 

diferentes de cartazes, uns cujo objetivo principal é transmitir informações 

diretamente, outros cujos objetivos são produzir múltiplas interpretações. São os 

cartazes artísticos, "obras abertas", que possibilitam estimular a reflexão, podendo 

problematizar diferentes temáticas como, por exemplo, aquelas que, em nosso caso, 

se referem às três ecologias de Guattari (2001). 

Com exceção das obras de Chéret, Toulouse-Lautrec e Mucha, cujos 

cartazes, conforme Barnicoat (1972), influenciaram e contribuíram na revolução da 

pintura no início do século XX, os cartazes se consolidaram em nossa sociedade, 

durante o período da revolução industrial até ao período da primeira guerra mundial; 
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se associando principalmente ao comércio, como um meio mais sofisticado de 

anúncio e como forma de propaganda política no período de Guerras. Dois cartazes 

que se tornaram icônicos nesse período foram “I Want You for U.S. Army“ (1917) do 

artista James Flagg e “We Can Do It!” (1943) criado por J. Howard Miller, 

respectivamente figuras 9 e 10. 

Figura 9: Cartaz – “Want You for U.S Army” (1917), James Flagg. 

 

Fonte:<http://kid-bentinho.blogspot.com.br/2014/02/10-cartazes-iconicos-da-segunda-
guerra.html>acessado: 15/06/2016 

 

O primeiro cartaz “I Want You for U.S. Army“ literalmente "Eu Quero Você 

para o Exército dos EUA", de 1917, foi tão popular que foi usado nas duas guerras. 

E ao olharmos sobre a ótica das três ecologias, como uma forma de fazermos uma 

reflexão crítica sobre o cartaz, podemos entender facilmente do porquê, como 

resume Santos (2014, n.p.) ao comentar a obra:  

[...] mesmo aos nossos olhos, viciados nas mídias do século XXI, não 
é difícil ver por que tantos jovens atenderam à chamada. O rosto 
severo, mas paternal do ícone nacional Tio Sam, parece estar 
olhando diretamente em nossa alma, não importa de que forma 
olhemos para o cartaz. O apelo à honra e ao dever, para não 
mencionar o tom ligeiramente sinistro, foi suficiente para convencer 
inúmeros homens de boa vontade a alistar-se para uma turnê no 
Inferno. Se isso não é uma peça eficaz de propaganda, o que será? 
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Figura 10: Cartaz - "We Can Do It!" (1943), J. Howard Miller. 

 

Fonte:<http://kid-bentinho.blogspot.com.br/2014/02/10-cartazes-iconicos-da-segunda-
guerra.html>acessado: 15/06/2016 

 

O segundo cartaz “We Can Do It!”, criado por J. Howard Miller em 1943, nos 

mostra outro lado da guerra. Segundo Santos (2014), além da necessidade de 

convencer pessoas a se associarem ao exército, os Estados envolvidos nos 

conflitos, também tentavam persuadir a população civil da importância dos seus 

esforços de guerra. E nos EUA, o cartaz emblemático “We Can Do It!”, onde a figura 

de uma mulher aparecia flexionando os músculos do braço, tornou-se responsável 

por convencê-las a ocuparem as vagas deixadas pelos homens que foram a Guerra. 

O cartaz deixava bem claro o poder das mulheres, e até hoje é usado como um 

símbolo de força feminina. 

Mas além de serem usados como propaganda de governos e empresas, os 

cartazes também são usados como uma das principais armas de lutas por ativista no 

mundo todo. Batista e Zago (2010) afirmam que o ativismo político é caracterizado 

por ações coletivas que demandam transgressão e solidariedade. Podemos 
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compreender „transgressão‟ como a oposição a uma ou a várias condições sociais 

visando a sua transformação, e „solidariedade‟ como um coletivo de suporte mútuo 

em busca dessa transgressão. Tais aspectos formam a base do que seria o ativismo 

político: “o caráter coletivo-solidário guiado à mudança social” (BATISTA; ZAGO, 

2010, p. 131) que para Rock (1996) é uma forma de autoria. 

De acordo com Barros (2014), em 1964, designers norte-americanos e 

europeus assinaram o manifesto First Things First (ANEXO 1) para que o design 

deixasse de ser visto unicamente como uma atividade mercadológica de incentivo 

ao consumo. Este manifesto, cunhado pelo designer britânico Ken Garland, pregava 

mudanças nas prioridades do design e tinha como objetivo chamar a atenção sobre 

os reais problemas da sociedade e, subsequentemente, sobre as reais 

responsabilidades dos designers. Tempos depois, segundo Barros (2014), em maio 

de 1968, um grupo de estudantes e trabalhadores de Paris descontentes com a 

situação em que a França se encontrava na época21, ocupou "[...] a Escola de Belas 

Artes de Paris e fez uso dos materiais lá disponíveis para imprimir cartazes de 

protesto, os quais fizeram parte de suas armas de luta” (BARROS, 2014, p. 04). 

Esse grupo ficou conhecido como Atelier Populaire. 

Na imagem abaixo (figura 7), dispomos de um cartaz de 1968 do Atelier 

Populaire. Em uma análise pela ótica das três ecologias de Guattari (2001), mental, 

social e ambiental, podemos observar que a ecologia social está mais evidente, pois 

esse cartaz contém a representação de uma chaminé de fábrica e a mão de um 

trabalhador, que é a força que sustenta toda a produção fabril. O cartaz também 

contém a frase “La lutte continue” (A luta continua), reforçando esse aspecto político 

social, já que historicamente os movimentos dos trabalhadores foram marcados 

mundialmente por muitas lutas. 

                                                            
21

 O movimento de Maio de 68 na França ocorreu paralelamente a importantes acontecimentos 
históricos como a guerra americana no Vietnã, a revolta negro-americana, a luta armada na América 
Latina e na África, a Revolução Cultural na China, dentre outros. 
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Figura 11: Cartaz, La Lutte Continue, Atelier Populaire (1968) 

 

Fonte: < https://fr.pinterest.com/pin/397372367107287729/> Acessada: 10/08/2016 

 

É quase impossível falar de ativismo no design sem citar Pierre Bernard, 

Gérard Paris-Clavel e François Miehe que, juntos, fundaram na França o grupo 

Grapus, em 1970, "[...] um escritório (em francês, atelier) que, durante suas duas 

décadas de existência, nunca tiveram um cliente comercial" (BARROS, 2014, p. 05). 

O Grapus se manteve distante do mercado publicitário e trabalhou 
essencialmente com o domínio social, como associações, sindicatos, 
municípios, estruturas culturais e institucionais. Segundo as palavras 
de um dos sócios, “O Grapus foi um tipo de utopia que se realizou”. 
Seus trabalhos foram exibidos em mais de 20 países na Europa, na 
América e na Ásia, e o escritório recebeu diversos prêmios e 
distinções em concursos internacionais (ibidem, p. 05).  

 

Alguns dos trabalhos de cartaz do Grapus são: Expo (1982) e Money World 

(1989). O primeiro cartaz (figura 12) expõe, em meio a linhas rabiscadas, um 

personagem construído com um rosto Smiley, o Mickey Mouse da Disney e Adolf 

Hitler, promovendo um ideal de liberdade social, cultural e pessoal do grupo Grapus. 

O cartaz seguinte (figura 13), de Paris-Clavel, mostra uma criança faminta com as 

orelhas do Mickey Mouse formadas a partir de imagens invertidas do globo, com a 

frase “Money World” (mundo do dinheiro) sugerindo, de acordo com a ótica das três 
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ecologias, que a visão de mundo corporativa está invertida aos valores humanos, 

pois enquanto uns têm muitos outros são explorados ou têm tão pouco. 

Figura 12: Cartaz - "Expo" (1982) – Grapus. 

 

Fonte:<encurtador.net/glOU0> acessado: 21/05/2017. 

Figura 13: Cartaz - "Money World" (1989) –Grapus. 

 

Fonte:< encurtador.net/muvNZ> acessado: 21/05/2017. 
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Outro pioneiro foi Friedrich Stowasser. Nascido em Viena em 1928, foi um 

artista, ativista e arquiteto que ficou conhecido pelo nome Hundertwasser. De acordo 

com Restany (2003), entre os vários trabalhos, contra toda forma de poluição 

(poluição do ar, risco nuclear, atentado à natureza e destruição do património 

histórico da humanidade), Hundertwasser também produzia cartazes como, por 

exemplo, "Salvem as baleias - Salvem os mares" (figura 14) para o Greenpeace, em 

1981, e o "Plante árvores - Evite o perigo nuclear" (figura 15) oferecido ao presidente 

da Câmara de Washington, Mario Barry Jr., em 1980. Hundertwasser viveu “segundo 

o seu mais forte desejo: em constante harmonia com a natureza, e agir, em cada 

instante da sua existência cotidiana, em completa concordância com os seus 

princípios.” (RESTANY, 2003, p. 08). E seus cartazes transmitem de uma forma 

lisérgica, os valores ambientais e sociais nos quais acreditava e defendia. 

O princípio particular à ecologia ambiental é o de que tudo é possível 
tanto as piores catástrofes quanto as evoluções flexíveis. Cada vez 
mais, os equilíbrios naturais dependerão das intervenções humanas. 
Um tempo virá em que será necessário empreender imensos 
programas para regular as relações entre o oxigênio, o ozônio e o 
gás carbônico na atmosfera terrestre. Poderíamos perfeitamente 
requalificar a ecologia ambiental de ecologia maquínica já que, tanto 
do lado do cosmos quanto das práxis humanas, a questão é sempre 
a de máquinas - e eu ousaria até dizer de máquinas de guerra. 
Desde sempre a "natureza" esteve em guerra contra a vida! Mas a 
aceleração dos "progressos" técnico-científicos conjugada ao enorme 
crescimento demográfico faz com que se deva empreender, sem 
tardar, uma espécie de corrida para dominar a mecanosfera. 
(GUATTARI, 2001, p. 52) 
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Figura 14: Cartaz - "Salve as Baleias – Salve os mares” (1981), Hundertwasser. 

 

Fonte: Restany (2003). 

Figura 15: "Plante árvores - Evite o perigo nuclear" 

 

Fonte: Restany (2003). 
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Segundo Etherington (2009), atualmente o artista Shepard Fairey, natural de 

Charleston, Carolina do Sul, EUA, ficou mundialmente conhecido pelo cartaz que fez 

do ex-presidente Barack Obama (figura 16). A versão mais distribuída do cartaz 

contou com a palavra "hope" (esperança), escrita em sua base, já as outras duas 

versões contêm as palavras "change" (mudança) e "progress" (progresso). De 

acordo com Etherington (2009), Deyan Sudjic, diretor do Museu de Design de 

Londres, teria dito ao premiar o cartaz de Fairey, no ano de 2009, que seu cartaz é 

uma lembrança de quão extensivamente o mundo do design afeta nossa vida 

cotidiana. Pela visão das três ecologias, o cartaz de Fairey, possuí um forte cunho 

social, pois está atrelado diretamente a um candidato político além de conter as 

cores da bandeira dos EUA, reforçando um forte nacionalismo. 

Figura 16: Cartaz - "HOPE", Fairey (2009). 

 

Fonte: < encurtador.net/csLQY> Acessado: 25/05/2017. 
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Podemos inferir, então, que esses pioneiros abriram as portas para que 

outros artistas/designers pudessem trilhar o mesmo caminho, pois mostraram 

alternativas que deram certo, trabalhando para melhorar ecosoficamente a 

sociedade, o meio ambiente e a subjetividade humana produzindo algo que pode 

funcionar como uma “contramensagem” ou micro intervenção ao que vem sendo 

produzido para a manutenção do CMI. Desta forma, para produzirmos uma arte 

questionadora, como no caso dos artistas e designers do Atelier Populaire, talvez 

devêssemos procurar ser um pouco mais singular em nossas produções. 

Acreditamos que quando um designer é autoral em suas produções, ele pode criar 

um trabalho com resultados mais artísticos, poéticos e capazes de subverter e 

sensibilizar as pessoas. 

O livro „Os cartazes desta história – memória gráfica da resistência à 

ditadura militar e da redemocratização (1964 – 1985)‟, organizado por Vladimir 

Sacchetta (2012), resgata através de cartazes de ativismo políticos alguns 

momentos de resistência ao regime militar no Brasil. Os quase 300 cartazes 

documentados no livro (muitos sem autoria clara) revelam a rede de solidariedade 

articulada que existia muito antes de se falar em redes sociais na internet, 

denunciando violações aos Direitos Humanos no Brasil e na América Latina e 

mostrando a resistência desses povos. Um dos capítulos que se destaca no livro 

chama-se “Mulheres, trabalhadores e estudantes” e mostra o quanto foi fundamental 

o trabalho do movimento feminino durante a ditadura no Brasil contra o regime 

opressor, uma vez que as mulheres, além de lutarem contra, reivindicavam 

liberdade, salários justos e direitos sexuais amplos. Algumas imagens desses 

cartazes podem ser visualizadas na Figura 17. 
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Figura 17: Cartazes do movimento organizado de mulheres (1964 – 1985) 

 
Fonte: Os Cartazes desta história organizados livro organizado por Vladimir Sacchetta (2012) 

 

Os cartazes acima são manifestações visuais que retratam o começo da luta 

das mulheres por seus direitos no Brasil. Mesmo que essa luta não tenha acabado, 

constata-se a capacidade que os indivíduos têm de mudar em prol do coletivo, e que 

são capazes de ser menos narcisistas e mais solidários uma vez que muitos direitos 

já foram conquistados, ainda que, atualmente, outros estejam sendo questionados e 

até amputados. Constata-se, também, que uma imagem pode ser usada para 

conscientizar pessoas, expressar afetos, emoções e gerar reflexões. 

Manifestações políticas e ideológicas não são representadas apenas por 

imagens, mas elas configuram uma parte importante já que, de acordo com 

Abraham Moles (2004), somos a civilização da imagem, onde elas – como podemos 

notar no caso dos cartazes citados – servem para expressão artística, informação, 

conscientização, mobilização e gerar reflexões sobre a causa em pauta, além de 

servir como registro histórico e artístico. As imagens são capazes de afetar e 

promover novos sentidos e alterar nossas percepções e emoções. Ou seja, vivemos 

imersos num universo de fotografias, jornais, cartazes, cinema e televisão que 

funcionam como os motores desse mundo, um meio ambiente que construímos. Por 

isso, convém reforçar o quanto é importante que os artistas/designers se 

responsabilizem pela criação de quaisquer obras visuais, pois são eles, 

principalmente, que ajudam a alimentar os motores da civilização da imagem na qual 

estamos inseridos. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

No presente capítulo apresentamos os procedimentos metodológicos 

adotados para o desenvolvimento desta dissertação. Consideramos a expressão 

procedimentos metodológicos, no plural, não por se tratar de vários processos 

metodológicos menores, mais por nela coexistirem dois processos metodológicos 

imanentes: uma metodologia projetual, ou seja, uma “metodologia” de criação dos 

cartazes digitais autorais, e uma metodologia de pesquisa que, para Gerhardt e 

Silveira (2009), é o estudo dos caminhos a fim de chegar a um determinado 

propósito, ou seja, é o estudo dos métodos que visam compreender/resolver um 

problema de pesquisa. Na dissertação „Arte, ecologia e design autoral: um cartaz 

para o fim do mundo‟ o primeiro processo se refere ao modo de como projetar uma 

coleção de cartazes digitais de perfil autoral que problematizem o que Félix Guattari 

(2001) denomina como as “três ecologias”, quais sejam: mental, social e ambiental. 

Esta investigação segundo Lancri (2002) configura-se como uma pesquisa 

poética e utilizou como procedimentos o levantamento bibliográfico, as reflexões 

críticas envolvendo cartazes pela ótica das três ecologias de Guattari (2001) e a 

produção de uma coleção de cartazes digitais autorais. É dita poética, pois o método 

e a elaboração teórica busca descrever o caminho percorrido pelo artista/designer 

na elaboração e na divulgação do conhecimento, ou seja, de acordo com Lancri 

(2002) 

a redação do texto que acompanha a pesquisa poética deve buscar a 
maior precisão possível no pensamento, sem, no entanto, 
racionalizar a arte. Isso significa situar a produção e não tentar 
meramente explicá-la, relacionando a teoria e a prática artística. 
(2012, p. 116). 

Desta maneira, podemos entender a pesquisa em Poéticas Visuais como 

sendo um procedimento que instrumenta o artista/designer/pesquisador a refletir 

sobre a sua produção. Já que o artista/designer é um pesquisador acadêmico com a 

particularidade, segundo Lancri (2002), de iniciar sua pesquisa através da 

investigação da sua prática própria de trabalho. Também podemos considerar que 

esta é uma pesquisa exploratória, pois “tem como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 

hipóteses” (GERHARDT, SILVEIRA, 2009, p.35). 
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Para atingir os objetivos, inicialmente lançamos mão de um levantamento 

bibliográfico que, para Gerhardt e Silveira (2009, p. 99), trata-se da “fase da 

pesquisa em que se recolhem informações documentais sobre os conhecimentos já 

acumulados acerca do tema da pesquisa”. Com base neste enunciado, inicialmente 

realizamos um levantamento da produção de artigos publicados em periódicos, 

classificados no sistema Qualis 2014, da plataforma denominada Sucupira, 

elaborados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) do Ministério da Educação. 

Os artigos foram coletados na área de avaliação Artes/Música e o estrato 

selecionado do Qualis foi de A1 à B1 que é o modo com que a CAPES classifica 

seus periódicos, sendo A1 o mais elevado e C com peso zero. A seleção dos 

periódicos decorreu-se tendo como critérios o foco e escopo, que deveria conter 

„Artes‟ ou „Design‟, além de dispor artigos na íntegra em português. Após a fase de 

delimitação, realizamos uma busca, em cada periódico, por artigos que 

apresentassem as palavras-chave „cartaz‟, „cartazes‟, “banner” ou “pôster” nos títulos 

ou nos resumos. 

Os periódicos foram visitados no período de Maio a Julho de 2016, e, após 

serem encontrados artigos com as palavras-chave, realizamos a leitura de seus 

resumos a fim de extrair os que melhor se relacionam com o tema pesquisado. Essa 

etapa teve como o propósito investigar o estado da arte das pesquisas sobre 

cartazes assim como buscar referências bibliográficas novas para ajudar a qualificar 

esse trabalho. Ao final da pesquisa foram encontrados sete artigos, em seis dos 

sessenta e sete periódicos visitados, sendo nove classificados no estrato A1, 21 

classificados no estrato A2 e trinta e sete classificados no estrato B1 (APÊNDICE A). 

Após o levantamento inicial, a etapa subsequente refere-se à identificação 

de artistas/designers que abordam processos criativos e metodologias projetuais 

para auxiliarem, teoricamente, a produção da coleção dos cartazes em questão. 

Dentre os artigos, todos trabalhavam o cartaz de forma indireta ou pouco relevante; 

assim, realizamos uma leitura dos autores trabalhados pelos pesquisadores, e um 

nos interessou: 'A evolução dos métodos projetuais, de Van der Linder, Lacerda e 

Aguiar (2010). Os autores apresentam em seu artigo a evolução dos modelos de 

projeto com o intuito de contribuir para uma maior compreensão das metodologias 
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projetuais usadas em empresas de comunicação. Segundo eles, entender um pouco 

sobre a história da evolução dos métodos projetuais é importante, pois, no design, 

assim como na arquitetura e na engenharia, o projeto possui características 

particulares que vão além das técnicas porque repercutem em aspectos sociais e 

políticos como, por exemplo, “temas como sustentabilidade, gênero, globalização, 

desmaterialização, entre tantos outros que emergiram como caminhos e desafios” 

(VAN DER LINDER; LACERDAR E AGUIAR, 2010, p. 10). 

Para criar e desenvolver a série de cartazes digitais aqui proposta, mais 

especificamente para criar e desenvolver os cartazes que compõem essa coleção, 

empregamos a metodologia projetual do IDEO22, exposta como um dos exemplos, 

por Van Der Linden; Lacerda e Aguiar (2010) e caracterizada pela não linearidade 

de seu processo, o que pode ser observado na figura 18: 

Figura 18: Infográfico da metodologia IDEO 

 

Fonte: Van Der Linden; Lacerda e Aguiar (2010) 

                                                            
22

 Empresa internacional de design e consultoria em inovação, fundada em Palo Alto, Califórnia, em 
1991; com escritórios em Boston, Chicago, Londres, Munique, Nova Iorque, Palo Alto, São Francisco, 
Xangai, Singapura e Tóquio.  
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Podemos observar que o processo metodológico do escritório IDEO envolve 

três fases de atividades: “Inspiração”, “Idealização” e “Implementação” e, apesar de 

ser um método “duro”, porque objetiva a racionalização do processo projetual, ou 

seja, do processo de criação, iremos usá-lo como um dos aportes a fim de ajudar a 

ilustrar o processo prático metodológico, o que facilita o seu entendimento. 

O processo de design é mais bem descrito metaforicamente como 
um sistema de espaço do que como uma série pré-definida de 
passos ordenados. Os espaços demarcam diferentes tipos de 
atividades relacionadas que conjuntamente formam o continuo da 
inovação. O pensamento projetual parecer caótico para aqueles que 
o experimentam pela primeira vez. Mas ao longo de um projeto os 
participantes percebem (...) que o processo faz sentido e alcança 
resultados, mesmo se a sua arquitetura difere daquele processo 
linear, baseado em marcos, típico de outras atividades de negócios. 
(BROWN, apud VAN DER LINDEN; LACERDA; AGUIAR, 2010, p. 
09). 

 

De acordo com Van Der Linden, Lacerda e Aguiar (2010), a primeira fase, 

denominada “Inspiração”, corresponde às circunstâncias que motivam a busca de 

uma solução para um problema. Ou seja, as três ecologias de Guattari (2009) foram 

à inspiração inicial que desencadearam a aspiração por traduzi-las de um modo que 

repercutissem fora do âmbito acadêmico, como uma micro intervenção.  Então, para 

isso, decidimos dividi-las e criar uma série de cartazes para cada uma das três 

ecologias, e que, quando unidos, formassem uma coleção, pois, dessa forma, 

representaríamos a imanência23 nelas existente. 

Após compreendermos melhor do que se trata cada uma das ecologias, 

decidimos, como há pouco declaramos, que os cartazes seriam “microintervenções” 

que denunciassem poluições sociais, mentais e ambientais (entende-se aqui por 

poluição tudo aquilo, que direta ou indiretamente, provoca um efeito negativo no 

equilíbrio social, ambiental ou mental, afetando a saúde humana, os seres vivos e o 

ecossistema em geral).  Escolhemos fazer um primeiro cartaz sobre ecologia 

ambiental para podermos testar possibilidades de criação. Então, começamos a 

procurar imagens que tornavam evidentes problemas ambientais em repositórios de 

figuras online, e nos deparamos com imagens de lixões a céu aberto (figura 19). 

Com as imagens encontradas criamos uma nova (figura 20) por meio de 

                                                            
23

 Imanência é um conceito filosófico e metafísico que designa o caráter daquilo que tem em si o 
próprio princípio e fim. Ou seja, é algo inseparável, indivisível. Fonte: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Iman%C3%AAncia>. 
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sobreposições, recortes e colagem configurando um grande lixão a céu aberto a fim 

de maximizar o problema ambiental do lixo. 

Figura 19: Exemplo de imagens utilizadas 

 

Fonte: O autor (2016). 

Figura 20: Imagem construída pelo autor 

 

Fonte: O autor (2016). 

A segunda fase, denominada “idealização”, envolve, segundo Van Der 

Linden, Lacerda e Aguiar (2010), brainstorming, desenvolvimento e teste de ideias 

que poderão levar a uma solução. Com a nossa nova imagem (Fig. 20) em mãos 

buscamos em livros, filmes, poesias e músicas alguma frase que a contemplasse. 

Deparamo-nos com o filme 2012 que aborda a profecia do fim do mundo para a 

civilização Maia e pela qual eventos cataclísmicos ou transformadores aconteceriam 
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no dia 21 de dezembro de 2012. O ano de 2012 já passou e, consequentemente, o 

fim do mundo não aconteceu, mas muitas coisas mudaram e hoje vivemos numa 

nova era de transformação do meio ambiente, de nossas mentes e da sociedade. 

Com base nisso, procuramos frases que sugerissem que vivemos o fim dos tempos, 

ou que alertassem que o fim estava próximo, e nos esbarramos, então, com 

imagens de pessoas segurando cartazes nas ruas avisando que o fim do mundo 

estava próximo. Duas dessas imagens podem ser visualizadas a seguir (figura 21): 

Figura 21: Fotos de pessoas segurando cartazes 

 

Fonte:< goo.gl/RWE46e > acessadas: 15/04/2016 

 

Extraímos das imagens, então, a frase da fotografia The end of the world is 

near, e construímos um primeiro cartaz digital autoral (figura 22) sobre a imagem do 

lixão, de modo que o cartaz instigasse o observador a pensar que o fim estaria 

próximo e que ele não ocorreria de modo apocalíptico, mas, sim, devido às nossas 

ações. 
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Figura 22: Cartaz teste da coleção “Um Cartaz Para O Fim Do Mundo" 

 

Fonte: O autor (2016). 

 

A terceira fase, denominada “implementação”, refere-se ao lançamento para 

o mercado, exposição ou divulgação, do material prático criado. No caso deste 

projeto trata-se da fase correspondente à postagem dos cartazes em redes sociais, 

realizada de modo fracionado durante o período final da construção da dissertação. 

Escolhemos esse período considerando o tempo necessário para a repercussão do 

trabalho e para a análise dos dados gerados. 

Dessa forma, o próximo passo foi decidir qual seria a rede social mais 

adequada às nossas necessidades e capaz de potencializar a divulgação dos 

cartazes. Escolhemos, então, a rede social Facebook, pelas seguintes razões: a) 

disponibiliza um espaço para o compartilhamento de cartazes digitais; b) possibilita a 

criação de um perfil para a identidade do projeto na rede; c) possui um grande 

número de usuários24 o que aumenta a chances de atingir muitas pessoas sem 

agredir o meio ambiente já que os cartazes expostos nas redes são imateriais. 

Porém, juntamente com os cartazes produzidos para as redes sociais, 

criamos cartazes (figura 23) para exposições, configurando um novo espaço de 

                                                            
24

 No terceiro trimestre de 2014, a rede social Facebook, em nota para a imprensa revelou que o 
número de seus usuários havia ultrapassado o número de 1,35 bilhões no mundo. Disponível em: < 
https://goo.gl/axFAJc >. Acesso em: 25/09/2015. 
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apresentação da coleção sem obrigatoriedade de impressão em suporte físico 

permanente, pois os cartazes podem ser projetados nas paredes das galerias e 

interagem entrem si de modo a construir um diálogo, como frames de um filme. 

Esses cartazes surgem a partir da criação do primeiro cartaz, e têm o papel de 

provocar a curiosidade do observador, o que pode levá-lo a buscar por outros em 

redes sociais (assim como ocorreu na campanha do Kindle, citada anteriormente, ou 

seja, uma “microintervenção” fora das redes, mas que nelas repercutiu). 

Figura 23: Cartazes da exposição Cruzamentos e Fluxos em Arte Contemporânea, Santa Maria - RS. 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

Desta forma, a discussão levantada aqui colabora para a resolução das 

questões que fazem essa dissertação possível, ou seja, as metodologias acima 

exploradas visaram ajudar a encontrar maneiras de construir/produzir a coleção de 

cartazes digitais autorais. Portanto, nos próximos capítulos, discorremos sobre a 

produção da coleção, de forma mais detalhada e as possíveis respostas que foram 

encontradas. 
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OLHARES SOBRE A PRODUÇÃO 

Após as reflexões críticas levantadas para a produção de cartazes pela ótica 

das três ecologias de Guattari e depois da construção do primeiro cartaz tivemos 

como proposta prática desta dissertação a construção de uma coleção de cartazes. 

Para tal, debruçamo-nos novamente sobre as três fases projetuais metodológicas da 

IDEO: Inspiração, Idealização e Implementação.  

Como afirmado anteriormente, a etapa de „Inspiração‟ denota as 

“circunstâncias que motivam a busca de uma solução para um problema”, e 

relembrando a problemática da etapa prática dessa dissertação, perguntamos- nos: 

Como traduzir as três ecologias de Guattari em cartazes digitais autorais? Para 

responder à questão de pesquisa, optamos por criar uma coleção de trinta cartazes 

digitais autorais. Definimos a produção de dez cartazes para cada uma das três 

ecologias, pois apenas um ou poucos cartazes poderiam ser insuficientes para 

problematizá-las. Por outro lado, por demandarem tempo para serem construídos, e 

por essa dissertação ter prazo limitado, produzir mais do que trinta cartazes seria 

inviável. 

A segunda etapa metodológica, „Idealização‟, corresponde ao 

“desenvolvimento e teste de ideias que poderão levar a uma solução”. Assim, 

criamos o primeiro cartaz (figura 22) e analisamos quais dos seus aspectos 

estruturais nele ajudaram a responder ao problema e a traspor a ecologia ambiental 

expressa nele. Inferimos que 1) a imagem do lixão a céu aberto forma um 

background (pano de fundo) que pode induzir a percepção de que a imagem e a 

frase sobreposta estão relacionadas; 2) a frase no cartaz não precisa ser direta, pois 

o contexto em que ela está inserida pode levar o observador a deduzir o tema 

discutido e 3) o filtro de cor e a moldura da tipografia aplicados no cartaz ajudam a 

dar unidade a ele, pois, se cartazes com esses mesmos elementos fossem 

visualizados em conjunto, o observador poderia percebê-los como componentes de 

um mesmo grupo. Como explica Lupton e Phillips (2015)25, com base na memória e 

na experiência, o cérebro procura e tenta criar ordem, preenchendo lacunas e 

deixando de fora o que considera irrelevante, agrupando ou segregando elementos 

segundo o tamanho, forma, cor, proximidade, etc. 

                                                            
25

 No livro “Novos Fundamentos do Design”, Ellen Lupton e Colen Phillips exploram em um dos seus 
capítulos as leis da Gestalt. 
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 Conforme expressamos anteriormente, os cartazes digitais autorais são 

“microintervenções” que objetivam denunciar poluições 26  sociais, mentais e 

ambientais. O primeiro cartaz (figura 22) mostra um lixão a céu aberto acompanhado 

da frase “The end of the world is near” (O fim do mundo está próximo), e denuncia o 

problema ambiental da grande produção de lixo nos dias de hoje. Porém, como 

escolher a temática de cada cartaz? A escolha do tema para o cartaz teste foi um 

processo bastante subjetivo, pois, segundo Almeida (2015, p. 87), diz respeito à 

ação de “se deparar com opções e eleger as que mais nos representam”. 

A ação de escolher passa por diversas avaliações cognitivas e 
sensíveis que nos ajudam a decidir por uma opção ou outra. Tais 
avaliações, que acontecem a partir dos conhecimentos e 
experiências que adquirimos e vivemos até o momento da escolha, 
são reflexo das nossas diversas identidades construídas, 
reconstruídas e reinventadas centenas de vezes durante a vida. 
Assim, nossas escolhas são a projeção de tudo que somos ou que 
um dia fomos, são nossa personificação perante o mundo. Ao 
mesmo tempo, enquanto sujeitos que constroem o conhecimento de 
forma coletiva, nossas escolhas acabam por retratar não apenas 
nossos eus mas, também, o outro que em nós se manifesta. 
(ALMEIDA, 2015, p.87) 

Cientes disso, os temas elencados para cada um dos cartazes digitais estão 

diretamente conectados as minhas memórias e experiências de vida. E, portanto, 

são temas que constituem os ideais e valores os quais eu prezo. Também são 

resultados da multiplicidade na qual cada indivíduo é constituído, pois, como afirma 

Almeida (2015), nossas escolhas além de nos retratar, retratam também os outros 

com os quais nos identificamos e aos quais estamos incorporados. Dessa maneira, 

foram escolhidos como temas para a Ecologia Ambiental: 1) Lixo e degradação do 

solo; 2) Poluição da água; 3) Poluição do ar; 4) Desmatamento; 5) Queimadas; 6) 

Secas; 7) Enchentes; 8) Caça e indústria da carne; 9) Superexploração de espécies 

e 10) Extinção de animais e tráfico. Para Ecologia Social escolhemos: 1) Violência e 

Criminalidade; 2) Desigualdade social; 3) Crise na saúde; 4) Crise na educação; 5) 

Crise na Habitação; 6) Desemprego; 7) Abandono; 8) Corrupção; 9) Preconceito e 

discriminação e 10) Imigrações e refugiados ambientais. Finalmente, para Ecologia 

Mental os temas: 1) Depressão; 2) Distúrbio de ansiedade generalizado; 3) Distúrbio 

do pânico; 4) Transtorno Bipolar; 5) Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC); 6) 

                                                            
26 Como mencionado no capítulo Metodologia entendemos por poluição, tudo aquilo, que direta ou 
indiretamente, provocando um efeito negativo no equilíbrio social, ambiental ou mental, afetando à 
saúde humana, os seres vivos e o ecossistema em geral. 
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Narcisismo; 7) Transtorno Fóbico; 8) Transtorno de Estresse Pós-Traumático 

(TEPT); 9) Esquizofrenia e 10) Transtorno paranoide. 

Os temas elencados para cada um dos cartazes também possuem relevância 

por serem questões bastante discutidas na atualidade, como, por exemplo, 

depressão, violência e desmatamento. De acordo com Almeida (2015), os conteúdos 

selecionados para compor um GIF (Graphics Interchange Format, ou, em português 

"Formato para Intercâmbio de Gráficos") que pode conter imagem e texto assim 

como os cartazes encontram sinergia em dois paralelos: a subjetividade e a 

apropriação. Para Guattari e Rolnik (2010), subjetividade não está sujeita à 

totalização ou à centralização no indivíduo, como é comumente entendida, mas, sim, 

como uma criação coletiva, produzida por instâncias individuais, sociais e 

institucionais. No que concerne à apropriação temos como referência os ready-

mades27 de Duchamp; porém, segundo Bourriaud (2009), hoje artistas se apropriam 

de objetos, imagens e até ideias já existentes como matéria prima de seus trabalhos, 

não mais para questionar os limites da arte, mas para “(...) tomar todos os códigos 

da cultura, todas as formas concretas da vida cotidiana, todas as obras do 

patrimônio mundial e colocá-los em funcionamento.” (BOURRIAUD, 2009. p. 14). É 

por esse motivo que nos apropriamos da frase The end of the world is near e de 

fotografias de bancos de imagens, construindo algo novo. 

Deste modo, sugiro que a minha subjetividade possa ser expressa por meio 

das frases que, apesar de algumas serem autorais, são, segundo ALMEIDA (2015), 

resultado dos conhecimentos adquiridos pela interpretação dos conteúdos com os 

quais tive acesso e pelas sensações despertadas em mim a partir das problemáticas 

abordadas. Já a apropriação surge como ferramenta facilitadora do processo de 

criação, pois possibilita o acesso a imagens difíceis de serem fabricadas, além de 

proporcionar a ressignificação de imagens e frases ao inseri-las em um novo 

contexto. 

Após a estruturação formal da maneira como os cartazes foram produzidos 

surgiu a necessidade de criar uma identidade visual para a proposta prática desta 

                                                            
27

 Termo criado por Duchamp (1887-1968) para designar um tipo de objeto, por ele inventado, que 
consiste em um ou mais artigos de uso cotidiano, produzidos em massa, sem critérios estéticos claros 
e expostos como obras de arte em museus e galerias. Fonte: < 
enciclopedia.itaucultural.org.br/termo5370/ready-made> Acesso: 21/11/2017. 
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dissertação, pois a coleção foi divulgada por meio de uma página no Facebook. 

Dessa maneira, seria preciso um nome que possa identificá-la em relação às demais 

e também para simplificar a comunicação, tornando-a mais clara e direta. Para tanto, 

o nome “Um Cartaz Para o Fim do Mundo” e uma marca (Fig. 26) foram criados. O 

processo de criação dessa identidade será brevemente relatado a seguir. 

A primeira ideia de nome para a coleção surgiu no período de “pré-produção” 

com a criação do cartaz teste. A frase nele contida fazia menção à chegada do fim 

do mundo. O nome surgiu com a ideia de que, se alguma ação for tomada em 

direção à diminuição ou superação das poluições expostas nos cartazes digitais, 

estaríamos mais longe do fim do mundo. Por isso, o nome escolhido, “Um Cartaz 

para o Fim do Mundo”, está configurado dentro de um contexto de ironia, pois se 

espera que os observadores reflitam sobre o conteúdo e contribuam para a 

manutenção do equilíbrio natural, evitando, assim, que nos aproximemos de um 

possível fim do mundo. 

No que tange à criação da marca, pensada para ser usada na página do 

Facebook, estabelecemos relações com uma tradução poética das três ecologias. 

Por serem imanentes e formarem uma tríade, despertou-nos o interesse de trabalhar 

com algum tipo de forma triangular e isso levou a depararmos com o triângulo infinito 

de Penrose, uma figura impossível, cujo conceito é explorado, de forma indireta em 

seus trabalhos, por artistas como Escher28 (figura 24).  

                                                            
28

 Artista gráfico holandês conhecido pelas suas xilogravuras que tendem a representar construções 
impossíveis, preenchimento regular do plano, explorações do infinito e metamorfoses - padrões 
geométricos entrecruzados que se transformam gradualmente em formas completamente diferentes. 
Fonte: <https://goo.gl/ixTpmG> 
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Figura 24: A esquerda, obra do artísta Escher, "Relatividade". À direita, sobreposição do triângulo de 
Penrose. 

 

Fonte: <https://moa.byu.edu/behind-the-scenes-m-c-escher-other-worlds/> 

 

Assim, apropriamo-nos do triangulo de Penrose 29  e utilizamos três cores 

diferentes em cada uma das duas faces e uma cor para cada uma das três 

ecologias. A primeira cor escolhida para compor a marca foi o verde, pois é 

comumente utilizada para representar o meio ambiente; partindo dela, optamos em 

utilizar a tríade de cores (figura 25) do círculo cromático, compondo harmonicamente 

as cores que faltavam. 

Figura 25: Tríade do círculo cromático 

 

Fonte: O autor (2017) 

                                                            
29

 Criado por Roger Penrose, físico, matemático e filósofo inglês que inventou e popularizou o 
triângulo de Penrose da década de 1950. Fonte: <https://goo.gl/x9PsTz> 
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Desta forma, deparamo-nos com as cores laranja e roxo.  A cor laranja  

representa a ecologia social já que é uma cor dinâmica e viva. E o roxo, a mental, 

pois a cor remete à imaginação e ao fantástico, características da mente humana.  

Figura 26: Marca para a página do Facebook da serie 

 

Fonte: O autor (2017) 

 

Após definir a marca para a página do Facebook (figura 26) utilizamos suas 

cores como molduras e filtros com 30% de opacidade em cada cartaz, ou seja, os 

cartazes digitais autorais sobre Ecologia Ambiental têm um filtro e uma moldura 

verde sobre a imagem de fundo; os sobre Ecologia Social têm um filtro e uma 

moldura laranja; os da Ecologia Mental possuem um filtro e uma moldura roxa, como 

mostrado nos exemplos abaixo (figura 27). Mais precisamente, as cores utilizadas 

são em código hexadecimal ou código RGB: #135a2d (verde); #603593 (roxo) e 

#f5902c (laranja). 
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Figura 27: Filtros dos cartazes 

Fonte: O autor (2017) 

Com os filtros e as molduras prontas faltava decidir as tipografias a serem 

usadas bem como as imagens de fundo e as frases. Para as imagens de fundo, 

decidimos que seriam usadas imagens produzidas pelo autor além de fotografias de 

bancos de imagens e o escolhido foi o visualhunt.com. por: a) possuir um número 

grande e diverso de imagens livres para todos os tipos de uso, inclusive para usos 

comerciais e b) possuir imagens em alta qualidade e em diferentes tamanhos.  

Na sequência, escolhemos as tipografias que seriam usadas. Para tal, 

olhamos novamente os cartazes que usamos para fazer uma reflexão crítica sobre a 

ótica das três ecologias. Constatamos que apesar da maioria deles usar tipografias 

manuscritas, não havia, nessa pequena amostra, nenhum padrão evidente. Desse 

modo, optamos por usar uma grande variedade de tipografias, o que torna, único 

juntamente com as imagens e frases, cada cartaz30  (Fig. 28). E para as frases 

utilizadas, apropriamo-nos de frases consagradas de autores como, por exemplo, 

“Triste época! É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito” de Albert 

Einstein, que adaptamos para caber na moldura criada no cartaz entre outras frases 

criadas pelo autor, e outras em co-autoria com a pesquisadora Fernada Stein. 

                                                            
30 Em anexo a coleção completa dos cartazes digitais. 
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Figura 28: Cartazes da coleção "Um cartaz para o fim do mundo" 

 

Fonte: O autor (2018) 

Com a identidade visual e os cartazes, partimos para a terceira fase do 

projeto, a “Implementação”, que consiste no lançamento para o mercado, exposição 

ou divulgação, do material prático criado. Além da dissertação que também é uma 

forma de exposição dos cartazes criamos a página no Facebook para a divulgação 

da coleção e começamos as postagens dos primeiros cartazes no início de Janeiro 

de 2018. A página encontra-se no link 

<https://www.facebook.com/EcologiasEmCartaz/>, e se chama “Um Cartaz para o 

Fim do Mundo”, mesmo nome dado à coleção (Fig. 29). 

Figura 29: Pagina virtual "Um Cartaz para o Fim do Mundo" 

 

Fonte: O autor (2018) 
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Algumas considerações foram realizadas a partir do acompanhamento da 

página em um período de trinta dias. Somente 1/3 dos cartazes da coleção tinham 

sido divulgados ao término do primeiro mês, porém o cartaz inicial da coleção (figura 

22), isoladamente, tinha mais de 83 curtidas, 2 compartilhamentos, 3 comentários e 

alcançou31, até a presente data, 931 pessoas. Acreditamos que a repercussão do 

primeiro cartaz ocorreu por coincidir com o protesto da população contra uma ação 

TV Globo que, no mesmo período, lançava uma campanha onde pedia para que os 

telespectadores fizessem vídeos, preferencialmente em lugares belos, que 

representassem a sua cidade e que enviassem para a emissora respondendo à 

frase: “Que Brasil você quer para o futuro?”.  O problema é que muitas pessoas, 

descontentes com a atual situação do nosso país, fizeram vídeos em lugares pouco 

atraentes como em lixões, em esgoto a céu aberto, em ruas esburacadas, dentre 

outros, denunciando problemas locais. Ao término de um mês a página já tinha mais 

de 95 pessoas “curtindo”, porém somente 32 eram meus na rede “amigos”. 

Observar o ecoar da página e os seus desdobramentos foi um processo 

gratificante e, apesar da maioria dos cartazes, até o momento, não terem 

repercutido tanto quanto o primeiro, foi decidido que seria mais interessante postá-

los em momentos políticos e sociais mais favoráveis para sua reverberação. Dessa 

forma, não só o cartaz alcançaria mais pessoas como também poderia ser mais 

efetivo ao promover a questão da ecosofia. 

  

                                                            
31

 Alcance é o número referente às pessoas que o visualizaram. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta etapa revemos e sintetizamos os principais tópicos da dissertação, os 

métodos utilizados e discutimos suas implicações ao estudo. Dado o exposto, é 

importante relembrarmos o problema que motivou a construção dessa dissertação. A 

fim de contribuir com as pesquisas e a produção de conhecimento e saberes na área 

das Artes Visuais, e buscando um antídoto ou "contramensagem" ao que 

usualmente é produzido pela indústria cultural, traduzimos poeticamente o conceito 

das três ecologias de Félix Guattari (2001) por meio de uma coleção de cartazes 

digitais autorais. Pois, como exposto no capítulo “AS TRÊS ECOLOGIAS E A 

ECOSOFIA DE FÉLIX GUATTARI”, quando Guattari (2001) define ecosofia, ele 

sugere uma tentativa de compreender a relação do sujeito com o ambiente que o 

cerca, por meio do tripé ecológico filosófico "do meio ambiente, o das relações 

sociais e o da subjetividade humana". Salientando sua imanência construímos os 

cartazes como uma forma de “microintervenção” para contribuir com a manutenção 

do equilíbrio natural e com a diminuição de imagens frequentemente 

impulsionadoras do consumo. 

No capítulo “ARTISTA/DESIGNER OU DESIGNER/ARTISTA?”, 

relacionamos a área de Artes Visuais com a área do Design, o que nos ajudou a 

situar essa pesquisa dentro do universo teórico e prático das Artes Visuais. 

Apresentamos também o conceito de “obra aberta” de Umberto Eco (2005), conceito 

importante para defesa da coleção de cartazes uma vez que são capazes de 

expressar diferentes afetos e emoções e de gerar reflexões. E, por último, 

destacamos que o Design, por advir das Artes Visuais, pode ser entendido como um 

campo interdisciplinar de saberes e práticas que possibilita o desenvolvimento de 

trabalhos autorais, área que se destaca nesta pesquisa, pois situa-se nas fronteiras 

e intersecções entre os dois campos. 

Em “CIBERCULTURA” dissertamos sobre as redes sociais como espaço 

potencializador ao mostrar que o emprego dessa tecnologia contemporânea pode se 

dar de maneira positiva ou negativa, dependendo do uso que se faz dela, como 

artefato humano. Defendemos sua aplicação como espaço de divulgação da coleção 

de cartazes e elencamos o Facebook como a rede social ideal para o nosso 

propósito. Os cartazes começaram a ser divulgados na rede no início de Janeiro de 
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2018 e, mesmo após o término dessa dissertação, a página continuará ativa e novas 

coleções de cartazes poderão juntar-se. 

Acerca do capítulo “UMA COLEÇÃO DE CARTAZES SOBRE AS TRÊS 

ECOLOGIAS” destacamos o projeto e o desenvolvimento da coleção de cartazes 

digitais autorais por meio de uma reflexão crítica de alguns sob a ótica das três 

ecologias e apresentamos breves relatos históricos do advento dos primeiros 

cartazes e de artistas e designers que os usam como forma de manifestar suas 

ideias e ideais. Também definimos o que consideramos cartazes e porque 

denominamos como a produção prática dessa dissertação de cartazes digitais 

autorais. 

Depois de elencarmos ecosofia e as três ecologias de Guattari (2001), 

situamos a pesquisa dentro do universo das Artes Visuais, definimos o que 

consideramos autoria, defendemos o porquê decidimos usar o meio digital como 

espaço potencializador da divulgação da coleção, realizarmos uma reflexão crítica 

sobre alguns cartazes pela ótica das três ecologias e esclarecemos o que 

consideramos cartazes, demos início, enfim, à etapa prática dessa dissertação. Para 

tal, além da metodologia de pesquisa poética de caráter exploratório, utilizada ao 

longo da investigação, empregamos uma metodologia projetual para ajudar na 

criação e no desenvolvimento da coleção de cartazes digitais autorais aqui proposta 

denominada metodologia do IDEO.  A metodologia projetual do IDEO, contem três 

fases principais: Inspiração, Idealização e Implementação além de várias outras 

fases menores como apoio; Porém, apoiamo-nos nas três principais fases. O 

desenvolvimento dos cartazes. As fases metodológicas projetuais nos serviram 

como guias, “Inspiração” foi a fase onde problematizamos as três ecologias de 

Guattari (2001), “Idealização” foi o momento de prototipagem e testes que nos 

levaram a encontrar uma solução para o nosso problema, ou seja, a construção do 

cartaz teste nos possibilitou analisarmos os possíveis caminhos e direções que 

poderíamos tomar, fator fundamental para a construção da coleção de cartazes e a 

fase final, “Implementação”, foi a etapa de postagem e divulgação dos cartazes. 

Desta maneira, conseguimos desenvolver não só uma coleção de cartazes 

digitais, objetivo maior dessa dissertação, mas também conseguimos, ao 

materializarmos as três ecologias de Guattari (2001) em obras visuais, levá-las as 
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pessoas onde elas estivessem, desde que elas estivessem conectadas no 

Facebook. Em outras palavras, levamos obras abertas visuais contemporâneas, 

inspiradas no pensamento de Félix Guattari, como forma de “microintervenções” e 

por meio de uma ferramenta cotidiana que muitas pessoas utilizam e, sem a qual, 

muitas dessas não conseguiriam ter acesso. 

A coleção de cartazes aqui elaborada é, portanto, apenas um dos modos de 

representar as três ecologias em cartaz, ou seja, a coleção de cartazes que foi 

produzida não são respostas fixas, mas, sim, saídas possíveis às questões iniciais 

aqui levantadas, o que nos deixa múltiplas possibilidades futuras, pois foram 

produzidos somente trinta cartaz levando em conta o tempo de produção de cada 

cartaz e o tempo finito da produção dessa dissertação.  Porém outros cartazes serão 

produzidos após o termino dessa dissertação e irão compor a coleção aqui iniciada. 

Para a minha vida pessoal e profissional essa pesquisa ajudou-me a refletir 

criticamente sobre a minha produção como artista e designer e a relacioná-la aos 

contextos contemporâneos das Artes Visuais e do Design, conhecendo vários outros 

artistas e designers. Esta dissertação também abriu um mar de possibilidades 

despertando-me o interesse pela pesquisa, não só de distintas maneiras de produzir 

cartazes, uma das minhas peças visuais favoritas, como também de outras formas 

de se fazer ativismo através do virtual e da academia como professor profissão que 

desejo seguir. 
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Apêndice A – Tabela com periódicos visitados 

 

ISSN Título Estrato 
Artigos 

Encontrados 
Foco e Escopo: Artes/Design Português 

0101-4714 
Anais do Museu Paulista 
(Impresso) 

A1 0 Encontrado SIM 

0100-3143 Educação e Realidade A1 0 Encontrado SIM 

0103-7412 Opus (Porto Alegre) A1 0 
Não possuí Arte e Design 

como foco e escopo 
SIM 

2237-2660 
Revista Brasileira de Estudos 
da Presença [Eperiodico] 

A1 0 Encontrado SIM 

2238-3867 Revista Sala Preta A1 0 Encontrado SIM 

1518-2630 Revista da ABEM A1 0 
Não possuí Arte e Design 

como foco e escopo 
SIM 

1519-5279 Sala Preta (USP) A1 0 Encontrado SIM 

abr/79 
The Art Bulletin (New York, 
N.Y.) 

A1 0 
Não possuí Arte e Design 

como foco e escopo 
NÃO 

1414-5731 Urdimento (UDESC) A1 0 Encontrado SIM 

1678-5320 ARS (São Paulo) A2 0 Encontrado SIM 

1983-201X 
Anos 90 (Online) (Porto 
Alegre) 

A2 0 
Não possuí Arte e Design 

como foco e escopo 
SIM 

2175-7968 Cadernos de Tradução A2 1 Encontrado SIM 

2313-9242 
Caiana. Revista Virtual de 
Historia del Arte y Cultura 
Visual 

A2 0 Encontrado NÃO 

1794-6670 
Cuadernos de Musica, Artes 
Visuales y Artes Escenicas 

A2 0 Encontrado NÃO 

0104-4060 Educar em Revista (Impresso) A2 0 
Não possuí Arte e Design 

como foco e escopo 
SIM 

1984-6444 
Educação (Santa Maria. 
Online) 

A2 0 
Não possuí Arte e Design 

como foco e escopo 
SIM 

2250-7116 El Oído Pensante A2 0 
Não possuí Arte e Design 

como foco e escopo 
NÃO 

1647-6158 Estudio A2 0 
Não possuí Arte e Design 

como foco e escopo 
SIM 

2044-2823 Film, Fashion & Consumption A2 0 
Não possuí Arte e Design 

como foco e escopo 
NÃO 

2177-8841 
Moringa - Artes do Espetáculo 
(UFPB) 

A2 0 Encontrado SIM 

1980-6183 Pensar a Prática (Online) A2 0 Encontrado SIM 

1982-9507 
Pós: Revista do Programa de 
Pós-Graduação em Artes 

A2 1 
Foco e espoco não 

encontrados 
SIM 

1647-7316 
Revista :ESTÚDIO, artistas 
sobre outras obras 

A2 0 Encontrado SIM 

0020-5874 Revista IEB A2 0 Encontrado SIM 

0020-3874 
Revista do Instituto de 
Estudos Brasileiros 

A2 0 Encontrado SIM 

0037-1998 Semiotica (Berlin) A2 0 
Não possuí Arte e Design 

como foco e escopo 
NÃO 
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0102-6992 
Sociedade e Estado (UnB. 
Impresso) 

A2 0 
Não possuí Arte e Design 

como foco e escopo 
SIM 

2237-101X 
Topoi (Online): revista de 
historia 

A2 0 
Foco e espoco não 

encontrados 
SIM 

1679-6748 Visualidades (UFG) A2 1 Encontrado SIM 

2238-2046 
revista do programa de pós 
graduação em artes da escola 
de belas artes da UFMG 

A2 0 Encontrado SIM 

2107-0806 Amerika B1 0 
Não possuí Arte e Design 

como foco e escopo 
NÃO 

1852-4699 Cine Documental B1 0 
Não possuí Arte e Design 

como foco e escopo 
NÃO 

2151-4755 Creative Education B1 0 
Não possuí Arte e Design 

como foco e escopo 
NÃO 

2261-0758 Cultures-Kairós B1 0 
Não possuí Arte e Design 

como foco e escopo 
NÃO 

0147-2526 Dance Chronicle B1 0 Encontrado NÃO 

1517-9702 
Educação e Pesquisa 
(USP.Impresso) 

B1 0 
Foco e espoco não 

encontrados 
SIM 

1982-2553 Galáxia (São Paulo. Online) B1 0 Encontrado SIM 

1980-4369 História (São Paulo. Online) B1 0 
Não possuí Arte e Design 

como foco e escopo 
NÃO 

0100-6932 História. Questões e Debates B1 0 
Não possuí Arte e Design 

como foco e escopo 
NÃO 

1984-1191 Iluminuras (Porto Alegre) B1 0 
Não possuí Arte e Design 

como foco e escopo 
NÃO 

2220-8488 
International Journal of 
Humanities and Social Science 

B1 0 
Não possuí Arte e Design 

como foco e escopo 
NÃO 

1989-9572 
Journal for Educators, 
Teachers, and Trainers 

B1 0 
Não possuí Arte e Design 

como foco e escopo 
NÃO 

0264-0414 
Journal of Sports Sciences 
(Print) 

B1 0 
Não possuí Arte e Design 

como foco e escopo 
NÃO 

1982-8160 Matrizes (Online) B1 1 
Não possuí Arte e Design 

como foco e escopo 
SIM 

1984-3917 Museologia e Patrimônio B1 1 
Não possuí Arte e Design 

como foco e escopo 
SIM 

1517-5677 Poiesis (Niterói) B1 0 
Foco e espoco não 

encontrados 
SIM 

0267-5315 Portuguese Studies B1 0 
Foco e espoco não 

encontrados 
SIM 

2175-7917 Revista Anuário de Literatura B1 0 Encontrado SIM 

1413-6538 
Revista Brasileira de Educação 
Especial 

B1 0 
Não possuí Arte e Design 

como foco e escopo 
SIM 

1983-7348 Revista Digital do LAV B1 0 Encontrado SIM 

1981-2582 
Revista Educação (PUCRS. 
Online) 

B1 0 Encontrado SIM 

1415-0549 Revista FAMECOS (Impresso) B1 ? 
Foco e espoco não 

encontrados 
? 

1980-3729 Revista FAMECOS (Online) B1 2 Encontrado SIM 

1983-2400 
Revista Linguagem & Ensino 
(Online) 

B1 0 
Não possuí Arte e Design 

como foco e escopo 
SIM 
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2177-8566 Revista Poiésis B1 0 
Não possuí Arte e Design 

como foco e escopo 
SIM 

2236-7527 
Revista Sociologia e 
Antropologia 

B1 0 
Foco e espoco não 

encontrados 
NÃO 

2177-5672 Revista Trama interdisciplinar B1 0 
Foco e espoco não 

encontrados 
SIM 

0103-9989 Revista USP B1 0 
Foco e espoco não 

encontrados 
SIM 

2317-9937 Revista Vórtex B1 0 
Foco e espoco não 

encontrados 
SIM 

0123-885X 
Revista de Estudios Sociales 
(En Linea) 

B1 0 
Foco e espoco não 

encontrados 
NÃO 

0104-4443 
Revista de Filosofia: Aurora 
(PUCPR. Impresso) 

B1 ? 
Foco e espoco não 

encontrados 
? 

0101-4366 
Revista do Instituto Histórico 
e Geographico Brazileiro 

B1 0 
Foco e espoco não 

encontrados 
SIM 

2101-0714 Revue Appareil B1 ? 
Foco e espoco não 

encontrados 
? 

2177-6342 
SAPERE AUDE: REVISTA DE 
FILOSOFIA 

B1 0 
Não possuí Arte e Design 

como foco e escopo 
SIM 

0102-8782 Tempo Brasileiro B1 0 
Foco e espoco não 

encontrados 
SIM 

1983-6597 
Tempos e Espaços em 
Educação 

B1 0 
Não possuí Arte e Design 

como foco e escopo 
SIM 

2179-4960 revista archai B1 0 
Não possuí Arte e Design 

como foco e escopo 
SIM 
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Anexo A – Manifesto First Things First 

 

 

 


