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RESUMO: 
 
Este artigo tem a intenção de ser um conjunto de reflexões sobre o caráter simbólico dos 
objetos além do funcional, e a necessidade de que a ciência do Design leve em 
consideração, em seus processos criativos, a dimensão semântica e o contato com a arte. 
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ABSTRACT: 
 
This article intends to be a set of reflections on the symbolic character of objects beyond the 
functionary, and the necessity that the science of the Design takes in consideration, in its 
creative processes, the semantics dimension and the contact with the art 
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Objeto Direto 

O objeto é ligado de forma direta ao homem e é portador de significados que 

mediam relações. 

Em gramática, o termo objeto é empregado como complemento do verbo que indica 

a ação do sujeito, sendo aparentemente o coadjuvante de um dado contexto. No 

entanto o objeto é, na maioria das vezes, elemento principal em estudos de design e 

arte em nossa era do consumo. 

Na especialidade chamada Design do Objeto, o objeto pode ser considerado a 

própria razão de existir do campo do conhecimento que se propõe a projetá-los, e 

que segundo o designer João Gomes Filho, sua definição é “todo e qualquer 

ambiente, produto de uso, produtos sistêmicos e sistemas de informações que 

mantém com o Homem uma efetiva relação de utilização no nível intelectual, físico 

ou sensorial.” (2006, p. 12). 

Com tal definição já pode ser observada uma expansão do significado da palavra, 

uma vez que a primeira vista, o termo “objeto” poderia nos levar a imaginar apenas o 
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caráter material ignorando toda a dimensão dos processos a ele inerente, e aponta 

para às funções existentes nas relações por ele mediadas. Estas funções podem 

ser, conforme o autor  anteriormente citado, de ordem prática, estética e simbólica. A 

função prática é atender às necessidades físicas, a estética às de contemplação 

ligadas ao prazer pela beleza enquanto que a função simbólica esta relacionada 

com o significado e está relacionada com as características culturais e subjetivas do 

usuário no momento do contato. 

A importância da função simbólica do objeto, na sociedade contemporânea, é 

colocada em primeiro plano por estudiosos não apenas do Design, mas também da 

Arte e da Filosofia, na tentativa de clarificar as relações entre o homem e a 

quantidade de objetos de consumo gerados a cada minuto em nossa sociedade 

ocidental, não justificadas pelo atendimento apenas das funções praticas e estéticas. 

Baudrillard em “O Sistema dos Objetos” sugere que os objetos, em suas funções 

práticas, passam continuamente para o enfoque simbólico dentro de um sistema 

cultural. Afirma ainda que os objetos são continentes de significado e que o próprio 

adjetivo “funcional” não está ligado apenas à função prática e sim também à sua 

capacidade de fazer parte do jogo de relações, de onde deduz-se que o objeto 

somente é funcional quando consegue interagir dentro de um determinado sistema, 

contando com a capacidade de significar, a qual só é possível através das relações. 

Essas relações são marcadas pela dinâmica do consumo, que não se resume à 

função prática do objeto. 

O consumo se realiza dentro da mediação assumida entre o objeto e seu usuário e 

nos é apresentado por Bourriaud, através do pensamento de Certeau, como 

processo produtivo, seja de outros objetos, de outros processos, mas principalmente 

de significados. O consumo é  

uma verdadeira ‘produção silenciosa’ e clandestina. . Usar um objeto é, 
necessariamente, interpretá-lo. Utilizar um produto é, às vezes, trair seu 
conceito; o ato de ler, de olhar uma obra de arte ou de assistir a um filme 
significa também saber contorná-los: o uso é um ato de micropirtaria, o grau 
zero da pós-produção. Ao utilizar a sua televisão, seus livros, seus discos, o 
usuário da cultura emprega toda uma retórica de práticas e ‘artimanhas’ 
semelhante a uma enunciação, a uma linguagem muda possível de 
classificar em seus códigos e figuras. (BOURRIAUD: 2009, p. 21)  
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Como vimos, ao realizar a ação de consumir através de um objeto, o homem está 

atribuindo significados, está recriando, consumir  é “uma atividade de manipulação 

sistemática de símbolos” (BAUDRILLARD : 2008) 

Esse caráter simbólico dos objetos é primordial para o homem contemporâneo, 

como pode ser observado nos textos de João Gomes Filho e de Jean Baudrillard, e 

deve ser levado em consideração pelos profissionais que se propõem a projetá-los 

de forma eficiente e eficaz 

Sugiro que este resultado pode e deve ser alcançado pelo contato com a arte como 

forma de conhecimento e como na definição de Bourriaud “atividade que consiste 

em produzir relações com o mundo com o auxílio de signos, formas, gestos ou 

objetos” (2009, p. 147). Não que o produto do Design deva ser sempre considerado 

e criado como se fosse obra de Arte, mas que a Arte compartilhe com a Ciência o 

território onde nascem os objetos destinados ao consumo. 

Arte do objeto 

Para adequar os recursos existentes às suas necessidades, o homem utiliza o 

trabalho e, além da realização desse trabalho, também tem a capacidade de 

imaginar os resultados e os processos antes que estes se tornem realidade. 

Desde o início, o homem interfere na natureza, da qual ele mesmo faz parte, 

adequando-a as suas vontades,  como descrito por Ernst FISCHER em seu livro “A 

Necessidade da Arte”. 

Por seu trabalho, o homem transforma o mundo como um mágico: um 
pedaço de madeira, um osso, uma pederneira, são trabalhados de maneira 
a assemelharem-se a um modelo e, com isso, são transformadores naquele 
modelo. Objetos materiais são transformados em signos, em nome, em 
conceitos. O próprio homem é transformado de animal em homem 
.(FISCHER : 1976) 

E nessas transformações pensadas e concretizadas o homem criou o objeto, o qual 

surge da transformação para a utilização, para o atendimento de uma ou mais 

necessidades de seus criadores, sejam elas, dentre outras, de ordem biológica ou 

cultural. 

A arte, não apenas no surgimento do objeto, mas como em toda a trajetória humana, 

seja em seu caráter mágico durante a Pré-História ou no caráter didático da Idade 
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Média sempre esteve ligada a produção do objeto e o objeto foi a materialização da 

arte dentro dos conceitos apresentados no início desse texto. 

Nos dias de hoje, a arte deu mais atenção a manipulação dos signos presentes nas 

relações entre as pessoas, e o Design, que dela sofre influência, já apresenta uma 

nova realidade com projetistas voltados para as reais e totais necessidades 

humanas contemporâneas. No entanto, nem sempre foi assim, o Design, deste o 

seu reconhecimento como campo do conhecimento até os dias atuais tomou como 

verdade primordial a assertiva de que a forma deve obedecer incondicionalmente à 

função, neste caso referindo-se as funções práticas e a socialização dos benefícios 

sem a preocupação com o caráter simbólico e estético inalienáveis de qualquer 

objeto,  

Este fenômeno contemporâneo de grande ênfase no aspecto simbólico do objeto 

não é novo. Estudos antropológicos identificam a possibilidade de que em 

sociedades primitivas, como a dos índios marajoara, os objetos de uso cotidiano 

eram carregados de símbolos que possivelmente mediavam as relações entre os 

indivíduos.   

Na História da Arte houve uma famosa tentativa de esvaziamento do significado 

original do objeto obtido através de sua forma. Trata-se dos ready-mades do artista 

francês Marcel Duchamp nos quais o artista se propunha a escolher um objeto que 

lhe fosse totalmente indiferente, deslocá-lo de seu contexto e dar-lhe uma 

denominação ou retificar-lhe com certa ironia. Com isso pretendia uma neutralidade 

que representasse uma critica à arte baseada exclusivamente na visualidade. Esse 

gesto, que era a própria obra de arte, representou uma revolução nas artes de seu 

tempo, trazendo para o século XX a máxima de Leonardo da Vinci que lá no 

Renascimento já considerava que a arte é coisa mental . 

Há que se observar, no entanto, que o ato de Ducahmp não obteve em absoluto a 

pretendida neutralidade. Não foram e não são poucos os que observam seus ready-

mades analisando-os em seu caráter formal, fazendo associações diversas àquela 

declarada atitude assumida pelo artista através das obras. Mas isto não quer dizer 

que o ato de criação do ready-made não pretendia ter um significado, ao contrário, 

muitos foram os propósitos por traz do atitude materializada através do objeto. 
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Duchamp declarou que o primeiro ready-made foi feito por pura diversão em 1913, 

mas que o termo apareceu apenas em 1915 quando estava nos Estados Unidos. 

Nesta época criou o In Advance of the Broken Arm, que é uma pá de neve com a 

frase “Em avanço do braço quebrado” e mais tarde declarou para Pierre Cabanne – 

“Era uma pá de neve e, de fato, escrevi uma frase nela. Evidentemente, esperava 

que não tivesse nenhum sentido mas, no fundo, tudo acaba por ter 

algum.”(CABANNE : 2008, p. 90). Esta afirmação de Duchamp conseguida através 

de uma das entrevistas feitas por Cabanne, coincide com o argumento de que o 

homem sempre tende a atribuir um significado para tudo que o rodeia, talvez seja 

como DELEUZE e GUATTARI (1992) dizem que o homem tenta ordenar o caos que 

é a realidade através de suas criações, sejam elas, a ciência, a filosofia ou a arte. 

Objeto da arte 

Todo objeto apresenta uma perspectiva simbólica, é um signo, e como signo pode 

ser manipulado pela arte. Com esta constatação surge a questão de que todo objeto 

seria uma obra de arte. A tendência natural é responder que não, mas para 

confirmar ou conferir tal negativa se faz necessário recorrer a teoria. 

Otavio Paz comenta a assertiva de Duchamp sobre a determinação da obra pelo 

espectador.  

A meu modo de ver a explicação de Duchamp não dá conta do ato ou 
processo criador em toda a sua integridade. É verdade que o espectador 
cria uma obra distinta da imaginada pelo artista, mas entre uma e outra 
obra, entre o que o artista quis fazer e o que o espectador acreditava ver, há 
uma realidade: a obra. Sem ela é impossível a recriação do espectador. A 
obra faz o olho que a contempla – ou, ao menos, é um ponto de partida 
desde ela e por ela o espectador inventa outra obra. O valor de um quadro, 
um poema ou qualquer outra criação de arte se mede pelos signos que nos 
revela e pelas possibilidades de combiná-los que, contém. Uma obra é uma 
máquina de significar. (PAZ. 2007, p. 60)  

Assim, há que se levar em consideração o objeto, é ele a ponte sem a qual não é 

possível se relacionar com a obra. A obra não apenas em seus aspectos formais, 

mas também em todo o seu aspecto histórico e contextual. Em arte, tudo concorre 

para a construção do significado, significado este que corresponde a uma 

determinada realidade que está fora dela, o que poderia nos levar a concluir que a 

realidade não está na obra de arte e sim naquilo a que ela se refere. DANTO em seu 

livro A Transfiguração do Lugar-comum afirma, reforçando a necessidade de uma 

perspectiva mais completa para a fruição do objeto artístico que “uma obra de arte 
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não pode ser reduzida ao seu suporte material e simplesmente identificada com ele, 

pois se assim fosse ela seria o que a mera coisa real é.”(2005, p. 159). Se assim 

fosse não haveriam obras de arte, mas apenas a realidade.   

Além dos citados ready-mades de Marcel Duchamp, outras experiências foram e são 

feitas com a criação de obras de arte baseadas na apropriação de objetos de uso 

comum. Não causa mais estranheza a quem visita com freqüência exposições se 

deparar, em uma galeria de arte, com marmitas, embalagens usadas, cadeiras, 

escadas e todo tipo de objetos de uso cotidiano como autênticas obras de arte. No 

entanto, é dentro de um ambiente destinado a receber obras de arte, quando 

recebemos a mensagem de que estamos diante de genuínos exemplares, que estes 

objetos são percebidos de maneira especial, é lá que o seu caráter simbólico 

sobrepõe o funcional, proporcionando experiências estéticas que não seriam 

possíveis se os mesmos objetos estivessem desempenhando seu papel original. 

Não se trata apenas do ambiente institucionalizado, mas da consciência de que 

aquele objeto, naquelas circunstâncias, é uma obra de arte. DANTO já chegou a 

esta conclusão, mas nos lembra de que o objeto precisa ter um mínimo de potencial 

estético, do mesmo modo que tudo o mais precisa ter. 

Essa conclusão evidencia o caráter simbólico do objeto e de que todo objeto possui 

um potencial para se transformar em arte 

A ARTE NOS OBJETOS COTIDIANOS E OBJETOS DO COTIDIANO 
TRANSFIGURADOS 

Considerando a arte nos termos de DELEUZE e GUATTARI como a linguagem das 

sensações, e com a certeza de que o ser humano relaciona-se com os objetos do 

cotidiano não apenas através de sua funcionalidade, mas sim, também, através de 

sensações e percepções, afirmo que o objeto, fruto do trabalho de um designer, não 

pode ser apartados de um caráter artístico. Sem que isso queira dizer que todo 

objeto é obra de arte, mas sim que pode vir a ser uma desde que “se abra e se lance 

sobre um vetor louco, como uma vassoura de bruxa, uma linha de universo ou de 

desterritorialização” (DELEUZE e GUATTARI : 1992, p. 238). 

Observando a pesquisa da professora IVONE RICHTER “Interculturalidade e 

estética do cotidiano no ensino das artes visuais”, podemos verificar a busca por um 
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fazer artístico no cotidiano das mulheres de seu universo pesquisado. O fazer de 

cada uma das entrevistadas demonstra o valor simbólico atribuído aos objetos por 

elas confeccionados, que além de proporcionarem prazer ainda são instrumentos de 

expressão e de valorização de suas identidades culturais. Assim, a pesquisadora 

conclui que a arte está presente no cotidiano e não apenas nas obras de arte e 

escreve que “é preciso pensar que a arte é uma necessidade primeira do ser 

humano, e como tal presente desde sempre na humanidade, expressa por uma 

infinidade de manifestações, mas sempre presente” (RICHTER : 2003, p. 122).  

Da mesma forma que a arte pode estar presente nos objetos do cotidiano, assim 

também os objetos do cotidiano podem estar presentes na arte de forma intencional. 

Como já vimos anteriormente em um grande número de exemplos, além dos 

famosos readymades Duchampianos, podem ser citados a Brillo Box de Andy 

Warhol, Lute de Carlos Zílio e Inserções em Circuitos Ideológicos – Projeto Coca-

Cola de Cildo Meireles. 

No entanto existe uma outra categoria de objetos, que foram criados sem a intenção 

de serem obras de arte, mas que são levados a serem expostos como se fossem. 

São eles o melhores comprovações da aproximação dos limites, ou melhor, da 

dissolução das barreiras entre a arte e a vida cotidiana. 

O exemplo mais próximo é o trabalho dos irmãos Campana. Sua mesa inflável foi 

desenvolvida como um objeto de uso, no entanto, hoje ela faz parte da coleção do 

Museum of Modern Art (MOMA) em Nova York, EUA, no Museum of Decorative Arts 

em Montreal, no Canadá, no Museu de Arte Moderna de São Paulo e no Don 

Edelman Foundation na Suíça. 
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Mesa inflável – 1995 – Manufatura MoMA, NY 
foto Andrés Otero 

Neste caso o deslocamento para os museus ocorreu diferentemente, pois não se 

trata de uma apropriação por outrem, como nos casos anteriormente citados. Desta 

forma, o que leva um objeto a ser selecionado e deslocado do cotidiano para um 

museu de arte? Não vejo outra resposta que não seja um coeficiente de arte 

sugerido por Duchamp. Coeficiente este que pode ser atribuído a capacidade dos 

designers criadores, que tiveram suas formações gestadas na arte, cultivadas no 

artesanato e finalmente amadurecidas no design. Design que, em seu processo 

criativo, não negligencia o caráter simbólico e a relação com a percepção de seus 

usuários. 

Considerações 

O objeto media relações entre os seres humanos e surgiu das necessidades do 

próprio homem, é criação dele, e como tal, está sujeito às suas determinações e 

atravessará todos os tempos servindo e habitando os territórios que lhes sejam 

designados por seu criador. O próprio caráter simbólico abordado, nada mais é do 

que uma conveniência e uma adaptação. Mas sua identidade servil torna-se também 

uma responsabilidade para quem os projeta e produz, sejam eles artistas, designers, 

engenheiros ou artesãos, pois é em suas mentes e em suas mãos que se encontra o 

destino da geração de objetos que cresce a cada dia atendendo a necessidade da 

indução do consumo do capitalismo vigente.  
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