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RESUMO 
Este artigo tem como objetivo apresentar e discutir a construção da série de cartazes digitais 
“Um cartaz para o fim do mundo” que está sendo produzida como parte da produção poética 
que compõe a dissertação de mestrado, ainda em andamento, no Programa de Pós-
Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de Pelotas. O desenvolvimento dessa 
série de cartazes busca compreender de que maneira o artista/designer ativista político 
pode despertar o interesse das pessoas para as temáticas ambientais através das mídias 
digitais no seu cotidiano. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
cartaz; design; arte; ativismo; meio ambiente. 
 
 
RESUMEN 
Este artículo tiene como objetivo presentar y discutir la construcción de la serie de carteles 
digitales "Un cartel para el fin del mundo", que está siendo producido como parte de la 
producción poética que constituye la tesis de maestría en curso en el Programa de 
Posgrado en Artes Visuales de la Universidad Federal de Pelotas. El desarrollo de esta serie 
de carteles que tratan de entender cómo el activista político artista/diseñador puede 
despertar el interés de las personas en temas ambientales a través de los medios digitales 
en su vida diaria. 
 
PALAVRAS CLAVE  
cartel; diseño; arte; activismo; medio ambiente. 
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Um cartaz para o fim do mundo 

“Um cartaz para o fim do mundo” é o nome de uma série de cartazes digitais que 

estão sendo produzidos como parte da produção poética que compõe a dissertação 

de mestrado, ainda em andamento, no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais 

da Universidade Federal de Pelotas – UFPel. O desenvolvimento desses cartazes 

busca compreender de que maneira o artista/designer ativista político pode despertar 

o interesse das pessoas para as temáticas ambientais através das mídias digitais. 

O design surgiu, e é ainda visto, como uma ferramenta para a produção padronizada 

de produtos “estilizados” em massa (DUARTE JÚNIOR, 2010). Entretanto, ele 

também possui uma função política. Neves (2011, apud BARROS, 2014, p. 3) afirma 

que ele pode ser utilizado como “ferramenta de questionamento e mobilização 

social, dedicado à difusão de ideologias e à busca de melhoria social”. Sendo assim, 

percebemos que o design é mais que um mero padronizador e pode mudar ou 

interferir no cotidiano das pessoas. No caso do ativismo político, ele pode agir sobre 

assuntos/problemas, como as questões relacionadas ao meio ambiente, tendo como 

fim mudanças sociais, mentais e ambientais. 

O entendimento de meio ambiente que buscamos explorar é mais próximo aquele 

definido por Guattari (2001) ao afirmar que não se pode pensar sobre o meio 

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

responsabilidade ética dos mesmos. 

Por intermédio desse viés, proponho uma reflexão sobre o design como ativismo 

político relacionando o meio ambiente com os contextos tecnológicos 

contemporâneos nas redes sociais por meio de produção de cartazes digitais de 

minha autoria, com o intuito de problematizar esse tema no cotidiano das pessoas. 

O início 

No começo do século passado, de acordo com Duarte Júnior (2010), tentou-se 

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

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

emergente sociedade industrial da época, criaram a escola Bauhaus.¹ 
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De acordo com Duarte Júnior (2010), esses pioneiros do design acreditavam que a 

praticidade e a beleza estética dos produtos industriais somados à revolução 

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

social. Mas, ao contrário do que esses idealizadores pensaram, o design foi assimilado 

pela ordem industrial e incorporado ao próprio processo de produção de mercadorias, 

reduzindo o papel dos designers atuais a meros padronizadores, ou seja, os designers 

de hoje têm que produzir projetos em um "estilo neutro" para que seus trabalhos 

possam ser consumidos em qualquer lugar e cultura sem gerar estranheza. Assim 

sendo, a produção dos designers atuais “não deve nunca expressar peculiaridades e 

idiossincrasias do desenhista, nem derivar-se de estilos tradicionalmente consagrados 

como expressão deste ou daquele povo” (DUARTE JÚNIOR, 2010, p. 151). 

Na contramão, Barthes (1968), em seu ensaio “A morte do autor” e Foucault (1969), 

com o livro “O que é o autor?”, retomam a discussão sobre a questão da autoria em 

diversas áreas. Rock (1996) apresentou alguns modelos de autoria como uma forma 

de emoldurar a questão do autor baseados em diferentes tipos de práticas utilizadas 

no design. Alguns dos exemplos emoldurados por ele podem ser entendidos como 

“livros de artista”, “poesia concreta”, “designers que usam a mídia do design em 

criações autorreferenciadas”, “publicações”, “ilustrações” e “ativismo político no 

design”. Todos esses exemplos são de trabalhos nos quais os designers 

transcendem a produção comercial orientada ao serviço ao perseguir projetos que 

são de caráter mais pessoal, social ou investigativo se aproximação muitas vezes 

das Artes Visuais. 

Em a "Obra aberta", ECO (2005) sugere que toda obra de arte é aberta, pois não 

comporta apenas uma interpretação, mas, sim, múltiplas. Ao pensarmos na leitura 

que um espectador faz de uma obra de arte podemos compreender que cada uma 

delas se configura em uma tradução poética de recriação, ou de tradução criativa. E 

se pensarmos que o design também é comunicação visual, pois se utiliza de 

elementos visuais como cor, imagens e signos, por exemplo, para transmitir uma 

ideia ou informação, podemos compreender que os cartazes aqui desenvolvidos 

também são obras abertas. 
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O ativismo político ambiental 

Segundo Batista e Zago (2010), o ativismo político é caracterizado pelas ações 

coletivas que demandam transgressão e solidariedade. Podemos compreender 

‘transgressão’ como a oposição a uma ou várias condições sociais visando a sua 

transformação; e ‘solidariedade’ como um coletivo de suporte mútuo em busca 

dessa transformação. Esses aspectos formam a base do que seria o ativismo: “o 

caráter coletivo-solidário guiado à mudança social” (BATISTA; ZAGO, 2010, p. 131). 

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

assinaram o manifesto FirstThingsFirst para que o design deixasse de ser visto 

unicamente como uma atividade mercadológica de incentivo ao consumo. Este 

manifesto, cunhado pelo designer britânico Ken Garland, pregava mudanças nas 

prioridades do design e tinha como objetivo chamar a atenção para os reais 

problemas da sociedade e sobre as reais responsabilidades dos designers. Tempos 

depois, em maio de 1968, um grupo de estudantes e trabalhadores de Paris, 

descontentes com a situação em que a França se encontrava na época, ocupou "[...] 

a Escola de Belas Artes de Paris e fez uso dos materiais lá disponíveis para imprimir 

cartazes de protesto, os quais fizeram parte de suas armas de luta” (BARROS, 

2014, p. 4). Esse grupo ficou conhecido como Atelier Populaire. 

 
Fig. 1 – Atelier Populaire (1968) 

Nesse sentido, para que o designer seja agente transformador, como no caso dos 

artistas e designers do Atelier Populaire, ele talvez não deva procurar a neutralidade 

ou procurar ser pouco singular em suas produções. Por isso, quando um designer é 
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autoral em suas produções, ou seja, quando “[...] a sua função de autor excede a 

sua própria obra” (FOUCAULT, 2001, p. 21), ele pode criar algo relevante para a 

sociedade e que não sirva meramente como ferramenta do capitalismo. Assim, o 

designer pode promover um trabalho com resultados mais artísticos, poéticos e 

capazes de subverter a lógica instituída. 

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

Paris-Clavel e François Miehe que, juntos, fundaram na França o Grapus, em 1970, 

"[...] um escritório (em francês, atelier) de design que, durante suas duas décadas de 

existência, nunca teve um cliente comercial" (BARROS, 2014, p. 5). 

O Grapus se manteve distante do mercado publicitário e trabalhou 
essencialmente com o domínio social, como associações, sindicatos, 
municípios, estruturas culturais e institucionais. Segundo as palavras 
de um dos sócios, “O Grapus foi um tipo de utopia que se realizou”. 
Seus trabalhos foram exibidos em mais de 20 países na Europa, na 
América e na Ásia, e o escritório recebeu diversos prêmios e 
distinções em concursos internacionais. (ibidem, p. 5)  

Esses pioneiros do design como ativismo político abriram as portas para que outros 

designers e artistas pudessem trilhar o mesmo caminho, trabalhando para melhorar 

a sociedade onde vivem e produzindo algo que fuja do padrão do mercado. 

Em sua pesquisa, Barros (2014) afirma que Boekraad identificou uma série de 

valores presentes nos trabalhos de Pierre Bernard e do estúdio Grapus; dentre os 

valores identificados um nos interessa mais: “Valor da natureza e do meio ambiente: 

a noção segundo a qual o homem está em uníssono com a natureza, o tema da 

biodiversidade, da natureza enquanto fonte de riqueza para a experiência humana e 

fonte de inspiração e felicidade” (BOEKRAAD, 2007, apud BARROS, 2014, p. 5). 

Essa pesquisa também vem com o intuito de tentar resgatar esses valores que 

permeiam o cotidiano das pessoas, principalmente o citado acima. 

A padronização mundial promovida pelo desenho industrial estende-
se por todos os setores da vida moderna, estando presente desde a 
configuração dos mais simples utensílios cotidianos, como uma 
caneta esferográfica descartável, até equipamentos eletrônicos e 
aeronaves. (DUARTE JÚNIOR, 2010, p. 151–152) 

Essa ubiquidade que o design contemporâneo se tornou faz com que seja, dele, 

parte da responsabilidade de propor soluções para os problemas que tem causado, 
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como, por exemplo, aqueles acerca do meio ambiente os quais, para Guattari, são 

questões que vão muito além do não desmatamento ou da não poluição de um rio. 

Apesar de estarem começando a tomar consciência dos perigos mais 
evidentes que ameaçam o meio ambiente natural de nossas 
sociedades, elas geralmente contentam em abordar o campo dos danos 
industriais e, ainda assim, unicamente numa perspectiva tecnocrática, 
ao passo que só a articulação ético-política – a que eu chamo de 
ecosofia – entre os três registros ecológicos (o do meio ambiente, o das 
relações sociais e o da subjetividade humana) é que poderia esclarecer 
convenientemente tais questões. (GUATTARI, 2001, p. 8) 

Ou seja, esse fator agrega valor à pesquisa, pois pensamos na produção 

considerando também o meio ambiente conjuntamente com o cotidiano das pessoas 

e também, torna-se imprescindível refletirmos sobre a responsabilidade que os 

artistas/designers devem ter em suas produções. 

Atualmente, questões relacionadas ao meio ambiente vêm sendo discutidas, a ponto 

de, em 2011, ser decretada a criação da Comissão Nacional para a Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável.2 De acordo com Canto e 

Almeida (2008), foi necessário esforço conjunto das ciências e da política ao longo 

dos últimos anos para começar a construir um meio ambiente global e particular no 

qual natureza e sociedade passassem a ser entendidas como unidade, e as pessoas 

começassem a se sentir responsáveis pelos problemas ambientais como, por 

exemplo, pelo aquecimento global. Pois, ao compreender que não é possível 

separar sociedade e natureza, e que isso configura o meio ambiente global em que 

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

ambiente é de todos, inclusive dos artistas e designers. 

À luz do exposto, surge o questionamento: como o artista/designer ativista político, 

pode contribuir para mudanças no cotidiano das pessoas acerca do tema meio 

ambiente? Por isso propus produzir uma série de cartazes, não com o intuito de 

resolver os problemas que o uso do design como ferramenta de padronização dos 

produtos para o consumo tem causado para a sociedade, mas com a intenção de 

problematização. Assim sendo, dialogo com as pessoas por meio desses cartazes 

digitais, nas redes sociais, tendo como uma das referências criativas o grupo Atelier 

Populaire3, além de buscar inspiração em outros artistas e designers que produziram 
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cartazes, como: Pierre Mendell, Jules Chéret e Shepard Fairey; ou que tratem de 

questões ambientais, como: Frans Krajcberg, Vik Muniz entre outros. 

Começo da problematização 

A presente pesquisa é caracterizada como estudo exploratório, pois, de acordo com 

Gerhardt e Silveira (2009, p. 35), “este tipo de pesquisa tem como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a construir hipóteses”. Para atingir os objetivos, inicialmente, lançamos 

mão de um levantamento bibliográfico que, para Gerhardt e Silveira (2009, p. 99), 

trata-se da “fase da pesquisa em que se recolhem informações documentais sobre 

os conhecimentos já acumulados acerca do tema da pesquisa”. Com base nisso, 

buscamos identificar autores, designers e artistas que tratem de: 

 1. design como ativismo político; 

 2. questões ambientais, como ativismo ambiental; 

 3. autoria no design. 

Após tal levantamento inicial, estamos em vias de identificar autores que abordem 

processos criativos que auxiliem teoricamente a produção da coleção dos cartazes, 

buscando dialogar o processo criativo aqui empregado com o de outros 

artistas/designers. 

Duarte Júnior lembra que hoje, no cotidiano das pessoas nos grandes centros 

urbanos, não existe: 

[...] mais afeto e aconchego, temerosa e apressadamente nossos 
passos cruzam os perigosos espaços de cidades poluídas, nossas 
conversas são estritamente profissionais e, na maioria das vezes, 
mediadas por equipamentos eletrônicos, nossa alimentação, feita às 
pressas e de modo automático, entope-nos de alimentos insossos, 
contaminados e modificados industrialmente, nossas mãos já não 
manipulam elementos da natureza, espigões de concreto ocultam 
horizontes, os odores que comumente sentimos provêm de canos de 
descarga automotivos, chaminés de fábricas e depósitos de lixo, e, 
em meio a isso tudo, trabalhamos de maneira mecânica e 
desprazerosa até o estresse. (DUARTE JÚNIOR, 2010, p. 20) 

Ciente disso, e preocupado com a melhor forma de atingir sensivelmente as 

pessoas, parafraseamos Milton Nascimento ao dizer que “todo artista tem de ir 
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aonde o povo está”.4 De acordo com Duarte Júnior (2010), não é mais nas ruas que 

as pessoas estão, pois as ruas têm se tornado mais cada vez um simples elo entre a 

casa e o compromisso. E se não é mais nas ruas, onde as pessoas estão? Em 

casa? No trabalho? Estão em ambos os lugares (ou em outros), mas conectadas na 

internet por meio de computadores e celulares, por exemplo. 

Nessa direção, escolhemos utilizar como principal ferramenta de comunicação às 

redes sociais, mais especificamente o Facebook, escolhido por: 

a) disponibilizar um espaço para o compartilhamento de cartazes digitais; 

b) possibilitar a criação de um perfil que será a identidade do projeto na rede; 

c) possuir um grande número de usuários5 o que aumenta a chances de 

atingir um grande numero de pessoas sem agredir o meio ambiente já que um 

cartaz exposto à ação e à degradação do tempo poderia gerar mais lixo e 

poluir visualmente ainda mais nossas já poluídas ruas. 

Na contramão, as redes sociais, para Batista e Zago (2010), são ambientes virtuais 

online nas quais o indivíduo comum pode realizar trocas comunicativas mediadas por 

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

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

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

como criadores de conteúdo. É possível compartilhar visões políticas, atividades 

diárias, entre outros, de forma horizontal sem a presença de qualquer intermediação 

de uma grande mídia. Esse espaço torna viável que qualquer assunto ou tema 

chegue mais rápido e atinja maior número de pessoas com interesses comuns. 

Em vista disso, publicaremos nossa produção na rede social de forma fracionada, ou 

seja, publicaremos os cartazes periodicamente, no decorrer de doze meses. 

Escolhemos esse período considerando o tempo necessário para a página repercutir 

no Facebook e, também por considerar que toda essa pesquisa será desenvolvida 

em um período de vinte e quatro meses. Salvo o cartaz que a seguir 

apresentaremos aqui, o processo de produção dos cartazes acontecerá juntamente 

com o de publicação. 
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Os cartazes de acordo com Gonzalez (2015), surgiram em meados do século XV. 

Com autoria de Saint Flour, eram manuscritos sem imagens e ficaram conhecidos 

como AllTypes. Entretanto, somente em 1860, mais de quatrocentos anos depois, o 

pintor Jules Chéret iniciou a produção de cartazes mais artísticos, expressando 

necessidades, interesses e opiniões. 

Para Gonzalez (2015, p. 1), "[...] o cartaz é visto hoje pelos profissionais da área 

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

mídia que deve ser rapidamente vista, compreendida e estimular a reflexão do 

público alvo". Ou seja, os cartazes são uma mídia que possibilita ao artista/designer 

comunicar-se com seu público alvo de maneira rápida e eficiente e, quando bem 

realizada, estimula a reflexão e problematização sobre diferentes temáticas como, 

por exemplo, o meio ambiente, tema central em discussões na atualidade. 

Como citado anteriormente, compreendemos o conceito de meio ambiente não 

como algo externo, dissociado da sociedade humana, onde “os humanos não são 

vistos como construtores do meio ambiente, mas como receptores de influências do 

meio natural” (CANTO; ALMEIDA, 2008, p. 2). Ao contrário dessa concepção, 

concordamos com Guattari (2001) que em seu livro, “As três ecologias”, alerta que é 

preciso cuidar nossas escolhas e as responsabilidades pessoais e profissionais. 

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

Sejam quais forem nossas decisões estamos conectados com o mundo. Ao 

cuidarmos de nós mesmos (ecologia mental), do outro (ecologia social) e do meio 

ambiente (ecologia ambiental), estamos cuidando do nosso planeta, pois esses três 

registros ecológicos são imanentes (GUATTARI, 2001). A partir dessa percepção, 

pode-se compreender que a atividade do design pode ser mais do que uma 

ferramenta da sociedade industrial para o consumo em massa; o design pode e 

deve ser uma ferramenta que contribui para mudanças sociais desde que o 
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profissional assuma a responsabilidade pelo quê está produzindo, trabalhando de 

forma ativa para resolução dos problemas ecológicos sociais, mentais e ambientais. 

O cartaz do fim do mundo 

Relacionamos o design como ativismo político com a questão da autoria no design 

dentro do campo das poéticas em artes, pois buscamos projetar cartazes digitais 

que fujam de um posicionamento pelo “estilo neutro” e padronizado, como no caso 

citado por Duarte Júnior (2010), além de aproximarmos do design como ativismo 

político de Pierre Bernard, Gérard Paris-Clavel e François Miehe, do estúdio Grapus, 

nossa primeira fonte inspiradora. 

Para criar e desenvolver a série de cartazes digitais aqui proposta, mais 

especificamente para criar e desenvolver o cartaz aqui apresentado empregamos a 

metodologia projetual do IDEO6, apresentada por Van Der Linden; Lacerda e Aguiar 

(2010) caracterizada pela não linearidade de seu processo, como pode ser 

observado na figura 2: 

 

Fig. 2 – Infográfico metodologia IDEO 

Ao analisarmos a figura acima podemos observar que o processo metodológico do 

IDEO envolve três fases de atividades, a inspiração, a idealização e a 

implementação. 
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O processo de design é mais bem descrito metaforicamente como 
um sistema de espaço do que como uma série pré-definida de 
passos ordenados. Os espaços demarcam diferentes tipos de 
atividades relacionadas que conjuntamente formam o continuo da 
inovação. O pensamento projetual parecer caótico para aqueles que 
o experimentam pela primeira vez. Mas ao longo de um projeto os 
participantes percebem [...] que o processo faz sentido e alcança 
resultados, mesmo se a sua arquitetura difere daquele processo 
linear, baseado em marcos, típico de outras atividades de negócios. 
(BROWN, 2008, p. 88 apud VAN DER LINDEN; LACERDA; AGUIAR, 
2010, p. 9) 

A primeira fase, denominada “inspiração”, corresponde às circunstâncias que 

motivam a busca de uma solução para um problema (nesse caso, trata-se de como 

projetar cartazes digitais que problematizem as questões ligadas ao meio ambiente 

no cotidiano das pessoas). E, para resolver essa primeira fase, buscamos imagens 

em bancos de imagens que mostrassem o problema do lixo (figura 3), e com as 

imagens encontradas criamos uma nova (figura 4) por meio de sobreposições, 

recortes e colagem configurando um grande lixão a céu aberto. 

 
Fig. 3 – Exemplo de imagens utilizadas 

 

 
Fig. 4 – Imagem construída 

 
A segunda fase, “idealização”, envolve brainstorm, desenvolvimento e teste de 

ideias que poderão levar a uma solução. Com a nossa nova imagem (figura 4) em 
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mãos, buscamos em livros, filmes, poesias e músicas alguma frase que a 

comtemplasse. Deparamos com o filme 2012, que trata sobre a profecia do fim do 

mundo para o povo Maia, onde eventos cataclísmicos ou transformadores 

aconteceriam no dia 21 de dezembro de 2012. Como 2012 já passou e, 

consequentemente, o fim do mundo, vivemos numa nova era de transformação do 

meio ambiente, de nossas mentes e da sociedade. Por isso, buscamos frases que 

avisassem que vivemos o fim dos tempos, ou que alertassem que o fim está 

próximo. Foi quando deparamos com imagens de pessoas segurando cartazes nas 

ruas avisando que o fim do mundo estava próximo. Duas dessas imagens que são 

mais antigas chamaram a atenção (figura 5), pois alertam sobre um problema futuro 

que pode ser o nosso presente. 

 
Fig. 5 – Fotos antigas de pessoas segurando cartazes 

<http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/8850657/The-end-of-the-world-is-nigh-or-
is-it.html> acessadas: 15/04/2016 

Utilizamos então a frase da foto como no original (The end of the world is near), e 

construímos um cartaz sobre a imagem do lixão a céu aberto que criamos, de modo 

que o cartaz instiga o observador a pensar que o fim está próximo e que ele não 

ocorreria de modo apocalíptico, mas, sim, devido às nossas ações.  

O princípio particular à ecologia ambiental é o de que tudo é possível 
tanto as piores catástrofes quanto as evoluções flexíveis. Cada vez 
mais, os equilíbrios naturais dependerão das intervenções humanas. 
Um tempo virá em que será necessário empreender imensos 
programas para regular as relações entre o oxigênio, o ozônio e o 
gás carbônico na atmosfera terrestre. [...] Desde sempre a "natureza" 
esteve em guerra contra a vida! Mas a aceleração dos "progressos" 



 

1918 O CARTAZ COMO PRODUÇÃO ÉTICO-ESTÉTICA: IMPLICAÇÕES POÉTICAS E AMBIENTAIS 
Renan Humberto Lunardello Fonseca / Mestrando PPGAV – UFPEL, Cláudio Tarouco de Azevedo / UFPEL,  
Lucia Bergamaschi Costa Weymar / UFPEL  
Comitê de Poéticas Visuais 

 

técnico-científicos conjugada ao enorme crescimento demográfico 
faz com que se deva empreender, sem tardar, uma espécie de 
corrida para dominar a mecanosfera. (GUATTARI, 2001, p. 52) 

A terceira fase, “implementação”, trata do lançamento para o mercado ou 

divulgação, no caso desse projeto trata-se da fase correspondente às postagens em 

redes sociais, que ocorrerá no dia cinco de julho, dia mundial do meio ambiente.7 

 

Fig. 6 – Cartaz inicial da série “Um cartaz para o fim do mundo" 
Autor: Renan Humberto Lunardello Fonseca 

 

Ao longo da dissertação, da qual esse artigo faz parte, as três fases metodológicas 

aqui expostas serão novamente exploradas, em particular as duas primeiras, de 

modo a refinar ideias e consequentemente novos caminhos. Desta maneira 

inferimos que, por meio do levantamento teórico aqui empregado e as experiências 

adquiridas, foi dado um passo em direção à realização do objetivo como o 

artista/designer ativista político. Este pode contribuir para mudanças no cotidiano 

das pessoas acerca do tema meio ambiente, pois pressupomos que esse artigo 

pode fornecer as bases para a produção da série de cartazes digitais autorais “Um 

cartaz para o fim do mundo”. 
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Notas 
1 Escola Alemã "Fundada em 1919 e tendo Walter Gropius como um de seus idealizadores, em seu âmbito foram 
desenvolvidos não só os princípios norteadores da arquitetura moderna, como os fundamentos do desenho 
industrial (ou design), que visava, através do trabalho de artistas plásticos, a produzir objetos de uso cotidiano 
(como cadeiras, mesas, abajures, etc.) com preocupações estéticas”. (DUARTE JÚNIOR, 2010, p.149-150) 
2 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7495.htm>. Acesso em: 
30/09/2015. 
3 De acordo com Barros (2014) o Atelier Populaire, é um dos primeiros grupos que fizeram uso do design como 
ativismo politico, usando de cartazes como parte de suas armas de luta. 
4

 Canção 'Nos Bailes da Vida', artista Milton Nascimento, lançada em 1981. 
5 No terceiro trimestre de 2014, a rede social Facebook, em nota para a imprensa revelou que o numero de seus 
usuários havia ultrapassado o numero de 1,35 bilhões no mundo. Disponível em: < 
http://codigofonte.uol.com.br/noticias/numero-de-usuarios-do-facebook-esta-quase-ultrapassando-a-quantidade-
de-pessoas-na-china>. Acesso em: 25/09/2015. 
6 Empresa internacional de design e consultoria em inovação, fundada em Palo Alto, Califórnia, em 1991. A 
empresa tem escritórios em Boston, Chicago, Londres, Munique, Nova Iorque, Palo Alto, São Francisco, Xangai, 
Singapura e Tóquio. 
7 O Dia Mundial do Meio Ambiente foi estabelecido na Conferência de Estocolmo e passou a ser comemorado 
todo dia 05 de junho. Tem como objetivo principal chamar a atenção de todas as esferas da população para os 
problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais. 
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