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RESUMO 

 

A presente pesquisa propõe uma reflexão crítica sobre artefatos que surgem da 

confluência do design com o artesanato à luz do conceito de hibridismo cultural. 

Busca compreender o convívio em artefatos contemporâneos de aspectos materiais 

e simbólicos da sociedade urbano-industrial e de culturas tradicionais, assim como 

os modos de produção artesanal. Esta investigação busca refletir sobre a 

adequação do conceito de hibridismo cultural e o adjetivo híbrido, provenientes dos 

estudos culturais, para descrever, qualificar ou caracterizar artefatos elaborados a 

partir do encontro do design com o artesanato. Para realizar tal reflexão, esta 

pesquisa se dá sob a ótica das concepções de hibridismo cultural de Peter Burke e 

Néstor García Canclini e busca conhecer o fenômeno no contexto da 

contemporaneidade. Busca também compreender os múltiplos aspectos e a 

abrangência das atividades design e artesanato no âmbito da cultura material, assim 

como, investigar o reconhecimento dos artefatos híbridos no Brasil e verificar a 

possibilidade de analisar os artefatos a partir dos processos de hibridização cultural. 

 

Palavras-chave: Hibridismo cultural. Cultura material. Design. Artesanato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

ABSTRACT 

 
This research proposes a critic about artifacts that appear from the confluence with 

design and craftwork thought from the concept of cultural hybridity. Furthermore, this 

research seeks to understand the socializing in contemporary artifacts of material 

and symbolic aspects of urban-industrial society and the traditional cultures, as well 

as modes of craftwork production. Also, this investigation aims to reflect if the 

concept of cultural hybridity and hybrid adjective, concepts that comes from the 

cultural studies, are adequate to describe, qualify or even characterize artifacts made 

under the meeting of the design and the craftwork. This research is under the light of 

Peter Burke and Néstor García Canclini's hybrid cultural conceptions and seeks to 

understand the phenomenon in a contemporaneous context. In addition, this 

research is searching to understand the multiple aspects and scope of design and 

craftwork activities regarding a material culture, as well as investigate the recognition 

of hybrid artifacts in Brazil and to verify the possibility of analyzing the artifacts from 

the processes of cultural hybridization. 

 

Keywords: Cultural hybridity. Material culture. Design. Craftwork. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 09 

 

Capítulo  1  

HIBRIDISMO CULTURAL ......................................................................................... 16 

1.1  CONCEITO E PROCESSOS .............................................................................. 18 

1.2  HIBRIDISMO CULTURAL E SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA ........................... 26 

 

Capítulo  2 

CULTURA MATERIAL, DESIGN E ARTESANATO ................................................. 39 

2.1  CULTURA MATERIAL ....................................................................................... 39 

2.1.1   Objetos Concretos [coisa, utensílio, objeto, artefato, mercadoria] ........................... 45 

2.2 DESIGN E ARTESANATO ................................................................................. 52 

2.3 DESIGN, ARTESANATO E HIBRIDISMO ............................................................ 61 
2.3.1  A transformação dos modos de produção e a consolidação da sociedade industrial 62 

2.3.2   O século XX até hoje .......................................................................................... 72 

 

Capítulo  3 

O ARTEFATO HÍBRIDO CONTEMPORÂNEO NO BRASIL .................................... 91 

3.1  O INÍCIO DA APROXIMAÇÃO DO DESIGN AO ARTESANATO NO BRASIL ......... 92 

3.2 O RECONHECIMENTO DOS ARTEFATOS HÍBRIDOS ....................................... 102 

3.3 ENCONTROS MÚLTIPLOS ............................................................................... 119 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 128 

 

REFERÊNCIAS, BIBLIOGRAFIA e WEBGRAFIA ................................................... 

 

133 

 

 



 9 

INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa se encontra no âmbito da investigação sobre design e 

cultura e propõe uma reflexão sobre a confluência do design com o artesanato à luz 

do conceito de hibridismo cultural.  

Nosso principal foco de investigação é o hibridismo cultural que ocorre no 

encontro do design com o artesanato, portanto, é intenção desta pesquisa analisar 

as trocas culturais e os diversos aspectos que se hibridizam neste encontro. 

Privilegiamos a combinação dos modos de produção artesanal e industrial, o diálogo 

entre cultura popular e cultura erudita, assim como o diálogo entre tradições locais e 

a cultura global. 

O design e o artesanato estão integrados a uma categoria maior, a cultura 

material, e portanto, representam valores sociais, econômicos e culturais de uma 

determinada sociedade humana. Entendemos o design como uma atividade criativa 

e técnica que pode atuar desde o projeto de produtos para a produção industrial em 

grande escala, até a concepção de objetos de produção artesanal com baixa 

seriação. Quanto ao artesanato contemporâneo, entendemos ser uma atividade de 

expressão artística e cultural relacionada ao fazer com perfeição e com habilidade 

técnica; esta ideia aproxima o artesanato da arte. 

Diante das características mencionadas, notamos que tanto o design como o 

artesanato na contemporaneidade se apresentam como atividades com múltiplos 

aspectos, por este motivo, buscamos um conceito abrangente e flexível que possa 

dar conta de explicar os processos gerados em encontros culturais em que as fontes 

não são puras, ou seja, as fontes são o resultado de outros encontros anteriores. 

Neste sentido, o historiador inglês Peter Burke (2003, p.31) aponta que “devemos 

ver as formas híbridas como o resultado de encontros múltiplos e não como o 

resultado de um único encontro”. 

Podemos perceber nos artefatos gerados pelo encontro do design com o 

artesanato, vestígios da combinação de processos técnicos e criativos, assim como, 

a mistura de elementos materiais e simbólicos. Partindo do pressuposto de que todo 

encontro cultural provoca processos de hibridização, é intenção da presente 

pesquisa analisar estes artefatos a partir do conceito de hibridismo cultural, 

fenômeno que sempre esteve presente no desenvolvimento histórico, porém, 

assumiu importância na última década do século XX com a intensificação dos 
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encontros culturais provocados pelos processos de globalização. Segundo o 

antropólogo latino-americano Néstor García Canclini (2011, p. xvii), a disseminação 

do uso do termo hibridismo por diversos autores na contemporaneidade, modificou 

“o modo de falar sobre identidade, cultura, diferença, desigualdade, multiculturalismo 

e sobre pares organizadores dos conflitos nas ciências sociais: tradição-

modernidade, norte-sul, local-global”. 

Inspirados pelo termo utilizado por Burke (2003) para distinguir a variedade 

de processos de hibridização dentro dos domínios da cultura, denominamos o nosso 

objeto de pesquisa por artefatos híbridos. Para o autor fazem parte desta distinção a 

arquitetura, o mobiliário, as imagens e os textos escritos.  

Nesta investigação, entendemos por artefatos híbridos aqueles artefatos que 

apresentam vestígios da sociedade urbano-industrial de consumo convivendo com 

vestígios de culturas tradicionais, além de estimular a discussão sobre a fluidez das 

fronteiras entre erudito e popular, local e global e centro e periferia. Para efeito de 

organização e viabilidade da pesquisa, fixamos alguns limites precisos, isto é, 

selecionamos artefatos produzidos no Brasil a partir da década de 1990, mais 

especificamente mobiliário residencial, artefatos de uso doméstico e acessórios 

pessoais.  

Os artefatos híbridos propostos nesta investigação não são um fenômeno 

exclusivo brasileiro, embora alguns autores, como o arquiteto italiano Andrea Branzi 

(2006) acredite ser uma característica muito local do fazer no Brasil como resultado 

das dificuldades econômicas e políticas, assim como características culturais 

provenientes de constantes encontros e trocas culturais desde a colonização 

europeia. Acreditamos que os artefatos híbridos assim como os entendemos, 

portadores de vestígios heterogêneos, ocorrem a partir da industrialização, por este 

motivo, apresentamos um breve percurso sobre a história do design. 

A aproximação entre o design e o artesanato no Brasil teve um impulso 

significativo na década de 1990, em que surgiram ações estimuladas por políticas 

públicas de fomento à inovação e design no artesanato, assim como por meio de 

ações sociais promovidas pelo terceiro setor. Estas ações têm, entre outros  

objetivos, o de promover a revitalização do artesanato e a inserção deste segmento 

no mercado de consumo global. A atuação de designers junto a projetos sociais e 

ambientais intensificou-se nos anos de 2000 e podemos considerar que hoje 

representa um novo campo de atuação para os designers, que conta com 
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especialistas consagrados, inúmeras pesquisas acadêmicas e várias universidades 

que mantêm projetos de extensão sobre o tema design para o artesanato.  

O interesse por este tema de pesquisa surgiu a partir da minha atuação como 

designer de produtos em colaboração com grupos produtivos artesanais, 

inicialmente na região Amazônica em 2001, quando me envolvi em projetos 

ambientais e sociais e participei do desenvolvimento de produtos com recursos 

naturais e resíduos da floresta, com a finalidade de ampliar as possibilidades de 

trabalho local e gerar renda para as comunidades ribeirinhas. Nos últimos anos 

estive envolvida em vários projetos em cidades no interior do estado de São Paulo e 

Paraná e em periferias dos centros urbanos. O principal objetivo destes projetos é a 

geração de trabalho e renda a partir da associação do design com o artesanato.  

Esta experiência prática suscitou diversos questionamentos sobre a validade 

e resultados destas intervenções, inicialmente em relação à preservação das 

identidades regionais e quanto à autonomia criativa dos grupos e artesãos e, mais 

recentemente, surgiu uma nova preocupação com relação à saturação do mercado 

que apresenta uma grande oferta desta categoria de produtos, o que 

consequentemente coloca os artesãos em um mercado com muita concorrência, 

inclusive de artesanato importado, principalmente da Ásia.  

Iniciei minha pesquisa sobre a aproximação e o diálogo entre o design e a 

produção artesanal no Brasil em 2007, investigando as reflexões e ações 

desenvolvidas pela arquiteta Lina Bo Bardi na Bahia, no início da década de 1960, 

por meio da criação do Centro de Estudos sobre o Trabalho Artesanal (CETA), 

assim como a concepção de uma Escola de Desenho Industrial e Artesanato 

(BARDI, 1994). Também investiguei a importante atuação do designer Aloísio 

Magalhães, entre os anos de 1975 a 1982 à frente do Centro Nacional de Referência 

Cultural (CNRC) e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 

em que desenvolveu uma política de preservação de valores culturais em busca de 

indicadores para o desenvolvimento de uma identidade autêntica brasileira para o 

design nacional (LEITE, 2003).  

A pesquisa sobre a aproximação do design com artesanato no Brasil a partir 

das ações realizadas por Lina Bo Bardi e Aloísio Magalhães limitou-se a um artigo 

apresentado no congresso P&D 2008, no entanto, me fez perceber que a atuação do 

designer no setor artesanal exige além das tradicionais habilidades da profissão, ou 

seja, saber identificar os problemas e apresentar soluções para um determinado 
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projeto, sistema ou produto. Em campo, são necessárias também habilidades e 

repertórios das áreas sociais e culturais, e por este motivo, procurei o programa de 

pós-graduação interdisciplinar em Educação, Arte e História da Cultura, a fim de dar 

continuidade à minha pesquisa, em busca de novos parâmetros para a minha prática 

docente e profissional em um espaço interdisciplinar propício a esta reflexão. 

Outra motivação para esta pesquisa vem de autores que tratam deste 

assunto específico e das muitas pesquisas acadêmicas e estudos de caso que têm 

sido desenvolvidos em diversas universidades. Observo duas posturas distintas: a 

primeira postura geralmente questiona quais são os limites da intervenção do design 

na tradição artesanal, os efeitos negativos de priorizar o mercado e não a 

preservação das tradições locais, as identidades e tradições inventadas ou forjadas 

neste processo, a homogeneização provocada pelas intervenções, entre outras 

preocupações relativas à preservação de culturas locais que sofrem com a 

interferência imposta pela presença do designer. A segunda postura supervaloriza o 

resultado do encontro do design com o artesanato como promotor de uma estética 

multicultural e de uma identidade exclusiva e brasileira no design.  

Nossa preocupação nesta pesquisa é o hibridismo cultural, portanto, a 

princípio, não se identifica com nenhuma das posturas acima citadas. Acreditamos 

que os encontros interculturais são inevitáveis na contemporaneidade e que as 

interferências na produção artesanal não se dão apenas pela presença do designer 

na elaboração de um determinado artefato. Provavelmente, a maioria dos artesãos 

brasileiros em contato com projetos sociais, culturais ou com designers, tem acesso 

a algum tipo de informação e à televisão, portanto, estão em contato com padrões 

globais e homogeneizantes. Defendemos esta ideia a partir da afirmação de García 

Canclini (2011, p. 348) em que: 

 
[...] hoje todas as culturas são de fronteira. Todas as artes se 
desenvolvem em relação com outras artes: o artesanato migra do 
campo para a cidade; [...] Assim as culturas perdem a relação 
exclusiva com seu território, mas ganham em comunicação e 
conhecimento. 

 

Com relação à supervalorização de uma identidade brasileira no design 

baseada no encontro com a produção artesanal, não acreditamos que estas sejam 

características exclusivas do design brasileiro, e que correspondem a uma reação 

ao processo de globalização que busca em referências culturais e identidades locais 
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atender a uma demanda de consumo da contemporaneidade, como aponta o filósofo 

francês Gilles Lipovetsky (2004, p. 85) a respeito do fenômeno contemporâneo ao 

qual denomina “o passado revisitado”. O filósofo explica que, apesar da civilização 

consumista contemporânea estar focada no “aqui-agora” e constantemente 

enfraquecer a memória coletiva, ela “é palco tanto de um frenesi histórico-

patrimonial e comemorativo quanto de uma investida das identidades nacionais e 

regionais, étnicas e religiosas”. 

Como já mencionamos, nosso foco de investigação é o hibridismo cultural na 

confluência do design com o artesanato, portanto, as questões que se apresentam 

nesta pesquisa partem da discussão proposta por García Canclini (2011, p. xix) em 

seu texto As culturas híbridas em tempos de globalização, em que o autor se 

pergunta se o termo híbrido “é uma boa ou má palavra”. Neste sentido, nossas 

questões são: o conceito hibridismo cultural, proveniente dos estudos culturais, é 

adequado e suficiente para a análise, caracterização e categorização de artefatos 

elaborados a partir do encontro do design com o artesanato? O adjetivo híbrido 

serve para descrever, qualificar ou caracterizar os artefatos desta pesquisa? 

Diante destas questões, o objetivo geral desta investigação é desenvolver 

uma reflexão crítica que busca compreender o hibridismo cultural como um 

fenômeno que ocorre no âmbito da cultura material na contemporaneidade, mais 

especificamente, refletir sobre artefatos que revelam vestígios do encontro do design 

com o artesanato. Buscou-se, portanto, para realizar tal reflexão, conhecer o 

conceito de hibridismo cultural e compreender o fenômeno da hibridização cultural 

no contexto atual, assim como, aprofundar o conhecimento sobre as variedades de 

processos e reações que este conceito apresenta. Buscou-se também compreender 

a abrangência das atividades design e artesanato no âmbito da cultura material na 

contemporaneidade, e por fim, examinar e analisar a aplicação deste conceito aos 

artefatos que denominamos híbridos e refletir criticamente sobre o uso e adequação 

do termo para designar artefatos resultantes da confluência do design com o 

artesanato. 

A metodologia de pesquisa definiu-se basicamente pelo levantamento 

bibliográfico e a aproximação teórica, reflexiva e crítica dos conceitos-chave desta 

investigação, assim como a realização de pesquisa documental referente ao 

universo pesquisado: livros, catálogos, artigos, publicações comerciais, vídeos, 

dissertações acadêmicas, visita a acervos e sites institucionais. Para realizar esta 
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reflexão crítica, os capítulos foram organizados com o objetivo de fundamentar 

teoricamente os conceitos-chave, assim como posicioná-los no contexto da 

sociedade contemporânea. 

Deste modo, o primeiro capítulo objetivou compreender o significado do termo 

hibridismo cultural, aprofundar nossa investigação sobre o fenômeno de trocas 

culturais, assim como suas características, processos e desdobramentos na 

sociedade contemporânea. Nossa intenção foi delinear uma base para podermos 

analisar os artefatos híbridos, objeto desta pesquisa, à luz do conceito de hibridismo 

cultural. Utilizamos para estruturar o capítulo e aprofundar a investigação sobre o 

tema os autores Peter Burke e Néstor García Canclini, e para a contextualização do 

hibridismo na atualidade utilizamos o diálogo entre diversos autores sobre os temas 

pós-modernidade e globalização.  

O segundo capítulo se divide em duas abordagens distintas. Buscamos em 

um primeiro momento esclarecer os conceitos-chave utilizados nesta pesquisa. 

Iniciamos  com o significado e a origem do termo cultura material e com os aspectos 

materiais, estéticos e simbólicos relacionados aos objetos concretos da cultura 

material, assim como as definições para o termo artefato. Na sequência, 

apresentamos as definições para os termos design e artesanato, assim como uma 

breve análise das múltiplas atividades que as áreas assumem no contexto 

contemporâneo. Apresentamos também alguns pontos de vista sobre as fronteiras 

delineadas por cada uma das áreas com a arte. Após a apresentação e discussão 

dos conceitos-chave desta investigação, realizamos um percurso histórico que 

aborda a intensa transformação dos modos de produção da sociedade 

manufatureira à sociedade urbano-industrial, assim como o desenvolvimento da 

atividade do design até a contemporaneidade. Percebemos, neste percurso, a 

confluência do design com o artesanato ao longo do século XX, por meio de 

artefatos consagrados pela história do design, que apresentam características 

híbridas. Utilizamos, para apoio desta reflexão, os processos de hibridização 

levantados no primeiro capítulo.  

No terceiro capítulo realizamos uma articulação entre o conceito de hibridismo 

cultural e artefatos híbridos produzidos no Brasil a partir da década de 1990. No 

entanto, para fundamentar a nossa investigação no Brasil, em primeiro lugar 

realizamos uma breve digressão histórica às iniciativas que ocorreram nas décadas 

de 1960 e 1970, sob a coordenação da arquiteta Lina Bo Bardi e do designer Aloísio 
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Magalhães, exemplos importantes da aproximação do design ao artesanato e que, 

de certa forma, norteiam as diferentes posturas do design em relação à cultura 

popular no Brasil até hoje. Na sequência, desenvolvemos uma análise a partir das 

reações aos artefatos híbridos surgidas no âmbito do design, nas décadas de 1990 e 

2000, por meio da principal premiação de design brasileiro, o Prêmio Design Museu 

da Casa Brasileira, assim como, a partir das exposições apresentadas pelas Bienais 

Brasileiras de Design. Encerramos o capítulo com a análise de alguns artefatos 

criados e produzidos na última década, que apresentam vestígios de múltiplos 

encontros em que podemos perceber diversos processos de hibridização. 

A relevância desta pesquisa se dá por promover a discussão e a reflexão a 

respeito de um termo frequentemente utilizado nas investigações sobre o encontro 

do design com o artesanato no Brasil. As questões e reflexões levantadas podem 

enriquecer os parâmetros e acrescentar questionamentos quanto à adequação e 

limitações da utilização de um termo proveniente dos estudos culturais e 

transportado para analisar artefatos no âmbito do design e do artesanato. Esta 

reflexão pode também contribuir para futuras pesquisas que tratam de artefatos com 

características híbridas. 
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CAPÍTULO 1 

HIBRIDISMO CULTURAL  
 

[...] todas as culturas estão mutualmente imbricadas; nenhuma é 
pura e única,  todas são híbridas, heterogêneas, extremamente 

diferenciadas, sem qualquer monolitismo.  
(SAID, 1999, p. 28) 

 

Este primeiro capítulo tem por objetivo a investigação do significado da 

expressão hibridismo cultural, assim como suas características, processos e 

desdobramentos na sociedade contemporânea. Nossa intenção é delinear uma base 

para podermos analisar os artefatos, objeto dessa pesquisa, à luz do conceito de 

hibridismo cultural. 

Os termos híbrido e hibridismo foram utilizados inicialmente na biologia e 

significavam o resultado da mistura de espécies diversas, foram absorvidos pelas 

ciências sociais e atualmente enfatizam a dimensão cultural. Embora os processos 

de hibridização ocorram também nos campos econômico, social e político da 

sociedade, nesta seção nos interessa compreender o significado atual do termo para 

podermos refletir sobre os processos de hibridização cultural no âmbito da cultura 

material.  

O termo híbrido tem sido utilizado de forma variada, e tem sentido 

abrangente, indicando, por vezes, um processo, uma qualidade ou um estado. 

Utilizamos, como base para estruturar o tema, o livro Hibridismo cultural do 

historiador Peter Burke, pois consideramos que este apresenta uma síntese clara e 

panorâmica sobre a questão, e aprofundamos a investigação buscando 

fundamentos teóricos principalmente nos textos do pensador latino-americano 

Néstor García Canclini.  

Empregamos como parâmetro para desenvolver o tópico sobre hibridismo 

cultural a visão ampla de cultura, a qual abrange a dimensão material e simbólica da 

vivência social dos povos, ou seja, tudo aquilo a que os homens atribuem sentidos. 

Entendemos a cultura como um processo interdependente e dinâmico responsável 

pela formação e desenvolvimento dos grupos sociais e dos indivíduos. Segundo 

Burke (2003, p. 16-17), o termo cultura inclui “atitudes, mentalidades e valores e 

suas expressões, concretizações ou simbolizações em artefatos, práticas e 

representações”.  
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Outra visão semelhante está na definição de cultura presente no texto 

Declaração do México (1985, p. 1) elaborado durante a Conferência Mundial sobre 

as Políticas Culturais, como segue:  

 
[...] a cultura pode ser considerada como o conjunto dos traços 
distintivos espirituais, materiais, intelectuais e afetivos que 
caracterizam uma sociedade e um grupo social. Ela engloba, além 
das artes e das letras, os modos de vida, os direitos fundamentais do 
ser humano, os sistemas de valores, as tradições e as crenças. 

 

Enfatizando a dimensão simbólica da cultura, o antropólogo norte-americano 

Clifford Geertz (2008, p. 4), propõe uma visão não reducionista do conceito de 

cultura em uma teoria interpretativa baseada na semiótica, ou seja, uma ciência 

interpretativa em busca de significados e não uma ciência experimental ou 

observacional, em busca de leis. Para o autor, “[...] o homem é um animal amarrado 

a teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas 

teias”.  

Também contribuindo para uma visão ampla e interdependente da cultura, 

porém considerando o contexto socioeconômico em que a cultura se insere, García 

Canclini acredita não ser possível analisar a cultura isoladamente, posto que está  

vinculada, ao mesmo tempo, a uma prática econômica e simbólica. Ao tratar sobre 

as novas diferenças e desigualdades sociais causadas pela globalização 

tecnológica, o autor observa conceitos variados sobre o termo cultura na era da 

informatização, como segue: 

 

Para as antropologias da diferença, cultura é pertencimento 
comunitário e contraste com os outros. Para algumas teorias 
sociológicas da desigualdade, a cultura é algo que se adquire 
formando parte das elites e aderindo a seus pensamentos e seus 
gostos; [...] Os estudos sobre comunicação consideram, quase 
sempre, que ter cultura é estar conectado (GARCÍA CANCLINI, 
2004, p. 13-14, tradução nossa)1. 
 

Por meio destas visões sobre a cultura das sociedades humanas, pode-se 

perceber a interdependência entre os contextos econômico, social e cultural, e este 

contexto econômico social e cultural, exerce importante influência sobre o 
                                                
1 Citação original: “Para las antropologías de la diferencia, cultura es pertenencia comunitaria y 
contraste con los otros. Para algunas teorías sociológicas de la desigualdad, la cultura es algo que se 
adquiere formando parte de las elites o adhiriendo a su pensamiento y sus gustos; […] Los estudios 
comunicacionales consideran, casi siempre, que tener cultura es estar conectado.” 
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desenvolvimento da cultura material. O nosso ambiente está repleto de artefatos que 

representam o nosso estilo de vida, sistema de produção e consumo e organização 

social. O nosso objeto de pesquisa situa-se neste contexto da cultura material 

contemporânea.  

A seguir, desenvolvemos o conceito de hibridismo cultural buscando 

compreender a variedade de processos, situações, reações e resultados que 

ocorrem a partir de misturas interculturais. 

 

1.1 CONCEITO E PROCESSOS 

 

O hibridismo é um fenômeno cultural bastante discutido na 

contemporaneidade, apresenta interpretações variadas e é temido e celebrado por 

diversos autores. O termo sofreu importante transformação desde a crença do 

século XIX em que poderia prejudicar o desenvolvimento social até hoje, entendido 

atualmente por alguns autores como dinamizador das culturas. Segundo García 

Canclini (2011, p. xvii), a disseminação do uso do termo hibridismo por diversos 

autores na contemporaneidade, modificou “o modo de falar sobre identidade, cultura, 

diferença, desigualdade, multiculturalismo e sobre pares organizadores dos conflitos 

nas ciências sociais: tradição-modernidade, norte-sul, local-global”. O autor se 

pergunta, na introdução à reedição de 2001 do livro Culturas híbridas, por que a 

questão do hibridismo cultural assumiu tanta importância na última década do século 

XX se este sempre foi um aspecto do desenvolvimento histórico.  

Com uma preocupação semelhante à exposta por García Canclini (2011), 

Peter Burke (2003) chama a atenção para a utilização do termo por diversos 

autores, os quais têm se interessado cada vez mais pelos processos de encontro, 

contato, interação, troca e hibridização2 cultural. Segundo o autor, é natural que 

exista esta preocupação pois vivemos numa época marcada por encontros culturais 

cada vez mais frequentes e intensos e que processos de hibridização cultural fazem 

parte do fenômeno da globalização.  

García Canclini (2011, p. xix) sugere uma primeira definição para o termo 

hibridização, “entendo por hibridação processos socioculturais nos quais estruturas 

                                                
2 A tradução do termo para o português varia de acordo com cada autor: em García Canclini (2011) a 
palavra hibridacion, é traduzida para hibridação; em Peter Burke (2003) a palavra hybridization é 
traduzida para hibridização. 
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ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam para gerar 

novas estruturas, objetos e práticas”. Esclarece que também as estruturas ou 

práticas discretas resultaram de hibridizações, não podendo, portanto, ser 

consideradas como fontes puras. O autor sustenta que é importante que o foco dos 

estudos sejam os processos de hibridização e não a hibridez em si, e propõe que 

“uma teoria não ingênua da hibridização é inseparável de uma consciência crítica de 

seus limites, do que se deixa, ou não quer ou não pode ser hibridado” (GARCÍA 

CANCLINI, 2011, p.  xxvii). 

É intenção da presente pesquisa seguir esta importante indicação de García 

Canclini, explorar os processos de hibridização para tentar compreender como são 

gerados os artefatos que surgem do diálogo entre o design e o artesanato. Neste 

sentido, tanto Burke quanto García Canclini nos oferecem pistas, pois apresentam 

exemplos e reflexões relacionadas aos artefatos, as quais podemos comparar e 

utilizar em nossas próprias reflexões. Acreditamos ser pertinente aprofundarmos a 

pesquisa dos processos híbridos para que possamos, mais à frente neste trabalho, 

transpor os processos para analisar os artefatos híbridos.  

Burke (2003) propõe analisar o fenômeno do hibridismo cultural dividindo-o 

em cinco partes distintas, com ênfase na variedade de cada uma delas e dialogando 

com diversos autores. São elas: objetos, terminologias, situações, reações e 

resultados.  

Entre os muitos objetos sob os quais se podem analisar as trocas culturais, 

em primeiro lugar, Burke (2003), propõe uma subdivisão em artefatos, práticas e 

povos, pois argumenta que seria impreciso considerar os mesmos processos de 

hibridização para todos os casos. Seguiremos, portanto, este percurso, dando 

especial atenção aos artefatos híbridos, pois é nesta distinção que nosso objeto de 

pesquisa se encaixa. Esta variedade de objetos estabelecida pelo historiador serviu 

de inspiração e originou o título deste trabalho; no entanto, o utilizamos com 

delimitações diversas conforme indicado na introdução. 

Burke (2003, p. 24) explica a hibridização dos artefatos através de exemplos 

na arquitetura, no mobiliário, nas imagens sacras e artísticas, assim como no texto 

escrito e falado. Neste tópico traz a discussão da hibridização por afinidades ou 

convergências, em que os artefatos se hibridizam por representarem papeis 

essencialmente semelhantes nas diferentes culturas. O autor apresenta vários 

exemplos da arquitetura como as igrejas católicas na Espanha onde é possível 
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verificar a influência de elementos das mesquitas muçulmanas. Também servem de 

exemplo as igrejas jesuítas, de Goa a Cuzco, que “empregaram artesãos locais e 

combinaram estruturas renascentistas italianas ou barrocas com detalhes 

decorativos derivados de tradições locais”. O autor apresenta também exemplos de 

hibridização no mobiliário e nas imagens do período colonial para demonstrar um 

processo de apropriação e adaptação semelhante ao citado na arquitetura.  

Para o historiador, podemos identificar práticas híbridas na religião, na 

música, na linguagem, no esporte e nas festividades e acrescenta que, “devemos 

ver as formas híbridas como o resultado de encontros múltiplos e não como o 

resultado de um único encontro” (BURKE, 2003, p. 31). O autor cita como exemplos 

o jazz, a salsa, o reggae, as músicas mulatas de cuba, e a música brasileira e 

finaliza observando que provavelmente o tema mais explorado pelos estudiosos seja 

os povos híbridos, pois estes têm importância fundamental nos processos de 

hibridização das culturas, os quais podem ser observados nos movimentos e 

interações dos grupos humanos através dos séculos. 

Segundo Burke (2003), há uma vasta variedade dos termos para descrever 

os processos de interação cultural e suas consequências, superando as variedades 

de objetos híbridos discutidas anteriormente. Para descrever o mesmo fenômeno 

existem muitas palavras e o autor se propõe a analisá-las no seu desenvolvimento 

histórico, apontando aspectos positivos e negativos de cada uma, assim como os 

principais autores que dedicaram estudos a elas. Após a descrição de uma 

infinidade de terminologias3 para os processos de interação cultural em diversos 

campos da cultura, o historiador conclui que os conceitos que deveriam ajudar a 

resolver os problemas intelectuais acabam por gerar problemas próprios. No caso do 

termo hibridismo, afirma:  

 
[...] é um termo escorregadio, ambíguo, ao mesmo tempo literal e 
metafórico, descritivo e explicativo. [...] ‘Hibridismo’ evoca o 
observador externo que estuda a cultura como se ela fosse a 
natureza e os produtos de indivíduos e grupos como se fossem 
espécimens botânicos (BURKE, 2003, p. 55). 

                                                
3 Interação, empréstimo, encontro, imitação, apropriação, espoliação, aculturação, transculturação, 
assimilação, transferência, troca, acomodação, diálogo, negociação, mistura, miscelânea, mixórdia, 
salada, fusão, caldeirão, sincretismo, harmonização, conciliação, contato, hibridismo, hibridização, 
mestiçagem, vira-latas, bastardo, fecundação, cruzada, miscigenação, interpenetração, 
heterogêneas, ecótipo, ensopadinho, tradução, crioulização, convergência (Burke, 2003, p. 39-63). 
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Entre os diversos processos apresentados, o autor destaca cinco processos 

principais que servem como metáforas para o termo hibridização, os quais serão 

descritos mais detalhadamente a seguir, pois servirão como base para a análise do 

nosso objeto de pesquisa nos próximos capítulos.   

Iniciamos com o processo de interação cultural definido como imitação, 

apropriação ou empréstimo, para o qual o autor apresenta uma série de 

desdobramentos e usos históricos de termos com sentidos semelhantes, utilizados 

por diversos autores, são eles: imitação, mimese, espoliação, aculturação, 

transculturação, assimilação, transferência, trocas culturais, bricolagem e 

reutilização. Neste processo de interação cultural, o agente humano tem consciência 

da ação de imitação, apropriação ou de empréstimo cultural que está ocorrendo e a 

ênfase está na criatividade, portanto o processo se apresenta através de aspectos 

positivos, assim como por meio de aspectos negativos. Um exemplo positivo de 

apropriação criativa está na proposta realizada pelo movimento antropofágico no 

Brasil no inicio do século XX e como aspecto negativo, em geral, está a ideia de 

plágio. O autor faz referência a Edward Said (1999), crítico literário e também ativista 

da causa palestina, que defende a ideia de que a história de todas as culturas é a 

história do empréstimo cultural.  

Os processos de acomodação, negociação ou diálogo, entendidos mais 

recentemente pelos estudiosos como uma forma de hibridização; mais 

especificamente, a acomodação ocorre a partir de encontros culturais em que se 

observa a complementação ou o acréscimo de elementos estranhos a um sistema 

tradicional. Neste processo, as mudanças culturais são vistas como acréscimo de 

algo novo, e não como substituição. Os termos negociação e diálogo, têm sido 

utilizados para analisar as iniciativas dos dois polos envolvidos em uma troca 

cultural, como por exemplo, o diálogo entre sistemas intelectuais, o da elite e o 

popular, assim como as análises sobre etnicidade (BURKE, 2003). 

O autor discorre sobre os processos de mistura, sincretismo ou hibridização 

como fazendo parte de uma mesma metáfora, no entanto, os explica separadamente 

e associa a cada um dos termos, outros tantos termos. Para mistura, cita diversos 

exemplos de misturas religiosas e linguísticas e as compara à ideia de fusão. O 

historiador explica a ideia de fusão, a partir da utilização do termo por Gilberto 

Freyre (2010), que designou, em sua obra Casa-grande e senzala, o encontro de 

três raças diversas no Brasil como uma fusão harmoniosa de diversas tradições. 
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Quanto ao termo sincretismo, o autor Burke relaciona-o geralmente às 

misturas religiosas e teve inicialmente um sentido negativo de caos religioso, porém, 

a partir do século XIX é compreendido por seus aspectos positivos de harmonização 

e conciliação. Para o termo hibridismo, relata a sua origem na biologia e o sentido 

negativo inicial relacionado ao termo mestiçagem racial, no entanto, o termo 

atualmente assumiu outros sentidos. Como exemplo faz referência novamente a 

Said (1999), que defende que atualmente nenhuma cultura é única ou pura, e sim, 

são todas híbridas e heterogêneas. Para o autor os termos mistura, sincretismo e 

hibridização, apresentam muitas aspectos negativos na análise de trocas 

interculturais, pois, parece que a ênfase não está no agente humano. 

Burke (2003, p. 58) prefere para designar a trocas interculturais, os termos 

tradução cultural ou crioulização, por se tratarem de metáforas linguísticas menos 

enganosas e que são utilizadas para descrever processos que produzem formas 

novas e híbridas. Como aspecto positivo do termo tradução cultural, aponta para o 

fato de enfatizar o processo, ou seja, as estratégias e táticas empregadas por 

indivíduos ou grupos para “domesticar o que é estrangeiro”, por outro lado, como 

aspecto negativo, a possibilidade de ocorrer interpretações erradas ou de se fazer 

traduções culturais incorretas. 

Quanto ao termo crioulização, o autor destaca o aspecto de convergências 

culturais, ou seja, as chamadas culturas crioulas, que surgem da convergência de 

culturas capazes de juntar as coisas de novas maneiras formando, portanto, uma 

nova ordem cultural. Conclui destacando o fato de que no caso dos processos 

descritos como apropriação ou tradução cultural, o agente humano tem consciência 

do processo e que na hibridização e crioulização o agente não tem consciência do 

processo (BURKE, 2003). 

Utilizando uma abordagem diferente, García Canclini (2011, p. xxvii) não 

explora tão detalhadamente as terminologias para designar as misturas interculturais 

como o faz Burke, no entanto, destaca a hibridização como um conceito útil e 

abrangente, pois pode designar tanto os contatos interculturais clássicos como os 

termos mestiçagem, sincretismo, crioulização, utilizados pertinentemente para 

designar formas específicas de hibridização na bibliografia antropológica e etno-

histórica, quanto pode designar também “misturas modernas entre artesanal e o 

industrial, o culto e o popular, o escrito e o visual nas mensagens midiáticas”. 
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Segundo García Canclini (2011, p. xxviii-xxix), o termo mestiçagem é utilizado 

tanto no sentido biológico, para designar cruzamentos genéticos, quanto no sentido 

cultural, para designar mistura de hábitos e crenças. No entanto, o considera 

insuficiente para explicar as formas mais modernas de interculturalidade, por 

exemplo, a convivência multicultural. Com relação às fusões de crenças religiosas, 

considera o termo sincretismo mais apropriado, podendo ser também adequado 

para designar “a adesão simultânea a vários sistemas de crenças, não só 

religiosas”. O autor cita o uso sincrético de recursos para a saúde, por exemplo, a 

mistura de tratamentos alopáticos com remédios indígenas ou orientais. Quanto ao 

termo crioulização, restringe a sua abrangência e afirma que “em seu sentido estrito, 

designa a língua e a cultura criadas por variações a partir da língua básica e de 

outros idiomas no contexto do tráfico de escravos”. 

           Resumindo, García Canclini (2011, p. xxix) considera o termo hibridismo a 

“tradução entre mestiçagem, sincretismo, fusão e os outros vocábulos empregados 

para designar misturas particulares”, no entanto, levanta a questão de que seria 

mais importante “continuar a construir princípios teóricos e procedimentos 

metodológicos que nos ajudem a tornar este mundo mais traduzível, ou seja, 

convivível em meio as suas diferenças, e a aceitar o que cada um ganha e está 

perdendo ao hibridar-se”. 

García Canclini (2011, p. xxix) conclui reafirmando que o conceito de 

hibridização cultural é flexível podendo designar apropriadamente tanto as misturas 

de elementos étnicos ou religiosos, como também designar “produtos das 

tecnologias avançadas e processos sociais modernos ou pós-modernos”. 

Com base nos fundamentos expostos por García Canclini (2011) e Burke 

(2003) sobre o significado e a abrangência do termo hibridismo cultural,  pudemos 

perceber que o termo é visto pelos autores de formas diferentes. Para Burke é um 

termo ambíguo, escorregadio e ainda carrega aspectos que remetem à biologia; o 

autor considera mais adequadas as metáforas linguísticas, tradução cultural e 

crioulização, por serem menos enganosas. Mais otimista em relação ao termo, 

García Canclini o considera flexível e adequado para designar tanto relações de 

trocas culturais clássicas quando as que ocorrem no atual contexto da globalização. 

Concluímos, portanto, que este conceito se apresenta inicialmente bastante 

adequado para a nossa investigação, que tem como objetivo analisar as 

hibridizações nos artefatos de aspectos da sociedade urbano-industrial com 
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aspectos de culturas tradicionais e modos de fazer artesanal, assim como, a 

convivência entre o culto e o popular, o local e o global e principalmente da 

convivência entre a tradição e a modernidade no contexto atual de globalização e 

mundialização da cultura.  

Conforme mencionamos no início deste tópico, o hibridismo cultural é um 

processo que sempre ocorreu e é fundamental para o desenvolvimento dos povos. 

As trocas culturais acontecem em uma variedade de contextos e locais e em 

determinadas condições históricas e sociais. O historiador Burke (2003) identifica 

algumas situações, como por exemplo, as trocas culturais em situações de 

desigualdade, casos onde ocorre o uso de poder e da força. São conhecidos os 

processos de hibridação religiosos nas colônias que em alguns casos provocaram 

reações de defesa consciente com o intuito de evitar um conflito explícito; estas 

situações, com o tempo, transformaram-se em religiões híbridas como podemos 

observar no Brasil em relação ao sincretismo dos santos católicos e os orixás de 

origem africana.  

Outro exemplo apresentado por Burke (2003, p. 73) são as culturas de 

tradição aberta, ou seja, culturas em que existe a tradição de modificação das 

tradições, de empréstimos e adaptações. Exemplos contemporâneos de locais 

propícios para as trocas culturais são as metrópoles e as zonas de fronteiras, 

espaços privilegiados em que os processos de hibridização ocorrem. Ambas têm 

aspectos semelhantes e “podem ser descritas como ‘interculturas’: não apenas 

locais de encontro, mas também sobreposições ou intersecções entre culturas, nas 

quais o que começa como uma mistura acaba se transformando na criação de algo 

novo e diferente”. 

Podemos considerar as metrópoles e as fronteiras locais de tradição aberta, 

onde pessoas de origens diferentes se encontram e interagem, ocorrendo 

principalmente encontros culturais e o comércio. A presença de diversos grupos de 

imigrantes formam aldeias urbanas que tentam manter suas características culturais 

e identidades, no entanto, acabam por se misturar, adaptando-se à cultura local, 

“embora acrescentando algo de novo à mistura” (BURKE, 2003, p. 72).  

Também são considerados espaços privilegiados de encontros e trocas 

culturais o diálogo entre diferentes classes sociais gerando processos de imitação e 

de rejeição dentro de uma mesma cultura e dos variados grupos que a constituem. 
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Segundo García Canclini (2011, p. xxix), “as fronteiras rígidas estabelecidas 

pelos Estados modernos tornaram-se porosas. Poucas culturas podem ser agora 

descritas como unidades estáveis, com limites precisos com base na ocupação de 

um território delimitado”.  

Embora para muitos autores a hibridização cultural seja uma fusão com 

aspectos positivos, trazendo benefícios e harmonização entre as culturas, é também 

geradora de diversos conflitos. Neste sentido, García Canclini (2011, p. xxv) alerta 

que é importante estudar a hibridização considerando a “ambivalência da 

industrialização e da massificação globalizada dos processos simbólicos e dos 

conflitos de poder que suscitam”. Para o autor, nos processos de hibridização está 

sempre presente um sentido contraditório das misturas interculturais e afirma que 

uma teoria da hibridização deve necessariamente considerar os movimentos de 

reação ao fenômeno, pois, nem sempre as culturas se integram facilmente gerando 

importantes contradições, apresentando situações e movimentos que rejeitam a 

hibridização e se mostram incompatíveis. 

No mesmo sentido, Burke (2003) afirma que a partir dos encontros culturais 

surgem as estratégias de reação a importações ou invasões culturais. Estas 

estratégias são deliberadas e conscientes e podem ser de: aceitação, resistência, 

segregação e adaptação.  

A estratégia da aceitação pressupõe tolerância, mas também pode apresentar 

uma convivência de harmonia ou de conflito. A estratégia de resistência ou rejeição 

se caracteriza pela “defesa das fronteiras culturais contra a invasão” (BURKE, 2003, 

p. 81); o autor aponta para o fato de existirem culturas mais receptivas e outras mais 

resistentes a ideias e artefatos estrangeiros. 

A estratégia de segregação ou reação consciente, é uma estratégia de defesa 

apenas no interior da cultura doméstica, abdicando da defesa da cultura como um 

todo. Esta estratégia é bastante comum nas metrópoles onde as pessoas vivem uma 

vida dupla, convivem com a “cultura anfitriã durante o horário de trabalho e vivem 

em sua cultura tradicional nas horas de lazer” (BURKE, 2003, p. 90). 

E por fim, a estratégia de adaptação é também uma reação comum, e “pode 

ser analisada como um movimento duplo de des-contextualização e re-

contextualização, retirando um item de seu local original e modificando-o de forma a 

que se encaixe em seu novo ambiente” (BURKE, 2003, p. 91). O historiador cita 

como um bom exemplo de estratégia de adaptação o processo de tropicalização 
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descrito por Gilberto Freyre (2010) que abrange desde a arquitetura à culinária no 

Brasil.  

Esta classificação sugerida por Burke organiza os processos de reação ao 

hibridismo cultural, os quais serão muito úteis mais à frente nesta pesquisa, para 

fundamentar a nossa investigação e refletirmos sobre a concepção e confecção dos 

artefatos híbridos na atualidade, principalmente enquanto mistura de elementos 

artesanais e industriais, assim como de culturas populares e eruditas. Processos 

como: descontextualização e recontextualização, adequação, bricolagem e 

apropriação de elementos culturais são evidentes em determinados artefatos 

contemporâneos que pretendemos levantar e analisar. 

Como já mencionado anteriormente, para García Canclini (2011), os termos 

mestiçagem, sincretismo e crioulização, eram adequados para designar processos 

tradicionais do início da modernidade. No livro Culturas híbridas, se propõe a 

estabelecer uma noção de hibridização para designar trocas culturais modernas. 

Neste sentido, consideramos indispensável compreender o hibridismo cultural no 

contexto pós-moderno e da globalização, os quais têm promovido importantes 

transformações econômicas, sociais e culturais nas sociedades e consequências 

significativas para a sua cultura material. No tópico seguinte, desenvolvemos estas 

questões.  

 

1.2 HIBRIDISMO CULTURAL E A SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA  

 

[...] hoje todas as culturas são de fronteira.  

(GARCÍA CANCLINI, 2011, p. 348) 

 

Levantar e compreender algumas questões que intensificam o hibridismo 

cultural na sociedade contemporânea4 é o objetivo deste tópico. Não é intenção 

desta pesquisa esgotar o tema, mas sim apenas realizar um breve panorama 

destacando as questões que influenciam diretamente a cultura material. Entre as 

diversas questões que constituem este tema, priorizamos a passagem da 

modernidade para a pós-modernidade, os efeitos desta transição e as 

                                                
4 Entendemos por sociedade contemporânea, a sociedade em que vivemos no presente, 
caracterizada pela globalização econômica, mundialização da cultura, novas tecnologias da 
informação e expansão do sistema de comunicação. Neste sentido, também a ideia de 
contemporâneo será tratada como aquilo que é da época atual.  
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transformações causadas pela globalização e a mundialização da cultura5 pois, 

entendemos que estes fenômenos têm importante influência sobre a produção, 

distribuição e consumo de bens, produtos e serviços. 

A globalização muitas vezes é compreendida apenas como um fenômeno no 

âmbito da economia, no entanto, trata-se de um fenômeno político, econômico, 

tecnológico e cultural, percebido em todas as esferas sociais e dinamizado 

principalmente pelo desenvolvimento e expansão do sistema de comunicação a 

partir da década de 1960. 

Tema atual e complexo discutido por muitos autores, os quais apresentam 

diferentes visões. Não há unanimidade quanto ao significado, mas principalmente 

não há concordância quanto às implicações da globalização para as sociedades 

humanas, variando de visões otimistas e, por vezes, utópicas quanto a uma 

integração global e a possibilidade do surgimento de uma nova ordem social mais 

justa, até visões opostas, alarmantes, que apontam para a dominação e 

homogeneização do planeta comandada por nações hegemônicas. 

Qualquer que seja a visão a respeito do fenômeno, ele não pode ser ignorado 

nem minimizado conforme nos apontou, em 1999, o sociólogo britânico Anthony 

Giddens (2007, p. 29), quando proferiu uma série de palestras para a BBC de 

Londres, em que afirmou que a globalização é uma mudança na circunstância de 

nossas vidas, “é o modo como vivemos agora”. Segundo o autor, para 

compreendermos as perspectivas do final do século XX não poderíamos ignorar o 

fenômeno da globalização. 

Consideramos pertinente para melhor compreender os processos que 

levaram ao desenvolvimento do fenômeno da globalização, trazer a discussão sobre 

a passagem da modernidade para a pós-modernidade, processo iniciado na 

segunda metade do século passado, também chamado capitalismo tardio, 

sociedade pós-industrial, entre outros termos que veremos a seguir, dependendo do 

autor. 

Encontramos, entre os teóricos, muitas propostas para compreender a 

modernidade e de como abordar o tema da passagem da modernidade para a pós-

modernidade; a primeira dificuldade é determinar as datas ou os períodos que 
                                                
5 Renato Ortiz (2003, p. 29), aponta a diferença entre o significado dos termos globalização e 
mundialização. Aspectos como por exemplo uniformidade e universalidade no termo globalização 
estão relacionados a questões econômicas e no termo mundialização relacionam-se à cultura e ao 
universo simbólico dos grupos sociais. 
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delimitam a referida passagem. Não há consenso sobre quando a modernidade 

começa, de quando ela termina, nem mesmo se ela já terminou.  

Quanto ao termo pós-modernidade, significa, entre muitas críticas, um novo 

entendimento de mundo. O uso do termo é ainda hoje polêmico e por vezes é 

considerado uma ideia falida e superada, sobre a qual vários autores propõem 

novas reflexões. Portanto, concluímos que as fronteiras entre modernidade e pós-

modernidade se apresentam tênues e variadas perante as definições e delimitações 

por parte dos estudiosos do  tema. 

A concepção de modernismo adotada pelo filósofo marxista norte-americano 

Marshal Berman (2003, p.11) propõe um caminho “largo e aberto”, o qual, segundo o 

autor, proporciona uma visão ampla e inclusiva da nossa própria experiência de 

vida. Berman defende a ideia de que “a vida, a arte e o pensamento modernos têm 

uma capacidade de autocrítica e autorrenovação perpétuas”. O autor afirma que 

esta ideia é contrária aos paradigmas pós-modernistas, os quais “afirmam que o 

horizonte da modernidade está fechado, suas energias estão exauridas – em outras 

palavras, que a modernidade acabou” (BERMAN, 2003, p. 16-17). 

Com base nos estudos de Berman (2003), identificamos três fases para 

estudar a história da modernidade. A primeira fase, do início do século XVI até o fim 

do século XVIII, marca o início da experimentação da vida moderna. A segunda fase 

se inicia com a grande onda revolucionária de 1790 até o final do século XIX, 

período em que o mundo ainda não era totalmente moderno, o que gera uma 

dicotomia e a sensação de viver em dois mundos simultâneos e repletos de 

contradições. E finalmente, a terceira fase, o século XX, é o período em que o 

processo de modernização se expande e atinge o mundo todo. 

Além de estipular três fases distintas para compreendermos a modernidade, o 

autor estabelece também uma distinção entre modernidade, modernização e 

modernismo, pois defende que do ponto de vista analítico, os conceitos precisam ser 

diferenciados. Entende a modernidade como o conjunto de experiências vitais, de 

homens e mulheres, que acompanham as transformações econômicas e 

tecnológicas. Estas experiências são marcadas por processos permeados por 

contradições. A ideia de modernização compreende todas as transformações 

ocorridas desde o século XVI, iniciadas com a expansão marítima, até o século XIX, 

com o desenvolvimento cientifico e tecnológico. O conceito de modernismo é 

definido pelo autor como o modo pelo qual as experiências e as transformações 
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foram compreendidas e representadas do ponto de vista da ideologia. 

Portanto, podemos concluir que a modernidade se constitui pela experiência 

vivida pelos indivíduos durante o processo de modernização, e o modernismo é a 

ideologia  a respeito da modernização e da modernidade.  

Com respeito às transformações e contradições presentes na modernidade, 

Berman apresenta um trecho, adaptado por ele da tradução clássica, do Manifesto 

Comunista (1948) de Karl Marx e Friedrich Engels, como sendo uma visão definitiva 

do ambiente moderno: 

 
Todas as relações fixas, enrijecidas, com seu travo de antiguidade e 
veneráveis preconceitos e opiniões, foram banidas: todas as novas 
relações se tornam antiquadas antes que cheguem a se ossificar. 
Tudo que é sólido desmancha no ar, tudo que é sagrado é 
profanado, e os homens finalmente são levados a enfrentar [...] as 
verdadeiras condições de suas vidas e suas relações com seus 
companheiros humanos (MARX; ENGELS, 1978 apud BERMAN, 
2003, p. 31)6. 
 

Berman identifica, na frase de Marx, a tendência da sociedade burguesa de 

construir, para que possa ser destruído. Tudo na sociedade burguesa é construído 

para ser descartado. Tudo é planejado para a rápida depreciação e para se tornar 

obsoleto, na seção Auto Destruição Inovadora, o autor completa esta ideia: 

 
‘Tudo o que é sólido’ - das roupas sobre nossos corpos aos teares e 
fábricas que as tecem, aos homens e mulheres que operam as 
máquinas, às casas e aos bairros onde vivem os trabalhadores, às 
firmas e corporações que os exploram, às vilas e cidades, regiões 
inteiras e até mesmo as nações que as envolvem - tudo isso é feito 
para ser desfeito amanhã, despedaçado ou esfarrapado, pulverizado 
ou dissolvido, a fim de que possa ser reciclado ou substituído na 
semana seguinte e todo o processo possa seguir adiante, sempre 
adiante, talvez para sempre, sob formas cada vez mais lucrativas 
(BERMAN, 2003, p. 123). 

 

Podemos perceber a partir da explanação de Berman, que as bases para o 

consumismo e para a obsolescência planejada do mundo contemporâneo, já 

estavam presentes no cerne das sociedades burguesas capitalistas no século XIX.  
                                                
6 Tradução edição Martin Claret: “Todas as relações fixas e cristalizadas, com seu séquito de crenças 
e opiniões tornadas vulneráveis pelo tempo, são dissolvidas, e as novas envelhecem antes mesmo 
de se consolidarem. Tudo que é sólido e estável se volatibiliza, tudo o que é sagrado é profano, e os 
homens são finalmente obrigados a encarar com sobriedade e sem ilusões sua posição na vida, suas 
relações recíprocas.” (MARX; ENGELS, 2006, p. 48) 
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A ideia de autodestruição inovadora encontrada em Berman assemelha-se ao 

conceito de efeito da inovação continua, exposto pelo geógrafo britânico David 

Harvey (2007). 

Por “efeito da inovação contínua” ou “destruição criativa”, Harvey (2007, 

p.102) entende a necessidade do capitalismo, motivada pela concorrência e pela 

luta de classes, endêmica no sistema capitalista de desvalorização, ou mesmo, à 

destruição de investimentos e de habilidades de trabalho. Segundo o autor, este 

processo de inovação contínua, amplia a instabilidade e a insegurança do sistema, e 

é a principal responsável pelas constantes crises do capitalismo. 

Diferente de Berman, Harvey utiliza o termo pós-modernidade e acredita que 

esta concepção intensifica alguns valores da modernidade, como por exemplo o 

sentido de fugidio, efêmero, fragmentário, contingente e caos. O autor levanta uma 

questão essencial sobre a intensificação de alguns processos vividos nos períodos 

anteriores à década de 1970:  
 

Se tanto a modernidade como a pós-modernidade derivam a sua 
estética de alguma espécie de luta com o fato da fragmentação, da 
efemeridade e do fluxo caótico, eu sugeriria que é muito importante 
estabelecer por que tal fato se teria tornado um aspecto tão presente 
da experiência moderna por um período de tempo tão longo e, por 
que a intensidade desta experiência parece ter assumido tanto poder 
a partir dos anos de 1970 (HARVEY, 2007, p. 113). 

 

Harvey, para responder à sua indagação, aponta para as modificações 

radicais ocorridas no sistema capitalista neste período e ressalta que as mudanças 

políticas provocaram a passagem de um sistema fordista para um sistema de 

acumulação flexível7, compreendido como uma reação à rigidez do fordismo, 

também denominado pós-fordismo, que foi acompanhada por transformações nos 

hábitos de consumo das sociedades, como o autor aponta a seguir:  
 

A estética relativamente estável do modernismo fordista cedeu lugar 
a todo o fermento, instabilidade e qualidades fugidias de uma 
estética pós-moderna que celebra a diferença, a efemeridade, o 
espetáculo, a moda e a mercadificação de formas culturais 
(HARVEY, 2007, p. 148). 

 

As mudanças nas formas do consumo conforme indicou Harvey, são também 
                                                
7 É um padrão produtivo do capitalismo caracterizado pela flexibilidade nos processos de trabalho, 
mercados, produtos e padrões de consumo (HARVEY, 2007, p. 148). 
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identificadas pelo filósofo francês Gilles Lipovetsky (2004, p. 59-60), que aponta para 

a “revolução do cotidiano”, como o fenômeno que modificou a sociedade moderna. 

Para o filósofo, em oposição às utopias modernas, surge o predomínio do presente e 

do “aqui-agora” e que as principais mudanças que modificaram a sociedade 

moderna foram: a passagem do capitalismo de produção para uma economia de 

consumo e de comunicação de massa e “a substituição de uma sociedade 

rigorístico-disciplinar por uma ‘sociedade-moda’ completamente reestruturada pelas 

técnicas do efêmero, da renovação e da sedução permanentes”. 

Lipovetsky (2004) denomina o atual período em que vivemos de 

hipermodernidade, pois, assim como Harvey, acredita que a época contemporânea é 

caracterizada por uma exacerbação dos valores criados na Modernidade. Sobre a 

pós-modernidade estar morta ou nunca ter existido, o autor justifica que o termo pós-

modernidade foi utilizado no inicio deste processo de mudanças da modernidade e 

parecia ser adequado para explicar os fatos novos que estavam ocorrendo, os quais 

marcaram, na época, um novo tempo da vida democrática, ou seja, uma nova 

modernidade.  

A revolução do cotidiano, segundo Lipovetsky (2004) foi determinada por 

vários fatores, como por exemplo: o fim das ideologias, o surgimento de uma nova 

cultura hedonista, o destino da comunicação e do consumo de massa, o 

psicologismo e o culto do corpo. Estas mudanças alteraram  o comportamento das 

pessoas e o padrão de consumo.  
Para Lipovetsky (2007), assim como para Harvey, a década de 1970 foi o 

período em que se pode observar as mudanças mais profundas nas sociedades 

liberais, as quais Lipovetsky define como o início da época do hiperconsumo. A 

sociedade do hiperconsumo é, como determina a palavra, uma sociedade do 

excesso de consumo, porém, há também outras características, como: mais 

motivações privadas e menos finalidades distintivas; bens mercantis a serviço da 

pessoa; consumo como função identitária; consumo emocional; marketing sensorial; 

medicalização da vida; inovação; consumo ordenado pelo indivíduo; gozo privado, 

desconforto público; socialização pelo consumo.  

Com importante contribuição quanto às questões relativas aos processos de 

modernização na América Latina, processos estes, entendidos por desenvolvimento, 

crescimento, evolução e progresso econômico, García Canclini (2011), em seus 

estudos sobre as misturas interculturais, afirma que considerou necessário discutir 
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os vínculos e desacordos entre modernidade, modernização e modernismo pois 

resistiu na década de 1980 em considerar a pós-modernidade como uma fase que 

substituiria a modernidade.  

Para o autor, a pós-modernidade foi destituída do centro das discussões das 

ciências sociais, nos anos de 1990, pelo tema da globalização. Conclui sugerindo 

que assim como a pós-modernidade entendida como a “culminação das tendências 

e conflitos modernos” também a globalização “nos coloca ante o desafio de 

configurar uma ‘segunda modernidade’” (GARCÍA CANCLINI, 2011, p. xxx), diante 

de processos que acentuam a interculturalidade, o consumo, a diminuição de 

fronteiras, formas de hibridação, entre outros processos múltiplos, como veremos a 

seguir. 

O termo globalização surgiu nos Estados Unidos no início da década de 1980, 

e segundo Giddens (2007, p. 18), a sua difusão global é apenas um sintoma dos 

desenvolvimentos e transformações provocadas pelo fenômeno. Para o autor, “a 

globalização tem algo a ver com a tese de que agora vivemos todos num único 

mundo”. O termo busca estabelecer a ideia de não fronteiras para a economia 

mundial. 

Giddens (2007, p. 20), analisa duas diferentes posições dos pensadores da 

questão em relação ao fenômeno e os divide em céticos e radicais. Os céticos 

apontam que o fenômeno não é recente e se parece ao que tem ocorrido há muitos 

anos no comércio entre nações e em processos interculturais. Os radicais, por outro 

lado, acreditam que a era dos estados-nação está encerrada, as fronteiras nacionais 

não mais existem e os efeitos da globalização podem ser sentidos em toda parte. Na 

opinião de Giddens, a globalização “é sob muitos aspectos não só nova, mas 

também revolucionária”. 

Uma outra visão que vem contribuir muito para o nosso estudo sobre o tema, 

é a visão do geógrafo Milton Santos (2007, p. 12) que parte da afirmação de que as 

novas tecnologias da informação garantiram a presença planetária de um sistema 

novo de técnicas desenvolvidas pelo avanço da ciência. Santos lamenta que este 

novo sistema de técnicas avançadas sejam os responsáveis pela globalização 

perversa que vivenciamos atualmente e completa: “Isso poderia ser diferente se seu 

uso político fosse outro. Esse é o debate central, o único que nos permite ter a 

esperança de utilizar o sistema técnico contemporâneo a partir de outras formas de 

ação”.  
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O autor introduz o tema sobre a globalização nos apresentando três 

possibilidades de ver o mundo: “O primeiro seria o mundo tal como nos fazem vê-lo: 

a globalização como fábula; o segundo seria o mundo tal como ele é: a globalização 

como perversidade; e o terceiro, o mundo como ele pode ser: uma outra 

globalização” (SANTOS, 2007, p. 9). 

Na primeira visão de mundo, a globalização como fábula, o autor questiona a 

ideia de aldeia global e coloca como fantasias os verdadeiros resultados decorrentes 

por exemplo da difusão instantânea de notícias, do encurtamento das distâncias e 

de tempo e espaço contraídos. “Um mercado avassalador dito global é apresentado 

como capaz de homogeneizar o planeta quando, na verdade, as diferenças locais 

são aprofundadas” (SANTOS, 2007, p. 9). Para a ideia de globalização como 

perversidade, Santos atribui ao presente processo de globalização, muitas das 

mazelas vividas hoje pela humanidade, como o desemprego crescente, o aumento 

da pobreza, da fome e do desabrigo, resultantes dos comportamentos competitivos 

que atualmente caracterizam as ações hegemônicas. 

A partir das mesmas bases técnicas responsáveis pela globalização perversa 

ou vista como fábula, o autor percebe a possibilidade de uma "outra globalização", 

que poderia dar-se tanto no plano empírico quanto no plano teórico por meio da 

mistura de povos, raças, culturas, gostos, filosofias. “Trata-se da existência de uma 

verdadeira sociodiversidade, historicamente muito mais significativa que a própria 

biodiversidade” (SANTOS, 2007, p. 11). 

Considerando as ideias dos céticos apontadas por Giddens (2007) quanto ao 

processo de globalização não ser recente, podemos identificar que o início dos 

processos de internacionalização se deu com as grandes navegações do século 

XVI, que promoveram a expansão do comércio e a influência mútua entre as 

nações.  

Este processo de intensas trocas ampliou-se, segundo García Canclini (2007) 

com a internacionalização e transnacionalização da economia no século XX, 

modificando as relações sociais, culturais e econômicas. No entanto, a globalização 

como a vivenciamos hoje, é a soma das consequências geradas pela 

internacionalização e transnacionalização da economia com as transformações 

advindas da revolução nas comunicações, da indústria eletrônica e da 

informatização a partir da segunda metade do século XX. Segundo o autor, a 



 34 

hibridização cultural tornou-se mais dinâmica e multiplicou-se através do 

encurtamento dos tempos provocado pelas novas tecnologias. 

Em suma, a globalização entendida tanto como um fenômeno recente e 

revolucionário como a descreve Giddens (2007), quanto estando entre a 

perversidade empreendida por Estados hegemônicos e uma visão utópica de uma 

“outra globalização” como nos proporciona a visão de Santos (2007); o fato é que a 

expansão constante do fenômeno da globalização tem provocado na sociedade 

contemporânea profundas transformações econômicas, políticas, sociais e culturais 

nos diversos grupos sociais do planeta, assim como gerado transformações 

importantes na cultura de todos os povos. 

Considerando que muitas das características que determinam o fenômeno da 

globalização encontram-se entre as causas da intensificação dos processos de 

hibridização cultural, tentamos sintetizar os principais aspectos da globalização que 

observamos no panorama realizado anteriormente e destacamos: o intenso 

deslocamento de indivíduos e de grupos sociais, o desaparecimento de fronteiras 

nacionais e regionais, as indústrias culturais, processos de homogeneização 

econômica e cultural, internacionalização da produção, novas tecnologias da 

informação e comunicação, entre outros. 

Neste ponto retomamos à análise sobre o atual debate da globalização da 

cultura sob a perspectiva histórica proposta por Burke (2003) em seu livro Hibridismo 

Cultural. Para o autor, a globalização cultural envolve hibridização e coloca que 

diversos autores têm se interessado cada vez mais pelos processos de encontro, 

contato, interação, troca e hibridação cultural na contemporaneidade. O autor não 

condena nem exalta a globalização, pois considera que ainda é cedo para realizar 

tal julgamento; no entanto, se mostra preocupado em apontar possíveis futuros para 

as culturas do mundo nessa era de crescente globalização. 

Quanto à questão da sobrevivência de culturas independentes, o historiador 

descarta categoricamente esta possibilidade, afirmando que “todas as tradições 

culturais hoje estão em contato mais ou menos direto com tradições alternativas, [...] 

todas as formas culturais são mais ou menos híbridas” (BURKE, 2003, p. 102). 

Neste sentido, prevê para o futuro das culturas do planeta quatro cenários possíveis: 

contraglobalização, diglossia cultural, homogeneização e novas sínteses, as quais 

aprofundamos a seguir. 
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O primeiro cenário é o da resistência, ou a chamada contraglobalização, pois 

se verificam em muitas partes do mundo reações contra o fenômeno da 

globalização. O autor explica que esta resistência se justifica, pois as mudanças 

provocadas pelo fenômeno da globalização ocorrem com grande velocidade; no 

entanto, as transformações são principalmente tecnológicas, econômicas e na 

comunicação; em contraposição, as mudanças nas mentalidades8 são lentas e não 

acompanham o processo. Burke (2003, p. 84) considera que  a “‘resiliência’ das 

mentalidades locais tradicionais” é a força mais importante contra a cultura global, a 

qual o autor demonstra apoiado em dados de pesquisa empírica sobre a novela 

americana, Dallas, por meio do seguinte exemplo: “Mesmo que todas as pessoas de 

todas as regiões do globo vissem imagens idênticas pela televisão ao mesmo 

tempo, não interpretariam o que viam do mesmo modo”. 

Neste cenário, é importante destacar a ênfase na cultura e na identidade local 

que, segundo o autor, podem assumir várias formas, no entanto, estão destinadas 

ao fracasso pois, “deter a marcha da história ou trazer de volta o passado” são 

objetivos inatingíveis. Por outro lado, considera que a resistência trará sobre as 

culturas do futuro algum efeito. “Não será o efeito que desejaram, mas apesar de 

tudo será um efeito” (BURKE, 2003, p. 105-106). 

Nos parece interessante acrescentar a esta reflexão a respeito da resistência 

oferecida à invasão de formas globais de cultura, a advertência que faz García 

Canclini (2011, p. xxxii-xxxiii) sobre não deixarmos de considerar que muitas vezes as 

culturas não se deixam hibridizar. Nas palavras do autor: 

 
Falar de fusões não nos deve fazer descuidar do que resiste ou se 
cinde. A teoria da hibridação tem que levar em conta os movimentos 
que a rejeitam. Não provêm somente dos fundamentalismos que se 
opõem ao sincretismo religioso e à mestiçagem intercultural. Existem 
resistências a aceitar estas e outras formas de hibridação porque 
geram insegurança nas culturas e conspiram contra sua auto-estima 
etnocêntrica.  

 

Algumas formas culturais resistem e não se deixam hibridizar segundo García 

Canclini (2011); no entanto, para Burke (2003) inevitavelmente irão se transformar, 

causando portanto algum efeito. 

                                                
8 O autor adverte que utiliza o termo mentalidades de acordo com a ideia dos historiadores franceses 
da Nova História Cultural.  
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O segundo cenário proposto pelo historiador Burke (2003, p. 106-107) é o da 

diglossia cultural9, “uma combinação de cultura global com culturas locais”. Neste 

cenário as pessoas viveriam uma vida dupla, como já mencionamos no início deste 

tópico, em que os indivíduos participam da cultura mundial, no entanto, mantêm uma 

cultura local. Também para este cenário, Burke prevê que, a longo prazo, a 

contaminação é inevitável pois, assim como “as fronteiras nacionais, os muros dos 

guetos não são à prova de invasão cultural ou infiltração”. 

O terceiro cenário é o da homogeneização, segundo o autor, muitos críticos 

temem este cenário da fusão de várias culturas em um caldeirão global que 

culminaria em uma cultura global homogeneizada. Estas mudanças são 

provavelmente inevitáveis, mas não nos levariam a um cenário da homogeneização 

total, pois outros processos semelhantes não foram bem sucedidos no passado, 

como por exemplo, a helenização, romanização e hispanização, além de 

observarmos um crescente “despertar étnico” (BURKE, 2003, p.111). 

O quarto e último cenário é o da hibridização cultural, sobre o qual Burke diz 

existirem teóricos que veem esta tendência de forma negativa e os que a veem mais 

positivamente. Para o autor, o preço da hibridização, principalmente no contexto da 

globalização, inclui a perda de tradições regionais e raízes locais; no entanto, vê 

como aspecto positivo deste cenário a tendência ao surgimento de novas sínteses e 

formas. O historiador prefere analisar estas tendências à hibridização por meio do 

conceito de crioulização, que explica a convergência de culturas na criação de uma 

nova ordem cultural. Conclui o seu ensaio afirmando que as formas híbridas de hoje 

não significam necessariamente o caminho para uma cultura global homogênea, 

para o autor: 
 

[...] a análise de nossa cultura (ou culturas) passada, presente e 
futura que acredito ser a mais convincente é aquela que vê uma 
nova ordem surgindo, a formação de novos ecótipos, a cristalização 
de novas formas, a reconfiguração de culturas, a ‘crioulização do 
mundo’ (BURKE, 2003, p. 115-116). 

 

Nos quatro cenários apresentados, observamos a importância das culturas 

regionais, tradições e identidades locais, como fatores de resistência à 
                                                
9 Burke explica que entende o temo diglossia cultural, seguindo um modelo proposto por alguns 
sociolinguistas da geração passada e não no sentido de "bilinguismo cultural" pois têm sentidos 
diferentes (BURKE, 2003, p. 106). 
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homogeneização da cultura. Ao mesmo tempo em que se observa a 

internacionalização e homogeneização cultural em âmbito global, também se verifica 

a resistência a esse processo, um movimento contra-hegemônico que, segundo 

Burke (2003), não efetuará o resgate das tradições, mas sim, irá gerar novas 

identidades culturais híbridas,  novas sínteses culturais. 

Nesse sentido, de acordo com García Canclini (2008, p. 23), não é possível 

pensar em identidades fixas e singulares no mundo contemporâneo, pois, diante das 

trocas culturais promovidas pelas atuais tecnologias de informação, pelos meios de 

comunicação em massa e pela livre circulação de pessoas e capitais, diversos 

sistemas culturais se relacionam e se misturam. O autor justifica que, ao invés de 

focar seus estudos na questão das  identidades10, aponta para a heterogeneidade e 

para a hibridização, pois “aquele que realiza estudos culturais fala a partir de 

interseções”. E para concluir esta questão, destacamos a citação do autor em que 

ele reconhece as contradições inerentes aos processos de hibridização, porém 

considera que o fenômeno pode contribuir para compreender os processos 

interculturais latino-americanos, entretanto, diferente de Burke, que tem uma visão 

otimista quanto ao futuro das trocas culturais e suas consequências, García Canclini 

(2011, p. xviii) duvida da qualidade destes processos e de seus resultados.   

 
A hibridação não é sinônimo de fusão sem contradições, mas, sim, 
que pode ajudar a dar conta de formas particulares de conflito 
geradas na interculturalidade recente em meio à decadência de 
projetos nacionais de modernização na América Latina. Temos que 
responder à pergunta de se o acesso à maior variedade de bens, 
facilitado pelos movimentos globalizadores, democratiza a 
capacidade de combiná-los e de desenvolver uma multiculturalidade 
criativa.  

 

Nossa intenção para este primeiro capítulo foi aprofundar nossa investigação 

sobre as trocas culturais e os desdobramentos deste fenômeno nas sociedades 

contemporâneas e, a partir deste levantamento, estabelecer uma base para 

podermos analisar os artefatos à luz do conceito de hibridismo cultural. 

Embora Burke (2003) considere o termo hibridismo ambíguo e impreciso para 

estudar todas as trocas culturais, adotamos a visão de García Canclini (2011, p. 

                                                
10 Esta pesquisa não tem como objetivo aprofundar a questão das identidades culturais na 
contemporaneidade. Para maiores esclarecimentos, ver: HALL, 2009 e 2006.  
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xxix), em que considera o termo abrangente e flexível para designar tanto relações 

de trocas culturais clássicas quanto as que ocorrem no atual contexto 

contemporâneo, podendo designar apropriadamente tanto as misturas de elementos 

étnicos ou religiosos, como também designar “produtos das tecnologias avançadas e 

processos sociais modernos ou pós-modernos”, aspectos estes que identificam os 

artefatos desta pesquisa. 

Ao longo deste capítulo, nos propusemos a compreender os processos de 

hibridização cultural apresentados e detalhados com base em Burke e García 

Canclini, com os quais iremos realizar a observação dos artefatos que apresentam 

vestígios de hibridização entre artesanato, indústria, erudito, popular, global e local. 

São eles: Imitação, apropriação ou empréstimo; acomodação, negociação ou 

diálogo; mistura, sincretismo ou hibridização; tradução cultural; crioulização ou 

convergência cultural. 

É neste contexto de interculturalidade, desigualdades, diluição de fronteiras e 

de contradições provocado pelos fenômenos da pós-modernidade e da globalização, 

como mencionado no decorrer deste capítulo, que esta pesquisa busca observar e 

analisar os processos de hibridização nos artefatos contemporâneos. Para tanto, no 

próximo capítulo desenvolvemos os temas cultura material, design e artesanato e 

propomos um olhar sobre a história do design destacando alguns artefatos 

consagrados que apresentam vestígio de hibridização.  
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CAPÍTULO 2 

CULTURA MATERIAL, DESIGN E ARTESANATO  
 
 

Considerando que esta pesquisa se desenvolve no âmbito da Cultura 

Material, mais especificamente trata dos artefatos contemporâneos na confluência  

do design com o artesanato, o segundo capítulo busca inicialmente compreender o 

significado e a origem do termo cultura material, assim como aprofundar o estudo 

sobre os aspectos materiais, estéticos e simbólicos, que se hibridizam na 

confluência das áreas em questão. Discutimos também os significados dos termos 

design e artesanato, a abrangência destas atividades e as fronteiras delineadas por 

cada uma das áreas com a arte. 

Este capítulo também traz um percurso histórico que aborda a intensa 

transformação dos modos de produção e o surgimento da nova disciplina design, a 

partir da Revolução Industrial até a contemporaneidade. Buscamos destacar e 

analisar neste percurso alguns artefatos em que identificamos os processos de 

hibridização levantados no capítulo anterior.  

Em suma, buscamos neste capítulo investigar as distinções e as fronteiras 

estabelecidas historicamente entre o design e o artesanato, assim como analisar em 

que momento estas fronteiras foram superadas, principalmente durante o século XX, 

provocando reconhecidas hibridizações, as quais servirão como exemplo para 

analisar os processos de hibridização que ocorrem na contemporaneidade no âmbito 

do design brasileiro. 

 
 
2.1 CULTURA MATERIAL   
 

Vida material são homens e coisas, coisas e homens.  

(BRAUDEL, 1995, p. 19) 
 

A intenção deste tópico é identificar alguns pontos acerca das relações que 

as sociedades humanas estabelecem com o universo das coisas, ou seja, com a 

cultura material. Tudo o que o homem fabrica está diretamente relacionado com as 

necessidades básicas e culturais dos grupos sociais, os quais se localizam em um 
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determinado tempo e lugar. Por este motivo, os artefatos de utilidade cotidiana e os 

artefatos com funções simbólicas têm sido importantes instrumentos para o estudo 

da história e da vida social do ser humano. A capacidade do homem de transformar 

o ambiente natural modificou as suas necessidades básicas e, consequentemente, 

as coisas que o cercam. 

Segundo o historiador e arqueólogo francês, Jean-Marie Pesez1 (1989, p.20), 

embora o significado de cultura material pareça evidente, a noção é imprecisa. O 

autor faz notar que: 

 
a expressão específica ‘cultura material’ é apenas uma formulação 
muito restritiva dos múltiplos aspectos que compõem essa noção e 
não abarca a sua totalidade: a cultura material é composta em parte, 
mas não só, pelas formas materiais da cultura. 

 

Na citação acima, a colocação do autor sugere que a cultura material não 

está formada apenas por aspectos materiais da cultura e a este respeito, Pesez 

(1998, p. 181) se posiciona:  

 
A cultura material faz parte das infra-estruturas, mas não as recobre; 
ela só se exprime no concreto, nos e pelos objetos. Em suma, a 
relação entre o homem e os objetos (sendo aliás o próprio homem, 
em seu corpo físico, um objeto material), pois o homem não pode 
estar ausente quando se trata de cultura. 

 
Pesez (1998) propõe reduzir os numerosos aspectos do termo a quatro 

características principais: coletividade, repetição, apego aos fenômenos 

infraestruturais2 e atenção aos objetos concretos. Para o autor, cultura material é o 

conjunto de objetos concretos, produzidos e usados pela maioria de um grupo 

social, portanto, essencialmente uma cultura do coletivo. Estes objetos concretos 

devem ter ocorrência constante e estável, para poder, desta forma, caracterizar o 

modo de vida e os valores do grupo social estudado. 

O estudo da cultura material está originalmente no âmbito da Antropologia e 

da Arqueologia, no entanto, atualmente várias áreas do conhecimento reconhecem a 
                                                
1 Jean-Marie Pesez (1929-1998). Arqueólogo e historiador francês, diretor adjunto do Centre 
d'Historie et d' Archéologie Médiévale de Lyon e pesquisador da terceira geração da Escola dos 
Annales. 
2 Entendemos por infraestrutura, a definição elaborado por Karl Marx: “A estrutura social, para Marx, 
é constituída por dois níveis: a infraestrutura ou base econômica e a superestrutura, que comporta 
duas instâncias: a jurídica (o direito e o Estado) e a ideologia (religião, moral, política etc.).” 
(ALTHUSSER, 1980, p.29). 



 41 

cultura material como instrumento de estudo. O conhecimento histórico tradicional 

está associado ao estudo de documentos escritos, porém, com o aumento dos bens 

materiais proporcionado pela Revolução Industrial, novas ideias surgiram admitindo 

a cultura material como fonte de pesquisa e análise.  

A respeito dos diversos pontos de vista e necessidades das disciplinas em 

relação à cultura material, como por exemplo a História, a Arqueologia e a 

Antropologia, Pesez (1989, p. 24-25), sugere que os objetos concretos são os únicos 

documentos seguros a que os estudos podem recorrer; como indica a seguir: 

 
 [...] é indispensável o conhecimento simultâneo dos objectos 
materiais - as suas dimensões, formas, matéria e, indirectamente, os 
seus modos do fabrico - e a sua proveniência exacta, de modo a 
reconstruir ou explicar o ambiente que os originou. 

 

Segundo Pesez (1989), a obra do antropólogo francês André Leroi-Gourhan3 

foi fundamental na construção de uma história da cultura material. Como exemplo de 

um ponto de vista disciplinar, temos a diferenciação que o antropólogo apresentou 

para os objetos concretos, com o objetivo de esclarecer o foco do seu estudo 

etnográfico.  

O antropólogo classificou e separou os utensílios a partir das funções 

relacionadas com o ato de satisfazer as necessidades humanas elementares, em 

contraposição aos utensílios que tem significado religioso, moral, social ou estético. 

Para Leroi-Gourhan (1984), as necessidades elementares humanas são: a 

alimentação, o vestuário e a casa. As outras funções abstratas citadas, foram 

consideradas pelo antropólogo como utensílios de luxo.  

Esta posição do antropólogo Leroi-Gourhan demonstra a dificuldade discutida 

por Pesez, sobre o significado da cultura material e o que ela abrange. A ideia de 

que a cultura material possa abranger, além dos aspectos materiais, também os 

aspectos simbólicos relacionados aos objetos, é uma discussão importante, até os 

dias de hoje, em todas as disciplinas em que o estudo sobre a cultura material se 

insere.  

Sobre a origem do termo cultura material, o historiador de arte e design 

                                                
3 André Leroi-Gourhan (1911-1986). Arqueólogo, paleontólogo e antropólogo francês.  
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Rafael Cardoso4 (1998), aponta para os estudos etnológicos de povos considerados 

primitivos, estudos estes, realizados pelos colonizadores europeus. Esta ideia é 

identificada nos escritos do antropólogo britânico na década de 1870, Edward B. 

Tylor5 (1871), que levaram a uma classificação da cultura material baseada no 

desenvolvimento das artes industriais. Para Tylor, os países industrializados 

representavam o alto da escala do desenvolvimento humano e os países não 

industrializados, o extremo oposto, portanto, eram considerados primitivos ou tribos 

selvagens.  

Segundo Cardoso, o termo cultura material não costumava ser aplicado aos 

objetos produzidos pela própria cultura europeia, pois esta, considerava-se superior 

às culturas primitivas e, portanto, caracterizava seus objetos como: artesanato, 

artes, arquitetura, engenharia, tecnologia, maquinária ou posteriormente, como 

mercadorias e bens de consumo. O autor explica: 

 
A expressão ‘cultura material’ era reservada para uma classe de 
objetos indignos mesmo de inserção no universo capitalista de 
compra e venda, cujo único valor para a sociedade moderna era o de 
curiosidade ou de objeto de estudo antropológico (CARDOSO, 1998, 
p. 21). 

 

Como precursor do conceito de cultura material, Cardoso (1998) refere-se ao 

cientista britânico e reverendo, William Whewell6 (1852), que acreditava ser possível 

verificar o progresso da civilização humana através do estudo da arte material dos 

vários povos. Sobre a enorme quantidade de coisas apresentadas durante a Grande 

Exposição de 1851 no Palácio de Cristal, o cientista identificou a oportunidade para 

a ciência descobrir as leis da produção material por meio da comparação entre a 

produção dos povos primitivos e a produção das sociedade industrial. 

A expressão específica cultura material surge em 1919, em plena guerra civil 

na União Soviética, com um decreto de Vladimir Ilitch Lênin, o qual criou na Rússia a 

Academia de História da Cultura Material da URSS. A academia marcou o 

reconhecimento institucional do termo. Segundo Pesez (1998, p.177), este fato é 

significativo, pois evidencia “a colusão com o materialismo histórico e a importância 

                                                
4 Rafael Cardoso (1964). Historiador de arte e design. Professor da Escola Superior de Desenho 
Industrial da Universidade Estadual do Rio de Janeiro / ESDI – UERJ. 
5 Edward B. Tylor (1832-1917). Antropólogo britânico considerado o pai do conceito moderno de 
cultura. 
6  William Whewell (1794-1866). Padre anglicano, filosofo, teólogo e historiador da ciência. 
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que lhes atribuem os marxistas, seu aparecimento num país socialista, sua relações 

privilegiadas com a história”. A esta data o autor atribui também o ingresso oficial da 

noção de cultura material no campo da História.  

Pesez (1998, p.178) explica que o desprendimento da noção de cultura 

material das noções de cultura e de civilização, se deu pela necessidade de delinear 

“um modelo de evolução das sociedades humanas que recorresse às infra-

estruturas”. Portanto, uma proposta de teoria da história apoiada em uma análise 

materialista, que considerasse “fatos concretos e mensuráveis: o materialismo 

histórico”. Ainda a esse respeito, o autor acrescenta que os historiadores marxistas 

deviam colocar a cultura material em evidência, para poder verificar a análise 

marxista aplicada às diversas situações do passado. 

A mais significativa contribuição ao estudo da cultura material vem da 

chamada Escola dos Annales7, fundada pelos historiadores modernistas Lucien 

Febvre (1878-1956) e Marc Bloch (1886-1944) em 1929, que representou o 

movimento precursor da História da Cultura Material. 

O historiador Fernand Braudel8, inseriu no horizonte de uma história 

econômico-social, a dimensão palpável da civilização material9. A partir de então, os 

estudos de cultura material distanciaram-se da abordagem da história das técnicas e 

assumiram um papel de complemento à história da “civilização material” e 

posteriormente para a história das “mentalidades”10 e da “imaginação social”11. 

(BURKE, 2008, p. 11).  

Para o historiador Pesez, Braudel é o autor da primeira verdadeira síntese 

sobre o tema da cultura material, o reconhecido livro Civilização material, economia 

e capitalismo, publicado em 1967 em três volumes. Pesez (1989, p.28) discorre 

sobre a ideia de Braudel, em que: 

 
                                                
7 A Escola dos Annales se refere a um grupo de historiadores em torno da revista “Annales”. 
Segundo o historiador Peter Burke (1991, p.11), “a revista, que tem hoje mais de sessenta anos, foi 
fundada para promover uma nova espécie de história e continua, ainda hoje, a encorajar inovações.” 
8 Fernand Braudel (1902-1985). Historiador francês, um dos mais importantes representantes da 
segunda geração da Escola dos Annales.  
9 Segundo Burke (1991, p.129), o significado mais adequado para o termo civilização seria  o termo 
cultura, no seu sentido antropológico mais amplo. Neste sentido, o termo utilizado por Braudel 
civilisation materièlle pode ser traduzido por “cultura material”. 
10 O termo significa história das representações coletivas ou mesmo ilusões coletivas (BURKE, 1991, 
p.132). 
11 O termo corresponde, em parte, à historia das representações coletivas, porém a sua origem está 
relacionada às tendências neomarxista e na definição de Althusser, fundada na pressuposição da  
“relação imaginada às reais condições da existência” (BURKE, 1991, p.130). 
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a vida é sobretudo feita de objectos, de utensílios, dos gestos da 
maioria dos homens: só esta vida lhes diz respeito na existência 
quotidiana, só ela absorve os seus actos e os seus pensamentos. 
Por outro lado, ela estabelece as condições da vida económica, ‘o 
possível e o impossível’, constituindo o terreno em que se move a 
economia, a matéria que ela trabalha, a sua base. 

 
 

As preocupações de Braudel estão concentradas nas categorias econômicas 

do consumo, distribuição e produção e as ideias sobre cultura material, mais 

precisamente, civilização material por ele defendidas, inserem-se nos princípios 

adotados pela Nova História Cultural12. Peter Burke (2000) afirma que a Nova 

História Cultural considera a existência de culturas diferentes e não mais de culturas 

superiores opostas a culturas inferiores. É comparada à Antropologia, devido a seu 

caráter extremamente interdisciplinar.  

Burke (2008, p. 90 e 92), em seu livro O que é História Cultural aponta para o 

fato de que os historiadores culturais, tradicionalmente, “atribuíram menos atenção à 

cultura material que às ideias”. Nas décadas de 1980 e 1990 alguns historiadores 

culturais voltaram-se para o estudo da cultura material; neste período, a maioria das 

pesquisas enfatizou o “clássico trio de temas - alimentos, vestuário e habitação – e 

muitas vezes focalizaram a história do consumo”. 

Finalizando, neste tópico observamos as modificações que o termo cultura 

material sofreu desde a sua origem no século XIX, quando o termo identificava 

apenas objetos provenientes de culturas inferiores, até o início do século XX, 

quando o termo foi institucionalizado por Lênin, identificando a sua filiação ao 

socialismo, que influenciou também, o seu desenvolvimento dentro da vertente 

teórica da Nova História Cultural.  

Tradicionalmente cultura material abrange os objetos concretos relacionados, 

principalmente, à base econômica de determinada sociedade humana, como 

exemplo: a alimentação, o vestuário e a moradia. No entanto, a expressão passou a 

abranger, em alguns estudos históricos da vertente francesa, também os fenômenos 

superestruturais, os quais privilegiaram “os simbolismos, as representações mentais, 

a magia, o donativo, os mitos e o parentesco” (PESEZ, 1998, p. 179). 

Concluindo, não se pretendeu nesse texto realizar uma ampla discussão 
                                                
12 A expressão foi popularizada pelo livro La nouvelle historie editado por Jacque Le Goff e outros, 
em 1978, mas já havia sido reivindicada, anteriormente para os Annales. Fevre usara o termo “uma 
outra história” para descrever o que o grupo dos Annales pretendia fazer. Braudel também havia 
falado sobre “uma história nova” (BURKE, 1991, p. 132). 
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sobre cultura material, mas sim, compreender melhor o significado e a origem da 

expressão, assim como as disciplinas que a estudam, para que possamos 

compreender a relação do design com a cultura material, considerando que esta 

atividade é responsável pelo desenvolvimento de grande parte dos objetos que 

povoam nosso ambiente contemporâneo.  

Segundo Cipiniuk e Portinari13, o design pertence tanto à expressão cultural 

mais ampla de uma sociedade, quanto à cultura material, pois se trata de uma 

atividade que se apropria de valores estabelecidos, assim como de objetos e 

sistemas configurados, que representam materialmente e formalmente esses 

valores. Para os autores: 
 

Essa parece ser justamente uma das características do design: 
materializar ideais, valores e conceitos, configurando-os através de 
objetos utilitários, correspondentes às mais diversas 
NECESSIDADES, demandas, e anseios sociais (CIPINIUK; 
PORTINARI, 2008, p. 64, grifo do autor). 

 

Para compreender melhor como ocorrem estas materializações e 

configurações de valores, conceitos e ideais nos objetos concretos, definidos por 

Pesez como elementos característicos da cultura material, propomos discutir os 

termos que os caracterizam e diferenciam no item a seguir. 

 

 

2.1.1 Objetos Concretos  [coisa,  utensílio, objeto, artefato, mercadoria] 

 

 

Para melhor compreender e aprofundar o significado de objetos concretos no 

âmbito da cultura material, assim como justificar o uso do termo artefatos híbridos, 

escolhido para esta pesquisa, propomos inicialmente uma aproximação aos 

elementos fundamentais que os compõem: matéria, forma e finalidade14. Segundo 

Benedito Nunes (2006, p. 14) baseado em Aristóteles, a natureza se compõe por 

coisas brutas e por organismos animados, como por exemplo: plantas, animais e 

                                                
13 Prof. Dr. Alberto Cipiniuk, departamento de Artes & Design da PUC-Rio e Instituto de Artes da 
UERJ; Prof. Drª Denise Portinari, departamento de Artes & Design da PUC-Rio. 
14 Princípio do hilemorfismo: hyle (matéria) + morph (forma) + finalidade (causa final) (CIPINIUK, 
2008, p. 64 e NUNES, 2006, p. 14). 
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homens; no domínio do artificial estão os objetos fabricados ou artefatos, os quais 

surgem de uma ação formadora, gerada pelas necessidades humanas. 

No pensamento clássico grego, o termo tékne (tέχνη)15 apresenta um 

conceito bastante amplo que está associado a uma atividade humana fundada num 

saber fazer com destreza e conhecimento teórico, em outras palavras, é um meio de 

fazer e de produzir em que a aptidão para este fazer está associada ao 

conhecimento. O termo tékne compreende, por exemplo, as artes da palavra, da 

arquitetura, da escultura, da música, do teatro, assim como, as diversas atividades 

artesanais. Neste contexto, artistas e artesãos tinham igual reconhecimento. 

Segundo Nunes (2006, p.11), no pensamento clássico grego, toda produção, 

fabricação e criação é póiesis (ποίησις): “Significa um produzir que dá forma, um 

fabricar que engendra, uma criação que organiza, ordena e instaura uma realidade 

nova, um ser”. É importante, no entanto, destacar que esta criação nunca é a do 

fazer algo do nada, ela gera e produz “dando forma à matéria prima bruta 

preexistente, ainda indeterminada, em estado de mera potência”. 

A póiesis tanto pode ser entendida como phýsis (φύσις), força da natureza, 

uma criação que ocorre a partir de si mesma, por exemplo, o processo de 

germinação e floração de uma planta; como pode ser também entendida como 

tékne, uma criação que ocorre a partir de outro, necessitando para tanto de uma 

ação produtiva, por exemplo, o conhecimento e as habilidades de um carpinteiro em 

transformar a madeira de uma árvore em objetos (NUNES, 2006). 

Uma contribuição importante para o nosso estudo está nas conceituações 

que o filósofo alemão Martin Heidegger desenvolveu em seu ensaio, A origem da 

obra de arte, publicado em 1936. Com o objetivo de estudar e compreender o que é 

a arte e qual a sua origem, o autor desenvolveu inicialmente uma discussão das 

concepções de coisa, matéria-forma e apetrecho ou utensílio16. 

O filósofo, a partir da discussão de concepções tradicionais para o termo 

coisa, propõe ser a mais adequada, coisa como matéria em que já está implicada a 

forma: “A coisa é uma matéria enformada. Esta interpretação da coisa reclama-se da 

perspectiva imediata, com a qual uma coisa nos interpela através do seu aspecto 
                                                
15 Encontramos a palavra grega “Τέχνη” escrita de diversas maneiras: technê, techné, teknè, tekhnè 
etc. Optamos por usar tékne, como a escreve Benedito Nunes (2006) em seu livro, A Introdução à 
Filosofia da Arte. 
 
16 O termo [Zeug] está traduzido para apetrecho na edição 2008, versão portuguesa; na tradução 
brasileira, edição 2010, está traduzido para utensílio. 
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(εἶδος)” (HEIDEGGER, 2008, p. 19). 

Compreendendo o conceito de coisa como a síntese de matéria e forma, 

Heidegger busca então a origem do complexo matéria-forma e estabelece ser a 

serventia o seu traço fundamental, ou seja, o que diferencia as coisas da natureza, 

por exemplo um bloco de granito, de uma coisa para o uso, é a sua utilidade. 

Portanto, o termo utensílio, para o autor, designa o que é fabricado pelo homem 

expressamente para ser usado. 

A partir deste raciocínio, Heidegger (2008, p.21) aponta que o utensílio tem 

uma posição intermediária, “a meio caminho entre a coisa e a obra,” pois, não tem a 

forma espontânea do bloco de granito (mera coisa), no entanto, revela uma 

afinidade com a obra de arte, na medida em que é algo fabricado pela mão do 

homem, portanto, particularmente próximo do representar humano. 

Sobre o complexo matéria-forma, a visão de Vilém Flusser17 (2007, p. 31) nos 

oferece uma definição semelhante, porém, voltada para os processos industriais. O 

autor propõe o debate sobre “o conceito de ‘informar’, que significa impor formas à 

matéria.”. Para o autor, este conceito se tornou claro a partir da Revolução Industrial, 

em que a ferramenta tem uma forma e impõe um modelo aos materiais. Explica que, 

a partir do momento em que passamos a considerar as formas como modelos, não 

mais como descobertas ou como ficção18, a distinção matéria-forma perde o sentido. 

Flusser (2007, p. 32) afirma que “a forma é precisamente aquilo que faz o material 

aparecer.  A aparência do material é a forma”. 

Sobre esse fazer humano, ou seja, sobre o processo de transformação da 

matéria pelo homem com um determinado fim, Flusser (2007) descreve quatro 

movimentos de transformação (wenden). São eles: apropriação (entwenden), 

significa fabricar ou apoderar-se de algo dado na natureza; conversão (umwenden), 

significa converter em algo manufaturado; aplicação (anwenden), significa dar-lhe 

uma aplicabilidade; utilização (verwenden), significa utilizá-lo.19 

O autor acrescenta que estes movimentos foram realizados pelos homens, 

primeiramente pelas mãos, depois por ferramentas, em seguida pelas máquinas e 

                                                
17  Vilém Flusser (1920-1991), filósofo tcheco naturalizado brasileiro. 
18  Refere-se à ideia de mimeses respectivamente em Aristóteles e em Platão. 
19 Esta exposição de Flusser assemelha-se ao “relacionamento entre os quatro elementos da  
pesquisa causal de Aristóteles: a causa material (aquilo de que é feito o objeto), a causa eficiente (o 
que deu lugar a esse objeto), a causa formal (o que deu a forma do objeto), a causa final ou 
teleológica (aquilo que um objeto visa)” (CIPINIUK; PORTINARI, 2008, p. 64). 
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por fim, pelos aparatos eletrônicos. O autor coloca que as mãos são órgãos próprios 

para girar coisas e o ato de girar é uma informação herdada geneticamente, e a 

partir desta colocação considera que as ferramentas, as máquinas e os eletrônicos 

são como imitações das mãos, como próteses que prolongam o alcance das mãos e 

em consequência ampliam as informações herdadas geneticamente, graças às 

informações culturais adquiridas. Flusser (2007, p.36) conclui então que “as fábricas 

são lugares em que os homens se tornam cada vez menos naturais e cada vez mais 

artificiais”. 

Com base em Heiddegger e Flusser, compreendemos a diferença entre a 

forma espontânea derivada da natureza e as formas impostas pelo homem à matéria 

com a intenção de produzir utensílios com uma serventia, isto é, para serem 

utilizados. Partindo do pressuposto de que todo utensílio é resultado de um processo 

cultural que determina a sua finalidade, ou seja, uma ação humana sobre as coisas 

da natureza, podemos entender a definição de objeto. Embora o conceito de objeto 

seja extremamente amplo, o que nos interessa neste trabalho, entre tantos 

significados, é  a ideia de que objeto é "tudo que é manipulável e/ou manufaturável" 

(RIPPER, 2008, p. 212). 

Utilizando o mesmo sentido dado por Heidegger para o termo coisa, porém 

utilizando a palavra objeto em lugar de utensílio, Abraham Moles20 (1981, p. 16), 

sugere a utilização dos seguintes termos: coisas para os sistemas naturais, 

separáveis e enunciáveis, e objetos para o que for fabricado pelo homem. Cita como 

exemplo o sílex talhado e polido em contraposição ao sílex bruto. Acrescenta a esta 

diferenciação entre coisa e objeto, a atribuição de sentido a uma coisa natural; 

transforma-a em objeto. Nas palavras do autor: 
 

Em nossa civilização, o objeto é artificial. Não se dirá que uma pedra, 
uma rã ou uma árvore é um objeto, senão uma coisa. A pedra se 
converterá em objeto quando ascender à classe de peso de papéis, 
e se lhe coloque uma etiqueta [preço..., qualidade...] que a fará 
ingressar no universo social de referência (MOLES, 1981, p. 30). 

 

Para Moles (1981), o objeto se converteu no elemento essencial do nosso 

ambiente artificial pois, além do papel fundamental de resolver ou modificar uma 

ação através da sua utilidade, assume o papel de mensagem social e de mediador 

                                                
20 Abraham Moles (1920-1992): Engenheiro e doutor em física e filosofia francês. Professor de 
sociologia, psicologia, comunicação e design na "Hochschule für Gestaltung de Ulm". 
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entre o homem e o mundo.  

Para designar os objetos artificiais (utensílio) em contraposição aos objetos 

naturais (coisa), alguns autores relacionados com a área do design, preferem o 

termo artefato21. Um exemplo é o livro intitulado Artefatti, de Ezio Manzini22 (1990, 

p.10, tradução nossa) em que explica que a palavra artefato é ambígua pois 

significa, ao mesmo tempo, "falso" ou "artificial", mas também pode significar fatto ad 

arte: “um produto que emerge da inteligência e sensibilidade que a atividade 

humana pode expressar”23. Neste livro, o autor propõe repensar o sentido pejorativo 

do termo artificial, pois acredita que o ambiente artificial é inevitável, e portanto, o 

que precisa ser discutido é uma nova qualidade para o artificial. 

Outro exemplo ligado ao design é o texto Artefato de Rafael Cardoso (2008a, 

p.21, grifo do ator), em que considera o termo mais indicado do que objeto no 

contexto atual, pois se refere aos objetos produzidos pelo trabalho humano, em 

oposição aos objetos naturais ou acidentais. Para o autor, o termo abrange diversas 

categorias de objetos, de tecnológicos e industriais a artísticos e artesanais, 

independente da função, utilidade ou valor simbólico, além de que “uma cultura 

material se constitui de um determinado conjunto de artefatos, relacionados por 

critérios de contiguidade temporal, geográfica, étnica, ou de USO”. 

Por ser um termo abrangente e diretamente relacionado à cultura material, 

como mencionou Cardoso, e ao mesmo tempo capaz de designar diversas 

categorias, independente de função e valor simbólico, o adotamos para designar o 

objeto do nosso estudo associado ao adjetivo híbrido. Consideramos que a palavra 

artefato é mais adequada do que objeto, que além de ter outros significados para 

designar o resultado da ação humana sobre a matéria natural, necessita estar 

associada a expressões adjetivadas como objeto natural, objeto artificial ou objeto 

fabricado, entre outros exemplos. 

                                                
21 “Artefato: Objeto produzido, no todo ou em parte, pela arte ou por qualquer atividade humana, na 
medida em que se distingue do objeto natural, produzido pelo acaso. Por isso, a presença de Artefato 
num estrato geológico normalmente é considerada pelos antropólogos como sinal de presença do 
homem na idade correspondente: a natureza e a complexidade dos Artefatos são formadas como 
base para distinguir os tipos de cultura a que pertencem” (ABBAGNANO, 1998, p. 82). 
22 Ezio Manzini. Professor de Desenho Industrial Politecnico di Milano e diretor do Projeto Unidade 
de Investigação e Inovação para a Sustentabilidade. 
23 Citação original: “un prodotto che emerge dall’intelligenza e dalla sensibilità che l’attività umana 
può esprimere.” 
 



 50 

A palavra artefato, do latim artefactus que significa feito com arte pela mão do 

homem, também tem o significado de falso ou artificial, abrangendo, portanto, todos 

os elementos que se hibridizam no design contemporâneo quando pensamos no 

encontro entre artesanato e indústria, arte e design, erudito e popular e urbano e 

periférico que interessa à nossa pesquisa. 

Segundo Cardoso (1998, p. 22), atualmente, o estudo da cultura material não 

tem mais como objetivo diferenciar as sociedades civilizadas das sociedades 

selvagens, quando era comum o uso do termo artefato, mas sim “entender melhor o 

papel dos artefatos em um mundo em que o consumo de mercadorias e o 

consumismo constituem-se em fenômenos da maior importância social e cultural”. 

Neste sentido, consideramos importante discutir os artefatos como 

mercadoria; para tanto, destacamos a distinção entre bens em geral e mercadorias 

levantada por Huberman em O Capital: A mercadoria, em que Marx considera que a 

produção de mercadorias é típica das sociedades capitalistas, estabelecendo que 

um bem produzido para o consumo próprio não é mercadoria, ele irá se transformar 

em mercadoria ao ser produzido para ser trocado por dinheiro ou por outro artigo. 

Segue a definição: 

 
Quem, com seu produto, satisfaz a própria necessidade gera valor-
de-uso, mas não mercadoria. Para criar mercadoria, é mister nao só 
produzir valor-de-uso, mas produzi-lo para outros, dar origem a valor-
de-uso social. (MARX, 1998, p. 63). 

 

Rafael Cardoso (1998) chama a atenção para a frase de Karl Marx que inicia 

a seção, O Fetichismo da Mercadoria: seu segredo, também em o Capital (1867), 

em que Marx apresenta propositalmente a mercadoria com um senso de estranheza 

e de mistério, como segue:  

  
À primeira vista, a mercadoria parece ser coisa trivial, imediatamente 
compreensível. Analisando-a, vê-se que ela é algo muito estranho, 
cheio de sutilezas metafísicas e argúcias teológicas (MARX, 1998, p. 
92). 

 

Cardoso (1998, p.34) desenvolve uma discussão a partir das afirmações de 

Marx em que sugere um caráter misterioso da mercadoria. O autor explica que Marx 

discute o caráter místico da mercadoria dando um novo sentido socioeconômico 
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para o uso da palavra fetichismo, “retira-a do âmbito do estudo das sociedades 

humanas em geral e aplica-a ao caso específico da sociedade capitalista industrial”. 

A partir da análise da etimologia da palavra fetiche e dos diferentes 

significados que a palavra fetichismo assumiu nos últimos dois séculos, Cardoso 

(1998, p.28) conclui que o “fetichismo é o ato de investir os objetos de significado 

que não lhes são inerentes. É a ação respectivamente espiritual, ideológica e 

psíquica de acrescentar valor simbólico à mera existência concreta de artefatos 

materiais”. Em outras palavras, é o ato de dar outra vida às coisas. Com os estudos 

de Karl Marx, as mercadorias começam a ser compreendidas como signos de 

distinção social. 

Sobre o estudo dos significados dos objetos nas sociedades industriais e 

capitalistas, encontramos a contribuição do francês Jean Baudrillard e a 

preocupação em descrever o papel das coisas materiais na sociedade moderna e, 

sobretudo, a valorização da função sígnica dos objetos. Baudrillard (2000), a 

respeito da sociedade de massas, conclui que, ao invés do homem manipular os 

objetos, estaria sendo por eles manipulado e que a crescente quantidade de bens 

materiais produzidos pela sociedade industrial, cria uma necessidade de consumo 

não só de produtos, mas também de signos.  

Para Baudrillard (2000, p. 11), existem tantas formas de classificar os objetos 

quanto objetos na sociedade atual, porém, não se trata de classificar os objetos a 

partir da sua funcionalidade, forma, duração ou matéria; os objetos devem ser 

classificados pelos “processos pelos quais as pessoas entram em relação com eles 

e da sistemática das condutas e das relações humanas que disso resulta”. 

O autor, em acordo com as ideias de Marx, considera que os artefatos não 

são consumidos para satisfazer necessidades naturais, mas para demarcar as 

diferenças entre as classes sociais. Defende a ideia de que é na distinção entre 

modelos e séries da produção industrial que emergem as diferenças entre as 

classes sociais. Os objetos são consumidos não mais na sua materialidade, mas na 

sua distinção. 

Seguindo a ideia marxista também em relação à mercadoria, Baudrillard 

(2000, p.207) afirma que a relação de consumo criada entre os homens e os objetos 

diferenciados é orquestrada em todos os níveis pela ordem de produção, destaca 

que necessidades, sentimentos, cultura, saber, entre outras forças próprias do 

homem, materializam-se em forças produtivas para serem vendidas; o autor 
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escreve: “hoje em dia todos os desejos, os projetos, as exigências, todas as paixões 

e todas as relações abstratizam-se (e se materializam) em signos e em objetos para 

serem compradas e consumidas”. 

Neste tópico levantamos algumas questões relacionadas às definições e 

significação dos artefatos que integram a cultura material. Observamos que antes da 

Revolução Industrial, os artefatos correspondiam às necessidades dos grupos 

sociais, fossem elas materiais, econômicas ou culturais e simbólicas; no entanto, a 

partir das sociedades capitalistas industriais, os objetos assumem funções para além 

das funções funcionais ou culturais. O objeto contemporâneo industrial e de 

consumo de massa, assume o papel de mediador entre o homem e a sociedade de 

consumo, além de serem signos de distinção social. 

No próximo tópico trataremos do surgimento da atividade e do profissional de  

design no contexto da Revolução Industrial como consequência da crescente divisão 

de tarefas da manufatura e na produção industrial, assim como o surgimento do 

termo artesanato em contraposição a esse contexto. Apresentaremos as definições 

para os termos assim como uma breve análise das múltiplas atividades do design e 

do artesanato no contexto contemporâneo.  

 

 

2. 2  DESIGN E ARTESANATO 

 

 

O homem, há milênios, produziu artesanalmente utensílios, instrumentos e 

adornos de uso cotidiano para satisfazer suas necessidades de sobrevivência e 

também necessidades subjetivas e simbólicas, ou seja, produziu objetos úteis e 

também de pura contemplação estética. A produção artesanal sofreu um processo 

contínuo de crescimento, impulsionada pelo nascimento das primeiras cidades, pelo 

comércio e pela criação das corporações medievais de artesãos, as guildas. 

Há aproximadamente três séculos iniciou-se o processo que culminou na 

Revolução Industrial modificando definitivamente o modo de construção do mundo e 

de produção dos objetos. A figura do artesão teve grande importância para as 

sociedades pré-industriais e, em meados do século XVIII, com o surgimento dos 

primeiros complexos industriais, os processos artesanais foram fundamentais na 

concepção da produção industrial. Até hoje a indústria utiliza processos artesanais 
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na elaboração de produtos24, os quais passam pela fase de modelo, realizados 

artesanalmente (LEON, 2005). 

A produção artesanal poderia ter desaparecido com a mecanização da 

produção e com a divisão do trabalho, no entanto, o que se observou foi a sua 

transformação e adequação. As práticas artesanais permaneceram de formas 

variadas dentro e fora das fábricas, atravessaram o século XX provocando debates 

importantes entre idealizadores e produtores e encontraram novamente a sua 

revalorização com o movimento pós-moderno.  

Neste tópico pretendemos sintetizar alguns pontos de vista a respeito das 

atividades relacionadas ao design e ao artesanato. Esta tarefa se apresenta 

bastante complexa devido às múltiplas atividades que estão relacionadas a ambas; 

as fronteiras são tênues e as classificações limitadoras, e atendem apenas àquele 

ponto de vista que a propõe. Não pretendemos aqui esgotar toda a teoria referente a 

este assunto, mas através da exposição de algumas diretrizes esclarecer o nosso 

entendimento sobre a abrangência do design e do artesanato na 

contemporaneidade. 

A produção de artefatos na civilização clássica grega estava incluída dentro 

do conceito amplo de tékne (tέχνη), entendido como uma manifestação artística do 

saber fazer. Esta produção foi gradualmente sendo separada da arte até o Período 

Moderno, culminando na separação entre as artes maiores e menores, por volta do 

século XV, quando surge a palavra artesão para designar o operário da corporação 

de ofícios (KATINSKY, 1991). 

As palavras artefato, artesão e artesanato têm a mesma origem do Latim 

ARS, (artis). Segundo explica o Professor Alfredo, Bosi25 (2009, p. 14): “a palavra 

latina ars, matriz do português arte, está na raiz do verbo articular, que denota a 

ação de fazer junturas entre as partes de um todo. [...] E os termos artista e artífice 

(de artiflex: o que faz a arte)”. 

A palavra artesanato, segundo o professor Júlio Katinsky26 (1991) deriva da 

palavra artesão e começou a ser utilizada para designar especificamente o modo de 

                                                
24 O termo produto refere-se ao resultado de um projeto de design disponível ao consumo pelo 
público. Pode ser um produto material ou um projeto gráfico em comunicação visual (FARBIARZ, 
2008, p. 137). 
 
25 Alfredo, Bosi (1936 ), crítico e historiador de literatura. Imortal da Academia Brasileira de Letras.  
26 Julio Roberto Katinsky (1932). Arquiteto e professor titular da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo. 
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produção artesanal em contraposição à manufatura ou à produção mecanizada. 

Portanto, somente a partir da Revolução Industrial, em que se apresentaram novas 

formas de produção em oposição à produção artesanal até então predominante.  

A recente publicação Design + Artesanato de Adélia Borges27 (2011, p. 22) 

faz um interessante levantamento sobre o significados da palavra artesanato em 

diversos dicionários estrangeiros e de língua portuguesa, em que demonstra que “na 

acepção de artesanal convivem desde as noções de habilidade manual e apuro 

técnico – em alguns casos tocando o conceito de ‘arte’ – até rusticidade e ausência 

de sofisticação”.  

Borges (2011), aponta para o fato de que nos dicionários em língua 

portuguesa o termo artesanal carrega uma conotação depreciativa que, em 

dicionários em outras línguas não ocorre e, em alguns casos, ao contrário, tem 

conotações de perfeição (bem feito), destreza e habilidade, qualificação profissional, 

treinamento específico. Esta visão depreciativa dos trabalhos manuais tem uma 

origem muito antiga de aspecto sociocultural, segundo o professor Alfredo Bosi 

(2009) pode ser identificada desde o Império Romano com a separação entre 

trabalhos servis e intelectuais. 

Com relação à origem histórica do design, existem muitas versões, podendo a 

atividade ser identificada desde os primeiros artefatos configurados com uma função 

específica em tempos ancestrais até o surgimento do produto estritamente de 

produção industrial a partir do século XIX.  

Entre os dois extremos, consideramos que uma versão intermediária seja a 

mais correta, em que a atividade surgiu quando ocorreu a separação entre o pensar 

e o fazer no século XV, a separação entre as artes maiores e menores, momento 

que coincide com o surgimento também do artesão, mencionado acima. 

No entanto, segundo Rafael Cardoso (2008b), atividades ligadas ao design 

antecedem a aparição do profissional chamado designer. A aparição do profissional, 

ou seja, um trabalhador especializado que atua em uma etapa específica do 

processo produtivo elaborando desenhos e modelos, data do início do século XIX, 

em meio às transformações provocadas pela Revolução Industrial em curso. 

                                                
27 Adélia Borges, jornalista brasileira especializada em design. 
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Também não há consenso entre os autores sobre a definição e abrangência 

da atividade de design, tanto no Brasil quanto no âmbito internacional28, Não é 

nossa intenção enfrentar este problema em profundidade, portanto, daremos apenas 

uma noção básica com a qual estamos de acordo.  

Do ponto de vista etimológico, a palavra design, tem origem latina no termo 

designare, (signare), que abrange o sentido de designar, conceber e atribuir sentido; 

assim como desenhar no sentido de registrar, configurar e formar. Também em 

inglês, a palavra design assume dois sentidos, o de substantivo que se refere à ideia 

de “propósito, plano, intenção, objetivo, esquema, enredo, motivo, estrutura básica,” 

significados estes ligados à esperteza e ilusão. O termo também é um verbo (to 

design: projetar), no sentido de “inventar alguma coisa, simular, desenhar, dar forma, 

ter desenhos em alguma coisa” (CARDOSO, 2008b, p. 20). 

Como se pode observar, o termo comporta duas interpretações: a de atribuir 

sentido, designar com intenção, projetar; assim como a de configurar ou dar forma. 

Podemos então considerar que o design é uma atividade que atua dentro destes 

dois âmbitos: o de atribuir sentido e o de dar forma. O design é, portanto, uma práxis 

de projeto com um objetivo específico, de caráter técnico e científico, criativo e 

artístico que se ocupa de:  
 

[...] organizar, classificar, planejar, conceber, PROJETAR, configurar, 
sistemas de INFORMAÇÃO, objetos bidimensionais (gráficos), 
tridimensionais (volumétricos), virtuais, ambientes ou espaços, para 
a PRODUÇÃO industrial e/ou artesanal (MONTENEGRO, 2008, p. 
188, grifo do autor). 

 

Era comum nas décadas passadas associar o termo design apenas a uma 

atividade de projeto de produtos exclusivamente industriais, de produção em série e 

em grande escala. Hoje a atividade é vista de forma mais abrangente29, de qualquer 

forma, é importante frisar que neste trabalho entendemos o design no sentido  

amplo, tanto de concepção quanto de configuração de artefatos, produtos de 

                                                
28 Para melhor aprofundamento sobre o tema no Brasil e sobre aspectos relativos à nomenclatura e 
à definição da disciplina, ver: CARA, 2010. 
29 Definição Design ICSID - Conselho Internacional de Sociedades de Desenho Industrial [2003]. 
“Design é uma atividade criativa cuja finalidade é estabelecer as qualidades multifacetadas de 
objetos, processos, serviços e seus sistemas, compreendendo todo seu ciclo de vida. Portanto, 
design é o fator central da humanização inovadora de tecnologias e o fator crucial para o intercâmbio 
econômico e cultural” (tradução MALAGUTI, Cyntia). Texto completo em inglês disponível em: 
<http://www.icsid.org/about/about/articles31.htm>. Acesso em: 03 ago. 2012. 
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comunicação, e serviços, abrangendo todos os setores e processos produtivos como 

mencionado na citação acima. Quando se tratar de algo mais especifico, 

acrescentaremos os devidos adjetivos ao termo, como por exemplo: design 

industrial, design gráfico, design de moda, design social, design para a 

sustentabilidade, entre outros.  

Como já mencionamos no tópico anterior, os artefatos que compõem a cultura 

material possuem aspectos materiais e simbólicos de uso quando são fabricados 

para uso próprio. Quando se atribuem significados que não são inerentes aos 

artefatos para além dos valores de uso, criam-se valores de uso sociais,  

transformando-os em mercadorias (CARDOSO, 1998).  

Neste sentido consideramos importante destacar brevemente as três 

dimensões citadas por Bernd Löbach (2001, p. 54-66), através das quais os usuários 

percebem e compreendem os objetos e no processo de configuração de produtos, o 

design manipula estas dimensões; são elas: função prática, função estética e função 

simbólica. A função prática está relacionada aos aspectos fisiológicos do uso; a 

função estética trata dos processos sensoriais entre produto e usuário; e a função 

simbólica “é determinada por todos os aspectos espirituais, psíquicos e sociais do 

uso”. 

A partir do entendimento das palavras que designam as atividades design e 

artesanato, observamos que o surgimento destas atividades está diretamente 

relacionado a momentos históricos em que as relações de produção se modificaram. 

Em um primeiro momento, no Renascimento, com a separação das atividades 

dentro das oficinas entre os artistas liberais e os artistas mecânicos, a arte se afasta 

do fazer manual e se iguala à ciência. Em um segundo momento, com a Revolução 

Industrial e a divisão das tarefas, na transição da manufatura para a produção 

mecanizada, ocorreu uma articulação inicial entre arte e indústria com o surgimento 

da necessidade de produção de modelos, inicialmente realizada por artistas e 

posteriormente por designers. Através do entendimento do design como uma 

atividade de concepção de artefatos que independe dos meios de produção 

utilizados e de sua origem próxima ao artesão e à arte, é possível perceber que se 

tratam de atividades com inúmeras afinidades.  

O artesanato, assim como o design, é uma atividade que se apresenta por 

meio de diversas expressões, do mesmo modo de várias outras atividades diante 

das mudanças provocadas pelo recente contexto que se estabeleceu com o 
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fenômeno da globalização. Em vista desta complexidade, optamos por um breve 

levantamento do entendimento do artesanato a partir das áreas do conhecimento 

que se ocupam do seu estudo, valorização e preservação, assim como do 

desenvolvimento econômico e social da atividade artesanal. As conceituações, 

classificações e delimitações do artesanato, variam de acordo com o ponto de vista, 

por exemplo, das ciências humanas ou sociais e dos interesses econômicos ou 

culturais. 

O artesanato é considerado elemento componente do patrimônio cultural e 

incorpora-se ao conjunto de monumentos, documentos e objetos que constituem a 

memória coletiva de um povo. De um modo geral, sob a ótica das ciências humanas, 

o artesanato é compreendido como patrimônio imaterial, pois é por meio da 

expressão artística e cultural que um povo conta a sua história. O artesanato é 

também estudado por antropólogos e folcloristas, como elemento que compõe a 

cultura material e relaciona-se ao sistema sociocultural de determinada sociedade.  

Segundo o antropólogo Ricardo Lima (2009), a acepção original da palavra 

artesanato está relacionada a um fazer eminentemente manual, um fazer com as 

mãos. O uso de ferramentas e de máquinas é apenas auxiliar, sem reduzir a 

predominância das mãos. O que determina o ritmo da produção é o gesto humano, o 

homem impõe sua marca sobre o produto. Portanto, a tecnologia manual utilizada 

para a confecção de um artefato pode ser utilizada tanto por mãos populares quanto 

eruditas, tanto pela rendeira quanto pelo pintor ou escultor, ambos são artesãos. 

Sob a ótica das ciências sociais aplicadas, o artesanato é uma atividade 

produtiva com importante potencial econômico, tanto para atender à sociedade de 

consumo como para promover processos de inovação social. De acordo com a 

Comissão Mundial de Cultura e desenvolvimento da UNESCO, o artesanato tem 

papel importante na economia do mundo em desenvolvimento. A organização se 

ocupa, há alguns anos, do desenvolvimento de ações que favorecem o setor por 

meio de programas de formação, cooperação e promoção com o objetivo de 

estimular as autoridades dos paises para a criação de programas nacionais de 

desenvolvimento. Segue a definição adotada pela instituição a partir do Simpósio: La 

Artesanía y el mercado internacional: comercio y codificación aduanera realizado em 

Manila, em 1997. 
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Produtos artesanais são aqueles confeccionados por artesãos, seja 
totalmente a mão, com a ajuda de ferramentas manuais ou até 
mesmo com meios mecânicos, desde que a contribuição manual 
direta do artesão continue a ser o componente mais importante do 
produto acabado. São produzidos sem restrição quanto à quantidade 
e utilizando matérias-primas procedentes de recursos sustentáveis. A 
natureza especial dos produtos artesanais se baseia em suas 
características distintivas, que podem ser utilitárias, estéticas, 
artísticas, criativas, vinculadas à cultura, decorativas, funcionais, 
tradicionais, simbólicas e significativas religiosas e socialmente 
(UNESCO-CULTURA, 1997, tradução nossa). 

 

Verifica-se a repercussão destas iniciativas promovidas pela UNESCO em 

toda a América Latina e, no Brasil, principalmente a partir da década de 1990, por 

meio da implantação de políticas públicas de apoio e incentivo à atividade artesanal. 

Estas políticas intensificaram a aproximação do design ao setor artesanal, pois neste 

contexto o design é considerado uma importante ferramenta para a atualização da 

produção artesanal e, consequentemente, para a inserção destes produtos no 

mercado.  

Para dar conta da pluralidade da produção artesanal brasileira, o Programa 

Nacional Sebrae de Artesanato, implantado em 1999,  desenvolveu uma base para o 

atendimento uniforme em todos os estados brasileiros que subdivide o artesanato 

em categorias definidas de acordo com seu processo de produção, sua origem, uso 

e destino, a saber: arte popular, artesanato, trabalhos manuais, produtos 

alimentícios (típicos), produtos semi-industriais e industriais (industrianato ou 

souvenir), artesanato indígena, artesanato tradicional, artesanato de referência 

cultural e artesanato conceitual30 (SEBRAE, 2010). 

Este movimento de incentivo ao artesanato no Brasil foca o turismo como 

principal alternativa de escoamento desta produção. Como afirma García Canclini 

(1983), o artesanato conserva uma aura local e étnica, pois trata-se de um 

fenômeno não capitalista, pré-industrial. Atualmente, estes aspectos assumem uma 

identificação e individualização simbólica, como mencionado no primeiro capítulo, 

em que o interesse e o consumo destes produtos surge em reação ao processo de 

homogeneização provocado pela globalização em que vive a sociedade 

contemporânea. 

Em desacordo com a ideia de que o artesanato seja uma atividade 
                                                
30 Não é intenção desta pesquisa detalhar as categorias estabelecidas para o artesanato. Para 
detalhamento e abrangência de cada categoria, ver: Termo de Referência Atuação do Sistema 
SEBRAE no Artesanato, 2010. 



 59 

exclusivamente popular realizada por populações excluídas, ou mesmo uma 

atividade de confecção de produtos exóticos destinados ao mercado turístico, como 

mencionado acima, o professor Julio Katinsky (1991) propõe outras explorações 

conceituais, a partir da oposição à ideia de indústria moderna, ou seja, tudo o que 

não se enquadra a esta noção o autor considera artesanato moderno. Destaca como 

características do artesanato moderno, o uso de máquinas, entre outros usos, 

associado à postura do do it yourself, assim como a ocorrência de divisão de tarefas 

em benefício do operador principal.  

O autor estabelece categorias através das funções sociais dos artefatos: são 

elas: artesanato científico, artesanato tecnológico, artesanato artístico, artesanato 

popular, artesanato educativo, artesanato terapêutico. Em 2008, o autor 

complementa esta ideia em outro artigo comentando sobre o desenvolvimento nas 

últimas décadas de outras atividades relacionadas à produção artesanal como o 

estilismo de moda, a confecção de joias e a pesquisa de ponta. 

Katinsky amplia significativamente a abrangência da palavra artesanato 

quando considera que toda produção que não se enquadra no modelo industrial é 

considerada artesanato. A estas categorias consideramos importante acrescentar o 

artesanato digital, produzido através de máquinas de prototipagem rápida para 

desenvolvimento de modelos para a indústria, que no entanto tem produzido 

artefatos em pequenas séries; a onda de customizações que envolvem trabalho 

manual sobre um produto industrial e para finalizar os produtos de luxo produzidos 

tradicionalmente ou mesmo dentro da própria indústria com o objetivo de 

diferenciação dos produtos em série. 

Esta ideia abrangente sobre o artesanato se confirma na abordagem de 

Richard Sennet31 em seu livro O Artífice, em que considera que a expressão 

habilidade artesanal extrapola o trabalho manual e englobando também, por 

exemplo: o programador de computador, o médico, o artista, o músico, o cozinheiro 

entre outras tantas atividades, em que ocorra a relação íntima entre mão e cabeça. 

O autor define habilidade artesanal como “um impulso humano básico e 

permanente, o desejo de um trabalho benfeito [sic] por si mesmo” (SENNET, 2009, 

p. 19-20).  

Para Deyan Sudjic (2010, p.93), atual diretor do Museu de Design de 

                                                
31 Richard Sennet (1943). Sociólogo e historiador norte-americano. Professor da London School of 
Economics, do Massachsets Institute of Tecnology e da New York University. 
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Londres, até meados do século XIX, o luxo era um fenômeno ligado à ideia de 

artesanato, tanto pela exclusividade das peças artesanais quanto pela indústria que 

as tentava copiar. Em pouco tempo o modo de produção do luxo se transformou de 

artesanato em indústria, e hoje, bens caros também são produzidos em massa e, 

“certamente o luxo virou a força motriz que abastece as economias ocidentais”, no 

entanto, permanece a ideia tradicional que associa o artesanal à perfeição e 

exclusividade, enquanto a indústria sugere padronização.  

Neste contexto, design tem um importante papel tanto para a indústria de 

produção em massa quanto para a indústria do luxo e é portanto, considerado como 

uma linguagem, com que se configuram as mercadorias e as mensagens que elas 

carregam, tanto de uso quanto de valor simbólico. Segundo Sudjic (2010, p. 49), o 

designer hoje é um narrador da sociedade industrial ou pós-industrial, é uma 

linguagem que reflete os valores emocionais e culturais da sociedade e “é a chave 

para entender o mundo feito pelo homem”. 

Para Sudjic (2010, p. 176), o design é usado para manipular o desejo desde 

quando surgiu como profissão independente quando da separação entre o 

configurar e o fazer. A atividade se desenvolveu em torno da ideia fundamental de 

solucionar problemas e de ter uma função social democrática a partir da produção 

em massa e da ideia de acessibilidade para todos: “o design de fato é concebido 

para ser útil”. Portanto, os designers foram treinados para acreditar que design não é 

arte. Por outro lado, o que se observa atualmente segundo o autor, são designers 

“fazendo coisas que, à primeira vista, são tudo o que o design não é”. Designers 

estão produzindo coisas fundamentalmente inúteis, de baixa seriação, preços altos e 

que nada tem a ver com a busca por solucionar problemas.  

Segundo Sudjic (2010, p. 211), alguns designers têm atuado tanto para a 

produção industrial de produtos de massa, quanto  explorado o desenvolvimento de 

peças praticamente únicas para um sistema de galerias; artefatos que se situam, 

segundo o autor, “num ponto inespecífico entre arte e design”. Atravessou-se 

portanto uma espécie de linha transgressiva. O autor acredita que a separação entre 

arte e design é bem menos acentuada do que às vezes se sugere, pois, o design 

sempre tratou de algo mais do que apenas a utilidade imediata dos artefatos; no 

entanto, na teoria do autor quanto à inutilidade ser o aspecto que faz com que a arte 

tenha valores de mercado muito superiores aos valores de artefatos que apresentam 

vestígios de utilidade, Deyan conclui que “A inutilidade é, ao que parece, a qualidade 
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mais valorizada. Assim os designers aspiram ser artistas”. 

Buscou-se neste tópico, na medida do possível, estabelecer as distinções e 

fronteiras entre design e artesanato, no entanto, o que identificamos neste percurso, 

não foram fronteiras, e sim, afinidades e convergências desde a origem da formação 

destas atividades; assim como identificamos afinidades e convergências também 

com a arte e a indústria. 

O fenômeno da globalização e consequentemente os processos de 

hibridização, promovem a intensificação das interações e trocas entre o artesanato e 

a indústria, entre cultura popular e erudita, entre tradições locais e a 

homogeneização cultural provocada pela mundialização da cultura. Nos artefatos, o 

que se hibridiza, além dos aspectos produtivos, são as dimensões práticas, estéticas 

e simbólicas que caracterizamos de acordo com Bernard Lobach. 

Em suma, buscamos enfatizar que os processos produtivos industriais são 

recentes na história do homem se comparados com os modos de produção 

artesanal existentes desde os primórdios da organização da sociedade humana, 

portanto, o fazer com as mãos está na essência do humano. Este fazer humano 

passou por grandes transformações durante séculos e apesar de se esperar com a 

Revolução Industrial o desaparecimento do fazer artesanal, o que se observou foi a 

sua sobrevivência e adequação.  

No próximo tópico, nossa intenção é aprofundar a intensa transformação dos 

modos de produção através de um percurso histórico a partir da Revolução 

Industrial, com foco na história do design. Buscamos destacar e analisar neste 

percurso alguns artefatos consagrados em que identificamos processos de 

hibridização levantados no primeiro capítulo. 

 

 

2.3    DESIGN, ARTESANATO E HIBRIDISMO 

 

 

Neste tópico propomos uma reflexão sobre a história do design à luz do 

conceito de hibridismo cultural. A nossa proposta é transpor o termo utilizado nos 

estudos culturais, para analisar artefatos que apresentem características, a princípio, 

industriais e artesanais, isto é, artefatos em que podemos identificar vestígios da 

sociedade urbano-industrial de consumo convivendo com vestígios de tradições 
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culturais e de processos produtivos artesanais, assim como de processos relativos à 

arte.  

Abordamos, portanto, a transformação dos modos de produção e a 

consolidação da sociedade industrial até a contemporaneidade, destacando neste 

percurso artefatos consagrados e referências importantes até hoje, pois 

influenciaram e ainda influenciam processos de configuração dos artefatos na 

sociedade contemporânea.  

Baseamos nosso olhar na ideia de que todas as culturas são mais ou menos 

híbridas e de que todos os encontros culturais provocam hibridizações, como 

mencionado no primeiro capítulo. Portanto, supomos que a passagem da sociedade 

de produção artesanal para a sociedade de produção industrial provocou diversos 

conflitos e reações, negativas e positivas, as quais podemos observar refletidas nos 

artefatos produzidos em cada período desta transição.  

O que queremos compreender fazendo este percurso conhecido e já bastante 

estudado, é o que se hibridiza na fronteira do design com o artesanato e se o 

conceito de hibridismo cultural é suficiente para designar os artefatos resultantes 

destes encontros e trocas interculturais. 

 

 

2.3.1 A transformação dos modos de produção e a consolidação da sociedade 

industrial 

 
[...] aquele que indaga sobre o nosso passado deveria concentrar-se 
na escavação de ruínas das fábricas. E quem se interessa por nosso 
tempo deveria em primeiro lugar analisar criticamente as fábricas 
atuais. Aquele que dirige sua pergunta para os dias futuros estará 
com certeza perguntando pela fábrica do futuro (FLUSSER, 2007, p. 
35). 

 

As sociedades humanas são responsáveis pelo ambiente artificial que as 

cerca. Nesse sentido, a cultura material é importante para o conhecimento dos 

povos através daquilo que produzem e da tecnologia que utilizam. Um longo 

percurso de transformações e adequações levou os processos artesanais ao atual 

sistema produtivo industrial. 

O antropólogo francês Leroi-Gourhan (vol.i, 1984), dividiu as sociedades 

humanas em cinco fases, a saber: pré-artesanal, proto-artesanal, artesanal isolado, 



 63 

artesanal agrupado e industrial32. O autor explica que a classificação não poderia ser 

apenas tecnológica, portanto se apoia em um termo socioeconômico, o artesanato, 

pois nele, se inserem também aspectos tecnológicos. O antropólogo alerta para o 

fato de que as categorias são permeáveis e ao observarmos as descrições de cada 

uma delas, identificamos que não só algumas sociedades antigas alcançaram 

estágios avançados, assim como, ainda hoje, podemos observar algumas 

comunidades que correspondem à fase pré-artesanal.  

O desenvolvimento das sociedades manufatureiras marca a fase inicial do 

capitalismo. Na seção de O Capital, Divisão do trabalho e manufatura, Marx (1998) a 

analisa em três etapas. A primeira etapa caracteriza-se pela cooperação de 

trabalhadores, os quais compartilham uma oficina, a compra do material e 

organizam a venda; as chamadas Corporações de Oficio. A segunda etapa 

caracteriza-se pela divisão das tarefas entre os trabalhadores sob a direção de um 

mestre e, por fim a terceira etapa se estabelece com a introdução de máquinas e  a 

configuração do sistema fabril (FORTY, 2007). 

A segunda etapa, marcada pela divisão das tarefas na manufatura, ocorreu 

em várias indústrias britânicas no século XVIII. Nesta organização o mestre já não 

era mais independente, entre ele e o consumidor se impunha um empreendedor. 

Estas significativas transformações trazem a especialização das funções, organizam 

o processo produtivo e aumentam significativamente a produtividade do trabalho. 

Neste momento, o consumo das elites dos artefatos manufaturados promove a 

diferenciação social, entre aqueles que fabricam e aqueles que usam os produtos 

fabricados; surge, como mencionado em tópico anterior, a ideia de mercadoria. O 

trabalho passa então, por uma significativa transformação: o artefato é fabricado 

pelo artesão, porém, pensado e usado por outras pessoas. É nesta etapa que o 

trabalhador é alienado do produto do seu trabalho (HUBERMAN, 1986). 

                                                
32 Sociedades pré-artesanais: povos nômades com base econômica extrativista, caracterizam-se 
pela colaboração recíproca dos indivíduos. Não se verifica a divisão técnica do trabalho humano. 
Sociedades proto-artesanal: povos seminômades ou povos que se agrupam em pequenas aldeias 
fixas. São coletores-caçadores com pastoreio e agricultura elementar e constroem artefatos 
necessários ao grupo. Sociedades artesanais isoladas: sociedades de caráter pré-urbano ou rural, 
caracterizam-se por uma divisão entre a produção de alimentos e a produção de bens e produtos. 
Sociedades artesanais agrupadas: os artesãos passam a atuar em grupo e formam corporações. Se 
agrupam por unidades de produção em comunidades ou aldeias para proteger seus interesses. 
Sociedades Industriais: indivíduos agrupam-se hierarquicamente no seio de uma grande ou média 
empresa (LEROI-GOURHAN, vol. i, 1984, p. 34). 
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Na terceira etapa, caracterizada pela introdução das máquinas e a 

configuração do sistema fabril, a produção se transformou completamente e passou 

a ser realizada fora de casa, nos edifícios do empregador e sob rigorosa supervisão. 

O trabalhador perdeu a sua independência, não possuía mais a matéria prima, nem 

os instrumentos. Também a habilidade técnica não era mais tão importante, em 

muitos casos, substituída pelo uso das máquinas (HUBERMAN, 1986).  

Em suma, a consolidação da sociedade industrial ocorreu a partir de um 

conjunto de fatores, como o mercantilismo, o liberalismo e as descobertas 

científicas. A era agrícola foi superada e a máquina substituiu o trabalho humano em 

várias atividades. Surgiu uma nova relação entre capital e trabalho e estabeleceram-

se novas relações entre nações. Com o aumento da oferta de emprego nos centros 

urbanos, nas fábricas e no setor de serviços, além da expulsão dos trabalhadores 

rurais da terra, houve um intenso deslocamento da população rural em direção às 

cidades. Esta migração provocou enormes concentrações urbanas, o aumento 

populacional entre as classes trabalhadoras e uma enorme desigualdade social; 

principalmente em cidades como Londres e Paris (HUBERMAN, 1986). 

A Primeira Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra em meados do século 

XVIII, relacionada especialmente à fabricação de tecidos, e expandiu-se pelo mundo 

a partir do século XIX, gerando intensas mudanças no mundo ocidental. A 

Revolução Industrial, a Independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa 

integraram o conjunto das chamadas Revoluções Burguesas do século XVIII. Sob 

influência dos princípios iluministas, marcaram a passagem do capitalismo comercial 

para o capitalismo industrial.  

Esta passagem foi possível devido à acumulação de capital, a existência de 

uma classe trabalhadora sem propriedades, uma série de inovações tecnológicas e 

a mecanização do trabalho. Para o jornalista e escritor marxista norte-americano, 

Leo Huberman (1986, p. 144) o capital era acumulado através do comércio, termo 

que significava não só a troca de mercadorias, mas incluía também, “conquista, 

pirataria, saque, exploração”.  

O outro fator importante para a consolidação das sociedades industriais foram 

as inovações tecnológicas ocorridas entre o final do século XVIII e o início do XIX. 

Estas inovações proporcionaram um rápido crescimento econômico nunca antes 

visto na história. Segundo Leo Huberman (1986, p. 160)., as revoluções da indústria 

e da agricultura foram acompanhadas pela evolução dos transportes, que 
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possibilitou, além do crescimento do mercado interno na Inglaterra, também o 

alcance do mercado mundial. O autor conclui que: “O crescimento da população, as 

revoluções no transporte, agricultura e indústria – tudo isso estava correlacionado. 

Agiam e reagiam mutuamente. Eram forças abrindo um novo mundo”. 

Marshal Berman (2003, p. 29) comenta que na visão de Marx, “a vida é 

radicalmente contraditória em sua base”, o homem torna-se escravo do próprio 

homem. O aumento da produção e a divisão técnica do trabalho, com sua  

consequente hierarquização, acentuaram a estratificação das sociedades. Segundo 

Berman, Marx pensou a sociedade de seu tempo em função da estruturação da 

sociedade de classes, como consequência das relações de produção e da divisão 

social entre os trabalhadores, a força de trabalho, e os patrões, donos dos meios de 

produção. 

Sobre esta questão, Raymond Aron (1999) coloca que a Luta de Classes é o 

tema central do Manifesto Comunista, o qual apontava para duas principais 

contradições: A primeira estava entre as forças produtivas e as relações de 

produção33, pois o regime capitalista era capaz de produzir cada vez mais, porém, a 

miséria continuava sendo a sorte da maioria. A segunda contradição apontada por 

Marx, é que esta situação crescente provocaria uma crise revolucionária que 

marcaria o fim das classes e do caráter antagônico da sociedade capitalista. 

Em síntese, a divisão do trabalho34 na sociedade capitalista, estrutura a 

produção e o mercado, além de provocar a alienação do produtor em relação ao 

produto por ele fabricado. A alienação é portanto, alimentada e mantida pela 

geração de lucros. Segundo Huberman (1986), o ponto fundamental da doutrina 

econômica de Marx, é que o capitalismo se baseia na exploração do trabalho, na 

utilização da capacidade de trabalho como mercadoria, ou seja, a exploração do ser 

humano para a acumulação financeira.  

                                                
33 Entende-se por Forças Produtivas: a capacidade de transformação da natureza e do ambiente. 
Entende-se por Relações de Produção as relações entre meios de produção e o homem. (ARON, 
1999, p. 130). 
34 Karl Marx, ao analisar a evolução social do modo capitalista de produção, aponta para as 
diferenças que o termo divisão do trabalho assume nas sociedades primitivas em contraposição às 
sociedades capitalistas. A divisão do trabalho nas sociedades primitivas era fundada na diferenciação 
dos ofícios e nas sociedades capitalistas na divisão do trabalho. Marx acrescenta que a distinção 
essencial entre o processo industrial e o processo artesanal é definida pela diferença entre a atuação 
dos trabalhadores como simples força motora ou como alguém que de fato opera o seu instrumento 
de trabalho (ARON, 1999). 
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Neste contexto de transformações, artistas assumem a tarefa de elaborar 

desenhos e modelos. Neste momento identificamos que o projeto de produto passa 

a existir. Surge o profissional designer, conforme mencionamos no tópico anterior. 

Para alguns autores esta atividade surge muito antes, quando o projeto foi separado 

da execução, no século XV, no entanto, foi no início do século XIX que o termo 

design passou a ser utilizado para designar um trabalhador especializado que atua 

em uma etapa específica do processo produtivo (CARDOSO, 2008b). 

Com relação aos artefatos deste período, eles apresentavam soluções 

formais variadas, muitas vezes apresentavam ornamentos baseados no tradicional 

acabamento artesanal, pois os materiais e as novas tecnologias de fabricação 

facilitaram a produção de peças decoradas, ou apresentavam uma simplicidade 

formal e economia de materiais determinada pela produção em série, o que 

determinava uma estética da máquina. 

Os artefatos industriais, neste primeiro momento da industrialização, traziam 

transposições de elementos artísticos da arquitetura e das belas artes. Para melhor 

explicar o processo de hibridização que ocorria nos artefatos, poderíamos nos 

aproximar das metáforas indicadas por Peter Burke, a metáfora da apropriação, 

imitação ou empréstimo. Os artefatos imitavam modelos artístico-artesanais, no 

entanto, eram consideradas de qualidade inferior.  

Um exemplo de artefato híbrido que gostaríamos de destacar neste período é 

a cerâmica de Josiah Wedgwood (figura 1), que apostando na moda neoclássica da 

classe abastada passou a fabricar vasos inspirados na Antiguidade. O diferencial da 

peça estava na combinação das referências clássicas copiadas de vasos romanos 

antigos com métodos produtivos avançados (CARDOSO, 2008b). Sobre o modo de 

copiar o antigo, Wedgwood declara: 

 
Pretendo apenas ter tentado copiar as belas formas antigas, mas 
não com servidão absoluta. Tratei de preservar o estilo e o espírito 
ou, se quiser, a simplicidade elegante das formas antigas e, ao fazê-
lo, introduzir toda a variedade de que era capaz, [...] (FINER; 
SAVAGE 1965 apud FORTY, 2007, p. 34). 
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Figura 1 - Portland Vase produzido  
por Josiah Wedgwood, 1790. 

Fonte: CARDOSO, 2008b, p.31  
 

Identificamos duas metáforas apresentadas por Burke neste artefato, a de 

apropriação por imitação ou mimeses e a metáfora de tradução cultural. Tanto nos 

processos de imitação como nos de tradução, o agente humano tem consciência do 

processo e, a ênfase está no agente humano que se apropria de elementos culturais 

e os traduz para o seu universo cultural com criatividade. Como o próprio Wedgwood 

diz, não se trata de uma imitação servil, e existe de certa forma uma ação criativa e 

de tradução dos elementos antigos, que são adequados às novas tecnologias 

disponíveis à época. 

Ainda utilizando a metáfora da tradução cultural, poderíamos entender que 

adequar um estilo ou elementos culturais a uma outra tecnologia é um processo de 

hibridismo, portanto, poderíamos concluir que o método utilizado para “maquiar” um 

artefato com base em referências culturais estranhas à cultura para satisfazer a 

demanda dos usuários, é um processo de hibridização.  

Segundo Rafael Cardoso (2008b, p. 76), as transformações trazidas com o 

industrialismo apresentaram também diversas consequências e desafios para a 

sociedade e, segundo o autor, “a resistência ao sistema industrial nasceu 

praticamente junto com o próprio sistema”. Existia, no século XIX, uma demanda de 

mercado para a diversificação dos produtos para atender a distinção de classes, 

aristocracia, burguesia e proletariado. A indústria reduziu o custo dos produtos 

oferecendo para as classes baixas objetos com decorações e ornamentos 

semelhantes aos utilizados nos ambientes burgueses e aristocráticos, o que gerou 

uma busca das classes altas por diferenciação. 

Fazendo um paralelo com base em Burke (2003), destacamos duas reações 

ao hibridismo provocado pela nova era industrial, como mencionado anteriormente, 
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quanto à adequação de elementos culturais às novas tecnologias. Uma reação de 

resistência, e outra de aceitação, em que o design é utilizado como agente 

transformador, ou seja, como um agente consciente de hibridização em busca de 

harmonia e adequação dos artefatos ao novo sistema. 

O primeiro reformista a oferecer resistência à abundância de mercadorias e à 

decadência do bom gosto foi o britânico Pugin35. Conhecido como o arquiteto da 

Rainha, denunciou a falsa ideia de apenas embelezar os artefatos e defendeu a 

recuperação de preceitos construtivos medievais; este movimento chamou-se Gothic 

Revivel (figura 2). Católico devoto, o arquiteto defendia o retorno à fé da Idade 

Média, “‘princípios verdadeiros de pureza’ e honestidade na arquitetura e design.” 

(CARDOSO, 2008b, p. 77). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Cadeira estilo neogótico.  
A.W. Pugin, Leeds Lotherton Hall.  

Produzido por Morel and Seddon, 1828.  
Fonte: BRANZI, 2007, p.98  

 

Identificamos no resgate proposto por Pugin o que Burke (2003) denomina 

estratégia de resistência ou de rejeição, comum em tradições culturais fechadas. É 

uma estratégia de defesa das fronteiras culturais contra a invasão e ao mesmo 

tempo de defesa da pureza de tradições locais. Curiosamente, ao reagir a um 

processo híbrido que se apresenta com a nova era industrial, Pugin resgata 

elementos culturais do período gótico, provocando outro processo híbrido, o de 

imitação e empréstimo cultural.  

Como exemplo oposto ao de resistência citado no parágrafo anterior, está a 

reação que Burke definiu como de aceitação positiva, à qual relacionamos no 

mesmo período os móveis desenvolvidos por Michael Thonet36, marceneiro alemão 

                                                
35 Augustus Welby Northmore Pugin (1812 – 1852): arquiteto, designer, artista e crítico britânico.  
36 Michael Thonet (1796-1871): marceneiro alemão-austríaco.  
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que, por volta de 1830, introduziu a técnica de curvar e moldar a madeira no vapor e 

pressão. Esta tecnologia permitiria ao longo da instalação do novo processo que as 

cadeiras fabricadas em sua empresa localizada na Áustria fossem produzidas em 

larga escala e atingissem o mercado internacional (CARDOSO, 2008b). A fábrica de 

Thonet foi pioneira na produção em escala industrial de mobiliário atendendo às 

camadas populares da sociedade da época.  

A indústria de mobiliário dos irmãos Thonet, embora tivesse desenvolvido 

uma tecnologia nova e passível de reprodução em série, que proporcionou uma 

nova linguagem para o design de mobiliário, mantinha em sua linha de produtos 

modelos com elementos decorativos, trançados de palha manuais e estofamentos 

clássicos (figuras 3 e 4). A tecnologia para curvar a madeira era também utilizada 

para criar efeitos decorativos e sinuosos (HESKETT, 2006). 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 - Cadeira, Michael Thonet, 1840-1842. 
Coleção MoMA, New York. 

Fonte: BRANZI, 2007, p.108 
 

Figura 4 - Cadeira Vienna Café, Gebruder Thonet, 
1876. Coleção MoMA, New York.  

Fonte: BRANZI, 2007, p.107  
 

 

O paralelo com os processos híbridos que identificamos nos artefatos 

propostos pelos irmãos Thonet, está no processo de negociação e de diálogo com a 

nova era imposta pela máquina. A reação de aceitação positiva é evidente, na busca 

de uma nova linguagem para os artefatos, adequada à nova realidade da produção 

em massa, assim como para a adaptação da nova tecnologia ao gosto do público, 

também em transformação, demonstrando uma reação de descontextualização e 

recontextualização dos elementos decorativos à nova tecnologia. 

Ainda no século XIX, outro importante movimento de resistência e de reforma 

social foi iniciado por John Ruskin37, com suas ideias por muitos consideradas 

                                                
37 John Ruskin (1819-1900): critico e educador inglês.  
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utópicas, e na contramão da evolução industrial, procurava em um movimento de 

contraposição à revolução industrial na Inglaterra, revitalizar os processos de 

produção da Idade Média. “Uma produção artesanal deveria proporcionar melhores 

condições de vida aos trabalhadores e ser um contrapeso à estética empobrecida do 

mundo das máquinas” (BURDEK, 2006, p. 21-23). 

Diferente de Pugin, embora também católico e adepto do estilo gótico, Ruskin 

criticava o modo de organização de trabalho, e não o mau gosto do público ou a má 

qualidade das mercadorias. Foi o mais influente crítico de arte do século XIX e 

aproximando-se aos movimentos cooperativistas e sindicalistas argumentava que o 

principal problema residia na divisão de tarefas, na desqualificação e na exploração 

do trabalhador (CARDOSO, 2008b). 

Ruskin foi precursor do movimento Arts & Crafts, o qual, a partir da década de 

1880, tinha como filosofia a recuperação dos valores produtivos tradicionais 

defendidos por Ruskin e criticavam a industrialização e a estética das máquinas, 

alegando que estas tinham danificado os ornamentos e também a cultura e a 

sociedade inglesa do século XIX. Ancoradas ao movimento Arts & Crafts, diversas 

organizações e oficinas dedicadas a projetar e produzir artefatos de vários tipos em 

escala artesanal ou semi-industrial surgiram na Grã-Bretanha, as quais foram 

apelidadas em épocas anteriores por guildas (CARDOSO, 2008b, p. 82).  

Os integrantes destas guildas modernas, não se opunham ao uso de 

máquinas, no entanto, priorizavam a qualidade e não a quantidade e velocidade da 

produção. Os integrantes do movimento tinham convicções socialistas e buscavam a 

integração entre projeto e execução, relação democrática e igualitária entre os 

trabalhadores, alta qualidade de materiais e acabamento, “ideais estes que podem 

ser resumidos pela palavra inglesa Craftsmanship, a qual expressa simultaneamente 

as idéias de um alto grau de acabamento artesanal e de um profundo conhecimento 

do ofício” (CARDOSO, 2008b, p. 83). O movimento exerce uma importante influência 

no âmbito social e cultural e nas correntes de pensamento e artísticas. 

Neste contexto destacamos Willian Morris38, influente integrante do 

movimento Arts & Crafts, que empenhado em uma reforma social, idealizou que a 

arte deveria ser para todos. Morris rejeitou particularmente a estética das máquinas 

                                                
38 William Morris (1834-1896): inglês, designer têxtil e mobiliário, artista, escritor socialista utópico 
associado com a Irmandade Pré-Rafaelita. 
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e a decoração vitoriana aplicada ao produto industrial, tentou resgatar a tradição do 

objeto feito a mão e buscava inspiração nas formas simples da Idade Média, 

representadas por padronagens ornamentais derivadas da natureza (SUDJIC, 

2010). A intenção primeira de Morris era a de que seus produtos fossem acessíveis 

a todas as classes sociais. Na prática, apesar da variedade de preços oferecidos 

como consequência da sua produção flexível,  seus produtos tinham um custo alto e 

eram destinados à elite.  

No entanto, o que nos interessa destacar da produção da Morris & Co, 

fundada por Morris em 1875, é a produção flexível e mista da companhia; a linha de 

produtos misturava produção artesanal, produção com limitada mecanização e 

também artefatos projetados pela equipe de Morris e fabricados em grandes 

indústrias da época. O trabalho de Morris acabou por atingir enorme repercussão 

mundial entre o final do século XIX e início do século XX (SUDJIC, 2010). 

Em um primeiro momento, entre as metáforas designadas para as trocas 

culturais indicadas por Burke observamos a de apropriação, imitação ou empréstimo 
de elementos culturais construtivos do mobiliário medieval (figura 5), assim como 

elementos ornamentais derivados da natureza (figura 6); no entanto esta 

apropriação se dá como reação aos processos híbridos que estavam em curso na 

época, como demonstramos no caso da porcelana Wedgwood. Por outro lado, a 

organização da Morris & Co, constituída de forma flexível e mista, combinando 

artesanal com industrial, demonstra uma reação de aceitação e outra metáfora 

citada por Burke, a de acomodação e negociação. Segundo Burke (2003), nos 

processos de acomodação, a ênfase está na criatividade e como aspecto positivo o 

hibridismo se dá no acréscimo de algo novo ao processo. 

 
 

 
 
 
 

 
Figura 5 - Coleção de cadeiras Sussex 
Rush-Seated. Produzida e desenhada 

por Morris & Co, 1865.  
Fonte: VICTORIAN WEB, 2008 

 
 

Figura 6 - Chrysanthemum Pattern 
Printed Fabric. William Morris. 

Produzido por Thorp & Co, 1884.  
Fonte: ANTONELLI, 2003, p.27   
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Em 1851, realizou-se a primeira Grande Exposição dos Trabalhos da 

Indústria de Todas as Nações. A grande exposição representou o rompimento com o 

mercantilismo e o fim do isolamento comercial das nações e marcou o início da  

formação de um sistema econômico global A esta primeira grande exposição se 

seguiram muitas outras até a virada do século em Paris, Londres, Viena e na 

Filadélfia e em Chicago, trazendo a percepção de que uma nova era industrial e 

moderna definitivamente se concretizara (CARDOSO, 2008b). 

 

 

2.3.2  O século XX até hoje 
 

 

A última década do século XIX e a primeira do século XX foram marcadas 

pelo Ecletismo, ou seja, pela combinação de diferentes estilos históricos em uma 

única obra sem com isso produzir novo estilo (ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL, 

2007). Segundo Rafael Cardoso (2008b, p. 95), “muitos edifícios do século XIX 

transmitem ainda a estranha e fascinante complexidade de uma época que ousava 

criar o novo a partir do velho, do emprestado e do fora do lugar”. Poderíamos aqui 

dizer que foi uma época de intenso hibridismo principalmente na arquitetura, 

combinação de elementos e diversos estilos, empréstimos, apropriações, mimeses, 

diálogos, sincretismos, traduções, entre outros processos que podem ser 

observados nesse período.  

Neste contexto, em que predominava a moral burguesa e a cultura de elite, 

cresciam o antagonismo de classes e também os movimentos socialistas e 

anarquistas. Muitos artistas reagiam à confusão do seu tempo e sentiam a 

necessidade de um novo estilo para a sociedade industrial, um estilo que 

correspondesse àquela época.  

O estilo Art Nouveau surge influenciado por inúmeras fontes, inclusive pelo já 

mencionado movimento Arts & Crafts. Embora inicialmente o estilo Art Nouveau se 

caracterizasse pela valorização do trabalho artesanal, a exaltação da natureza em 

oposição à industrialização, ele se adequa à produção industrial em série. Houve 

uma reprodução industrial intensa de suas formas sinuosas, florais e femininas em 

artefatos de toda espécie. Foi considerado um estilo internacional que apresentou 

significativas variações nas formas em diversos países europeus e Estados Unidos. 
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O historiador Heskett considera que a variante do movimento na Alemanha e na 

Áustria, a qual utilizava composições formais de elementos geométricos, foi uma 

importante etapa na “transição para o funcionalismo” (HESKETT, 2006, p. 87). 

Com referência ao design, surgem também diversos movimentos de 

reavaliação estética variando entre a aversão à indústria e a “aceitação da 

mecanização em busca de ideais estéticos e sociais”. Entre os movimentos estão: 

Glasgow School (1897 e 1899) na Escócia, Secessão de Viena na Áustria e Wiener 

Werkstäten (1897 e 1914) na Alemanha (HESKETT, 2006, p. 87). 

Destacamos a Deutscher Werkbund (Confederação Alemã do Trabalho) que 

pregava uma reforma social e cultural através do desenvolvimento da indústria 

moderna. Fundada em 1907, tinha como ideal usar o design como estímulo às 

exportações e à competitividade. Suas metas principais eram a cooperação entre 

arte, indústria e ofícios artesanais, a definição de novos padrões de qualidade para a 

indústria, a divulgação dos produtos alemães internacionalmente e a promoção da 

identidade cultural alemã. A associação foi marcada por uma série de discussões e 

conflitos, por um lado, a principal divergência se referia à defesa de padronização 

estética em prol da industrialização, e por outro, a defesa da liberdade artística sem 

fazer concessões comerciais (CARDOSO, 2008b).    
No inicio do século XX, a busca por um estilo unificado para o novo século 

que resultou no estilo Art Nouveau ainda gerava tensão entre as duas soluções 

formais, a inspirada na natureza e a da geometrização das formas. Estas visões 

distintas representavam por um lado o desejo de humanizar a máquina e por outro 

se adaptar à nova era. Esta tensão entre resistência e aceitação a um novo estilo de 

vida está presente deste o início da industrialização, gerando processos de 

hibridização por meio das manifestações anteriores desde o século XVIII, entre o 

retorno ao modo artesanal de produção e a chamada estética da máquina. 

(CARDOSO, 2008b). 

Neste contexto antagônico, iniciaram-se os primeiros movimentos de 

vanguarda na Europa, o Futurismo, Cubismo, Construtivismo e Neoplasticismo, os 

quais se ocuparam em refletir sobre a forma estética e sua função em relação à 

civilização industrial. Marcel Duchamp, ao apresentar os objetos banais produzidos 

industrialmente como objetos de arte, levantou questões intrigantes tanto para o 

universo das artes quanto para o design.  
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Os readymades de Marcel Duchamp (figuras 7 e 8) trazem à tona a discussão 

sobre a importância da produção industrial e o seu impacto sobre a cultura, assim 

como a discussão sobre a assinatura do artista, o papel da mão na manufatura, as 

noções de original e de autêntico e o status privilegiado dos locais de exposição 

(SUDJIC, 2010). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 - Roda de Bicicleta (1913). 
Readymade Marcel Duchamp.  

Fonte: MINK, 1996, p.50 
 

Figura 8 - Fonte (1917/1964).  
Readymade Marcel Duchamp.  

Fonte: MINK, 1996, p.66   
 

A apropriação e exibição por Duchamp do objeto produzido em série como 

um objeto de arte, levanta a questão das fronteiras entre arte, artesanato e indústria. 

Neste contexto, identificamos alguns processos híbridos indicados por Burke (2003), 

a apropriação por espoliação, em que o artefato industrial foi descontextualizado e 

recontextualizado como uma reação de adaptação. Duchamp abre caminho para 

repensar a arte e também provoca a reflexão sobre a possibilidade de o design ser a 

arte do século XX, discutida posteriormente por alguns autores. 

Neste contexto, destacamos o movimento De Stijl (O Estilo), fundado na 

Holanda em 1917, pelos artistas Theo van Doesburg e Piet Mondrian e relacionado 

às novas formulações plásticas dos artistas holandeses, o Neoplasticismo39. O 

movimento tinha uma filosofia idealista e buscava por meio da arte, uma nova visão 

da vida moderna. Propunha composições caracterizadas por uma total abstração 

geométrica que estava associada à estética da máquina, assim como o uso das 

cores se restringia às cores primárias vermelho, azul e amarelo e às não-cores 

                                                
39 “O movimento se organiza, segundo Van Doesburg, em torno da necessidade de ‘clareza, certeza 
e ordem’ e tem como propósito central encontrar uma nova forma de expressão plástica, liberta de 
sugestões representativas e composta a partir de elementos mínimos: a linha reta, o retângulo e as 
cores primárias - azul, vermelho e amarelo -, além do preto, branco e cinza” (ENCICLOPÉDIA ITAÚ 
CULTURAL, 2005). 
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preto, branco e cinza (CARDOSO, 2008b). 

Do ponto de vista do design, a aproximação com a arte neste período 

proporcionou um dos artefatos mais representativos da história do design. A cadeira 

Red and Blue, (figura 9), realizada em 1918 pelo designer e arquiteto Gerrit. T. 

Rietiveld. A cadeira evidenciava em suas formas e cores as características formais 

do movimento De Stijl e da obra de um dos seus principais representantes, o artista 

Piet Mondrian (figura 10). A cadeira Red and Blue,  pode ser considerada um dos 

exemplos concretos do movimento (CARDOSO, 2008b). 

Segundo Deyan Sudjic (2010, p. 187-190), a cadeira ”tem muito a dizer sobre 

a desconfortável censura que separa o design da arte”. Sugere que imaginemos a 

Red and Blue dentro de um ambiente doméstico em 1917 para compreender que ela 

propunha uma visão de mundo totalmente diferente, um novo estilo de vida. A 

cadeira era radical em todos os sentidos, soluções construtivas simples opostas à 

tradição artesanal, sem ornamentos e aparentemente desconfortável. “A cadeira fora 

reduzida ao seu esqueleto, um cruzamento de planos vivos de cor”. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 9 - Red Blue Chair Painted wood, 
Gerrit Rietveld, c. 1923.  

Fonte: ANTONELLI, 2003, p.44 
 

Figura 10 - Composition nº. II, with Red 
and Blue, oil on canvas. Piet Mondrian. 

1929. 
Fonte: MUSEUM MODERN ART,[2010?]  

 

 

Poderíamos considerar que a cadeira de Rietvelt empresta elementos da obra 

de Mondrian, assim como as cadeiras de Pujin emprestaram elementos do estilo 

gótico. No entanto, Rietvelt transporta para o artefato também a estrutura 

geométrica, que se torna um exemplo de experimentação da linguagem industrial. O 

que identificamos como hibridismo, neste caso, é o empréstimo e imitação de 

elementos simbólicos, de forma consciente e criativa, assim como negociação e 

diálogo com a nova era, imposta pela máquina e os movimentos de vanguarda. 

Sob o impacto das vanguardas artísticas, e diretamente influenciada pela 
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estética do neoplasticismo, a escola Bauhaus foi fundada em Weimar, na  

Alemanha, em 1919, tendo como primeiro diretor o arquiteto Walter Gropius. 

Dominada pelo ideal socialista, a escola se propunha a promover a integração da 

produção artística com a indústria e tinha a ideia de construir uma sociedade livre, 

justa e internacional. Este ideário levou à cristalização do chamado Funcionalismo, 

preceito em que a forma ideal de um objeto é determinada pela sua função. 

(CARDOSO, 2008b).  

Fizeram parte da escola os mais importantes pintores, designers gráficos, 

pensadores e arquitetos da época. Nos primeiros anos a escola era caracterizada 

pela união entre arte e técnica e estavam incluídos no currículo os estudos de forma, 

cor, material, textura e treinamento em oficinas, as quais funcionavam como 

laboratórios de experimentação para produzir protótipos adequados à produção 

industrial. Nos períodos que se seguiram, houve predomínio do tecnicismo e do 

racionalismo, e em seu período final a escola se dedicava mais especificamente ao 

ensino da arquitetura. A escola foi fechada em 1933 pelos nazistas, e entre os 

símbolos da produção da escola estão os móveis de tubos metálicos projetados por 

Marcel Breuer e Mies van der Rohe (CARDOSO, 2008b). 

A Bauhaus foi fundamental para a formação do design industrial, para a 

criação de uma nova linguagem adequada à nova era industrial e influenciou toda as 

gerações de arquitetos e designer posteriores a ela. No entanto, o que nos interessa 

destacar e aprofundar, pois consideramos relevante para a nossa pesquisa sobre os 

artefatos híbridos, é o trabalho desenvolvido pela artista e designer têxtil Anni 

Albers.  

Annie Albers ingressou na escola Bauhaus em 1922 e dedicou-se 

principalmente aos estudos da tecelagem (figura 11). Casou-se com o então 

professor e artista Josef Albers e imigraram para os Estados Unidos em 1933, 

pressionados pelos nazistas. Entre 1934 e 1967, viajaram por vários países da 

América latina, no entanto, concentraram suas pesquisas no México, em diversos 

sítios arqueológicos das civilizações pré-colombianas (ALBERS FOUNDATION, 

2008). 
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Figura 11- Black-White-Gray. Anni Albers, 1964.  
Reproduction of a 1927 original. Cotton and silk. Bauhaus-Archiv, Berlin.  

Fonte: ALBERS FOUNDATION, [200?]  
 

Em exposição40 apresentada na cidade de São Paulo em 2009, sobre o 

trabalho do casal, foi possível perceber a proximidade entre a arte e o design 

através da relação complementar desenvolvida por cada um dos artistas, assim 

como a presença fundamental do ideário da primeira fase da escola Bauhaus, na 

década de 1920. 

Anni Albers passa a emprestar cores, formas e aspectos construtivos da 

tecelagem da arte andina em seus trabalhos em desenho e em tecido. 

Consideramos que a designer desenvolve um processo criativo de hibridização em 

seu trabalho associando os preceitos estabelecidos pela sua formação na Bauhaus 

com a linguagem tradicional da tecelagem andina (figuras 12, 13 e 14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 - City. Anni Albers, 1949.  
Linen and cotton pictorial weaving.  

Fonte: ALBERS FOUNDATION, [200?] 
 

 

 

                                                
40 Anni e Josef Albers – Viagens pela América Latina e Josef Albers – Homenagem ao Quadrado. 
Pinacoteca do Estado de São Paulo e no Instituto Tomie Ohtake, São Paulo. De 17 de janeiro a 8 de 
março de 2009. 
 







 80 

foram estabelecidas pelo industrial e fabricante de automóveis norte-americano 

Henry Ford, na década de 1910. Houve transformações produtivas importantes na 

linha de montagem e na escala de produção da empresa, assim como de ordem 

trabalhista, gerencial e mercadológica. Segundo Cardoso (2008b, p. 111), “Ford foi 

responsável pela propagação de um modelo socioeconômico em que a produção em 

massa estimula o consumo em massa”.  

O centro produtivo da Europa transferiu-se para os Estados Unidos durante a 

Primeira Guerra Mundial, fortalecendo a capacidade de produção e a explosão do 

consumo. O aumento da racionalização e padronização aumentou também a 

eficiência dos sistemas produtivos, reduzindo o custo da produção. Após a Grande 

Depressão de 1929, a publicidade e a propaganda tornaram-se importantes 

instrumentos para o aumento das vendas utilizando a imagem visual dos produtos 

para estimular o consumo. Começa a destacar-se neste contexto um movimento em 

relação ao projeto de artefatos, o Styling que consistia em dar a qualquer objeto um 

tratamento superficial de reformulação estética. Através de sua atuação, provou que 

o design podia ser um meio de incentivo à venda (HESKETT, 2006, p. 146). Uma 

característica deste movimento foi uma tendência chamada streamline, que significa 

“linha de fluxo de uma corrente de ar”, que transfere para os artefatos formas 

aerodinâmicas aplicadas a trens e aviões para dar a ideia de velocidade, dinamismo 

e consequentemente de modernidade. 

A ideia de democratização do acesso aos bens produzidos que surgiu com a 

industrialização, foi mantida pela sociedade de consumo e pela propaganda: criam-

se ilusões de igualdade, liberdade e de diferenciação social, relacionadas à 

capacidade de consumo, sejam individuais ou mesmo das sociedades como um 

todo. Os produtos cada vez mais se afirmam como símbolo de diferenciação social 

(ibid.). 

Inspirado no legado da Bauhaus, foi criada na cidade alemã de Ulm a 

Hochschule für Gestaltung (Escola Superior da Forma) que tem importante influência 

sobre a teoria, a prática e o ensino do design até hoje. Seu primeiro diretor foi Max 

Bill, ex-aluno da Bauhaus, desde sua fundação em 1953 até 1956. Apesar de 

influenciada pela Bauhaus, não foram incluídas no currículo pintura e escultura, 

distanciando-se assim das tendências expressionistas que marcaram a escola na 

década de 1920. Sob liderança de Aicher, Gugelot e Maldonado foi considerado 

ultrapassado o papel do artista como criador privilegiado, assim com a prioridade da 
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geometria euclidiana como matriz. Com a ascensão de Tomas Maldonado, a escola 

assume um caráter cada vez mais tecnicista e o racionalismo se torna determinante 

para solução de problemas de design. A Escola de Ulm foi fechada em 1968 e teve 

importante influencia na criação da primeira escola de design no Brasil a ESDI-

Escola Superior de Desenho Industrial no Brasil, assim como influenciou a 

instalação do ensino do design no Brasil (CARDOSO, 2008b e HESKETT, 2006). 

A década de 1960 foi o período-chave de transição e de transformações do 

sistema capitalista, com o advento das novas tecnologias de comunicação e a 

intensificação do fenômeno da globalização, como mencionado no primeiro capítulo. 

A explosão do consumo e o constante aumento da produção e da oferta de 

produtos, assim como a obsolescência planejada e a cultura do descartável e da 

moda marcaram a década. 

Segundo Rafael Cardoso (2008b, p. 235), a principal característica da 

chamada pós-modernidade é o pluralismo, a tolerância para com as diferenças e as 

novas propostas. Nas palavras do autor: “Talvez pela primeira vez desde o início do 

processo de industrialização, a sociedade industrial esteja se dispondo a conviver 

com a complexidade em vez de combatê-la”. 

No universo da arquitetura e do design, as incertezas em relação ao futuro e 

as críticas à sociedade de consumo, desencadearam uma reação por parte de 

alguns grupos em favor do meio ambiente. Inicia-se o combate à obsolescência 

planejada e à imposição do produto descartável por parte das empresas. Outra 

reação que surgiu no âmbito da arquitetura e do design foi a rejeição à lógica, forma 

e função, do funcionalismo. A forte influência da cultura pop americana, provocou, 

entre outras consequências, a busca por maior expressividade na ação do designer 

e o uso de referências do passado resgatando o artesanal e materiais tradicionais.  

Um exemplo significativo deste período foi o design italiano no pós-guerra, o 

qual desenvolveu-se baseado na tradição do artesanato local e alcançou 

reconhecimento mundial. Segundo Burdek (2006, p.125), “a multiplicidade cultural se 

transformou em uma variedade formal que caracterizou o espectro do design 

italiano”. São características do Bel design italiano, o lúdico e a variedade de formas, 

materiais e cores, assim como conotações simbólicas aplicadas aos produtos. 

  Surgem nos anos de 1960  os grupos antidesign, principalmente em Florença 

e Milão, como: Superstudio (1966), Archizoom Associati (1966), 9999 e Strum; estes 

grupos influenciaram e validaram a pós-modernidade no design. Os reconhecidos 
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designers e arquitetos participantes dos grupos, se encontraram, associaram-se, 

reorganizaram-se e atravessaram os anos de 1970 e 1980 promovendo diversas 

experimentações, reflexões e conceitos sobre o sentido do design através de 

produtos espirituosos e contestadores; são eles: Global Tools (1973), Alchimia 

(1976),  Design-Banal (1978) e Memphis (1980) (BURDEK, 2006). 

O grupo Memphis se iniciou com o desenvolvimento de uma coleção de 

móveis, luminárias, vidros e produtos cerâmicos para serem produzidos por 

pequenas empresas artesanais em Milão. A coleção apresentada em 1981 foi 

desenhada por um grupo de ilustres arquitetos e designers, entre eles, um de seus 

mentores, Ettore Sottsass, que segundo Burdek (2006, p. 139), buscava “um design 

que se apropriasse de estímulos de diversos contextos culturais, os valorizasse 

esteticamente e os transformasse em objetos”. 

 O grupo Memphis marcou definitivamente o fim da primazia do Estilo 

Internacional instalado nos anos de 1930, seguido pela doutrina do funcionalismo; e 

restabeleceu a liberdade para novas propostas e novas concepções, livre de regras 

pré-determinadas (BRANZI, 2007).  

Os artefatos que selecionamos buscaram intencionalmente valores 

emocionais e expressivos a partir da experimentação de uma nova linguagem, como 

por exemplo, a poltrona Proust (figura 19) de Alessandro Mendini, um dos principais 

membros do grupo Alchimia, a qual evoca a memória apropriando-se de referências 

históricas. Mendini resgata uma peça histórica em estilo Luís XV e transfere para o 

tecido e a estrutura da poltrona motivos gráficos que fazem, por sua vez, referência 

a uma pintura  impressionista.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 19 - Poltrona Proust.  

Alessandro Mendini, Cappellini, 1978.  
Fonte: BURDEK, 2006, p.138  
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Segundo Andrea Branzi (2007) a partir da década de 1970 ocorreram 

importantes transformações no mercado em relação à produção em massa e à 

padronização do produto industrial, até então hegemônica. A sociedade chamada de 

pós-industrial se apresenta através de muitos modelos de mercado relacionados a 

grupos sociais diversos que apresentam, consequentemente, linguagens, estilos e 

referências culturais também diversas. A indústria passa então a não basear mais a 

sua produção para grandes mercados uniformes, mas sim para vários pequenos 

mercados, direcionando os produtos a grupos específicos de consumidores.  

Em resposta a essa demanda de mercado é que surgem as experimentações 

em direção a estes novos consumidores, artefatos que exploram novos materiais, 

novas tecnologias, revalorizam técnicas e materiais artesanais e valores emocionais. 

Um exemplo importante destas experimentações são os artefatos propostos por 

Ettore Sottsass, grupo Memphis, que explora o uso de novos materiais, cores e 

padrões decorativos (figura  20). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  20 - Carlton. Ettore Sottsass,  
Memphis, 1981.  

Fonte: BRANZI, 2007, p.219  
 

Sottsass explora, neste artefato, uma nova linguagem, utilizando-se de 

diversos motivos decorativos, que remetem a variadas referências culturais étnicas,  

geométricas e texturas de materiais como mármore ou madeira, além do uso de 

diversas cores.  

Outra característica do movimento pós-moderno no design italiano que 

consideramos importante destacar, é a busca por uma nova qualidade do ambiente 

artificial. Neste sentido, Branzi (2007) propõe a recomposição de um relacionamento 

afetivo entre o homem e o sistema de objetos que o circunda por meio da coleção 

Animali Domestici (figura 21). São artefatos domésticos entendidos como animais de 
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estimação em que se combinam materiais arquetípicos com materiais industriais; 

combina Arte Povera e técnicas de precisão (VITRA DESIGN MUSEUM, [200?]). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 21 - Coleção Animali Domestici.  
Andrea Branzi, Zabro, 1985.  

Fonte: VITRA DESIGN MUSEUM, [200-?] 
  

 

Nestes exemplos apresentados acima, identificamos todos os processos de 

hibridização cultural indicados por Burke (2003): empréstimos e apropriações de 

referências culturais de diversos grupos sociais, acomodação e diálogo entre estas 

referências, afinidades e sincretismo dos elementos simbólicos empregados, assim 

como tradução e interpretação por parte do autor dos elementos simbólicos 

utilizados.  

A única metáfora que não poderíamos utilizar é a de crioulização, se 

entendermos que os designers têm consciência dos processos de hibridização que 

estão provocando. No entanto, se considerarmos que a partir deste movimento  

italiano no design, surgiram novas possibilidades de trabalho e manipulação das 

referências culturais e simbólicas, a metáfora da crioulização se enquadra 

perfeitamente, pois se formou uma nova ordem, surgiu algo de novo a partir desta 

nova maneira de juntar os elementos simbólicos, assim como de combinar design, 

artesanato, arte e indústria.  

Para finalizar o nosso percurso histórico, poderíamos apresentar uma 

infinidade de artefatos híbridos convivendo com uma maior gama de produtos 

industrializados que povoam nosso cotidiano contemporâneo. A seguir, destacamos 

alguns artefatos que se prestam perfeitamente à nossa intenção de pesquisa, sem 

no entanto tentar classificá-los ou definir categorias, pois existem diversas 

tendências que convivem e se combinam. O que buscamos são artefatos que 

apresentam hibridizações evidentes e, para validar este olhar, selecionamos alguns 
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artefatos que fazem parte de acervos de museus de design internacionais ou 

estiveram presentes em exposições realizadas por estes museus. 
Uma primeira questão importante que já mencionamos em tópico anterior é a 

aproximação do design com a arte e a visão do atual curador do Museum Design de 

Londres, Deyan Sudjic (2010, p. 211) sobre os artefatos que se posicionam em um  

“ponto inespecífico entre arte e design” e sobre os designers buscarem a valorização 

e o prestígio que, no universo contemporâneo, só a arte proporciona. 

Sudjic (2010) descreve o leilão, em 2006, da peça Lockheed Lounge (figura 

22) de Marc Newson, designer e artista australiano, arrematada por pouco menos de 

um milhão de dólares como sendo um marco de um novo tipo de mercado. Foram 

produzidos artesanalmente um protótipo, uma prova do artista e a edição de 10 

exemplares.  

 Neste artefato, percebemos o processo de sincretismo e hibridização entre 

design, artesanato e arte,  pois este mistura materiais industriais com o processo 

produtivo artesanal, hibridiza a linguagem do design com a exclusividade da arte.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22 - Lockheed Lounge.  
Marc Newson, 1986.  

Fonte: SUDJIC, 2010, p.204  
 

Outra questão que consideramos importante destacar se encontra entre as 

categorias estabelecidas para organização do acervo do Museu de Arte Moderna de 

Nova York (MoMA) - Departamento de Arquitetura e Design, a seção The Object 

Transformed (O Objeto Transformado). Os objetos desta coleção trazem elementos 

que estão fora de seu contexto original, fazendo um paralelo com o hibridismo 

cultural. Esta estratégia de reuso de objetos e materiais se enquadra no processo de 

adaptação, em que elementos são descontextualizados e recontextualizados, 

através de um processo de diálogo entre o industrial e fazer artesanal, gerando algo 

de novo. 
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25). Segundo Paola Antonelli (2003), os Campanas tem um método eclético de 

projetar, transitam entre o artesanal, o feito a mão, e empresas internacionais como 

a italiana Edra, fabricante da Cadeira Vermelha. São conhecidos por unir materiais 

industriais com técnicas de tradição artesanal, exploram o reuso, assim como, 

reinventam novos usos para materiais produzidos em massa pela indústria.  

Nos artefatos dos irmãos Campana, é possível observar vários dos processos 

híbridos que estamos investigando; exploraremos um pouco mais sobre o trabalho 

dos Campana no próximo capítulo. Com relação à cadeira vermelha o que 

observamos é também um processo de descontextualização e recontextualização de 

elementos transpostos de seu lugar de origem e o diálogo entre industrial e 

artesanal em que os elementos convivem, no entanto não se fundem. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 25 - Cadeira Vermelha.  
Fernando e Humberto Campana,  1993.  

Produzido por: Edra, Itália.  
Fonte: ANTONELLI, 2003, p.278 

  

 

Um último exemplo que gostaríamos de destacar é sobre as incorporações de 

referências culturais aos artefatos projetados por designers contemporâneos que  

trabalham com artesãos de todo o mundo para realizar seus projetos voltados para 

um mercado internacional. A exposição Are you A Hibrid? realizada em 2011 no 

Museum of Arts and Design de Nova York42, explora a questão do hibridismo através 

da fusão de diferentes culturas e da aproximação entre o design erudito e os  

artesãos com habilidades artesanais tradicionais, popular. A exposição teve 

curadoria do designer Stephen Burks e a participação, além do próprio curador, de 

designers como Fernando e Humberto Campana, Hella Jongerius, Jasper Morrison, 

e Patricia Urquiola (BURKS, 2011). 

                                                
42 O MAD, Museu de Artes e Design de Nova York, tem como proposta explorar a zona obscura 
entre arte, design, e artesanato na contemporaneidade (MUSEUM OF ARTS AND DESIGN, [2008?]). 
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Este segundo capítulo buscou compreender o significado e a origem do termo 

cultura material, assim como nos aproximar das disciplinas que tratam deste tema, 

pois consideramos que o design é hoje responsável pela criação de grande parte 

dos objetos que povoam nosso ambiente artificial contemporâneo.  

Na sequência, estudamos os aspectos materiais, estéticos e simbólicos 

associados aos objetos concretos, considerados os elementos característicos da 

cultura material e justificamos o uso da palavra artefato nesta pesquisa, 

considerando que este termo é abrangente e diretamente relacionado à cultura 

material, além de ser adequado para designar diversas categorias, independente da 

função ou valor simbólico. 

Buscamos enfatizar no tópico sobre o design e o artesanato, que os 

processos produtivos industriais são recentes na história do homem se comparados 

com os modos de produção artesanal existentes desde os primórdios da 

organização da sociedade humana. Apresentamos as definições para os termos 

design e artesanato, assim como uma breve análise das múltiplas atividades que as 

áreas assumem no contexto contemporâneo. Para tanto, levantamos alguns pontos 

de vista a respeito das atividades relacionadas ao design e ao artesanato, com o 

objetivo de esclarecer nosso posicionamento em relação a este assunto, em que as 

fronteiras entre estas áreas são tênues, portanto difíceis de delimitar, pois design e 

artesanato convergem e apresentam inúmeras afinidades entre si, assim como, com 

a arte.  

Para finalizar, realizamos um percurso histórico que aborda a intensa 

transformação dos modos de produção e o desenvolvimento da atividade do design 

até a contemporaneidade. Buscamos destacar e analisar neste percurso alguns 

artefatos em que identificamos os processos de hibridização levantados no primeiro 

capítulo, destacando principalmente vestígios de misturas entre elementos urbano-

industriais de consumo convivendo com vestígios de tradições culturais e de 

processos produtivos artesanais, assim como de processos relativos à arte. 

Verificamos que encontros e trocas entre design, artesanato e arte ocorreram em 

praticamente todo o histórico que nos propusemos observar e se intensificaram a 

partir da década de 1960, associadas às mudanças ocorridas nos mercados 

consumidores e com as reflexões propostas pelo movimento pós-moderno na 

arquitetura e no design. 
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Retomando a reflexão sobre os intensos processos de hibridização cultural 

que ocorrem na contemporaneidade, apresentados no primeiro capítulo, causados 

principalmente pela globalização e mundialização da cultura, o que observamos no 

caso dos artefatos apresentados neste histórico é que o design não é o resultado de 

um processo de hibridização, ele é, desde a sua origem, a causa da hibridização e 

se utiliza intencionalmente dos processos indicados pelo historiador Peter Burke. 

Acreditamos que podemos aplicar esta ideia também em relação ao artesanato 

contemporâneo. Portanto, concluímos que tanto o design quanto o artesanato 

manipulam durante a elaboração e o desenvolvimento dos artefatos os processos de 

imitação, apropriação ou empréstimo; acomodação, negociação ou diálogo; mistura, 

sincretismo ou hibridização; tradução cultural e crioulização ou convergência 

cultural. 

Relembrando a indicação de García Canclini (2011), em que o que importa 

estudar são os processos através dos quais ocorrem as hibridizações, e não a 

hibridez em si, no capítulo seguinte nos propusemos desenvolver o estudo dos 

processos de hibridização manipulados pelo design e pelo artesanato em artefatos 

contemporâneos produzidos no Brasil. Nossa intenção é verificar se a partir dos 

processos de hibridização conseguimos compreender algo mais sobre essa fronteira 

em que se encontram os artefatos contemporâneos, este lugar que segundo Deyan 

Sudjic (2010, p. 211) trata-se de um “ponto inespecífico entre arte e design” ou 

mesmo segundo a definição do Museum of Artes e Design / MAD New York 

([2008?]) trata-se de uma zona obscura (blur zone) entre arte, design, e artesanato 

na contemporaneidade.  
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CAPÍTULO 3 

O ARTEFATO HÍBRIDO CONTEMPORÂNEO NO BRASIL  
 

 

Este terceiro capítulo propõe a articulação entre o conceito de hibridismo 

cultural e artefatos produzidos no Brasil a partir da década de 1990, posto que, a 

partir deste período, houve a intensificação dos encontros entre design e artesanato 

e, como consequência, observamos atualmente uma enorme quantidade e 

diversidade de artefatos que se enquadram dentro da caracterização definida por 

esta pesquisa como artefatos híbridos.  

Lembramos que nosso interesse principal de investigação é o hibridismo 

cultural que ocorre no encontro do design com o artesanato, portanto, é intenção 

desta investigação analisar as trocas culturais e os diversos aspectos que se 

hibridizam neste encontro. Para tanto, utilizamos como parâmetro as variedades de 

processos de hibridização e de reações que surgem a partir dos encontros culturais 

indicados pelo historiador Peter Burke (2003) e pelo antropólogo García Canclini 

(2011), já mencionados anteriormente.   

Partindo da reflexão desenvolvida no segundo capítulo por meio da análise 

dos processos de hibridização em artefatos consagrados pela história do design, 

consideramos que, tanto o design como o artesanato, são responsáveis por 

processos de hibridização nos artefatos. Pretendemos por meio desta análise e 

reflexão compreender algo mais sobre essa fronteira em que se encontram os 

artefatos contemporâneos com características híbridas. 

Com a intenção de abordar grande parte da variedade de processos de 

hibridização que levantamos durante a nossa investigação, variedade esta que 

surge como consequência também da variedade de encontros (BURKE, 2003), os 

quais, dependem fundamentalmente do contexto em que ocorreram, propomos três 

etapas para apresentar nossa pesquisa. 

Em primeiro lugar realizamos uma breve digressão histórica a duas iniciativas 

importantes que ocorreram nas décadas de 1960 e 1970, sob a coordenação da 

arquiteta Lina Bo Bardi e do designer Aloísio Magalhães, exemplos de processos 

híbridos entre design e artesanato e que, de certa forma, norteiam as diferentes 

posturas do design em relação à cultura popular no Brasil até hoje. 
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   Na sequência, desenvolvemos uma análise a partir das reações aos artefatos 

híbridos surgidas no âmbito do design, nas décadas de 1990 e 2000, por meio da 

principal premiação de design brasileiro, o Prêmio Design Museu da Casa Brasileira, 

assim como, a partir das exposições apresentadas pelas Bienais Brasileiras de 

Design. 

Finalizamos esta investigação com a análise de alguns artefatos criados e 

produzidos na última década, que apresentam vestígios de múltiplos encontros em 

que podemos observar diversos processos de hibridização e que promovem a 

combinação dos modos de produção artesanal e industrial, o diálogo entre cultura 

popular e cultura erudita, assim como o diálogo entre tradições locais e a cultura 

global. Nas palavras de García Canclini (2011, p. xvii): os “pares organizadores dos 

conflitos nas ciências sociais: tradição-modernidade, norte-sul, local-global.”  

Consideramos que os museus são os lugares de reconhecimento da cultura 

material, em que podemos observar uma síntese representativa da produção 

material da nossa sociedade. Portanto, para selecionar e validar a nossa escolha 

dos artefatos híbridos analisados neste capítulo, nos apoiamos nas instituições que 

dedicam seus acervos, exposições e atividades ao design e à cultura material.  

 

 

3.1   O INÍCIO DA APROXIMAÇÃO DO DESIGN AO ARTESANATO NO BRASIL 

 

 

A institucionalização do design no Brasil1 se deu oficialmente com a Escola 

Superior de Desenho Industrial, ESDI, no Rio de Janeiro, inaugurada em 1963, 

baseada no ideário funcionalista da Escola Superior de Design de Ulm. Segundo o 

historiador Rafael Cardoso (2008b), embora em um contexto muito conturbado, após 

a renúncia de Jânio Quadros, mantinha-se a utopia desenvolvimentista promovida 

por Juscelino Kubitschek e, apesar das contradições, criou-se uma escola 

exclusivamente de desenho industrial, em um país com um parque industrial 

reduzido e pouco adiantado tecnologicamente. A ESDI transformou-se no modelo 

para a fundação de outros cursos nas décadas seguintes.   

                                                
1 Não é intenção desta pesquisa aprofundar este tema. Para maiores informações ver: NIEMEYER, 
1997. 
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No entanto, consideramos importante destacar outra iniciativa anterior à 

oficial criação da ESDI, que foi o Instituto de Artes Contemporâneas do Museu de 

Arte de São Paulo2, idealizado e coordenado pela arquiteta Lina Bo Bardi e por 

Pietro Maria Bardi, diretor do MASP, inaugurado em março de 1951 e que encerrou 

suas atividades em 1953. A escola, apesar do curto período de existência, tinha 

como objetivo preparar profissionais para atuar na emergente indústria nacional e 

segundo Pietro Maria Bardi (1986), os objetivos do programa levavam em conta os 

precedentes da escola alemã Bauhaus e a ideia de Walter Gropius na década de 

1920, de que não existia nenhuma diferença essencial entre o artista e o artesão. 

A filosofia do trabalho da arquiteta Lina Bo Bardi tinha importante referência 

na experiência do design italiano, desenvolvido a partir de habilidades e tradições 

artesanais e foi pioneira em promover o debate no Brasil sobre as afinidades do 

design industrial com produtos provenientes da cultura popular brasileira através de 

diversas iniciativas, tais como: os artigos na Revista Habitat (1950 a 1955), o 

Instituto de Artes Contemporâneas IAC/MASP (1951 a 1953), assim como o Studio 

d’Arte Palma e a Fábrica de Móveis Pau Brasil (1948 a 1952) (INSTITUTO LINA BO 

e P.M. BARDI, [199?]). 

Entre os anos de 1958 e 1964 dedicou a maior parte de sua atuação em 

Salvador, convidada pelo governador Juracy Magalhães para criar e dirigir o Museu 

de Arte Moderna da Bahia (MAMB). Neste período, desenvolveu intensa atividade 

cultural e foi responsável pelo restauro do Solar do Unhão, onde foi instalado o 

Museu de Arte Popular do Unhão (MAP) e o Centro de Estudos sobre o Trabalho 

Artesanal (CETA) e, a partir deste centro, a concepção de uma Escola de Desenho 

Industrial e Artesanato (BARDI, 1994). 

O Centro de Estudos sobre o Trabalho Artesanal (CETA) tinha como objetivo 

inventariar as manifestações da manufatura popular do Nordeste, assim como 

destacar o valor da produção útil sem características folclóricas. O centro foi 

responsável por um levantamento de centros produtores, de técnicas artesanais, de 

matérias primas e de objetos, baseados na herança cultural tradicional popular.  

Segundo a arquiteta, as pesquisas deveriam ser realizadas com rigor científico e 

sem romantismos e demonstraram que a produção técnica do objeto artesanal está 

ligada à realidade dos materiais e não às questões formais ou folclóricas. Opta por 

                                                
2 Ver dissertação sobre Instituto de Arte Contemporânea: LEON, 2006.  
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documentar apenas objetos que tinham utilidade. Utensílios de vida quotidiana, ex-

votos, objetos necessários, não esculturas. “[...] apenas uma documentação limitada 

da capacidade de sobrevivência do Povo Nordestino” (BARDI, 1994, p. 33). 

Em 1962, Lina Bo Bardi idealizou a Escola de Desenho Industrial e 

Artesanato, que se baseava na herança cultural tradicional popular, e apostava na 

assimilação dos saberes ligados à tradição, isto é, a base manual de confecção de 

objetos no Nordeste e pretendia promover a troca de experiências e integração entre 

alunos universitários e mestres artesãos. A escola “produziria objetos-tipo para a 

indústria a partir do conhecimento da cultura pré-artesanal.” (PEREIRA, 2007, p. 

199). O projeto da escola nunca se realizou, pois seu projeto cultural na Bahia, foi 

interrompido pelo governo militar, em 1964, por ser considerado subversivo  

A arquiteta escreveu que a experiência no Nordeste, no polígono da seca, foi 

realizada em condições excepcionalmente favoráveis, pois obteve apoio da 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, criada em 1959, por 

Celso Furtado, do governo da Bahia e das Universidades da Bahia, Ceará e Brasília.  

Bardi (1994) acreditava que o nordeste era desconhecido para os brasileiros; era 

arcaico, feudal e intocado. Era preciso preservá-lo, antes de mais nada, como 

documentação, pois aquilo tudo seria descaracterizado pela urbanização e pela 

industrialização que avançava. Para Darcy Ribeiro, 

 
Lina queria que o Brasil tivesse uma indústria a partir das habilidades 
que estão na mão do povo, do olhar da gente com originalidade. [...] O 
mundo do consumo como alguma coisa que tivesse ressonância em 
nosso coração (BARDI, 1994, 4ª capa). 

 

A ação cultural coordenada pela arquiteta a partir do MAMB, propunha 

procurar as reais bases culturais do país, mesmo que pobres, e avaliar as 

possibilidades criativas originais, possibilitando que os materiais e os sistemas 

produtivos modernos conservassem as estruturas profundas daquelas possibilidades 

primitivas originais. “Nem todas as culturas são ‘ricas’, nem todas são herdeiras 

diretas de grandes sedimentações. [...] um País em cuja base está a cultura do Povo 

é um País de enormes possibilidades” (BARDI, 1994, p. 20). 

As ideias da arquiteta revelam afinidades com os movimentos de artistas e 

intelectuais de esquerda, nos anos de 1960, que propunham o diálogo com as 
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classes populares e a aproximação entre os artistas e o povo3. Bardi (1994, p. 14) 

posicionou o problema como político-econômico e manifestou que o artista deveria 

atuar com responsabilidade social, “[...] a verdadeira liberdade só pode ser coletiva”.  

O eixo central do projeto de Lina Bo Bardi no Nordeste parte de uma 

concepção de cultura tradicional como elemento vivo e em evolução. Era 

fundamental diferenciar cultura e artesanato popular de folclore. Afirmava que o 

folclore era uma classificação que colocava a cultura popular como periférica e 

supérflua. Perguntou-se qual o lugar da arte popular dentro do quadro da cultura 

brasileira e qual seria a sua verdadeira significação. A arte popular seria o oposto da 

arte pela arte. Representaria a necessidade de cada dia, a não-alienação. Uma 

atitude progressista da cultura popular ligada a problemas reais. 

A arquiteta afirmou que o Brasil não possuía artesanato importante, pois as 

corporações artesanais não fazem parte da sua história. Adotou em seu discurso o 

termo pré-artesanato: “sobrevivências naturais em pequena escala, como herança 

de ofício”, uma produção esporádica e familiar; ocasionada pela necessidade e pela 

miséria e que tende a desaparecer quando a atividade rural gera a renda necessária 

para aquela família” (BARDI, 1994, p. 26). 

Realizou a Exposição Bahia, na 5ª Bienal de Arte de São Paulo, em setembro 

de 1959. Foi a primeira exposição que apresentou o poder criativo do povo 

nordestino do ponto de vista da antropologia cultural. Outra exposição importante foi 

a Exposição Civilização do Nordeste, que apresentava uma documentação de Arte 

Popular e inaugurou o Museu de Arte Popular do Unhão em 1963. A matéria prima 

dos objetos apresentados era o lixo: lâmpadas queimadas, retalhos, latas e jornais, 

reutilizados e transformados (figuras 29 e 30). Para Lina Bo Bardi (1994, p. 35) 

“Civilização é o aspecto prático da cultura, é a vida dos homens em todos os 

instantes”. 

 

                                                
3 Ver Centro de Cultura Popular (CPC): RIDENTI, 2000. 
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Figura 29 - Lamparina Fifo de 

parede e mesa. Folha de flandres  
e lâmpada queimada. 

Fonte: BARDI, 1994, p.56 
 

Figura 30 - Bule feito de uma lata 
de manteiga salgada. 

Fonte: BARDI, 1994, p.37 
  

 

Após dezesseis anos da interrupção dos trabalhos desenvolvidos no Solar do 

Unhão em Salvador, em 1964, a arquiteta avaliou que a industrialização abrupta, 

não planificada e com estrutura importada, levou o país a não desenvolver uma 

cultura autóctone e teve como resultado a desculturação. Afirmou que, se um 

levantamento do pré-artesanato brasileiro tivesse sido feito antes do país ter seguido 

os caminhos do capitalismo dependente, o campo do design industrial teria opções 

culturais mais próximas às necessidades reais do país. Lina Bo Bardi (in FERRAZ, 

1993, p. 100), incorporou em seus projetos a intensa experiência no nordeste que 

chamou de a “experiência de simplificação da linguagem” e até a década de 1990, 

realizou inúmeros projetos em diversas áreas além da arquitetura e do design, 

sempre valorizando a arte popular e a cultura brasileira. 

Outra experiência significativa sobre a aproximação do design ao artesanato 

que consideramos importante relatar, foi a atuação do designer Aloísio Magalhães, 

entre os anos de 1975 e 1982 à frente do Centro Nacional de Referência Cultural 

(CNRC) e na direção do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 

(IPHAN) e da Secretaria da Cultura do Governo Federal. Magalhães resgatou o 

conceito amplo de bens culturais formulado por Mario de Andrade em 1936, 

tornando relevante o significado dos bens imateriais4. Em 1981, Aloísio foi conduzido 

ao cargo de Secretário da Cultura do MEC. A sua atuação abrangeu quase todas as 

áreas da cultura (LEITE, 2003).  

                                                
4 Somente em 4 de agosto de 2000, com o Decreto nº 3.551, o Brasil instituiu o registro de bens 
culturais de natureza imaterial e criou o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, instrumentos 
voltados especificamente para a preservação e valorização de bens de caráter processual (LEITE, 
2003, p. 236). 
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Aloísio Magalhães foi um criador múltiplo: pintor, pioneiro do design gráfico no 

Brasil e administrador cultural defensor do patrimônio histórico e artístico. Em 1960, 

iniciou a atividade de designer e fundou no Rio de Janeiro o mais importante 

escritório de design do país, onde desenvolveu a identidade visual de grandes 

empresas privadas e estatais. Em 1963 participou da criação e estruturação da 

ESDI, Escola Superior de Desenho Industrial do Rio de Janeiro. Em 1977, em um 

debate realizado na comemoração dos quinze anos da escola, propôs repensar as 

bases do pensamento racionalista e buscar um design enriquecido por um conjunto 

mais amplo e sutil de valores (MAGALHÃES, 1998). 

A partir de conversas entre Aloísio Magalhães, o Ministro Severo Gomes e o 

embaixador Wladimir Murtinho, sobre o desenvolvimento econômico em curso no 

Brasil e sobre a preservação dos valores da formação cultural no país, além do 

papel do desenho industrial na formação de uma identidade própria para o produto 

nacional, foi criado em 1975, o Centro Nacional de Referência Cultural, CNRC 

(LEITE, 2003). 

O CNRC, idealizado por Magalhães (1997, p. 116-117), pretendia revelar a 

diversidade da cultura brasileira e documentar e dinamizar referências contidas no 

saber popular. “Nosso objetivo é estudar as formas de vida e atividades pré-

industriais brasileiras que estão desaparecendo, documentá-las e, numa outra fase, 

tentar influir sobre elas, ajudando-as a dinamizar-se”. O programa de Artesanato 

tinha como propósito conhecer os processos de produção, comercialização e 

consumo, as matérias primas e as técnicas artesanais. A intenção era ir além do 

conhecimento, era possibilitar a continuidade daquele processo (LEITE, 2003). 

Magalhães (1997, p. 180), acreditava que o artesanato deveria ser observado 

como trajetória, como um processo sempre em evolução, logo, as ações não 

deveriam ser nem de preservação estática, “impor a uma coletividade, a um grupo, 

que permaneça naquele ponto” nem de incentivar o aumento da produtividade 

através de um processo monótono daquele momento da trajetória. Propôs ver o 

caminho de preservação do processo atuando em conjunto com vários organismos 

envolvidos com o problema para melhor compreensão do fenômeno, garantindo, 

assim, sua preservação. “O caminho é identificar isso, ver o nível de complexidade 

em que está, qual é o desenho do próximo passo e dar o estímulo para que ele dê 

este passo”. 
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Para Magalhães (1997, p. 22-23). “a tarefa de preservação do patrimônio 

cultural brasileiro, ao invés de ser uma tarefa de cuidar do passado, é 

essencialmente uma tarefa de refletir sobre o futuro”. A noção de bens culturais que 

defendida o designer, democratizava o processo cultural, sem exclusivismos e 

hegemonia, valorizando as comunidades. O conceito de bens culturais se opunha à 

noção de patrimônio que preservava apenas os monumentos representantes da 

etnia branca: elites civil, militar e eclesiástica. Propunha um conceito mais 

abrangente incorporando o bem ecológico, a tecnologia, a arte, o fazer e o saber 

proveniente das etnias branca, negra e indígena, aproximando a elite e o povo. “A 

cultura brasileira não é eliminatória, é somatória”.  

Magalhães (1997) entendeu o Brasil como um país de cultura jovem e pobre, 

e portanto frágil diante da transferência internacional de valores culturais e 

tecnologias que criava vínculos de dependência tecnológica. Valorizou a capacidade 

criativa e a potencialidade das riquezas locais. Acreditava que os países de cultura 

jovem possuíam grande potencial de invenção e de criação somada à grande 

flexibilidade diante da inovação. Por este motivo considerava necessária a 

documentação e a preservação das manifestações culturais espontâneas e 

populares portadoras de soluções próprias e locais.  

Baseado no conceito de que as formas artesanais clássicas caracterizam-se 

por tradições profundas de cristalização de trato de matéria prima, uma relação 

direta entre ideia e realização, o designer afirmou não existir artesanato no Brasil. O 

que observou no Brasil foi uma disponibilidade para o fazer com alto índice de 

invenção pois acreditava que a capacidade de invenção do povo brasileiro estaria na 

disponibilidade e na inexistência de apego ao passado.  

Magalhães (1997, p. 179).  considerou o fazer popular um fazer tecnológico, 

que inserido na dinâmica viva do cotidiano, representa os valores mais autênticos de 

uma nacionalidade. “[...] esse problema de artesanato deve ser visto também como 

trajetória [...] artesanato é a tecnologia de ponta de um contexto em determinado 

processo histórico”. Neste sentido, sugeriu que o artesanato brasileiro se 

aproximava do design e o entendeu como pré-design (figura 31): “o artesão 

brasileiro é basicamente um designer em potencial muito mais do que propriamente 

um artesão no sentido clássico” (MAGALHÃES, 1997, p. 181). 
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Figura 31 - Fabricação e comercialização de lixeiras.  
Transformação e reutilização de pneus.  

Fonte: LEITE, 2003, p.223 
 

 

Diante da evidência de que os modelos norte-americanos e europeus levaram 

a um desenvolvimento que desprezava a cultura brasileira, Magalhães dizia que a 

responsabilidade era de todos os cidadãos, em todas as áreas, na direção de uma 

afirmação democrática e em busca de um desenvolvimento harmonioso. Neste 

sentido, propôs uma política cultural que pretendia conhecer o Brasil, identificar 

referências culturais e redescobrir a heterogeneidade cultural. Buscava a visão do 

conjunto e do todo cultural, considerava a realidade brasileira riquíssima e 

desconhecida. 

Concluindo esta questão, Lina Bo Bardi e Aloísio Magalhães criticaram o 

modelo socioeconômico adotado pelo Brasil, que, segundo eles, não permitiu que o 

país desenvolvesse uma cultura autóctone e com características próprias e 

refletiram sobre a preservação de valores culturais e sobre o papel do design 

industrial na formação de uma identidade própria para o produto nacional.  

Embora partindo de definições diferentes sobre o significado da palavra 

artesanato, ambos afirmaram que o fazer artesanal brasileiro continha muita 

invenção e possibilidades criativas originais. Bardi (1994, p. 28) definiu este fazer 

como “pré-artesanato”: produção artesanal popular, útil, necessária, de uso cotidiano 

e dotado de força lúdica. Magalhães (1997, p. 181) definiu como “pré-design”: uma 

disponibilidade para o fazer com alto índice de invenção, um fazer tecnológico, desta 

maneira, colocou o artesão como um designer em potencial.  

Tentando aproximar as ideias da arquiteta ao conceito de hibridismo cultural, 

pudemos apurar que, embora ela não trabalhasse com este conceito, partia de uma 

concepção de cultura como elemento vivo e em evolução, por acreditar que a 

transformação da tradição fosse inevitável. A Escola de Desenho Industrial e 
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Artesanato do Solar do Unhão, propunha um intenso relacionamento entre o 

designer e o artesão, inclusive retirando o artesão do seu tradicional local de 

trabalho e transferindo-o para a capital Salvador, o que modificaria radicalmente a 

tradição da produção do artesão e provocaria processos de hibridização entre os 

pares: indústria e artesanato, popular e erudito, bem como centro e periferia. 

  Lina Bo Bardi considerava inevitável a industrialização e consequentemente, 

o desaparecimento das manifestações populares, por este motivo, idealizou o 

Museu de Arte Popular, como ponte entre a modernização da sociedade e a sua 

identidade cultural e a Escola de Desenho Industrial e Artesanato como um modelo 

de desenvolvimento político e econômico com raízes nacionais. Neste ponto,  

podemos afirmar que se a criação da escola tivesse tido continuidade, hoje 

poderíamos falar de uma escola de design híbrido.  

Com relação à pesquisa e às reflexões de Aloísio Magalhães, também não 

identificamos o conceito de hibridismo cultural em seus textos, no entanto, ele 

também rejeitou as ideias de preservação estática, porém, diferentemente de Bardi, 

propôs uma intervenção mais cuidadosa, ou seja, pela qual se buscava evitar os 

processos de hibridização sem controle. Acreditava que a inserção no mercado 

comercial do produto artesanal deveria, necessariamente, ocorrer através de análise 

profunda de cada caso e avaliação de qual deveria ser a continuidade para aquele 

processo. As intervenções deveriam ser de melhoria do processo e do produto e as 

mudanças apenas de aceleração do processo evolutivo do grupo ou dos artesãos, 

para que as intervenções não descaracterizassem a produção e inibissem o 

potencial dos artesãos, deveriam valorizar a expressão e ajudá-los a formular uma 

trajetória própria.  

Entre os artefatos apresentados pelo acervo do Centro de Estudos do 

Trabalho Artesanal (CETA) e os artefatos da coleção particular de Bardi, assim 

como nos processos artesanais estudados pelo Centro Nacional de Referência 

Cultural (CNRC) comentados por Magalhães, a hibridização que identificamos não 

ocorreu pelo contato com o designer ou artistas envolvidos no projeto, e sim pela 

experiência dos  próprios artesãos em contato com materiais e resíduos industriais. 

No caso dos artefatos apresentados nas figuras 29, 30 e 31, se verifica a 

apropriação de elementos industriais por meio de processos de descontextualização 

e recontextualização de elementos de produção industrial como latas, lâmpadas e 
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pneus usados revelando o processo de hibridismo, apropriação e empréstimo na 

combinação de industrial com artesanal.  

Embora as experiências, reflexões, projetos e pesquisas desenvolvidos pela 

arquiteta Lina Bo Bardi e pelo designer Aloísio Magalhães sejam datadas pelo seu 

contexto econômico e político particular, tiveram papel fundamental na valorização 

da cultura brasileira e servem de base para modelos de atuação e intervenção do 

design com grupos de tradição popular até hoje.  

O que percebemos a partir deste breve histórico é que a aproximação do 

design às questões sociais e ambientais não poderá ser compreendida sem se 

considerar o contexto político em que está inserida. Neste sentido, se deu a 

aproximação do design com o artesanato no Brasil na década de 1990, em que teve 

um impulso significativo estimulado pela criação de políticas públicas de fomento à 

inovação e design no artesanato, assim como por meio de ações sociais promovidas 

pelo terceiro setor. Estas ações tiveram como objetivos, entre outros, promover a 

revitalização do artesanato e a inserção deste segmento no mercado de consumo 

global.  

No contexto político e econômico da época, o artesanato era visto como uma 

possibilidade para a geração de renda, e o design considerado uma ferramenta 

capaz de adequar produtos artesanais ao mercado, promovendo a melhoria da 

qualidade, eficiência na produção, adequação técnica, entre outros aspectos. Não se 

trata mais apenas de uma aproximação em busca de identidade e inspiração para 

um produto nacional autóctone, mas uma importante ferramenta prática e técnica 

para transformar artesãos em pequenos produtores cooperados ou associações e, 

até mesmo, micro empresas. 

A experiência modelo promovida pelo SEBRAE do Distrito Federal (1996, p. 

10), foi o projeto Tradição & Renovação - Programa Global de Assistência e 

Valorização da Produção Artesanal do Distrito Federal, realizado em 1996, para 

promover o encontro de designers e artesãos com o objetivo de transformar “a 

produção do artesanato em atividade econômica viável”. Após esta experiência 

modelo, coordenada por designers Italianos, surgiram os Programas de Artesanato 

do SEBRAE em todos os estados brasileiros, seguidos pelos NIDA estaduais, 

Núcleo de Inovação e Design para o Artesanato, cuja maioria dos programas está 

ativa até hoje.  
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Outro exemplo fundamental foi o Programa Artesanato Solidário fundado pela 

então primeira-dama, a antropóloga Ruth Cardoso, no ano 1998, hoje OSCIP 

ARTESOL. O programa tinha seu foco principal na revitalização do artesanato 

tradicional e na geração de renda para as comunidades com baixo IDH. Buscava 

estimular o trabalho em parceria, o reforço da autoestima e a promoção da cidadania 

(DUNLOP, 2001). 

Atualmente existem várias iniciativas de instituições governamentais, ONGs 

nacionais e internacionais, empresas, instituições de ensino e voluntários atuando e 

desenvolvendo projetos neste setor sob várias denominações: design social, design 

participativo, tecnologia social, design para inovação social, entre outros. A atuação 

de designers junto a projetos sociais e ambientais intensificou-se nos anos de 2000 

e podemos considerar que hoje representa um novo campo de atuação para os 

designers, que conta com especialistas consagrados, inúmeras pesquisas 

acadêmicas e várias universidades que mantêm projetos de extensão sobre o tema 

design para o artesanato. No próximo tópico, analisamos como ocorreu o 

reconhecimento dos artefatos híbridos no âmbito do design.  

 

 

3.2 O RECONHECIMENTO DOS ARTEFATOS HÍBRIDOS 

 
 

Para compreender como tem sido o reconhecimento dos artefatos híbridos no 

Brasil, consideramos válido investigar os principais eventos de promoção e 

divulgação do design brasileiro, são eles: o Prêmio Design Museu da Casa Brasileira 

e a Bienal Brasileira de Design. 

O Museu da Casa Brasileira (MCB), em São Paulo, é hoje o único museu no 

Brasil especializado em arquitetura e design. Foi criado, em 1970, sob o nome 

Museu do Mobiliário Artístico e Histórico Brasileiro, sua exposição permanente é 

composta por mobiliário dos séculos XVII ao XXI, e sua agenda cultural apresenta 

diversos eventos como exposições temporárias, palestras, debates, cursos, oficinas 

e lançamentos de livros voltados para o design e arquitetura. É uma instituição do 

Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria de Estado da Cultura (MUSEU DA 

CASA BRASILEIRA, [200-?]). 
O Museu é responsável pelo mais conceituado prêmio de design brasileiro, o 
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Prêmio Design Museu da Casa Brasileira, que teve sua primeira edição em 1986 e 

em 2012 realizará a sua 26ª edição. O prêmio é realizado anualmente e serve como 

parâmetro para analisar o desenvolvimento do design nacional. Os vinte e cinco 

anos do prêmio estão documentados através de quatro catálogos que contam a sua 

história, o que nos permitiu investigar as discussões e polêmicas com relação à 

aceitação ou rejeição dos artefatos híbridos, ano a ano.  

A primeira década de realização do prêmio foi marcada por questões 

relacionadas à definição e às perspectivas do design no Brasil, como descreve 

Adélia Borges (1996), responsável pela edição comemorativa dos dez primeiros 

anos do prêmio. Entre 1986 e 1996 o prêmio passou por diversas alterações, em 

alguns períodos buscando abranger diversas vertentes da produção nacional, e em 

outros tentando restringir-se à sua proposta inicial, voltada exclusivamente à 

produção industrial. As discussões geradas e os ajustes realizados se justificaram 

pelas mudanças políticas e econômicas pelas quais o país passou nesta década e 

que influenciaram diretamente o setor industrial, entre elas as aberturas política e de 

importações e planos cruzado e real. 

As primeiras edições premiavam basicamente três categorias: mobiliário 

residencial, equipamentos domésticos e materiais de decoração ou acabamento, 

analisando separadamente objetos em produção e projetos. Após diversas 

alterações, o regulamento atual apresenta maior diversidade de tipologias, tanto 

para objetos em produção quanto para protótipos; são elas: Mobiliário; Utensílios; 

Iluminação; Têxteis; Equipamentos Eletroeletrônicos; Equipamentos de Construção 

e Equipamentos de Transporte. Inclui também trabalhos escritos, publicados ou não 

publicados, nas áreas do design e arquitetura. 

Adélia Borges (1996, p. 183), ao fazer o balanço dos primeiros dez anos do 

prêmio, relata que, apesar dos diferentes critérios de avaliação adotados a cada ano 

pelo júri, os objetos mais premiados foram os que apresentavam referências à 

cultura brasileira: “Todos se destacam por buscar o seu norte em nossas raízes 

culturais e pelas soluções formais que aliam simplicidade e requinte projetual”, 

Borges cita principalmente o mobiliário em madeira do designer Mauricio Azeredo e 

os tecidos estampados da Arte Nativa Aplicada.  

Destacamos os têxteis da empresa Arte Nativa Aplicada pois identificamos os 

processos de hibridização de apropriação e empréstimo de elementos culturais. A 

empresa tinha a proposta de basear suas coleções em motivos gráficos 
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emprestados de etnias indígenas, pinturas rupestres, xilografias de literatura de 

cordel, madeira reflorestada, fauna e flora brasileiras (figura 32). Segundo Elisa 

Gomes (apud BORGES, 1996, p. 25), diretora da empresa em 1996, a ideia era 

“preservar nossa fisionomia própria, nossos valores regionais, nossa identidade”. A 

Arte Nativa Aplicada foi uma das empresas mais premiadas nos dez primeiros anos 

do Prêmio Museu da Casa Brasileira. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 32 - Tecidos estampados  
Arte Nativa Aplicada, 1986 e 1989.  
Fonte: BORGES, 1996, p.25 e 715   

 

O processo de descontextualização e recontextualização de elementos 

gráficos étnicos alheios à cultura do autor, revelam outro processo de hibridização 

de apropriação e empréstimo na combinação de industrial com artesanal na 

transposição de valores simbólicos e de uso dos elementos transferidos. Este 

processo bastante utilizado atualmente pelos designers em busca de imprimir 

identidade aos produtos, pode ser entendido tanto em seu aspecto positivo de 

imitação criativa, como também no seu aspecto negativo de plágio, principalmente 

                                                
5 Menção honrosa concedida em 1986 na categoria “materiais de decoração” e para o conjunto de  
trabalhos da empresa e em 1989 para a coleção Kadiwéu.  
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se considerarmos que os elementos indígenas são de propriedade intelectual de 

cada grupo étnico. 

Desde sua criação, o prêmio tinha a intenção clara de mostrar para a indústria 

a capacidade dos designers brasileiros, por isso priorizavam objetos produzidos 

industrialmente. Porém, as condições do mercado brasileiro obrigavam os designers 

a ser produtores, o que justificava o grande número de produtos de baixa seriação 

inscritos a cada ano, culminando na polêmica 6ª edição de 1991, com resultado 

muito discutido e criticado (BORGES, 1996), no entanto, para esta investigação, foi 

a edição que reconheceu os artefatos híbridos mais complexos. Houve o predomínio 

de menções para peças únicas ou em pequena escala produzidos artesanalmente e 

produtos com linguagem estética importadas da arte ou que resgataram valores 

culturais brasileiros. 

Destacamos o Lustre I (figura 33) categorizado na época como design-

escultura ou anti-design. Neste artefato percebemos diversos processos de 

hibridização, entre eles: empréstimo e apropriação de elementos industriais 

descontextualizados e reorganizados em uma nova função, diálogo e acomodação 

de elementos tradicionais e contemporâneos, sincretismo e convivência harmoniosa 

de elementos estranhos. Segundo o jurado Décio Pignatari (apud BORGES, 1996, p. 

100), o artefato era "uma verdadeira bricolagem, antítese dos conceitos mais 

estabelecidos do design no Brasil", no entanto, como já mencionado, em sintonia 

com a tendência internacional. Mais uma vez, identificamos os processos de reação 

e segregação ao hibridismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33 - Lustre I. Edith Diesendruck.  
Produzido por: Edith Diesendruck.  

1º lugar categoria equipamento doméstico, 1991.  
Fonte: BORGES, 1996, p. 100.  

 

Nos parece interessante notar que apesar da concepção original do prêmio 
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estar voltada para a promoção do design nacional priorizando objetos projetados e 

produzidos em escala industrial, houve nos dez primeiros anos, uma forte pressão 

para que artefatos híbridos encontrassem espaço entre as categorias estabelecidas 

e fossem reconhecidos pelo prêmio. Esta polêmica culminou na sexta edição de 

1991, provavelmente apoiada na tendência internacional pós-moderna, a qual 

também superou a resistência inicial encontrando outros processos de acomodação 

e adequação, deixando de ser contestatória e de causar reações de segregação.  

O Prêmio foi, com o tempo, se alterando e se ajustando à proposição inicial,  

e suas edições refletem sem dúvida a evolução do design deste período dentro do 

contexto político-econômico do Brasil e as influências das tendências do design 

internacional. A presença contestatória do design-escultura limitou-se à primeira 

década e acabou não encontrando mais espaço nas edições seguintes, porém 

algumas questões são recorrentes, como a necessidade de prever uma categoria 

inicialmente designada projetos e mais recentemente protótipos e o grande número 

de objetos inscritos de produção artesanal ou de baixa escala produzidos muitas 

vezes pelo próprio designer (FERLAUTO, 2006). Entre as tendências identificadas 

por Giorgio Giorgi (2011, p. 16), organizador do Prêmio em 2011, para os trabalhos 

apresentados nos últimos anos, algumas estão diretamente relacionadas a esta 

investigação, são elas: 

 
o resgate seguido da eventual atualização de referências culturais; 
[...] a exploração das possibilidades de diálogo com aspectos da 
sensibilidade contemporânea; a investigação no âmbito do binômio 
material/processo produtivo; a recorrência à matriz artesanal; [...] 

 

Voltamos a identificar artefatos híbridos significativos para esta pesquisa 

entre os premiados e menções honrosas só a partir do ano de 2003, e apenas nas  

categorias mobiliário e têxteis. Destacamos o 1º prêmio na categoria mobiliário o 

Banco Solo de Domingos Tótora (figura 34), em que identificamos o uso de técnica 

desenvolvida pelo artista com a massa de papelão reciclado em que mistura 

processo manual e artesanal e experimentação formal em diversos produtos de 

produção coletiva e autoral. 
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Figura 34 - Banco Solo.  
Design: Domingos Tótora.  

Produção: Domingos Tótora.  
Estúdio de Arte e Design Ltda.  

1° lugar, mobiliário 2010.  
Fonte: GIORGI, 2011, p. 106  

 

Dividindo o 1º lugar no mesmo ano 2010 na categoria mobiliário, destacamos  

o Sofás Linha Tiras, projetada pela dupla de designers da empresa Ovo que é 

reconhecida pela aproximação do design com a arte. Produtos com baixa seriação e 

assinados. Neste trabalho experimentam a composição de planos a partir de tiras de 

madeira de reaproveitamento, em uma construção geométrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 35 - Sofás Linha tiras.  
Design: Gerson de Oliveira e Luciana Martins. 

Produção: Ovo. 1° lugar categoria mobiliário 2010. 
Fonte: GIORGI, 2011, p. 108  

 

Nos dois artefatos apresentados acima, identificamos o processo de 

sincretismo e hibridização entre design, artesanato e arte, pela experiência e 

desenvolvimento de um novo material, mistura de materiais industriais com processo 

produtivo artesanal, assim como hibridização da linguagem do design com a 

exclusividade da arte.  

Na categoria têxteis identificamos, na investigação e pesquisa sobre a técnica 

do tear de prego incorporada ao recorte a laser (figura 36) realizada pela artista 

plástica Renata Meirelles, a hibridização entre a tecnologia e o fazer manual e 

artesanal, assim como com a aproximação com o processo de experimentação da 

arte. 
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Figura 36 - PTP-PAINEL TEAR  
Design: Renata Meirelles.  

Produção: Performa. 
1° lugar categoria têxteis 2011.  

Fonte: GIORGI, 2011, p.148 
 

 

O segundo evento de promoção e divulgação do design brasileiro que nos 

propusemos investigar é a Bienal Brasileira de Design, importante evento cultural 

que busca apresentar o melhor da produção de artefatos nacionais, promover a 

Marca Brasil6 e divulgar a importância do design como ferramenta estratégica para a 

competitividade. As bienais realizadas na década de 2000 em São Paulo, Brasília e 

Curitiba são uma iniciativa do Programa Brasileiro de Design do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e do Movimento Brasil 

Competitivo (MBC) com o objetivo de promover o desenvolvimento do design no 

Brasil.  

As primeiras bienais de design no Brasil foram realizadas no Museu de Arte 

Moderna do Rio de Janeiro com as exposições: Desenho Industrial 68, 70 e 72. 

Receberam a cada edição convidados internacionais e tiveram o importante papel 

de promover o design no Brasil. Segundo o designer Freddy Van Camp (2011, p. 

39), um dos curadores da mostra Bienais de design: primórdios de uma ideia, 

apresentada na edição de 2010, as bienais da década de 1970 “cumpriram o papel 

histórico e pioneiro de difusoras do design como meio de desenvolvimento cultural e 

industrial do país”. Este ciclo de bienais foi interrompido por questões relacionadas 

ao patrocínio do evento.  

Anos mais tarde, lideradas pelo professor e designer Ivens Fontoura, foram 

realizadas em Curitiba duas edições em 1990 e 1992, com o principal objetivo de 

organizar um centro de documentação e traçar o perfil do design brasileiro na 

década de 90. Assim como as iniciativas anteriores no Rio de Janeiro, não tiveram 

continuidade (BIENAL BRASILEIRA DE DESIGN, 2011) 

                                                
6 “A Marca Brasil é uma marca de difusão e promoção do Brasil como destino turístico no mercado 
nacional e internacional. Ela deverá ser utilizada em ações de promoção no Brasil e no exterior.” 
(BRASIL, [2010?]). 
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Analisamos as categorias e os objetos selecionados nestas primeiras bienais 

por meio da descrição dos produtos premiados no catálogo da mostra Bienais de 

design: primórdios de uma ideia, 2011, e do tour virtual disponível no website do 

evento e não identificamos artefatos híbridos. Este fato se justifica na década de 

1970, pois, as exposições estavam voltadas exclusivamente para a produção 

industrial, não promovendo a discussão quanto à possibilidade de aproximação do 

design com a produção artesanal ou com a arte. 

Também as edições de 1990 e 1992 apresentam esta mesma característica 

quanto à primazia da produção industrial, em mais de 30 categorias bem 

detalhadas7. Nos chamou a atenção apenas um produto no qual identificamos um 

certo grau de hibridismo na categoria Têxtil: a Linha Premiada da Companhia dos 

Tapetes Ocidentais, assinada por artistas renomados como Cláudio Tozzi, Antonio 

Peticov, Tomie Otake, Gian Franco Vanuchi, entre outros; o que denota o 

reconhecimento de um produto exclusivo, assinado e de baixa seriação (figura 37). 

A presença de apenas um artefato que carrega vestígios de diálogo e 

hibridização com outras áreas, como neste caso com a arte, poderíamos, com base 

em Burke (2003), entender como uma reação de resistência ou de rejeição, comum 

em tradições culturais fechadas. É uma estratégia de defesa das fronteiras culturais 

contra a invasão, e ao mesmo tempo de defesa da pureza de tradições locais. Esta 

linha de tapetes também recebeu menção honrosa no Prêmio Design Museu da 

Casa Brasileira em 1989, marcando talvez, o início de um processo de aceitação e 

adaptação no âmbito do design de uma tendência internacional pós-moderna já 

instalada na Europa desde a década de 1980. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 37 -  Companhia de Tapetes Ocidentais.  
Gianfranco Vannucchi.  

Fonte: BORGES, 1996, p. 71 
 

                                                
7 Para mais detalhes ver Premiados em 1990, 30 categorias e Premiados 1992, 36 categorias. 
(BIENAL BRASILEIRA DE DESIGN, 2011, p. 49 e 57). 
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Com a ideia de recomeçar o ciclo das bienais de design, em 2006 foi 

realizada na Oca, no Parque Ibirapuera de São Paulo, a I Bienal Brasileira de 

Design, com a curadoria geral do museólogo e crítico de arte Fábio Magalhães. No 

texto de abertura o curador esclarece: “Não se trata de uma exposição artística, mas 

de uma mostra que apresenta o binômio arte e tecnologia” (MAGALHÃES, 2006, p. 

24). 

Com um hiato de catorze anos sem um evento de tal porte, identificamos um 

cenário completamente diferente, apesar da clara preocupação com a inovação, 

tecnologia e a competitividade do produto industrial brasileiro, foram marcantes a 

presença da produção artesanal brasileira, seu reconhecimento e valorização, e a 

relação do design brasileiro com suas raízes populares e artesanais. Este fato se 

justifica pela aproximação do design ao artesanato iniciada em meados da década 

de 1990, principalmente por meio das políticas públicas instaladas no país, como 

mencionado anteriormente. 

A edição de 2006 apresenta uma visão panorâmica da produção brasileira e o 

curador Fabio Magalhães (2006, p. 25) propõe uma reflexão importante para a 

nossa pesquisa: “As Bienais de Design devem indagar também sobre os valores que 

apontam para a existência de uma identidade própria no design brasileiro, ou seja, 

para objetos com memória cultural e que, ao mesmo tempo, falem o idioma global”. 

A exposição apresentou quatro painéis principais organizados por diversos 

curadores8 em que foram apresentadas as raízes artesanais brasileiras (Figura 38), 

a memória da produção de design no Brasil, a produção industrial e sua 

competitividade internacional, a produção contemporânea, produtos premiados 

internacionalmente e o design socioambiental. 

 
 
 

 
 

Figura 38 - Objetos expostos no painel 
Nosso saber fazer: objetos do corpo, 

objetos da casa.  
Fonte: BIENAL BRASILEIRA DE 

DESIGN, 2006, p. 51 

 

                                                
8 Painel Nosso Saber Fazer, curadoria Joice Joppert Leal; painel Um olhar sobre a História do Design 
brasileiro, curadoria Joice Joppert Leal; painel Produção Contemporânea curadoria Marili Brandão; 
painel Design e painel Design e Tecnologia, curadoria Zoraida Lobato Viotti (BIENAL BRASILEIRA 
DE DESIGN, 2006, p. 24). 
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Entre os objetos apresentados no painel Produção Contemporânea, 

identificamos artefatos híbridos em quatro das oito categorias9: Destacamos a 

reconhecida produção híbrida dos irmãos Fernando e Humberto Campana na 

categorias Design para quem: produção em pequena série (figura  39). 

A cadeira Célia faz parte uma coleção desenvolvida a partir da  investigação e 

experimentação dos designers sobre o painel produzido industrialmente, OSB. 

Desenvolveram um processo criativo que gerou painéis fora do padrão de produção, 

isto é, painéis exclusivos, em que se misturam ao material padrão diversos 

elementos estranhos, como papéis e cascas de árvores, entre outros, provocando 

uma fusão. Segundo Burke (2003), fusão é um processo de hibridização harmonioso 

comparado ao sincretismo, pois ocorre quando existe afinidade entre as partes que 

se hibridizam. Hibridizam-se, neste exemplo, arte e indústria, por meio de processos 

industriais combinados aos processos de experimentação de materiais típicos da 

arte.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 39 - Cadeira Célia, 2004.   
Fernando e Humberto Campana.   

Fabricante Habitart.  
Fonte: BIENAL BRASILEIRA DE DESIGN, 2006, p. 125  

 

Na categoria Design socioambiental, entre as várias opções, destacamos a 

confluência da produção industrial com a artesanal. A poltrona (figura 40) 

desenvolvida em lona vinílica de outdoor, resíduo da sociedade urbano-industrial foi 

produzida em parceria com a ONG Projeto Arrastão em São Paulo e designers da 

associação Design Possível em 2006. O Design Possível nasceu em 2004 como um 

projeto de cooperação entre estudantes brasileiros, da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, e italianos, da Università di Firenze, em parceria com ONGs de São 
                                                
9 Design para quem: produção em grande série, produção em pequena série, mobiliário assinado e 
uso público; Design para quê: iluminar, adorno, carregar objetos e saúde; Design para embalar; 
Design socioambiental; Quem projeta design; O design brasileiro no cenário internacional; 
Tecnologia; Design visual (BIENAL BRASILEIRA DE DESIGN, 2006). 
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Paulo, na aplicação do design como ferramenta de transformação social e ecológica. 

A ideia central do projeto naquele período de sua criação, era unir, através do 

design, as técnicas e materiais de cada ONG às tendências de mercado, 

estimulando a comercialização e a geração de renda para as comunidades 

envolvidas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 40 - Polt-lona. 2006.  
Daniella Alcântara e Marcela Foschi.  

Projeto Design Possível.  
Fonte: BIENAL BRASILEIRA DE DESIGN, 2006, p. 166 

 
 

Este artefato representa, com base em García Canclini (2011) o encontro e 

a troca cultural entre erudito e popular, centro e periferia, estética global e local, 

em um processo de hibridização entre a produção artesanal e materiais 

descartados pela sociedade urbano-industrial. 

A II Bienal Brasileira de Design aconteceu no ano de 2008 em Brasília, no 

Museu Nacional do Conjunto Cultural da República, novamente com a curadoria 

geral de Fabio Magalhães e exibiu a produção de design dos dois anos anteriores. 

Com concepção semelhante à 1ª edição de 2006, destaca-se a convergência entre 

arte e tecnologia e o design industrial voltado à produção em grande escala. 

Mantiveram-se também os objetivos do evento de fortalecer a imagem do produto 

nacional e delinear os caminhos da inovação e da competitividade. A exposição 

principal estava dividida em cinco mostras organizadas por diversos curadores10. 

Consideramos bastante importante para a nossa pesquisa a mostra com 

curadoria de José Alberto Nemer, A Mão do Homem em Três tempos (figuras 41 e 

42), pois assim como na bienal de 2006, é novamente proposta a reflexão sobre a 
                                                
10 Mostra Brasileira - O design do produto Industrial brasileiro, curadoria Fabio Magalhães e 
Auresnede Pires Stephan; Mostra popular - A Mão do Homem em Três Tempos, curadoria José 
Alberto Nemer; Mostra Internacional - Made in Italy 1978-2008, curadoria Vanni Pasça; Sala Especial 
Roberto Sambonet, curadoria Enrico Morteo; Homenagem a Designers brasileiros José Carlos 
Bornancini e Nelson Ivan Petzold, curadoria Adélia Borges (BIENAL BRASILEIRA DE DESIGN, 
2008). 
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Pataxó, presentes no sul da Bahia. Nos chamam a atenção os objetos de Hugo 

França em uma exposição que prioriza a produção industrial, pois o hibridismo que 

identificamos neste objeto está na relação artesanato e arte, pois a intervenção 

realizada no material determina a produção de uma peça única, o que nos leva a 

refletir sobre um móvel-escultura. Na matéria que pode ser lida no blog relacionado 

ao evento, pode-se saber que Hugo França “teve uma de suas peças leiloadas na 

Sotheby's em Londres” (CAFÉ VIRTUAL, 2008, sem paginação), o que nos leva a 

refletir sobre o fato de que, de certa forma, e mesmo que timidamente, existe na 

edição 2008 uma aceitação da aproximação do design não só ao artesanato como 

também à arte em um espaço que prioriza a produção industrial. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 43 - Chaise Tuwalole. Hugo França.  
Peça única produzida a partir de canoa Pataxó 

Madeira pequi e couro trançado.  
Fonte: CAFÉ VIRTUAL, 2008  

 

O segundo objeto que gostaríamos de destacar na categoria ecodesign é o 

Skate Folha Seca (figura 44). O que nos interessa neste objeto é a opção do 

designer em utilizar uma linguagem gráfica que remete à natureza e à origem do 

material especial utilizado neste produto, BIOPlac, um compósito de recursos não 

madeireiros desenvolvido pela Fibra Design inspirado na biodiversidade brasileira, 

correspondendo à ideia de Nemer sobre a integração de nossas raízes culturais ao 

design. Este produto foi premiado pelo reconhecido prêmio internacional IF Awards 

2008. Nos interessa em particular este produto, pois identificamos um processo de 

fusão de processo tecnológico com a chamada identidade brasileira; é um processo 

de hibridização harmonioso comparado ao sincretismo, pois ocorre quando existe 

afinidade entre as partes que se hibridizam, diferentemente dos processos de 

apropriação e empréstimo de elementos culturais aplicados a um suporte estranho 

ao seu suporte original, o que causa uma estranheza associada à ideia de plágio. 
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Figura 44 - Skate Folha Seca, 2007/2008.  
Bioplac/Fibra Design.  

Fonte: MUSEU DE ARTE MODERNA SP, 2009, p. 83 
 

 

A III Bienal Brasileira de Design foi realizada em 2010 na cidade de Curitiba, 

com curadoria geral da jornalista especializada em design, Adélia Borges. A 

exposição principal com o tema Design, Inovação e Sustentabilidade aconteceu no 

Centro Integrado dos Empresários e Trabalhadores do Estado do Paraná (Cietep). A 

proposta da principal mostra do evento era mostrar um panorama da produção dos 

últimos dois anos, tendo como eixos condutores a inovação e a sustentabilidade.  

A curadora Adélia Borges (2010, p. 49-51) explica que a edição de 2010 da 

Bienal Brasileira de Design seguiu a orientação do comitê estratégico do evento, 

cujo foco principal é o design de produtos em reprodução industrial, e que a mostra 

apresentou uma grande variedade de produtos industriais, “de trator a escova de 

dente,” no entanto, a “produção seriada artesanal” foi incluída na mostra com o 

intuito de ter uma “representatividade realmente nacional”. Borges comenta sobre a 

importante contribuição da aproximação do design ao artesanato dos últimos anos 

em todo o país tanto ao que se refere à sustentabilidade quanto à estética, nas 

palavras de Borges: 

 
Historicamente, a produção artesanal é aquela em que o uso correto 
das matérias-primas se faz mais presente. Do ponto de vista 
estético, as oficinas têm levado ao desenvolvimento de um 
vocabulário formal fincado nos locais em que são feitas, expressando 
assim identidades culturais locais. [...] O design artesanal tem ainda 
um desdobramento na geração de renda e melhoria da qualidade de 
vida de populações pobres (BORGES, 2010, p. 51).  

 

A edição 2010 diferenciou-se das anteriores justamente com relação ao 

tratamento dado à questão da aproximação do design às raízes culturais e quanto à 

questão do produto com identidade brasileira. A mostra não apresentou um módulo 

exclusivamente artesanal como nas edições 2006 (Nosso modo de fazer) e 2008 (A 
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Mão do Homem em Três Tempos) e inseriu os artefatos de produção seriada 

artesanal ao lado e dialogando com o produto produzido em grande escala. Esta 

estratégia justificada pela curadoria para atingir uma significativa representatividade 

nacional e pela característica dos processos mais sustentáveis da produção 

artesanal, apresentou-se para a nossa pesquisa como uma mostra híbrida, com 

muitos artefatos híbridos. 

A mostra foi dividida em 12 núcleos temáticos12 o que promoveu um diálogo 

não entre produtos com a mesma função ou especialidade e sim entre produtos com 

o mesmo “propósito projetual” (BORGES, 2010, p. 53). Identificamos vários artefatos 

híbridos e destacaremos aqui alguns processos que nos interessam. No núcleo, A 

que será que se destina, identificamos objetos em pequena escala de produção que 

utilizam como matéria prima resíduos industriais e lixo, assinados por artistas e 

designers. A ideia de que o lixo transformado retorna novamente como matéria 

prima é o tema central deste núcleo.  

Destacamos a Poltrona Saco Plástico (figura 45) em que o artista-designer 

descontextualiza e recontextualiza o resíduo urbano-industrial em uma investigação 

e experimentação do material na busca de novos usos e funções. A peça tem uma 

estrutura de tela metálica e é coberta por sacos plásticos vindos de cooperativas de 

coleta de lixo. Os sacos são amarrados manualmente. Combina processo artesanal, 

material industrial e experimentação artística. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 45 - Poltrona Saco Plástico.  
Design: Nido Campolongo,  

Produção: Estúdio Nido Campolongo.  
Fonte: BIENAL BRASILEIRA DE DESIGN, 2010, p. 107  

                                                
12 Menos: projetos marcados pela redução; Direto de Ir e Vir: a contribuição do design à questão da 
mobilidade; Gota a Gota: projetos relacionados ao consumo de água; Liga-Desliga: projetos 
relacionados ao consumo de energia; A que será que se destina: uso de resíduos e do lixo; Prata da 
Casa: uso de matérias-primas naturais locais; Dize-me de onde vens: a questão da certificação de 
origem; Vitrine: a comunicação da sustentabilidade; Novas/Velhas Atitudes: como o design pode 
instigar e favorecer novos comportamentos;  Pertencimento: projetos relacionados à questão da 
identidade; Para uma vida melhor: o design para o convívio, a saúde, a segurança, a alegria; 
Originalidade: pesquisas e projetos calcados na inovação (BIENAL BRASILEIRA DE DESIGN, 2010) 
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hibridização em que ocorre a descontextualização e recontextualização de 

materiais industrializados e reutilizados na produção artesanal.  

Finalizando a busca por artefatos híbridos nas Bienais Brasileiras de Design e 

possíveis categorias destinadas a eles, concluímos que não identificamos categorias 

específicas para os artefatos híbridos nas bienais analisadas, no entanto, os três 

eventos da década de 2000 apresentaram os artefatos em questão integrados ou 

em diálogo com os objetos de produção industrial; em menor número nas bienais de 

2006 e 2008 e de forma mais expressiva na bienal de 2010. 

Os eventos de 2006 e 2008, sob curadoria de Fabio Magalhães, afirmaram a 

vocação das bienais de valorização e promoção do produto nacional industrial 

priorizando produtos industriais em grandes séries. Em contrapartida, apresentam 

módulos paralelos sobre o artesanato brasileiro e a cultura popular, nos dando 

portanto, uma pista de que o evento não oferece mais resistência ao diálogo entre 

design e artesanato e denota uma evidente aceitação das influências culturais no 

design de produto industrial. 

A Bienal de 2010 sob a curadoria geral de Adélia Borges, esclarece no texto 

de apresentação do catálogo que apesar da vocação das bienais ser para o produto 

industrial, considera pertinente a presença dos produtos artesanais. Nesta edição, 

diferentemente daquelas já citadas, observamos uma maior presença de artefatos 

híbridos integrada às várias categorias, sem, no entanto, isolar esta aceitação em 

módulos específicos sobre a cultura popular e o artesanato. Os artefatos se 

apresentam integrados, não mais sendo necessário mostrar a sua origem popular ou 

artesanal. Poderíamos estabelecer aqui um paralelo com o que Peter Burke (2003) 

sugere ser uma das reações ao hibridismo cultural à aceitação positiva, em que 

estão implícitas a tolerância e a convivência harmoniosa. 

A IV Bienal Brasileira de Design será realizada no segundo semestre de 2012 

na cidade de Belo Horizonte sob a curadoria da jornalista e editora da Revista ARC 

Design, Maria Helena Estrada e coordenação do Centro Minas Design. O tema é a 

Diversidade Brasileira e será explorado em três vertentes: Étnica e Natural; País 

Multicultural; Econômica e Produtiva (CENTRO MINAS DESIGN, 2012). A partir do 

tema proposto, podemos supor que se mantém a tendência de uma aceitação 

positiva e de uma convivência harmoniosa entre os produtos de produção industrial 

e os artefatos híbridos.  

Nossa intenção neste tópico foi investigar como tem sido o reconhecimento 
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dos artefatos híbridos no âmbito do design no Brasil, buscando identificar processos 

de reação ao hibridismo crescente que se verificou nos artefatos, principalmente a 

partir da década de 1990. O que notamos foi uma forte resistência inicial, a qual 

podemos comparar ao que indica Burke (2003) como a resistência que ocorrem em 

culturas de tradições fechadas, em defesa da pureza de tradições e em defesa das 

fronteiras culturais contra a invasão. 

Também consideramos importante relembrar a colocação de García Canclini 

(2011, p. xxvii) quanto a estarmos atentos ao fato de que os processos de 

hibridização normalmente geram conflitos e que é fundamental na investigação 

sempre considerar os limites deste processo e também perceber o que se “deixa, ou 

não quer ou não pode ser hibridado”.  

  No tópico a seguir, propomos uma análise de artefatos criados e produzidos 

na última década, que apresentam vestígios de múltiplos encontros em que 

podemos perceber diversos processos de hibridização. 

 

 

3.3 ENCONTROS MÚLTIPLOS 

 

  

Refletindo sobre nossas investigações realizadas no segundo capítulo a 

respeito dos artefatos consagrados pela história do design, assim como sobre os 

artefatos reconhecidos e, de certa forma aceitos pelas instituições que representam 

o design no Brasil, no tópico anterior, notamos que conseguimos descrever os 

artefatos, não apenas utilizando o termo híbrido, e sim, por meio das metáforas 

indicadas por Burke (2003) para explicar os processos que ocorrem a partir dos 

encontros interculturais, que se originam de diversas áreas, como a linguística, 

economia, religião, entre outras. 

Outro ponto a destacar é que, das cinco metáforas indicadas pelo historiador, a 

que utilizamos com mais frequência em todo o percurso histórico internacional e 

nacional foi a metáfora da imitação, apropriação e empréstimo, seguida por 

adequação, negociação e diálogo e tradução cultural. A metáfora mistura 

sincretismo e hibridismo, em que se espera uma fusão dos elementos presentes nos 

encontros e é, como preveniu Burke (2003), ambígua. É muito difícil compreender 

até que ponto os elementos estão fundidos ou apenas convivem harmoniosamente.  



 120 

Neste ponto da nossa pesquisa, temos em mãos uma infinidade de artefatos 

híbridos que fazem combinações evidentes entre os pares que estamos analisando 

desde o início: a combinação de modos de produção artesanal e industrial, o diálogo 

entre cultura popular e cultura erudita, assim como o diálogo entre tradições locais e 

a cultura global. Para finalizar nossa reflexão, propomos analisar apenas alguns 

artefatos que apresentem todos estes aspectos combinados. Por este motivo 

denominamos este tópico de encontros múltiplos, com base na ideia de Burke 

(2003) de que as formas híbridas são o resultado de encontros múltiplos e não de 

um único encontro. Portanto analisamos a seguir artefatos que apresentam vestígios 

do encontro e de trocas entre design, artesanato, arte e indústria. 

Provavelmente os artefatos atualmente no Brasil que apresentam mais 

experimentação relacionada ao tema e recorte desta pesquisa são os artefatos 

desenvolvidos por Fernando e Humberto Campana. Os designers transitam desde a 

década de 1990 entre indústria, artesanato e arte, provocando diferentes encontros 

e trocas entre estas áreas. Selecionamos alguns exemplos de pesquisas e 

experimentação ou linhas de produtos da dupla de designers, que apresentam a 

característica de encontros múltiplos que nos propomos analisar neste tópico.  

Consideramos significativa para esta investigação a série TransPlastic, 

apresentada em 2007 em Londres, formada por artefatos que abrangem muitos 

conceitos explorados no trabalho que os designers desenvolveram nos últimos anos, 

como: o confronto de materiais, a descontextualização de produtos industrializados e 

recontextualização assumindo outra função, e o trabalho manual artesanal com 

tradição popular. 

A série TransPlastic apresenta uma experimentação artística combinando um 

material natural com artefatos utilitários em plástico industrializado, a qual os 

designers ilustram por meio de uma imagem fictícia de um mundo feito de materiais 

plásticos e sintéticos cobertos por fibras naturais, como uma resposta imunológica 

do planeta. Nesta série de artefatos, os designers utilizam uma fibra natural, o apuí, 

trepadeira parasita, bastante comum no Brasil, que sufoca e mata as árvores de 

onde elas crescem. A fibra se expande a partir do artefato de plástico (figura 48), 

sugerindo o processo natural de crescimento da fibra (CAMPANA, 2010, p. 217).  

A experimentação evolui assumindo formas orgânicas em que se verifica a 

aparição de outros elementos industrializados ou naturais como: bolas de luz, 

tambores de água, embalagens plásticas, brinquedos e cristais (figura 49).  
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Figura 48 - Una famiglia chair, 2006.  
Campana’s TransPlastic collection,  

peça única.  
Fonte: CAMPANA, 2010, p. 225 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 49 - Island, 2007.  
Campana’s TransPlastic collection,  

peça única.  
Fonte: CAMPANA, 2010, p. 217 

 

 
 

A série TransPlastic empresta da arte o processo de experimentação de 

materiais, para combinar artefatos industriais deslocados da indústria com técnica 

artesanal tradicional de trançado em fibra natural. A combinação de processos 

artesanal e artístico gera peças em séries limitadas, deste modo, esta coleção de 

objetos combina arte, indústria e artesanato. Este processo remete também a outras 

discussões, como o contraste da produção artesanal tradicional e popular brasileira 

e o diálogo com a obra dos irmãos Campana, que alcançou o reconhecimento e 

projeção internacional, revelando o diálogo entre local e global, centro e periferia e 

cultura popular e erudita.  

Entendemos que nesta série de artefatos ocorre um processo de fusão de 

elementos diversos, no entanto, na figura 48, percebemos uma hibridização forçada, 

em que os elementos convivem, porém, não se fundem. Podemos utilizar aqui uma 

combinação de duas metáforas indicadas por Burke (2003), tais como: a apropriação 

e empréstimos de artefatos industriais transformados por meio de processos 

criativos e a acomodação e o diálogo entre o material natural e o material sintético, 

em um processo positivo de soma ou de acréscimo.  
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deslocamentos e portanto a superação de fronteiras e os encontros culturais que 

ocorrem a partir deste movimento. Para a antropóloga Ruth Cardoso [200-?], a 

cadeira simboliza a integração entre a arte contemporânea e as raízes culturais 

brasileiras, pois, por meio da consagração e do reconhecimento internacional 

conquistado pelo trabalho dos irmãos Campana, a arte popular ganha visibilidade e 

se integra ao mercado, saindo do isolamento. 

Neste artefato também identificamos a experimentação artística, o processo 

de apropriação e empréstimo por meio de descontextualização e recontextualização 

de elementos transpostos de seu lugar de origem para uma nova função, assim 

como o diálogo e a acomodação entre materiais industriais, cultura popular, tradição 

e técnicas artesanais. Portanto, neste artefato também se combinam arte, indústria e 

artesanato e ocorre um processo de hibridização harmonioso dos elementos que se 

conciliam, porém não se fundem.  

Conforme já apontamos na introdução, existem hoje diversos projetos de 

extensão universitária relacionados aos cursos de graduação em design no Brasil. 

Destacamos entre os vários projetos, o projeto ASAS, Artesanato Solidário no 

Aglomerado da Serra ([2010]), iniciativa da Universidade FUMEC/ FEA em Belo 

Horizonte, e que em seu inicio, em 2007, tratava-se de um projeto de extensão 

isolado, e atualmente trata-se de uma atividade acadêmica integrada ao curso por 

meio da disciplina Design e Artesanato e pelo desenvolvimento do grupo ASAS 

Pesquisa. 

O projeto ASAS busca fortalecer uma rede produtiva no Aglomerado da 

Serra, com o intuito de gerar renda, por meio de uma capacitação multidisciplinar 

que envolve alunos da graduação e artesãos moradores do conjunto de vilas e 

favelas da cidade de Belo Horizonte. Consideramos importante destacar a 

metodologia empregada, que tem como foco o empoderamento técnico e criativo 

dos artesãos, a valorização da subjetividade artística e a formação de repertório 

estético, assim como a valorização dos processos colaborativos (RENA; RIBEIRO,  

2009). 

A coordenadora do projeto, professora Natacha Rena, afirma que, para 

capacitar alunos de design a trabalhar em colaboração com o artesanato, é preciso 

repensar os valores e expectativas dos alunos em relação ao design autoral, pois se 

tratam de projetos de criação e gestão colaborativa que visam o desenvolvimento de 

estratégias de negociação e trocas de conhecimento, ou seja, na nossa investigação 
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Acreditamos que este resultado seja consequência da metodologia que 

combina processos de experimentação dos materiais e das linguagens emprestados 

da arte na criação e manipulação dos elementos visuais. Portanto, identificamos 

nesta coleção de artefatos a hibridização entre processos de experimentação da 

arte, materiais industriais como tintas e tecidos, e o trabalho artesanal.  

Um último exemplo de encontros múltiplos que consideramos importante 

comentar, é quando a indústria de produção em massa referencia a arte, o 

artesanato e a cultura. Nestes exemplos percebemos principalmente os processos 

de imitação, apropriação e empréstimo de elementos visuais e formais assim como o 

processo de tradução cultural que muitas vezes transforma os elementos originais 

em estereótipos. Também notamos o processo de acomodação e negociação 

através do diálogo dos elementos importados para o processo industrial.  

Neste sentido, destacamos a empresa Alpargatas e seu principal produto, as 

sandálias havaianas, o qual é reconhecido internacionalmente como um símbolo de 

brasilidade, pois explora características próprias e identitárias do ser brasileiro, tais 

como simplicidade, alegria de viver, descontração, entre outras. Este 

posicionamento de mercado do produto sandálias havaianas corresponde a uma 

demanda da contemporaneidade caracterizada pelo fenômeno de globalização das 

sociedades e mundialização da cultura, fenômeno este que estimula o interesse por 

questões e identidades locais. 

Existem diversos exemplos de processos de imitação, apropriação e 

empréstimo de elementos visuais e culturais aplicados ao produto havaianas. 

Destacamos um modelo desenvolvido especificamente para o Fórum Social Mundial 

em 2009 (figura 53) em que utiliza o logotipo desenvolvido para o fórum que tinha 

como tema, Povos originários. O logotipo (figura 54), por sua vez, tratava-se também 

do empréstimo e apropriação de grafismos utilizados por etnias de diferentes 

continentes, apresentado por meio de uma tradução gráfica (MUSEU DE ARTE 

MODERNA DE SÃO PAULO, 2009, p. 86). 

Selecionamos este exemplo pois identificamos um processo de apropriação e 

empréstimo de elemento visual proveniente de um outro processo de tradução 

cultural. Lembrando as colocações de Burke (2003) de que as fontes não são puras 

e sim provenientes de encontros múltiplos.  
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elementos provenientes de outros processos híbridos, isto é, de encontros múltiplos, 

parece haver maior afinidade entre o processo produtivo industrial utilizado na 

produção dos calçados (plástico injetado) com as experimentações formais dos 

objetos de referência (figura 58), pois identificamos uma fusão harmoniosa entre 

processo e linguagem formal. 

 
 
 

 
 

 
 

Figura 57 -  
Melissa Campana, desde 2004. 

Fonte: MUSEU DE ARTE MODERNA 
SP, 2009, p. 77 

 
Figura 58.  

Cadeira Coralo 2004 e Cadeira 
Favela 1991. 

Fonte: MUSEU DE ARTE MODERNA 
SP, 2009, p. 76 

 

 

 
 

Estes exemplos em que a indústria se apropria de referências da arte e do 

artesanato revelam principalmente a necessidade das empresas em corresponder a 

uma tendência de mercado e consumo de valorização das culturas regionais, 

tradições e identidades locais, como fatores de resistência à homogeneização da 

cultura. Um mercado que busca produtos globais, portadores de referências culturais 

locais. 

Encerrando a investigação proposta neste tópico, percebemos que 

identificamos todos os processos de hibridização cultural indicados por Burke 

(2003), com exceção do processo de crioulização, que segundo o autor, trata-se de 

um processo inconsciente, portanto, os artefatos que analisamos não se enquadram 

nesta categoria, pois sofreram intervenções conscientes dos artistas e designers.  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Para concluir a presente pesquisa, retomamos algumas questões que 

fundamentaram o tema e as reflexões propostas, assim como, apresentamos as 

considerações sobre a questão principal que motivou esta investigação. 

Esta investigação buscou realizar uma reflexão crítica sobre o convívio em 

artefatos contemporâneos de aspectos materiais e simbólicos da sociedade urbano-

industrial e de culturas tradicionais, assim como os modos de produção artesanal. 

Partimos do pressuposto de que os artefatos produzidos pelo design e pelo 

artesanato fazem parte da cultura material e portanto, representam valores sociais, 

econômicos e culturais de uma determinada sociedade humana. Consideramos 

também, que os encontros interculturais são inevitáveis na contemporaneidade e 

que, todo encontro provoca processos de trocas culturais, portanto, percebemos nos 

artefatos gerados da confluência do design com o artesanato, vestígios da 

combinação de processos técnicos e criativos, assim como, a mistura de elementos 

culturais materiais e simbólicos.  

Neste sentido, o nosso interesse principal de investigação foi o hibridismo 

cultural que ocorre no encontro do design com o artesanato, portanto, foi intenção 

desta pesquisa analisar as trocas culturais e os diversos aspectos que se hibridizam 

neste encontro. Entre os diversos aspectos, privilegiamos na análise dos artefatos, a 

combinação dos modos de produção artesanal e industrial, o diálogo entre cultura 

popular e cultura erudita, assim como o diálogo entre tradições locais e a cultura 

global. 

Desenvolvemos esta investigação sob a ótica das concepções de hibridismo 

cultural de Peter Burke e Nestor Garcia Canclini e buscamos compreender e 

conhecer este fenômeno no contexto da contemporaneidade. O hibridismo cultural é 

um tema amplo e complexo pois trata-se de um fenômeno que se apresenta em 

trocas culturais, assim como outros tantos processos semelhantes, que variam de 

acordo com a situação e o objeto pesquisado, por exemplo, na música, línguas, 

religiões, artefatos, povos, entre outros. A variedade de objetos, práticas e povos, 

segundo Burke (2003) é o que justifica a enorme quantidade de termos para 

designar os processos de trocas culturais que ocorrem atualmente, estabelecidos 

por diversos autores em seus estudos, em diversas áreas do conhecimento. 
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O fenômeno hibridismo cultural, assumiu importância na última década do 

século XX com a intensificação dos encontros culturais provocados pelos processos 

de globalização e mundialização da cultura. O termo é visto pelos autores que 

fundamentam esta reflexão de formas diferentes. Segundo Burke (2003), é um termo 

ambíguo, escorregadio e ainda carrega aspectos que remetem à biologia, dando a 

impressão de que o agente humano está excluído do processo. Segundo García 

Canclini (2011), é um termo flexível e abrangente que pode designar 

apropriadamente tanto as misturas de elementos étnicos ou religiosos (sincretismo e 

mestiçagem), como também designar misturas resultantes de tecnologias e 

processos sociais que ocorrem na atualidade no contexto da globalização.  

Buscamos também compreender nesta pesquisa, os múltiplos aspectos e a 

abrangência das atividades design e artesanato no âmbito da cultura material. 

Nossa intenção foi articular um conjunto de informações que nos aproximasse desta 

produção específica de artefatos híbridos, para que pudéssemos conhecer e 

compreender a sua origem e desenvolvimento assim como o seu reconhecimento ou 

rejeição pela área do design, buscando desta forma, diferentes perspectivas sobre a 

questão. 

Ao longo desta investigação buscou-se ampliar a percepção sobre os 

processos de trocas culturais refletidos nos artefatos e pudemos perceber que 

existem muitas afinidades e convergências entre conceitos e atividades  

aparentemente opostos, como por exemplo, artesanato e indústria, assim como, 

design, artesanato e arte. Segundo Burke (2003) e García Canclini (2011) são as 

afinidades que propiciam as fusões ou, as hibridizações.  

Neste sentido, nos perguntamos inicialmente sobre a confluência do design 

com o artesanato, entretanto, percebemos durante esta pesquisa a influência 

importante da arte na maioria dos artefatos analisados. Praticamente em todo o 

histórico a que nos propusemos analisar desde a Revolução industrial, os artefatos 

produzidos na confluência do design com o artesanato se relacionam com a arte e 

esta relação se intensifica e assume as formas atuais, a partir da década de 1960, 

associadas às mudanças ocorridas nos mercados consumidores e as novas 

demandas do consumo contemporâneo, assim como pelas reflexões e soluções 

estético-formais propostas pelo movimentos pós-moderno na arquitetura e no 

design. 
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Como mencionado nesta pesquisa, as trocas culturais caracterizam 

processos fundamentais para o desenvolvimento dos povos e apresentam aspectos 

positivos e negativos. Podem tanto enriquecer as culturas como também 

descaracterizá-las, por meio da perda de valores identitários e locais. O termo 

hibridismo cultural e o adjetivo híbrido associado à palavra artefato ou objeto, têm 

sido frequentemente utilizados nos estudos e em pesquisas acadêmicas em design 

no Brasil, para descrever os processos e os resultados da aproximação do design 

com artesanato. Este uso significativo do termo, foi o que motivou esta investigação.  

Neste sentido, nossa questão principal foi se o conceito hibridismo cultural, 

bem como, o adjetivo híbrido, provenientes dos estudos culturais, são adequados e 

suficientes para analisar, descrever, qualificar ou caracterizar artefatos elaborados a 

partir do encontro do design com o artesanato. 

Para refletir sobre esta questão, inicialmente identificamos que nosso objeto 

de pesquisa se enquadrava perfeitamente nas considerações de García Canclini 

(2011), sobre o termo hibridismo ser adequado para designar as misturas modernas 

entre artesanal e  industrial, tradição e modernidade, culto e popular, norte e sul e 

local e global. No entanto, quando tentamos utilizá-lo para analisar artefatos 

resultantes do encontro do design com o artesanato, notamos que na maioria dos 

artefatos a combinação de elementos materiais ou simbólicos, não se fundem, e sim, 

convivem em um mesmo artefato harmoniosamente ou em conflito, pois podemos 

identificá-las claramente. Percebemos então, que não necessariamente todos os 

encontros provocam fusões ou hibridizações. 

Neste ponto, retomamos a indicação de García Canclini (2011), em que 

considera mais importante estudar os processos através dos quais ocorrem as 

hibridizações do que a hibridez em si. Neste sentido, os processos indicados por 

Burke (2003), se mostraram mais adequados para observar os artefatos. 

Concluímos que, tanto o design como o artesanato contemporâneo provocam os 

processos de trocas culturais e poderíamos dizer que são agentes de hibridização 

pois, manipulam durante a elaboração e o desenvolvimento dos artefatos os 

processos descritos no primeiro capitulo1, aos quais podemos acrescentar como 

estratégias também manipuláveis pelo design e artesanato, as reações levantadas e 

                                                
1 imitação, apropriação ou empréstimo; acomodação, negociação ou diálogo; mistura, sincretismo ou 
hibridização; tradução cultural; crioulização ou convergência cultural.  
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descritas por Burke (2003) como descontextualização e recontextualização, 

adaptação e bricolagem. 

Articulamos a pesquisa em um modo que pudéssemos analisar tanto 

artefatos históricos consagrados, quanto contemporâneos e percebemos que a 

metáfora que mais utilizamos foi a de imitação, apropriação ou empréstimo; seguida 

por acomodação, negociação ou diálogo, em que como mencionamos, os elementos 

culturais convivem, porém não se fundem. Identificamos em menor quantidade a  

metáfora da tradução cultural, a qual prevê uma interpretação do elemento original, 

assim como a metáfora da mistura, sincretismo ou hibridização, em que 

identificamos fusões mais complexas. 

Portanto percebemos nos artefatos resultantes do encontro do design com o 

artesanato que, os elementos culturais e materiais convivem, harmoniosamente ou 

em conflito, em um mesmo artefato ou se fundem a partir de metodologias e 

processos criativos como demonstramos nos exemplos apresentados em algumas 

peças de Fernando e Humberto Campana e na coleção territórios do projeto ASAS. 

Em suma, o conceito de hibridismo cultural se apresenta amplo e abrangente 

como o entende García Canclini (2011) e também ambíguo e impreciso como o 

entende Burke (2003). Com relação à sua utilização para designar o estado ou a 

qualidade de um artefato, me parece generalizante e pouco preciso, pois ao 

analisarmos os artefatos nesta pesquisa percebemos que existem diversos 

processos de hibridização, mais ou menos intensos, poderíamos dizer, mais ou 

menos híbridizantes. Alguns artefatos parecem ser mais híbridos do que outros, ou 

seja quando ocorre a fusão ou não entre os elementos culturais. 

Os termos híbrido e hibridismo utilizados de maneira generalizante e 

abrangente, perdem sua característica principal que caracteriza fusões entre 

elementos culturais afins e a partir destas fusões o surgimento de algo novo, uma 

nova ordem cultural, ou talvez, uma nova linguagem para os artefatos, como 

identificamos nas reações surgidas no universo do design e da arquitetura com o 

movimento pós-moderno. Usado para generalizar e designar qualquer tipo de 

encontro ou troca cultural, o termo ao invés de associar-se a uma reação aos 

processos globalizantes e homogeneizantes da contemporaneidade, se associa a 

esses processos gerando artefatos ironicamente heterogêneos para satisfazer a 

uma demanda de mercado por produtos com identidades locais; parecem produzir 

uma geração global de artefatos com identidades regionais múltiplas. O que se 
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costuma designar como glocal. O hibridismo que, poderia ser uma reação à 

homogeneização em busca de algo novo e original, passa a ser ele mesmo um 

processo homogeneizante. 

Enfim, o que podemos concluir é que ao utilizarmos os termos hibridismo e 

híbrido precisamos explicitar se o entendemos como um termo amplo e abrangente 

para designar qualquer coisa que se mistura com outra, em qualquer situação dentro 

de um cenário de homogeneização ou se o entendemos como um processo de 

fusão que gera algo de novo ou uma nova ordem cultural. Burke (2003) acredita que 

o termo adequado para explicar este processo de fusão que gera algo de novo, não 

seja o hibridismo e sim o termo, crioulização. Curiosamente o processo que menos 

identificamos nesta pesquisa, por se tratar de um processo que ocorre sem a 

consciência do agente humano e partimos do pressuposto de que tanto o design 

como o artesanato provocam hibridizações conscientemente. 

Entretanto, da mesma forma que percebemos no movimento pós-moderno o 

surgimento de uma nova ordem, novos paradigmas, assim como, novas 

possibilidades de trabalho e manipulação das referências culturais e simbólicas, a 

partir destas múltiplas experiências híbridas contemporâneas, a princípio, 

globalizantes e homogeneizadoras, pode surgir algo de novo a partir deste cenário 

propício a novas maneiras de juntar os elementos materiais e simbólicos, assim 

como de combinar design, artesanato, arte e indústria.   

Neste sentido, Burke (2003, p.114) fala em “crioulização do mundo”, processo 

que  se caracteriza por convergências culturais, ou seja, as chamadas “culturas 

crioulas”, que surgem da convergência de culturas capazes de juntar as coisas de 

novas maneiras formando, portanto, uma nova ordem cultural. Podemos aqui sugerir 

um outro adjetivo para designar os artefatos na confluência do design com o 

artesanato, artefatos crioulos, o que nos levaria a uma nova pesquisa. 

Consideramos relevante nesta pesquisa a identificação de diferentes graus de 

hibridismo associado aos artefatos contemporâneos e pode ser interessante 

aprofundar em futuras pesquisas sobre este tema, processos de hibridização entre 

design e artesanato em que ocorram fusões significativas e não apenas a 

convivência de elementos estranhos em um mesmo artefato,  pois assim poderemos 

perceber e compreender o surgimento de novas sínteses culturais. 
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