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“Há muitas formas de perceber uma linguagem e seus contextos
criativos, assim como há também muitas formas de investiga-los.
Contudo há uma experiência subjetiva no cerne de cada leitura”.
(Christine Mello, 2008, P. 75)
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RESUMO

A presente pesquisa tem como objeto de investigação o estudo das Edições de
Colecionador e seus impactos criativos no século XXI. O propósito é observar o
redimensionamento do design contemporâneo mediado pelas questões do afeto
e da experiência. Nesse contexto, a presente pesquisa tem como objetivo
problematizar indagações como as relações entre o design e as práticas
participativas da convergência midiática na atualidade. O design é um dos
grandes responsáveis pelo processo de significação do produto pois se
posiciona de uma maneira colaborativa, estabelecendo com seu público pontos
de contato e espaços de interação mais amplos. O design amplia a noção
do objeto ao deslocar o seu sentido para a experiência promovendo, desta
maneira, relações sociais e trocas de afetos entre sujeitos em uma cultura
participativa e compartilhada. Para entendermos este processo analisaremos as
Edições de Colecionador visando estabelecer os processos sígnicos e de
geração de experiência, que tornam estas edições não um produto
mercadológico e sim um objeto híbrido componente de um processo cultural da
sociedade e comunicacional para um público. Para refletir sobre isso utilizamos
como aportes teóricos campos interligados entre si como a teoria dos afetos de
Baruch Espinoza, transmitida por Gilles Deleuze (2002), associada a abordagem
semiótica de Charles Sanders Peirce pelo viés de Lúcia Santaella (2002) e
Charles Willian Morris (1976). Pela comunicação e design estudamos questões
do pensamento e linguagem do design por meio de Décio Pignatari (2008) e
Villém Flusser (2007). Pela teoria das mídias abordamos a convergência
midiática e seus processos de hibridização especialmente por meio de Henry
Jenkins (2006) e Lúcia Santaella (2002). Em relação à análise poética das
Edições de Colecionador refletimos a abordagem das extremidades de Christine
Mello (2008).
Palavras-Chave: Comunicação; Edição de Colecionador; Design; Experiência;
Linguagens Híbridas.
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ABSTRACT

This present research object the study of the Collector's Edition and its
creative impact on the twenty--first century. The purpose is to observe the resizing
of contemporary design by issues of affection and experience. In this context the
present research aims to discuss questions such as the relationship between
design and participatory practices of media convergence today. The design is
largely responsible for the product process of signification and is positioned in a
more collaborative manner, and with his public contact points and broader
interaction spaces which motivates and promotes the creation of communities of
interest in a global network sharing that create ample opportunities for
experience and exchange of affection. To understand this process we analyze
the Collector's Edition to establish the sign processes and generation experience
that make these issues not a marketing product, but a hybrid object component
of a cultural process of society and communication to an audience. To reflect on
this use as theoretical contributions interconnected fields each other as the theory
of affects of Baruch Spinoza, transmitted by Gilles Deleuze (2002), associated
with semiotic approach of Charles Sanders Peirce the bias Lucia Santaella
(2002) and Charles William Morris (1976). The communication and design
studies to questions of thought and language of design through Pignatari (2008)
and Villem Flusser (2007). The theory of media approach to media convergence
and their hybridization processes especially by Henry Jenkins (2006) and Lucia
Santaella (2002). Regarding the poetic analysis of Collector's Editions reflect the
approach end of Christine Mello (2008).

Keywords: Communication; Collector's Edition; Design; Experience; Hybrid
languages.
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1. INTRODUÇÃO

As inovações trazidas pelo século XXI estabelecem uma cultura das redes
onde as relações intersubjetivas e os processos colaborativos estão acentuados
no plano da vida e da comunicação, visto que a contemporaneidade traz
mediações tecnológicas que alargam as linguagens, ampliando assim os níveis
de experiência sensória. Logo, a linguagem, a cultura e a tecnologia
constituem a tríade de fatores que influenciam diretamente as manifestações do
design e do comportamento social.
É neste cenário integrado em rede que o design contemporâneo traz
questionamentos e propõe um novo modo de experimentar o mundo, onde por
meio da percepção e da diversidade de linguagens estabelece uma primazia das
experiências sensórias em relação aos aspectos funcionais de um objeto. Nessa
vertente, de acordo com Décio Pignatari (1975, p.15) o designer é capaz de
perceber e/ou criar novas relações e estruturas de signos.
Em seu processo projetual, os designers utilizam-se de linguagens
simbólicas para materializar formas de expressão para o pensamento e
estimular emoções e cognições, éstas se estabelecem principalmente pela
composição de uma estrutura estética aplicada em um produto, o que implica
numa relação dialógica além dos aspectos funcionais. Como afirma Pignatari
(1975, p.14), “toda relação que se estabelece entre duas coisas estabelece um
vínculo de alguma ordem que é expresso em termos de linguagem”, e o
estabelecimento deste vínculo faz com que o design também seja um processo
comunicacional, pois ainda segundo Pignatari (1975, p.16) a comunicação pode
ser definida como “resposta discriminada ou selecionada a um estímulo”. No
entanto, a comunicação não é apenas uma resposta, mas a relação estabelecida
pela transmissão de estímulos e pela provocação de respostas.
O ato de comunicar significa partilhar elementos ou modos de vida e está
intrinsecamente relacionado com os aportes culturais e tecnológicos de uma
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sociedade. Assim, é natural estabelecer relações entre cultura e tecnologia onde
mudanças entre estas duas áreas interferem propriamente nos meios
comunicacionais, na linguagem e nas formas que interagimos com elas.
Consequentemente se estabelecem novas relações comportamentais entre
indivíduos, meios e sistemas, assim como desdobramentos entre várias áreas
que lidam com os processos comunicativos. Lúcia Santaella comenta em Cultura
e artes do póshumano que:
Observamos uma interessante transição com o surgimento de um novo meio
de produção de linguagem e de comunicação: primeiro o novo meio provoca
um impacto sobre as formas e meios mais antigos. Num segundo momento,
o meio e as linguagens que podem nascer dentro dele são tomados por
artistas como objeto de experimentação. (2010, p.187)

Na passagem da modernidade para o mundo contemporâneo, a
“tecnologização” da comunicação e da cultura possibilitaram a explosão das
redes de informatização, assim os meios do nosso tempo passaram a estar nas
tecnologias digitais, nas hibridizações e nos constantes trânsitos das linguagens
heterogêneas que se articulam umas nas outras numa complexa rede de
organização. Com o advento das novas mídias e as fronteiras entre os diversos
meios tornando-se cada vez mais tênues, ocorre a possibilidade de uma maior
flexibilidade na escolha dos meios de produção e comunicação.
De uma maneira geral, no que concerne esta pesquisa desenvolvida com
base na rede de relações entre comunicação e o design, compreender estas
transições tecnológicas é trazer questionamentos e colocar em debate as novas
ações dos processos de percepção e cognição oriundas das tecnologias
contemporâneas. É também, estabelecer relações do design com os novos
formatos midiáticos, dos fluxos e trocas de informação e na mudança
comportamental do indivíduo. Como afirma Christine Mello (2008, p.58) “as
novas tecnologias introduzem diferentes problemas de representação, abalam
antigas certezas no plano epistemológico e exigem a reformulação de conceitos
estéticos”.
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Outro fundamento que chama a atenção para o desenvolvimento deste
estudo é a reflexão a cerca do processo de convergência midiática descrita por
Henry Jenkins (2006) em seu livro “Cultura da Convergência”. A premissa da
convergência é vista como um estado de comunicação no qual existe a
participação ativa de grupos de pessoas que se relacionam através das mídias e
dos objetos. Portanto, persiste nesta cultura um caráter fundamental de
interação onde o design contemporâneo, em sua ação como linguagem,
organiza objetos capazes de mobilizar comunidades em torno de um mesmo
propósito. No caso, desenvolver a compreensão e acrescentar ideias a estes
objetos, caracterizando-os como mediadores de ações colaborativas e
compartilhadas.
Por outro lado, essa realidade reposiciona o pensamento do consumidor,
pois o público ganha poder no espaço da intersecção entre os velhos e novos
meios de comunicação. As mídias tradicionais e as mídias atuais se misturam e
coexistem em um processo mútuo no qual se apresentam como participativas e
interativas, isto propicia ao público fazer parte ativamente desta organização.
Assim, ciente desta conduta o design se comporta como um sistema distendido,
onde os indivíduos tornam-se protagonistas de um sistema de criação
colaborativo, isto é, o público e o design fazem parte do processo de
desenvolvimento do produto concedendo-lhes uma autoria cooperativa.
São nestas redes de compartilhamento que se situam o universo da
sociabilidade, no qual se estabelece o fortalecimento de uma economia afetiva
que orienta consumidores de bens simbólicos e criadores midiáticos em torno da
expansão de novas formas narrativas. Nesse quadro, o afeto exerce uma forte
influência na formação da avaliação geral de um objeto. Essas experiências
sensíveis, atendem mais aos apelos afetivos que os racionais, pois atuam na
integralidade e nos aspectos subjetivos do indivíduo. Neste sentido, os estudos
sobre afetos de Espinosa por meio de Deleuze (2002) estabelecem pontos
importantes na compreensão do indivíduo como um ser que sofre constantes

18

afecções, seja pelo meio ou por um objeto e consequentemente absorvem as
ressonâncias que isto causa.
Assim, a presente pesquisa compreende o diálogo entre o objeto de
consumo e o seu público-alvo com ênfase na relação da experiência que se
instaura entre sujeito e objeto mediante a perspectiva da comunicação, da
semiótica e da cultura de acesso. O objeto escolhido são as Edições de
Colecionador pelo grande potencial sígnico que permeiam estes objetos e por
deterem uma linguagem híbrida que expande a noção de experiência além de
um corpo e espaço trazendo a ele uma multiplicidade de vozes. Ademais,
observamos os trânsitos da Edição de Colecionador na arte como interface, na
qual os trabalhos artísticos nesse meio também são provenientes de contextos
criativos estabelecidos pela cultura digital. Neste sentido, os estudos sobre as
poéticas estéticas e as manifestações artísticas de Christine Mello (2008) se
tornam relevantes para o trabalho.
Enfim, observamos o plano da experiência coletiva da Edição de
Colecionador e sua ressignificação expandida, uma perspectiva do múltiplo
pensando na expansão a partir da leitura e sociabilidade que faz com que o
objeto se torne parte de uma rede muito mais complexa, uma rede de sujeitos
em torno destes produtos. Nesse contexto, o design é um dos grandes
responsáveis pelo processo de ressignificação do produto e se comporta de uma
maneira colaborativa, quando se processa a partir da realidade cultural e
tecnológica, estabelecendo com seu público uma relação de produção de
sentidos com pontos de contato mais amplos. Dessa forma, a pesquisa reflete
novas perspectivas de abordagem e discussão sobre a ressignificação de
produtos híbridos como suportes para novas experiências.
As Investigações, os questionamentos, as preposições, as experimentações
e resultados foram organizados nesta Dissertação de Mestrado da seguinte forma:
No capítulo 1 - Design e Convergência Midiática- observamos que a

19

linguagem, a cultura e a tecnologia são elementos indissociáveis do processo de
comunicação, logo para entender o design contemporâneo e suas relações com
o meio, com seu público e objeto faz-se necessário uma análise cronológica
destes elementos. Abordamos o design como uma linguagem através das
preposições de Décio Pignatari (1975) e traçamos um breve histórico de suas
evoluções ao longo das décadas e suas principais influências e manifestações,
principalmente em relação às linguagens híbridas. Portanto, discorremos sobre
os processos híbridos e da convergência das mídias por Henry Jenkins (2006) e
a influência destes processos nas linguagens dos objetos e como o design se
apropria disso na produção de novos signos.
No capítulo 2 - As Edições de Colecionador- explanamos a forma que se
estruturam estas edições especiais. Para este objetivo, foram realizadas uma
análise da dimensão semiótica utilizando as teorias de Charles Sanders Peirce
pelo viés de Charles Willian Morris (1976) e Lúcia Santaella (2002). Assim como,
utilizamos os pressupostos sobre afeto e afecções de Baruch Espinoza a partir
de Gilles Deleuze (2002). Também discorremos a respeito das pesquisas sobre
os procedimentos criativos observados pela estética contemporânea por
Christine Mello (2008) e como elas influenciam nas edições permitindo
contaminações que ampliam seus diálogos com outras linguagens e articulam
uma nova poética.
No capítulo 3 - Design e Experiência Compartilhada- analisamos os
desdobramentos das Edições de Colecionador e como elas se constituem reflexo
de uma cultura participativa. Esta cultura caracteriza-se pelas práticas
interativas, especialmente pelas trocas de afeto e experiência determinadas pela
criação de comunidades mobilizadas por um grupo de indivíduos, que tem como
conexão as Edições de Colecionador. Por este viés, exploramos como se
comportam os fenômenos de unboxing pelos youtubers, os encontros e
compartilhamentos em sites especializados e fóruns, até os encontros coletivos
nas lojas físicas, relacionando pontos do comportamento e manifestação do
design nesta cultura colaborativa.
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CAPÍTULO 1
DESIGN E
CONVERGÊNCIA MIDIÁTICA
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1. Design como Linguagem
Os novos ditames que a cultura digital e de acesso estabelecem na
sociedade geram questionamentos sobre o design, tanto no processo de
concepção de produtos, como em sua relação com os consumidores. Pois, o
universo contemporâneo é uma experiência singular na qual exerce influência
sobre o design, e propõe um novo modelo de experimentar o mundo. Diante
disso, percebemos que o estudo do design desde a antiguidade até a
atualidade é intrinsecamente ligado a linguagem, assumindo muitas vezes um
caráter heterogêneo que a própria linguagem manifesta. Esta característica
estabelece no design uma expansão de seus sentidos, adquirindo muitas vezes
um caráter polissêmico devido à pluralidade de seus conceitos e atribuições.
O objetivo desta pesquisa não é explorar as nuanças deste transcurso
nem a epistemologia do design, mas estabelecer ao longo de um estudo
relações entre os processos comunicacionais, mídia e consumidor em uma cultura
digital cada vez mais influente e que produz cada vez mais inquietações no
cotidiano de profissionais da área de comunicação, marketing e design.
[...] o nosso século é o século do planejamento, do design e dos designers:
o desenho industrial e a arquitetura passam a ser estudados e projetados
como mensagens e linguagens;; escritores, poetas, jornalistas, publicitário,
músicos, cineastas, produtores de rádio e televisão, desenhistas, pintores e
escultores começam a ganhar a consciência dos designers, forjadores de novas
linguagens (PIGNATARI, 2008, p.19).

Iremos assim, abordar alguns ensejos necessários para compreender o
design e suas acepções como importante atividade técnica, criativa e
comunicacional. Estabelecendo uma cronologia de suas ações ao longo do tempo
até chegarmos em sua configuração atual, que é o design tratado sob outra
perspectiva. Um ponto de vista além de atividade prática e funcional, ou seja,
o design expandido como corpo e experiência de contato que gera
desdobramentos para além do próprio design, e que através de objetos como as
Edições de Colecionador estabelece relações de afeto e identidade cultural.
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A prática do design como atividade técnica remotam ao início do século
XVIII ante a transição dos métodos de produção artesanais para a produção
continuada das máquinas estabelecidas pela revolução industrial. Com o passar
das décadas, o design sempre foi associado a produção de objetos funcionais,
estéticos e também dotados de comunicabilidade, todos inseridos em um
sistema de produção e consumo. Com a importante contribuição da escola
Bauhasiana1 norteando o design ao construtivismo soviético e sistematização
alemã, o design passa a emergir estruturado em uma base plenamente racional
e funcional onde a proposição principal era o sistema de organização.
No entanto, ao final do século XX, como consequência de diversas
transformações de âmbito social e da modernização dos sistemas de produção
pós--industrial, era de se esperar mudanças na ordem de discutir e estruturar o
escopo dos produtos do design, visto que, o design em seu campo molda o
ambiente material criado pelo homem, influenciado por aspectos culturais,
sociais, ambientais, tecnológicos e econômicos.
Nesta conjuntura, a racionalidade funcionalista Bauhasiana foi se
desfazendo progressivamente dando lugar a completa liberdade de criação que
aliada aos novos aportes tecnológicos e instrumentais da eletrônica, foi
gradativamente ultrapassando os limites da liberdade projetual instigando à
criatividade, elemento este fundamental no exercício do design contemporâneo.
Já no início do século XXI percebe-se a ampliação das possibilidades do design,
passando por alternâncias de diretrizes projetuais, ora pautadas nos aspectos
racionais e funcionais ora pelas funções práticas, estéticas e simbólicas do objeto.
Esta transfiguração vem autenticar o que alguns teóricos contemporâneos
como Richard Buchanan2 estabelecem sobre o design, uma área indissociável da

1

A Bauhaus foi uma escola alemã de design, artes plásticas e arquitetura fundada em 1919 pelo
arquiteto alemão Walter Gropius (1883-1969), a escola foi precursora da idéia de que a forma
devia obedecer à função, e a aparência estética de um objeto deveria ser determinada pelo fim a
que se destina. O designer deve dar alma aos produtos mortos feitos por uma máquina”
GROPIUS,Walter. Programm des Staatlichen Bauhauses (1919)
2
BUCHANAN, Richard. Declaration by Design: Rhetoric, Argument, and Demons- tration in
Design Practice. Design Issues, v.2, n.1, Dec 9, 1985. p.4-22
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cultura e da sociedade. Buchanan propõem analisar os produtos e processos do
design a partir de outro ponto de vista para além da sua perspectiva externa
(forma, função, materiais e processos produtivos), mas de sua perspectiva interna,
ou seja, dos elementos que os tornam persuasivos e influentes: ethos, pathos e
logos.3
Assim, o design passa a absorver além das mudanças socioculturais
oriundas do modernismo, influências da arte, contaminando-se por vários estilos
artísticos e adquirindo soluções formais com forte valor estético. Arte e design
acabam se sobrepondo produzindo novas sensações. Esta coexistência entre
elementos da Arte e do design criam uma realidade própria, uma aliança composta
por multiplicidades que são uma das principais características das Edições de
Colecionador. Como bem afirmam Deleuze e Guattari “Arte não se torna design
e tão pouco design se torna arte, mas ambos entram em uma relação de movimento
e repouso em uma zona de indiscernibilidade.”(1992, p.225)
Muitos movimentos artísticos passam a promover inspirações criativas para
o design, como a ornamentação fluída da Art Nouveau (1890-1912), a estética
maquinista da DE STIJL (1917-1931), a arte distorcida do Expressionismo (19051925), as formas geométricas do Cubismo (1907-1914) e a tipografia como
experiência visual pelo Dadaísmo (1916). Com isso, amplia-se a intervenção de
outras disciplinas como a arquitetura, as artes plásticas, a música e o cinema que
influenciam o design a se estabelecer não mais apenas como exercício de uma
atividade técnica pautada à produção de objetos em série, mas também uma
linguagem criativa que visa estabelecer significado e qualidades aos objetos,
processos e serviços estabelecendo conexões com a sociedade no qual eles
foram formados. Lucy Niemeyer, em Elementos da Semiótica Aplicados ao design
exemplifica esta relação do objeto do design onde propõe:

3

Ethos, Pathos e Logos são os três aspectos fundamentais das provas retóricas ou meios de
persuasão segundo o filósofo Aristóteles (384-322 a.C), são caracterizados respectivamente
pelas particularidades do orador em influenciar o processo de persuasão, o apelo ao lado
emocional do público-alvo e ao conteúdo do discurso ao uso da lógica.
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O produto carrega expressões das instâncias de elaboração e de produção:
cultura e tecnologia. Quando ele entra em circulação, além de portar essas
expressões, passa a ser também um elemento de comunicação, sendo assim
suporte de mensagens aos seus usuários” (2003, p.15).

Dessa maneira, o design passa a se estabelecer como linguagem a partir
do momento que se torna um sistema onde o homem comunica suas ideias e
sentimentos, e que este sistema perpassa barreiras da língua, do espaço e do
tempo. Luiz Fiorin (2009, p.8) afirma em Linguagem e ideologia que “a
linguagem é um fenômeno extremamente complexo, que pode ser estudado de
múltiplos pontos de vista, pois pertence a diferentes domínios”. Desta forma, o
design é unidade que se utiliza de um sistema de signos capaz de produzir um
numero ilimitado de signos, já que a linguagem é ressignificada a cada contexto
e intencionalidade. Estes sistemas de significação concernem ao design o caráter
de linguagem. Ainda sobre linguagem Lúcia Santaella (2007) em O que é
Semiótica ressalta:
... que passemos aqui para a observação mais cuidadosa da extensão que
um conceito lato de linguagem pode cobrir. Considerando-se que todo
fenômeno de cultura só funciona culturalmente porque é também um fenômeno
de comunicação, e considerando-se que esses fenômenos só comunicam
porque se estruturam como linguagem, pode-se concluir que todo e qualquer
fato cultural, toda e qualquer atividade ou prática social constituem-se como
práticas sígnificantes, isto é, práticas de produção de linguagem e de sentido.
(2007, p.29)

Por conseguinte, podemos afirmar que design também é linguagem,
corroborando com este conceito Júlio Plaza (2003) em sua obra Tradução
Intersemiótica afirma que “o design é uma linguagem, e como linguagem é
elemento formador que capacita e potencializa experiências”. Experiências estas
vinculadas à ação de mobilizar uma grande quantidade de pessoas com o
propósito de desenvolver a compreensão e acrescentar sentidos a objetos,
ampliando-se no compartilhamento de experiências.
O design caracteriza-se como uma linguagem organizada por processos
de codificação em torno a constituir-se de uma rede de relações entre projeto,
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processo e produto, onde a experiência sensória é reflexo direto desta relação.
Para enriquecer a compreensão e importância destas relações recorro a
concepção Flusseriana4 sobre design. Nela, Flusser recorre a etimologia da
palavra “de-signar” para enquadrar o design tanto como substantivo tanto quanto
verbo, para o filósofo “...design significa aproximadamente aquele lugar em que
a arte e a técnica caminham juntas, com pesos equivalentes, tornando possível
uma nova forma de cultura” (FLUSSER, 2007, p.184). Flusser ainda observa que
o design e a comunicação são desdobramentos do processo da codificação da
experiência humana na vida, transformando significativamente as relações entre
homem, meio e natureza.
Outra fonte que subsidia a concepção flusseriana de design é aquela que
se encontra na sua máxima do mundo codificado de que resulta, por inclusão,
a codificação de toda experiência. Sem processos de codificação, o design
não poderia se realizar, pois a criação de um artefato, quando dá forma à
matéria, assim o faz pela mediação de conceitos e códigos específicos e
apropriados. (SANTAELLA, apud FLUSSER, 2007, p.5)

Com efeito, percebe-se que o papel do design se redefine como uma
atividade com alto nível de capacidade interpretativa de mensagens codificadas,
tornando-se assim uma potente força às necessidades comunicacionais, além
de, especialmente, estabelecer uma relação entre indivíduo e objeto que não se
encerram em si mesmo, expandem-se para o campo da experiência. Em virtude
disso,

a experiência

passou

a

ser componente fundamental para o

desenvolvimento de objetos, pois se mostra meio efetivo na adequação dos
produtos nos ambientes sociais e culturais que estão situados. Portanto, a
abordagem do design e experiência tratada nesta pesquisa se manifesta pelas
interações entre o homem, objeto e ambiente, como explica Nardelli:
Não se trata de enxergar os objetos como instrumentos facilitadores na
execução das tarefas do dias-a-dia, mas pensar as relações entre objetos
e indivíduos de maneira mais ampla para além da questão do uso, cuidando
de outras instâncias e formas de apropriação possíveis. (NARDELLI, 2007,
p.101)

4

FLUSSER, Vilém. O mundo codificado: por uma filosofia do design e da comunicação. 2007
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Ainda sob a perspectiva da experiência, Tim Brown (2010) presidente da
IDEO escritório de consultoria global classificada em 2010 como uma das 10
maiores empresas inovadoras do mundo, em sua obra Design Thinking aborda a
importância da experiência para o design.
O design tem o poder de enriquecer nossa vida envolvendo nossas emoções
por meio de imagens, formas, texturas, cores, sons e aromas. A natureza
intrinsicamente centrada no ser humano do design aponta para o próximo
passo: podemos utilizar nossa empatia e conhecimento das pessoas para
projetar experiências que criem oportunidades para o envolvimento e a
participação ativa. (BROWN, 2010, p.109)

Desta forma, pensarmos o design como uma linguagem, é considerarmos
o design como um mediador de experiências que produz e articula objetos e
sistemas de comunicação. Então, percebemos que é por ele que se dão nossos
processos de subjetivação e é por ele que se transcreve o nosso
reconhecimento do mundo. Em um sentido mais amplo, temos que o design não
só investe significados em seus objetos, mas também dá forma a veículos de
sociabilidade e experiência.
Esta reflexão a respeito do conceito de experiência e seus mecanismos
de atuação, requer uma análise mais profunda sobre o tema, portanto,
abordaremos esta questão no capítulo a seguir. De qualquer forma, para o
design, a princípio, a experiência trata-se da criação de ambiente ou objetos que
atuem no utilizador, intervindo em vários níveis, sensorial, emocional, racional
promovendo assim memórias positivas através de sua participação, seja ela
ativa ou passiva. Assim, podemos afirmar que temos dois elementos mediadores
desta relação: a experiência e o sujeito da experiência, uma como produto
intangível dotada de imaterialidade, mas que gera relações de contato que podem
ser permanentes e compartilhadas. A outra, como sujeito material que vivencia
a experiência e possibilita sua expansão.
É importante que se compreenda que esta relação está intimamente
conectada a cultura digital, aos processos comunicacionais e a convergência
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das mídias. Uma vez que, estes três fenômenos propiciam forte influência na
construção e no comportamento do design contemporâneo, modificando suas
relações com produtos, consumidores e a própria cultura, Santaella em seu livro
Da cultura das mídias a cibercultura menciona sobre as possibilidades desta
influência:
... há a convicção de que os meios de comunicação, desde o aparelho fonador
até as redes digitais atuais, embora efetivamente, não passem de meros canais
para a transmissão de informação, os tipos de signos que por eles circulam,
os tipos de mensagens que engendram e os tipos de comunicação que
possibilitam são capazes não só de moldar o pensamento e a sensibilidade
dos seres humanos, mas também de propiciar o surgimento de novos
ambientes socioculturais. (2010, p.17)

Em suma, abordar o design como uma linguagem nos possibilita
compreendê-lo como uma forma simbólica, uma mediação criativa e intelectual
pelo qual se passa nossa compreensão do mundo dentro de um contexto espaçotemporal definido. Esta linguagem representada também por signos ultrapassa
as barreiras territoriais, étnicas e da língua se estabelecendo nos processos
comunicacionais. Rosemari Viégas (2004, p.5) em Guia para estudos da
linguagem conclui que “a linguagem é um meio de comunicação que se
realiza por meio de sinais que são representados por palavras, signos, frases ou
gestos e com ela que se apreende o mundo contemporâneo”.
Conforme as definições e proposições articuladas anteriormente,
vislumbramos que a comunicação e a cultura veiculada pela mídia são aportes
intrínsecos para se estudar as manifestações do design contemporâneo e sua
relação com seu público, como afirma Muniz Sodré, em As estratégias
sensíveis:
O indivíduo e o mundo relacionam-se efetivamente por meio do tempo e
do espaço (base de toda comunicação concreta), que são quadros de
percepção mutáveis, de formas modificáveis segundo as variações da história
e da cultura. O bios midiático é uma transformação técnica do espaço-tempo,
adequada as novas estruturas e configurações da visa social. (2006, p.99)
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Compreender que o design é reflexo de uma cultura que se constitui
fenômeno mutável ao longo dos tempos, é entender o quanto conhecer a
passagem das culturas do moderno ao pós-moderno torna-se importante para
entendermos as manifestações do design, e como o objeto do design se desloca
de uma função técnica e assume uma multiplicidade de vozes. Para este fim,
cabe expormos alguns recortes históricos das transições culturais ao longo da
história, pois como estabelece Asa Briggs5 “seja qual for o ponto inicial, as
pessoas que trabalham com comunicação e estudos culturais devem levar em
consideração a história; e que aos historiadores cumpre levar em conta a
relevância da comunicação. “ (BRIGS e BURKE, 2004, p.19).
1.1 Intersecções da cultura: do moderno ao pósmoderno
Com o advento da modernidade no século XX, os modos de vida
apresentados por esta, desprenderam-nos de uma maneira sem precedentes
dos ditames tradicionais de ordem social. O surgimento da cultura de massas a
partir da rápida difusão dos meios de comunicação como o jornal, a fotografia, o
cinema o rádio e a televisão tiverem um forte impacto social, dissociando as
fronteiras de uma cultura elitizada para uma cultura popular. Porém, antes de
traçarmos um panorama das particularidades da cultura de massas, é
apropriado exploramos o conceito epistemológico da palavra cultura e suas
relações com a sociedade.
As definições para o termo cultura são numerosas. Segundo o teórico
Douglas Kellner

6

(1995,p.11,) “a cultura, em seu sentido mais amplo, é uma

forma de atividade que implica alto grau de participação, na qual as pessoas criam

5

BRIGGS, Asa & BURKE, Peter, Uma história social da mídia: Jorge Zahar RJ, 2004.
KELLNER, Douglas, A cultura da Mídia São Paulo, 1995. Douglas Kellner eu sua tese, realiza
uma análise teórica a cerca de discussões concretas sobre algumas das formas mais populares e
influentes de cultura contemporânea veiculada pela mídia. Oautor desenvolve uma abordagem
multidimensional dos estudos culturais, que alarga esse campo e o abre pra várias disciplinas. Sua
tese é que na mídia se encontra hoje a forma dominante de cultura, forma que nos socializa e nos
fornece material de identidade.
6
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sociedades e identidades”. Já de uma maneira mais assertiva, Santaella (2010,
p.31), comenta que “a cultura é a parte do ambiente que é feita pelo homem”.
Antropologicamente conceitua-se cultura como conjunto de crenças, valores,
normas, sanções, símbolos, linguagens e tecnologias que compartilham os
membros de uma sociedade e que os distingue de outros. Esta relação entre o
homem e seu meio é constante e progressiva, fazendo com que a cultura atue
nos indivíduos, evidenciando e cultivando suas potencialidades e capacidades
de fala, ação e criatividade.
Retomando nossa abordagem das fases culturais, para facilitar a sensível
passagem de uma cultura à outra ao longo das décadas, adotamos a
classificação das eras culturais pela ótica de Santaella (2010) que as dividiu em
6 tipos de formações: a cultura oral, a cultura escrita, a cultura impressa, a
cultura de massas, a cultura de mídias e a cultura digital. Sendo as três ultimas
particularmente relevantes à nossa pesquisa. Necessário frisar que estas
culturas, embora tenham importantes especificidades uma das outras, não
devem ser tratadas de forma separada, pelo contrário, elas convivem atualmente
em um sistema de misturas onde cada uma atua com caracteres que lhes são
próprios. Além do mais, a característica de convivência entre as culturas acaba
por formar um fenômeno muito distinto: a convergência de mídias, sendo esta
uma das marcas registrada de nossa cultura atual e influenciará o design
contemporâneo.
Por mídias entende-se como bem conceitua Arlindo Machado (2014),
“toda informação que os meios de comunicação em massa (rádio, televisão,
internet, revistas, etc.) nos apresentam por meios de tecnologias da
comunicação e da informação”. Assim, temos a emergência da cultura das mídias
que se caracteriza principalmente pelas linguagens, símbolos, imagens, sons e
vídeos em conjunção com as tecnologias de informação e comunicação.
Estas características inerentes à cultura das mídias reverberaram em
várias atividades artísticas, profissionais e de entretenimento, especialmente na
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atividade do design, e possibilitaram uma grande revolução na concepção e
manipulação de linguagens graças a digitalização e compressão de dados.
Segundo BRIGGS & BURKE (2004) “A digitalização, foi um processo unificador,
logo começou a ficar corriqueira, assim como o conteúdo global com que iria
operar. Na década de 1980, contudo, as discussões políticas sobre tecnologia
implicavam a convergência e a multiplicidade”.
Logo, com o processo de digitalização é possível traduzir, manipular,
armazenar, reproduzir e distribuir digitalmente qualquer mídia ou linguagem,
produzindo o fenômeno que vem sendo chamado de convergência de mídias.
Esta convergência de tecnologias propicia o deslocamento da dinâmica natural
dos processos culturais no mundo material em entendimento com as dinâmicas
virtuais da cultura do ciberespaço7. A convergência estabelece pontos
significativos de contato com as redes de computadores e a internet propiciando
um espaço aberto para uma multiplicidade de atividades interativas e de
democratização da comunicação. Reavivando nosso avanço histórico, o
encadeamento do regime cultural inicia--se no início do século XX, com o acesso
pela população ao consumo dos meios de comunicação- representados pelo
cinema, o rádio, a imprensa e a televisão- homogeneizaram os padrões da
cultura, caracterizando assim o conceito da Cultura de Massa.
Diferente do que o termo possa sugerir “cultura de massas” não é um tipo de
cultura que surge espontaneamente das próprias massas, e nada tem a ver com
as manifestações artísticas e sociais genuinamente populares. A cultura de massa
é a consequência dos processos de produção industrial da cultura – aos quais os
membros da Escola de Frankfurt nomearam “Indústria Cultural” – que é
transformada em mercadoria, padronizada e amplamente veiculada para a
sociedade em geral pelos meios de comunicação de massa, como televisão, cinema,
rádio e jornal (KELLNER, 2001, p.74).
7

Por ciberespaço, Santaella (2010) define como sendo uma realidade multidirecional, artificial ou
virtual incorporada a uma rede global, sustentada por computadores que funcionam como meios
de geração e acesso. Nessa realidade, da qual cada computador é uma janela, os objetos vistos
e ouvidos não são nem físicos nem, necessariamente, representações de objetos físicos, mas
têm a forma, caráter e ação de dados, informação pura. Michael Benedikt (1993) acrescenta que
“é certamente uma realidade que deriva em parte do funcionamento do mundo natural, físico,
mas que se constitui de tráfegos de informação produzida pelos empreendimentos humanos em
todas as áreas: arte, ciência, negócios e cultura (Benedikt 1993: p.116).
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A modernidade trouxe dinamismo, sua recombinação em formas e
tecnologias que permitem o desencaixe dos sistemas sociais arcaicos
incentivando o deslocamento das relações e atividades sociais de contextos
locais de interação e sua reestruturação, onde o moderno o artesanal e o industrial
mesclam-se em tecidos híbridos caracterizando os novos ditames da próxima
era cultural.
Já no fim dos anos 1970 e início dos anos 1980, articulam-se fenômenos
que remetem a mais uma fase cultural. Com o advento da revolução da eletrônica
e o desenvolvimento do transistor, inúmeros dispositivos foram criados a fim
de registrar, transmitir e gravar em tempo real sons e imagens. Isso possibilitou
rearranjos e misturas entre linguagens e meios que funcionam como um
multiplicador de mídias. A cultura das mídias se ocupou principalmente dos
hibridismos entre os meios de comunicação, na produção de mensagens
também de caráter híbridas dispersas nas mídias comunicacionais. Esta nova
dinâmica se revela na aceleração do tráfego de informações, das trocas e das
misturas entre múltiplas formas, estados, tempos e espaços da cultura.
Para Santaella (2010), a cultura das mídias deve ser entendida como uma
interação entre inúmeros códigos e processos de sentido cultural que atuam em
cada uma das mídias e, que por consequência, produz no receptor dessas
mensagens efeitos de comunicação e percepção totalmente singulares. Kellner
(2001) ainda é mais abrangente ao ressaltar que a cultura das mídias acarreta
uma série de transformações no âmbito cultural devido principalmente ao
desenvolvimento dessas novas tecnologias midiáticas que conferem maior
autonomia ao indivíduo e, ainda inaugura uma dinâmica que possibilita aos seus
consumidores a escolha entre produtos simbólicos alternativos.
Há uma cultura veiculada pela mídia cujas imagens, sons e espetáculos ajudam
a urdir o tecido da vida cotidiana, dominando o tempo e o lazer, modelando
opiniões políticas e comportamentos sociais, e fornecendo o material com
que as pessoas forjam sua identidade. (...) A cultura veiculada pela mídia
fornece o material que cria identidades pelas quais os indivíduos se inserem
nas sociedades tecnocapitalistas contemporâneas, produzindo uma nova forma
de cultura global. (KELLNER, p.9, 1995)
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Em meados dos anos 1 9 90, os trânsitos entre os meios de comunicação
e mídias tornam--se cada vez mais flúidos. As multiplicações destes meios
aceleram os processos híbridos alargando cada vez mais as dinâmicas
culturais. Como bem caracteriza Nestor Canclini 8 (p.310,1997) “Na cultura tudo é
mistura”. Nota- se aqui que é evidente a noção de mistura, com o propósito de se
criar algo novo.
As hibridações nos levam a concluir 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; os filmes, os vídeos e canções que narram
acontecimentos de um povo são intercambiados com outros. Assim as culturas
perdem a relação exclusiva com seu território, mas ganham em comunicação
e conhecimento. (CANCLINI, 1997, p. 311)

Tendo em vista a heterogeneidade das novas formas de consumo
cultural, entendem-se máquinas fotográficas, videocassetes, CDs, videogames e
televisão, não era de se estranhar o aumento da exigência do público ante esta
multiplicidade de alternativas de meios e mídias, assim estabelece-se um terreno
fértil para a emergência da cultura digital. Por fim, já no século XXI em um
cenário repleto de reorganizações, interstícios e instabilidades midiáticas, emerge
com a relevância a cultura digital, configurada pela manifestação dos
computadores que foram os dispositivos precursores ao acesso de uma extensa
rede integrada mundialmente: a internet. Santaella explora as grandes
implicações que este fenômeno causou nas relações sociais:
O momento explosivo para isso se deu quando o computador se uniu às
redes telecomunicacionais o que resultou em algo único na história das
mídias tecnológicas. Os cérebros dos computadores antes fechados em bancos
de dados com acesso limitado deslocaram-se para as periferias, para a
extremidade inferior da hierarquia, para o terminal do usuário, para o recinto
do cliente, assim como se deslocarão a qualquer momento para a tela dos
televisores. (2010, p.21)

Na cultura digital reúnem--se um intricado conjunto de fenômenos que tem
como principal característica a digitalização dos meios e a proliferação dos meios
de comunicação em uma velocidade quase que instantânea. De fato, como afirma
_________________________________________
8

CANCLINI, Nestor, Douglas, Culturas híbridas. São Paulo (1997)
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Hayles (1996b, p. 259, 270), a informação se tornou a grande palavra de ordem,
circulando como uma moeda corrente. Mediados pelos avanços tecnológicos o
computador abre a possibilidade de conversão de linguagens e informações.
Estes novos computadores associam simultaneamente em uma mesma
linguagem universal: texto, som, imagem e vídeo. Ainda em relação aos avanços
tecnológicos, a digitalização e a condensação de dados consentem que as
diversas mídias sejam traduzidas, manipuladas, armazenadas e reproduzidas.
Pelo viés do público em geral, à medida que o usuário vai aprendendo a interagir
com os dispositivos digitais viabilizados pelo computador, transmutam-se
consideravelmente seus hábitos, assegurando ao indivíduo uma autonomia e
discernimento de escolhas em relação à informação.
Uma diferença significante entre informação e bens duráveis está na
replicabilidade. Informação não é uma quantidade conservada. Se eu lhe
dou informação, você a tem e eu também. Passa-se aí da posse para o acesso.
Este difere da posse porque o acesso vasculha padrões em lugar de
presenças. É por essa razão que a era digital vem sendo também chamada de
cultura do acesso, uma formação cultural está nos colocando não só no seio
de uma revolução técnica, mas também de uma sublevação cultural cuja
propensão é se alastrar tendo em vista que a tecnologia dos computadores
tende a ficar cada vez mais barata. (SANTAELLA, 2010, p,28)

Cabe aqui mencionar a repercussão que a interlocução destas culturas
exerce nas três extensões de nossa formação social: econômica, política e
cultural. Os novos norteamentos alteraram os paradigmas tradicionais, pois
deslocaram um sistema baseado na manufatura de bens materiais para outro
relacionado primordialmente na produção e distribuição da informação. Como já
vimos, a partir dos processos de globalização e do surgimento das novas
tecnologias como o computador e a internet, os processos de encaixe
característicos da modernidade, ganharam um novo ritmo e passaram a se
reverberar em grande escala ao longo de todo o globo, ou seja, tornaram-se
cada vez mais replicáveis.
As estruturas e processos centrais das sociedades modernas foram
deslocados, a sociedade contemporânea passou a demandar constantes
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mapeamentos e remapeamentos, principalmente devido à intensidade e a
velocidade das mudanças. Esta sociedade tornou-se totalmente midiatizada, e a
troca de informações em tempo real e sem restrições físicas de distancia fez com
que

a

acessibilidade

às

informações

crescesse

exponencialmente.

A

globalização e as tecnologias de informação dão origem à cultura da virtualidade
real onde a exposição midiática torna-se cada vez mais sem limites, explorando
e produzindo novos modos de experiência e subjetividade.
Nesta análise histórica sobre o processo evolutivo da cultura mediada
pela tecnologia e pela informação, percebemos que a cultura de massas, cultura
das mídias e a cultura digital foram colaborando entre si, convivendo atualmente
em um amálgama que aparentemente parece ser sútil em suas diferenciações,
pois ajudaram a moldar o comportamento sociocultural da sociedade
contemporânea. Diversos autores têm mediado suas pesquisas e lançado teorias
sobre os embates que as eras culturais estabeleceram na sociedade, em relação
a estas abordagens aos estudos culturais mencionamos produções de cunho
político social, filosóficas e até psíquicas, teóricos como Canclini (1997), Kellner
(1995), Jenkins (2006), Rudiger (2002), Santaella (1992) e Trivinho (1999) entre
outros se põem a estudar os fenômenos relacionados aos fenômenos
midiáticos, culturais, deslocando-o para o ciberespaço ou cibercultura.
De fato, existe um amplo espaço de interação entre homem e máquina
que está ressignificando os meios de comunicação e com ele a cultura. As
consequências dessas tecnologias para a comunicação são remarcáveis, e estas
reflexões e inquietações devem ser estudadas a fim de entender melhor estes
processos, pois influenciam fortemente comportamentos e áreas como o design.
Os estudos culturais se encontram em um campo novo e aberto, em um constante
processo de construção e reconstrução, a partir deles é possível compreender
como fenômenos como a convergência das mídias interveem no design
contemporâneo servindo como mecanismo de ampliação das relações de
experiência entre objeto e comunidade.

35

1.2 Tempos de Convergência
A convergência é um fenômeno fruto da expansão da cultura digital, ela
torna--se viável e estendida principalmente pela capacidade de digitalização e
compressão dos meios de informação e comunicação. O termo convergência,
apesar de parecer atual, começa a ser difundido desde a década de 1980 e foi
empregado por teóricos como Ithiel de Sola Pool - professor do instituto de
Tecnologia de Massachussets - que em 1983 qualificou as mídias como
“tecnologias da liberdade”. Pool (1983) denominou o termo convergência ao
desenvolvimento tecnológico digital, à integração de texto, números, imagens,
sons e a diversos elementos na mídia. Já na mesma década de 1980 D.L
LeMahieu (1988), escreve em seu livro A Culture for Demorcacy um capítulo
intitulado Visão e som: estudos da convergência. Outro teórico que também
aborda os estudos da convergência é Jeremy Black (1994) em seu livro
Convergence ou Divergence.
Em 2006, Henry Jenkins, pesquisador na área de comunicação e mídias,
doutor em comunicação e professor da universidade do sul da Califórnia,
publicou uma importante obra intitulada Cultura da Convergência, no qual propõe
compreender o mundo pela concepção das novas mídias, do consumo e da
interação. Jenkins observou que as novas transformações de âmbito midiático
com a apropriação de diferentes linguagens propiciando a abertura de extensos
caminhos rumo à interatividade,
O conceito de convergência9 para Jenkins (2006) se pauta na
convergência midiática, isto é, no fluxo de conteúdos através de múltiplas
plataformas. Com isso, ele aborda que as novas mídias mudaram o estilo da
comunicação, possibilitando a existência de um novo ambiente em que as
características informacionais dos meios de comunicação de massa se misturam

9

Jenkins recorre ao cientista político Ithiel de Sola Pool (1983), a quem ele atribui à delineação
do conceito de convergência como “um poder de transformação dentro das indústrias midiáticas”
(JENKINS, 2006:35)

36

criando fortes pontos de conexão. Deste modo, o consumidor passa a influenciar
diretamente no seu conteúdo, ou seja, outrora de mero observador o consumidor
adquire uma relevância mais direta, passando a assumir o papel de emissor,
divulgador e manipulador de conteúdos, contribuindo no “que” e “como” deve ser
elaborada a mensagem, a linguagem e a plataforma midiática. Santaella (2004)
aborda o fenômeno da convergência como um fenômeno global em contínuo
deslocamento.
Através da digitalização e da compressão de dados que ela permite, todas
as mídias podem ser traduzidas, manipuladas, armazenadas, reproduzidas e
distribuídas digitalmente produzindo o fenômeno que vem sendo chamado de
convergência de mídias. Fenômeno ainda mais impressionante surge da
explosão no processo de distribuição e difusão da informação impulsionada
pela ligação da informática com as telecomunicações que redundou nas redes
de transmissão, acesso e troca de informações que hoje conectam todo o
globo na constituição de novas formas de socialização e da cultura que vem
sendo chamada de cultura digital ou cibercultura (SANTAELLA, 2010, p. 60)

Desta forma, a cultura da convergência não se limita apenas às novas
mídias, ela deve ser compreendida também como fenômeno de transformação
cultural, pois para Santaella (1999) “cultura e comunicação são processos que se
relacionam intimamente, porque fenômenos culturais são também fenômenos
comunicativos”. Com a convergência, atinge-se um nível de comunicação onde
oportuniza a integração de vários indivíduos formando universos e pensamentos
direcionados a um sentido ou objeto, ou seja, para Jenkins uma das principais
características desta cultura é a interação dos indivíduos através das mídias e a
forma como isso incentiva os consumidores a procurarem novas informações
e conexões. “A convergência acontece nas mídias (...) e parte para a produção
coletiva de significados” (Jenkins, 2006:31). Na esfera atual da comunicação isso
se estabelece entre a coexistência das mídias tradicionais com as mídias atuais
que são mais participativas e interativas.
Uma das ideias relacionadas ao conceito diz respeito ao fluxo de conteúdos
por meio de várias plataformas midiáticas, mas também abrange a
“cooperação entre as múltiplas indústrias midiáticas, a busca de novas
estruturas de financiamento (...) e o comportamento migratório da audiência,
que vai a quase qualquer lugar em busca das experiências de entretenimento
que deseja” (JENKINS, 2009, p. 377).
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Necessário esclarecer, que na convergência entre velhas e novas mídias,
entre mídias corporativas e mídias alternativas passa-se a estabelecer não uma
relação de substituição, mas sim de mistura e colaboração, onde neste espaço
caracteriza-se um processo mediador muito importante denominado de
hibridização. Christine Mello10 (2008) em sua obra Extremidades do Vídeo
aborda a questão da convergência entre mídias:
A reconfiguração da noção de circuito midiático entre mídias analógicas e
digitais corresponde a um novo tipo de conduta, a uma nova configuração
estética, ou que doravante denominamos como poéticas híbridas, resultantes
do fenômeno da convergência das mídias. Tal questão pode ser determinante
na constituição de uma forma particular de articulação sensória e de novas
realidades expressivas. (2008, p.208)

A hibridização como uma linguagem constitui-se um fenômeno que
permeia há tempos nos sistemas de linguagem, seu entendimento se caracteriza
desde misturas de materiais, linguagens, suportes, meios e culturas como
esclarece este processo nunca se constitui de forma estática, está sempre na
fluência de novos planos, ações e perspectivas, é como afirma Canclini:
A hibridização e a convergência de mídias são processos de intersecção,
transações e diálogos; envolvem movimentos de trânsito e provisoriedade e
envolvem também tensões dos elementos híbridos convergentes, partes que
se soltam e não chegam a fundirem completamente. Uma teoria não-ingênua
de hibridização é inseparável de uma consciência crítica de seus limites, o que
não é deixa, ou não querem ou não podem ser hibridizado. (1997, p293)

O objetivo deste trabalho não se limita em aprofundar demasiadamente
pelos aspectos históricos de sua origem e nem nas relações semânticas que o
hibridismo representa nas diversas áreas em que ele está associado, mas nos
desdobramentos que este fenômeno adquire na contemporaneidade associado
principalmente no campo da criação do design e nos processos comunicacionais,
que utilizam uma maior possibilidade de linguagens.

10

Christine Mello aborda em seu livro Extremidades do Vídeo (2008) um estudo sistematizado
sobre o diálogo entre o vídeo e as artes visuais. Seu trabalho traz abordagens como
convergência das mídias, poéticas híbridas e a experiência do vídeo no campo da arte
contemporânea, com ênfase na produção artística na passagem do século XX para o XXI.
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Pelo processo de convergência das mídias e com a possibilidade concreta
das máquinas digitais mais ágeis e potentes, que administram um acervo
maior de informações, é possível obter na atualidade um contexto de
linguagens bem mais híbridas e heterogêneas. (MELLO, 2008, p131)

Assim, observamos que as incursões às linguagens híbridas deslocam e
movimentam o design a uma dimensão temporal associando-a a uma
experiência singular, vivenciada e compartilhada. Para compreendermos a
respeito de como se desenvolvem estes sistemas híbridos, abordaremos suas
manifestações na linguagem e no próprio design que manifesta o híbrido através
da linguagem dos produtos, difundidos por meio de formas, funções e signos.
1.3 Hibridismo

Híbrido, hibridismo ou hibridização passou a ser um termo mais
comumente usado nos anos de 1980, quando foi abordado de forma mais notória
a partir dos estudos a respeito das miscigenações entre as sociedades
contemporâneas

latino-americanas.

Este

estudo

foi

desenvolvido

pelo

antropólogo Néstor Garcia Canclini (1989) em seu livro Culturas Híbridas. Com o
tempo, a hibridização ou hibridismo passou a abarcar não só as diversas mesclas
interculturais abordadas por Canclini, mas também passou a tangenciar as formas
contemporâneas da linguagem. Como já abordado nesta pesquisa, a
digitalização dos meios contribuiu consideravelmente para que muitas formas de
linguagens na contemporaneidade pudessem se manifestar em modelos
combinados e complexos. Esta característica como afirma Santaella configura
um sistema híbrido, isto é, “significa linguagens e meios que se misturam,
compondo um todo mesclado e interconectado sistema de signos que se juntam
para formar uma sintaxe integrada”. (SANTAELLA, 2010, p.135).
Para o campo do design como linguagem, a hibridização proporciona
descobertas no campo da percepção, da criatividade e das experimentações
entre linguagens. Elas perpassam barreiras criativas e possibilitam que não só
os designers, mas também artistas, músicos e performáticos utilizem do
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amálgama de materiais e inúmeros outros meios de suportes para estabelecer
novos paradigmas. Relevante apontar que no plano das práticas artísticas as
experimentações de processos híbridos tiveram bastante influência e ainda
estabelecem fortes relações com o design. Esta conjuntura auxilia a estabelecer
com o público, relações afetivas no plano da experiência, por tanto se faz
necessário apreender quais articulações que as práticas artísticas híbridas
estabelecem com o design.
As incursões artísticas com os processos híbridos denotam desde a arte
moderna, foram frutos de um momento de perturbações nos conceitos de arte,
caracterizou-se em um processo contínuo de construção e desconstrução de
métodos e linguagens, como afirma Richard Wollheim em A Pintura como Arte,
já no século XX os artistas adotavam elementos heterogêneos em suas obras:
A pintura e as condições para seu exercício passariam então a sofrer muitas
alterações com decorrer dos séculos. Mudanças nos materiais, na escala
física dos trabalhos, na avaliação social da pintura, nas convenções vigentes,
nas mútuas expectativas do pintor e do público, em uma miríade de coisas.
(WOLHEIM, 2002, p.39).

Como exemplo, o Cubismo11 configurou-se como um dos primeiros
movimentos a introduzir materiais diversos na composição de suas obras,
caracterizando sua segunda fase como fase sintética. Em sua constituição eram
usadas madeiras, jornais, caracteres tipográficos, peças de objetos do cotidiano
e tintas. As novas possibilidades artísticas proporcionadas pelo hibridismo- ainda
que artesanal- fez com que os artistas buscassem novas experimentações, esta
atitude que saia do convencional não era apenas ao acaso, era uma forma por
parte dos artistas de confrontar o sistema convencional da arte, estabelecendo
fortes críticas às convenções artísticas formalistas da época.
Alguns nomes como Marcel Duchamp (1887-1968) foram os precursores
da Arte Conceitual12 que tinha como premissa principal a valorização das ideias e

11

O movimento artista Cubista surgiu na França em 1907, caracterizou--se pela representação do
mundo de uma forma descompromissada em relação a estética real dos elementos. Artistas
como Pablo Picasso representavam a natureza e ambiente por meio de figuras geométricas.
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reflexões a partir da obra mais que o produto material em si. Duchamp idealizou
no início do século XX uma proposta artística que ele conceitua como Ready
Mades. Nesta proposta o artista escolhia objetos e utensílios que eram
produzidos em série pelas indústrias, e o manipulava-os a fim de fazerem parte
de sua composição artística. O caráter híbrido aplicado por Duchamp fazem
possui percepções além do caráter estético como se posiciona Michael Archer13:
(...) ao desconfigurar espaços habituais, transforma em arte um objeto do
cotidiano ao mesmo tempo em que levanta outros pontos de vista nos espaços
institucionais. (...) Trata-se de uma interferência do espaço de exposição na
percepção do objeto, e vice-versa. É justamente esse curto circuito entre arte
e vida que revela o espaço institucional como criador de valores e
concepções. (ARCHER, 2010,p.37)

Nesta perspectiva, percebemos que a hibridização é utilizada como forma
de representação crítica com o propósito de levar à reflexão, quebrar
paradigmas e chamar a atenção aos verdadeiros conceito de arte, não como o
produto final em si, mas como manifestação de uma linguagem e pensamento
que se relaciona ao seu público através da sua subjetividade.
Com o tempo, diversos outros artistas adotaram a postura de se contrapor
às convenções, artistas americanos buscavam inspiração na vulgaridade urbana
e trouxeram para a produção de suas composições materiais de diversas
naturezas, artistas como: Andy Warhol (1928-1987), Robert Rauschenberg
(1925-2008) e Roy Lechtenstein (1923-1997) dentre outros, foram os precursores
da arte popular, intitulada Pop Art.

12

Arte conceitual foi um movimento artístico que iniciou na década de 1960, sua principal
característica era abrir mão do formalismo e rigor estético das obras para se concentrar mais nas
ideias e conceitos, ou seja valoriza--se mais a ideia que a obra proporciona do que o próprio
produto. Suas expressões abrangeram a fotografia, o vídeo, os textos, as performances, a
música entre outros elementos das linguagens artísticas. (ARCHER,2001)
13

ARCHER, Michael – Arte contemporânea: Uma história concisa;; tradução Alexandre Krug,
Valter Lellis Siqueira. – São Paulo: Martins Fontes, 2001.
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Figura 01: Roda de bicicleta (1913) e “a fonte” (1917) obras de Marcel Duchamp, à direita
escultura cubista de Pablo Picasso (1960) Fonte: deviantart.com

Difundida nos anos de 1960, a Pop Art tem como proposta a arte como
comunicação direta com o seu público, por isso se aproxima da vida cotidiana
por meio de signos e símbolos retirados do imaginário da cultura de massa.
Artistas como Robert Rauschenber (1925-2008) se expressam através da
articulação de mídias comunicacionais como material para composição, dentre
estas: fotos de revistas, imagens sobrepostas, fotografia, pintura e serigrafia.
Outro expoente da Pop Art foi o pintor e cineasta americano Andy Warhol
(1928-1987) que fez incursões

artísticas a fim de expressar sua crítica ao

consumo exagerado da população. Utilizou em suas obras diferentes matrizes
de linguagens como ilustração, vídeo, cinema, performance e música,
ressignificando, em outro contexto, a imagem até então um objeto industrial de
consumo (Fig. 02-Tomato Soup), agora obtendo um novo sentido, transformada
em signo de uma cultura e uma obra de arte.

42

Figura 02: “Retroactive 1” (1964) obra de Robert Rauschemberg e a direita imagem com
alguns trabalhos de Andy Warhol (1962).

Com o passar dos anos sistemas híbridos passaram a ser utilizados em
outros campos, principalmente pelo design, que muitas vezes se apropria da
linguagem das manifestações artísticas para compor e articular seus processos
criativos em torno do produto. Christine Mello afirma que:
“Os artistas que trabalham com as poéticas híbridas evidenciam uma teia
de sentidos capaz de produzir infinitas possibilidades criativas e processos
fecundos de intersemiose na arte”. ... “o híbrido por natureza, passa a ter a
habilidade de recodificar as experiências contemporâneas e transitar no âmbito
das mais diversas expressões” (2008, p:04,201).

Na ressignificação do objeto como arte, o híbrido implica na articulação de
linguagens que foram sendo influenciadas pelas tecnologias digitais, como
afirma Santaella (p.44,2010) “cada período da história é marcado por meio de
produção de linguagens que lhe são próprios”. Logo, é passível de entendimento
que quando novos meios surgem seus potenciais e usos, ainda que obscuros
devam ser explorados. Elementos como texto, imagem e som matrizes da
linguagem são manipulados digitalmente por meio dos computadores e
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utilizados de formas mais diversas e rápidas nos meios comunicacionais. Assim,
linguagens passam a ter um caráter de fluidez em seu movimento que passam a
complementarem-se umas às outras em uniões, sobreposições, separações,
são denominadas de “linguagens líquidas” Santaella (2010).
Ainda no campo da estética, as hibridizações e os aportes digitais abriram
aos artistas e designers novos horizontes para exploração de novos territórios
da sensorialidade. Estes territórios abrangeram a fotografia, o vídeo, os textos,
as performances, a música entre outros elementos. Propiciaram assim, misturas
e contaminações impulsionadas pelos avanços tecnológicos da nova cultura. Por
estas contaminações podemos usar a definição de Christine Mello, que define
o termo como:
A contaminação é um tipo de ação estética descentralizada em que o vídeo
se potencializa como linguagem a partir do contato com outra linguagem (...) se
associando com outros campos artísticos como no caso dos diálogos do vídeo
com a música, com a dança, com o teatro, com a literatura e ambientes urbanos.
(...) em suas contaminações, o vídeo amplia seus diálogos com outras
linguagens na construção de um discurso dialético. (2008, p.137)

A propósito de nossa pesquisa, o design é influenciado por todas estas
intervenções que a cultura digital e as novas estéticas híbridas possibilitam.
Podemos assim, de forma assertiva considerar que se o design se manifesta
como linguagem, e que na contemporaneidade todas as linguagens assumem
um caráter híbrido, concluímos que todo produto do design também se constitui
como um sistema híbrido.
Por fim, o design contemporâneo passa a reconfigurar sua relação de
diálogo com o objeto, já que adquire um empirismo de sensibilidade que se
identifica a este objeto, possibilitando-o preservar uma multiplicidade de sentidos
e criando uma nova lógica do design e da estética do objeto. As Edições de
Colecionador

representam

esta

lógica,

pois

são

produtos

do

design

contemporâneo provenientes de linguagens híbridas e da convergência entre
mídias, desse modo, serão apropriadamente analisadas no capítulo a seguir.
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CAPÍTULO 2
AS EDIÇÕES
DE COLECIONADOR
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Capítulo 2 – As Edições de Colecionador

No primeiro capítulo, contextualizamos o campo do design e como ele se
manifesta ante as transformações na esfera da cultura e da tecnologia.
Observamos que não só o design, mas os sistemas comunicacionais e as próprias
linguagens sofrem influências significativas pela cultura digital além dos
processos de convergência e hibridização. O que pretendemos explorar, neste
segundo capítulo, é como se estabelece a relação entre este objeto, resultado
do design contemporâneo, com foco na amplitude de seus desdobramentos. Ou
seja, objetiva-se menos a leitura da Edição de Colecionador como um produto
mercadológico ou ferramenta de marketing e mais na leitura do objeto como um
processo cultural em constante diálogo com o seu público, pelos diversos meios
materiais e virtuais.
Para elucidar esta influência, analisaremos de forma crítica um conjunto de
Edições de Colecionador- produzidas nos anos 2000- observando as principais
transformações ocorridas na linguagem do design e como ela se estabelece
articulando a produção de sentidos. A Edição de Colecionador é uma derivação
das edições especiais ou edições comemorativas que começaram a se popularizar
nos anos de 1980. Estas edições tinham como principal diferencial a linguagem
visual e estética mediadas principalmente pelas embalagens, um dos elementos
mais

representativos

do

produto.

As

embalagens

sofreram

mudanças

significativas ao longo das décadas, devido especialmente à sua reestruturação
pelo design a partir da utilização de linguagens híbridas. Sendo assim, faz-se
relevante explanar a dimensão deste percurso.

2.1 Das embalagens às edições especiais
As embalagens em seu processo de evolução histórica passaram a
incorporar funções além das suas primordialmente estabelecidas como
transporte, armazenamento e composto do marketing, este compreendido como
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processo integrante da cadeia produtiva do design. Sendo assim, segundo Fábio
Mestriner15 observa-se que houve uma evolução das embalagens que passaram
por um novo processo de significação a partir do momento que “a mercadoria
separa-se de sua imagem, assim como a embalagem de seu ‘corpo’, vindo a ser
mais importante que ele”. (MESTRINER, p.25 2002). Portanto, a embalagem
acaba atuando como um corpo autônomo, pois sua estética exponencial oriunda
da linguagem visual contribui para a aquisição do produto que ela representa.
Podemos afirmar que a linguagem visual da embalagem institui na
mesma uma função de comunicação, uma função estética e um forte canal de
valorização do produto e de seu posicionamento no mercado. Ao design
compete à construção e manipulação da linguagem através da capacidade da
associação de signos e ícones. O uso destes signos é diversificado e
multifuncional sofrendo a influência das linguagens empregadas pelo designer, e
também do comportamento sociocultural do público ao longo do tempo. Como
afirma Fábio Mestriner:
O design é um componente fundamental na constituição das embalagens e
tem ainda a função cultural de expressar o estágio de desenvolvimento da
cultura material de um povo. Numa casa humilde pode não haver muitos objetos
e equipamentos domésticos, mas certamente haverá uma porção de
embalagens utilizadas não só para conter os produtos que embalam, mas,
muitas vezes, a função de objetos utilitários” (MESTRINER, 2002, p.26)

As primeiras incursões na linguagem e consequentemente nos processos
comunicativos da embalagem datam ainda no primeiro decênio do século XX,
período no qual os estilos pitorescos e a utilização de imagens se tornaram
recorrentes. Em 1910, as empresas de cigarros lançaram os cartões rígidos com
gravuras para colecionar, sendo um primeiro diferencial da embalagem como
componente visual de um produto. Com esta nova perspectiva estética, ocorreu
o aumento da procura pelas embalagens de cigarro. A partir disso, o design
começou a interferir esteticamente em outros produtos além do cigarro, como
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Fábio Mestriner. Design de Embalagem: curso básico. São Paulo: Prentice Hall, 2002
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por exemplo os perfumes que passaram a usar o estilo moderno do movimento
artístico Art Nouveau com seus arabescos e tipografia estampados em rótulos de
café e caixa de doces influenciando os consumidores que passam a dar mais
credibilidade na aparência da embalagem como representação da qualidade do
produto.
Em 1914, com o advento da Primeira Guerra Mundial, a tecnologia
possibilitou o uso de novas técnicas e materiais para as embalagens, os rótulos
sofreram diversas atualizações artísticas acompanhando os movimentos
artísticos vigentes como a art decó. Na década de 1930, os designers passaram
a explorar em suas embalagens artes gráficas e materiais como plástico,
alumínio e papelão.
Com o surgimento do supermercado na década de 1950, intensifica-se a
competitividade entre produtos influenciando consideravelmente a linguagem
visual das embalagens. As grandes lojas de conveniência e redes de
supermercados foram enfraquecendo gradativamente as pequenas mercearias,
aumentando a necessidade de produtos facilmente identificáveis nas prateleiras
do supermercado. Como afirma Fábio Mestriner (2002, p.16) “... a venda de
produtos no sistema de autosserviço obrigou a uma completa reformulação na
função das embalagens”. (...) “A embalagem deveria fazer tudo isso sozinha”,
pois deveria substituir completamente o papel do vendedor da mercearia. Com o
advento da televisão a publicidade começa a transformar a embalagem em
instrumento de vendas em conjunto como os anúncios na televisão. É o processo
de transformação da imagem como produto de valor. Em seus estudos sobre as
marcas no mercado global, Isleide Fontanelle16 afirma que:
A década de 1950 viu emergir uma das grandes novidades tecnológicas do
século XX , a televisão e com ela, um “vendedor eletrônico na sala de jantar”.
Na indústria, a explosão de produtividade gerava produtos massificados e uma
urgente necessidade de diferenciá-los. É o momento que começa a se pensar
na “imagem” através de uma forma de anúncio comercial que passava a
descolar a imagem do seu produto. (FONTENELLE, 2004, p. 185)
16

Isleide Fontenelle, O nome da marca, McDonald’s fetichismo e cultura descartável, Boitempo,
São Paulo, 2002.
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Assim, as imagens que muitas vezes eram desenhos ou ilustrações
passaram a ser substituídas por fotografias mais realistas dos produtos,
proporcionando um maior apelo pelos atributos do próprio produtos. A utilização
da fotografia como construção da linguagem da embalagem estabeleceu de
forma Intencional um aumento da reação de desejo do consumidor. Neste
momento, também se inicia o processo de representação entre o perfil do produto
com o estilo do consumidor através de estruturas gráficas e imagens
representativas.
A era da modernidade marcou a nova fase do consumismo incentivando
os anúncios publicitários. A década de 1960 representava a multiplicidade de
produtos e variedade de tecnologias de suporte como refrigeradores, freezers e
máquinas de refrigerante. O surgimento das franquias FastFood ampliaram as
possibilidades de escolha dos diversos produtos alimentares, aumentando
consideravelmente a concorrência e a necessidade de um design diferenciado,
esta relação acabou por influenciar os hábitos alimentares e preferências dos
consumidores.
Com o estabelecimento das identidades visuais das empresas houve uma
grande evolução no design gráfico, que passa a utilizar logotipos e famílias
tipográficas para compor a identidade visual da marca. Os designers passam a
usar os diversos recursos técnicos e de linguagem no objetivo não apenas de
identificar uma mercadoria, mas principalmente transmitir uma mensagem e
valores desta identidade, utilizando de associações visuais ou referências visuais
literais às marcas dos produtos.

[...] Não por acaso, os anos de 1960 foram os tempos áureos da produção
de imagens, que passaram a se tornar mais importantes que o próprio produto,
ao ponto em que, hoje, interessa desenvolver o produto para uma imagem
e não mais o contrário. (FONTENELLE, 2004, p. 186)

Ainda nos anos de 1970, a influência de vários estilos artísticos torna-se
atividade cada vez mais recorrente na composição das embalagens, como
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exemplo, as linguagens e estilos da Pop Art foram e ainda são bastante
exploradas pelo design. Este fenômeno permite delinear uma noção do design
em seu processo de expansão da experiência estética do objeto. Por outro
lado, a própria comunidade artística ciente da importância da embalagem como
elemento de consumo em massa, utiliza-a como objeto artístico, a exemplo da
lata de sopa Campbell’s, utilizada por Andy Warhol que a reconfigura como obra
de arte, são os trânsitos da embalagem na arte como interface.
Nas décadas de 1980 e 1990, as linguagens visuais aplicadas na
embalagem exploravam mais a versatilidade da arte gráfica contemporânea.
Assim, a embalagem tanto pode explorar um momento com características mais
modernas, como em outro momento explorar os ditames da moda e dos
movimentos artísticos vigentes na sociedade. O design passa a estabelecer
gradativamente ideias inovadoras para as embalagens, ao ponto da mesma ser
considerada

um

signo

representativo

do

próprio

produto,

transmitindo

percepções de qualidade e valor.
Os processos de semiose que ocorrem nas embalagens são processos
de conexão do objeto com outros signos e com outras linguagens, que
absorvem no sistema simbólico uma informação nova ou uma nova relação de
sentidos. É por meio desta construção complexa de signos que estes processos
interconectam as embalagens com múltiplas ações criativas em um mesmo
objeto, são processos de transformação do design ligadas a um novo processo
de comunicação com seu público.
Com estas novas incursões estéticas do design reforçando a percepção
da embalagem, as empresas passam a investir grandes recursos na
comunicação e nos materiais de seus produtos e consequentemente na própria
embalagem. Neste momento, se inicia um processo de expansão das embalagens
colecionáveis, dos estojos especiais, das edições especiais e comemorativas
que passam a utilizarem de recursos visuais e materiais cada vez mais
diversificados.
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Figura 03: Exemplos da evolução visual das embalagens, Nívea e CocaCola Fonte:Google.

No início dos anos 2000, mediante as campanhas publicitárias e a
chegada de várias inovações tecnológicas, cresce a produção de rótulos
temáticos com ênfases em datas comemorativas. Esta estratégia mostrou ser
um dos principais diferenciais dos produtos que usavam latas de alumínio. A
metamorfose visual das latinhas temáticas trouxe uma versatilidade no objeto, o
design interfere na construção de novos códigos visuais, que juntamente com o
produto incorpora novos atributos contribuindo, assim, no desenvolvimento de
novos recursos na comunicação visual.
Neste novo processo comunicacional estabelecido pelo design, são
englobados todas as formas de associação entre a comunicação visual da
embalagem e o produto, juntamente com todos os seus elementos estéticos
incluindo imagem, tipografia e outros. A possibilidade da utilização de uma
extensa variedade de formas de linguagem, reconfiguram novas condutas que
permeiam a forma, funcionalidade e a percepção, concebendo possibilidades
mais inovadoras na comunicação e na interatividade agregando, dessa forma,
novos valores ao objeto.
Com o advento da convergência de mídias, estas fronteiras entre os
diversos meios tornam-se mais tênues, e o designer passa a ter a possibilidade
de se restringir aos meios tradicionais ou migrar livremente para as novas
linguagens tecnológicas. Isso permite novas possibilidades de interação e
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dialogia. Como afirma Arlindo Machado estas novas tecnologias “introduzem
diferentes problemas de representação, pois abalam antigas certezas no plano
epistemológico e exigem a reformulação de conceitos estéticos”. (1996, p.24).
Em meados de 2007, houve uma proliferação das edições especiais de
latinhas de alumínio com um visual bem mais artístico, com uma resposta positiva
no mercado e aumento da demanda. Em virtude disso, estas edições passaram
a ser cada vez mais utilizadas pelas indústrias de cerveja, refrigerantes e
vinho. Essas edições especiais das latas se caracterizam por possuírem uma
tiragem limitada e data de exposição definida no mercado, ou seja, são
produzidas antes das promoções ou eventos e retornam, em seguida, para sua
versão de rótulo original.
O interesse dos fabricantes por versões diferenciadas dos produtos acaba
influenciando o aumento na venda de produtos que utilizam as latas como
embalagem. Isso porque a estratégia atrai consumidores de diversas idades e
com gostos diversos e principalmente colecionadores. Com o tempo,
incentivados pela publicidade e o marketing, além das mudanças provenientes
da heterogeneidade de linguagens, pelo hibridismo e a convergência de mídias,
outros segmentos do mercado passaram a assumir a mesma estratégia e lançar
versões especiais de seus produtos, a exemplo de produtos alimentícios,
perfumaria, livros, filmes e games.
Dessa forma, foi uma questão de tempo para que estas versões especiais
passassem a explorar em seus aspectos morfológicos muito mais que apenas
uma estética visual para a embalagem. Com uma proposta publicitária
enfatizada para os fãs, pois na maioria das vezes os fãs são colecionadores, as
edições passaram a articular todo um universo conceitual e uma narrativa repleta
de personagens, enredos, ambientes que deveriam manifestar um apelo aos
sentidos desencadeando em uma aproximação mais afetiva para este público,
caracterizando assim as Edições de Colecionador.
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Figura 04: versões especiais das latas de alumínio comemorativas da Coca Cola. Versão
especial e temática da vodka Absolut. Perfume Diesel Edição Especial Iron Man
Fonte: Google images / absolute.com / diesel.com

Isto posto, observamos que a Edição de Colecionador é efeito da
linguagem midiática contemporânea, formada pelo arranjo das linguagens
líquidas (Santaella, 2011) que estabelecem uma identidade híbrida, intricada,
complexa e rica, posicionando o design a novas articulações que agregam ao
objeto, além das funções de natureza funcional e estética, uma função de caráter
simbólico. Christine Mello (2008) explora em seus estudos com os processos
artísticos no vídeo esta nova realidade relatando que:
Nesse universo contemporâneo de convergência generalizada entre as mídias
que o híbrido participa desta nova realidade como um tipo de experiência capaz
de reconfigurações (...) Tal fenômeno ocorre a partir das transcrições dessas
linguagens em novas formas e estratégias de estruturação do trabalho (MELLO,
p.204, 2008)

No que concerne às funções de um objeto, em seus trabalhos com projetos
na área do desenho industrial, o sociólogo e designer Berndt Löbach17
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(2001) afirma que o objeto resultante do design estabelece três funções com o
seu público, sendo que “(...) a função principal sempre está acompanhada de
outras funções secundárias” (LOBACH,2001,p.54). Esta categorização realizada
por Löbach promove a hierarquização das funções atribuídas aos objetos em
três tipos: função prática, função estética e função simbólica.
A função prática concerne à usabilidade e funcionalidade do produto como
premissas principais do objeto constitui a “relação entre um produto e seus
usuários, que se situa no nível orgânico-corporal (...) refere-se aos aspectos
fisiológicos do uso”. (LÖBACH, 2001, p.56). Já em relação a função estética do
produto Löbach afirma que “é a relação entre um produto e um usuário em nível
dos processos sensoriais (...) Trata-se do aspecto psicológico da percepção
sensorial”.
Quando nos referimos à função estética, entendem-se os elementos
estéticos da aparência do objeto, os quais atuam sobre o público durante o
processo de percepção. Essas dimensões estéticas são então compostas por
elementos como forma, cor, texturas e tipografia, e também da qualidade das
relações do homem com o meio que o rodeia, ou seja, está intimamente
relacionada aos aspectos subjetivos, pois se refere à relação entre sujeito e
objeto, criando pontos sensíveis entre o diálogo e a maneira como se estabelece
a comunicação.
Já a função simbólica possui um caráter mais profundo, pois trabalha a um
nível psíquico social, é “determinada por todos os aspectos espirituais, psíquicos
e sociais do uso” (LÖBACH, 2001, p.58). Ao termo espiritual refere-se à
capacidade do homem em fazer associações com suas experiências pessoais
vivenciadas e com o meio no qual está inserido.
Para o design, além da necessidade de prever os modos pelo qual o publico
irá interagir com o objeto, a consciência da articulação das linguagens para seus
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Bernd Löbach. Design Industrial: bases para a configuração dos produtos industriais. São
Paulo: Edgar Blücher, 2001.
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devidos fins são essenciais para o processo de geração de sentido do objeto.
Segundo Niemeyer (2003, p.28) “o conhecimento do interpretador, de seus
valores, e de sua cultura possibilita a adequada articulação dos signos para que
os objetivos comunicacionais sejam atingidos“ e assim estabelecer os efeitos de
sentido que são “a resultante de um processo de comunicação; aquilo que se dá
no encontro do interpretador com a mensagem.“
Neste sentido, as Edições de Colecionador determinam através da estética,
as expressões necessárias para se estabelecer o julgamento de percepção que
será submetido ao seu público. Pois evocam elementos visuais e táteis que
ativam e sensibilizam o repertório do indivíduo, isto é, as memórias, referências,
experiência de vida e conhecimento. Enfim, percebemos que a estética se mostra
parte importante de uma estratégia persuasiva, onde, através da tática da
sedução “tática em que há a tentativa e evocação de envolvimento afetivo”
(Niemeyer. 2003, p.25) se estabelece uma eficiente conexão e interação entre
indivíduo e o objeto.
2.2 A Estética
A

palavra

estética

costuma

ser

amplamente

utilizada

sem

necessariamente ater-se ao delineamento correto de seu sentido. Santaella
(2011, p.35) define estética sendo “o potencial que algo, qualquer fenômeno que
se apresenta a nós, possui para acionar nossa rede de percepções sensíveis.”
Portanto, a estética é um processo ativo de percepção e interação entre
indivíduo, objeto ou sistema. Ainda segundo Santaella (2011,p.36)

este

fenômeno “regenera e torna mais sútil nossa capacidade de apreensão das
qualidades daquilo que se faz presente nos sentidos.” Percebe-se que este
parecer explora o que Marx chamava de educação dos cinco sentidos, ou seja,
tornar os sentidos humanos cada vez mais sutis e significativos.
Este argumento da apreensão mencionado por Santaella (2011) faz com
que uma interessante abordagem seja levantada a respeito da concepção da
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estética em nossa contemporaneidade, pois neste momento a estética também
se torna integrante das experiências plurais da cultura digital e se estabelece
como uma experiência sensorial expandida, um verdadeiro chamamento ao uso
dos cinco sentidos. Priscila Arantes18 (2005,p.29) aborda esta questão ao dizer
que pensar em estética na contemporaneidade é colocar em considerações três
questões fundamentais:
1. a ruptura com a ideia da forma fixa e perene;
2. a incorporação da dimensão do tempo, mais particularmente do tempo
real na construção da obra;
3. a incorporação da ideia de relação, ou seja, de um fluxo de
comunicação e informação que se estabelece entre os agentes que
compõem a obra.
Estas questões nos levam a reflexão que efetivamente se faz importante
colocar a estética em debate com os novos formatos perceptivos e cognitivos
trazidos pelas tecnologias contemporâneas, formatos que colocam em cena a
ideia das trocas de informações, dos interfaceamentos humano-objeto, dos fluxos
de informação e interface cultural. No que se refere à estética de um objeto, Ana
Claudia Mei (2010) afirma que tudo é estetizante e que a potência estética aplicada
em um objeto gera em um determinado sujeito uma consequência. Esta
consequência, refere-se ás ações comportamentais do indivíduo em relação à
sua leitura, interpretação e uso do objeto, especificamente uma destas ações é o
modo que este diálogo afeta o sujeito.
2.3 Afecção e Afeto

Ao utilizarmos o termo “afetar” recorro as preposições do filósofo Baruch
Espinoza (1632-1677) a respeito dos conceitos de afecções e afetos. Espinoza
em seu percurso filosófico atenta à capacidade e potência do corpo de afetar e
18

Priscila Arantes. Arte e mídia: perspectivas da estética digital. São Pulo, Editora SENAC. 2005
Estéticas Tecnológicas – Novos modos de Sentir. Editora Educ. São Paulo 2011.

57

ser afetado por tudo aquilo que o cerca. Porém, para que este processo possa
ser apropriadamente entendido é preciso que distingamos o afeto (affectus) da
afecção (affectio). Por afecções compreendemos o corpo sendo afetado pelo
mundo, é o encontro preciso de um corpo com outro, a este corpo Espinoza
(2007) define como um conjunto de átomos, moléculas e tecidos que possui a
capacidade de manterem--se juntos. Deleuze19 complementa afirmando que:
Um corpo pode ser qualquer coisa, pode ser um animal, pode ser um corpo
sonoro, pode ser uma alma ou uma ideia, pode ser um corpus linguístico,
pode ser um corpo social, uma coletividade. Entendemos por longitude de
um corpo qualquer conjunto das relações de velocidade e de lentidão, de
repouso e de movimento, entre partículas que o compõem desse ponto de
vista, isto é, entre elementos não formados. Entendemos por latitude o conjunto
dos afetos que preenchem um corpo a cada momento, isto é, os estados
intensivos de uma força anônima (força de existir, poder de ser afetado).
Estabelecemos assim a cartografia de um corpo. O conjunto das longitudes
e das latitudes constitui a Natureza, o plano de imanência ou de consistência,
sempre variável, e que não cessa. (DELEUZE, 2002, p.132)

Segundo Espinoza (2007), é impossível pensar no homem como um
indivíduo isolado do seu meio, somos corpos que se relacionam com outros
corpos, que se comunicam e trocam experiências, assim os corpos coletivos
também se constituem por uma multiplicidade de corpos em relação constante.
Neste constante processo de interação é que sofremos as afecções, ou seja,
quando somos afetados pelos outros corpos sofremos uma alteração, uma
transição do acréscimo ou decréscimo de nossa potência. “ O corpo pode ser
afetado de muitas maneiras, pelas quais sua potência de agir é aumentada ou
diminuída”(ÉTICA III, post1).
Para Espinoza, são a partir destas afecções ativas produzidas pelos corpos
que ocorrem os afetos, pois o corpo pode ser afetado de tantas maneiras quantas
forem os encontros que realizar. Estes encontros podem ser mediados por
objetos, pessoas, ambientes e comunidades.

19

DELEUZE, Gilles. Espinosa – Filosofia prática. Editora: escuta. 2002. São Paulo.
Ética III, post 1 e 2
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Por afeto compreendo as afecções do corpo, pelas quais sua potência de agir
é aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada, e, ao mesmo tempo, as
ideias dessas afecções. Assim, quando podemos ser a causa adequada de
alguma dessas afecções, por afeto compreendo, então, uma ação; em caso
contrário, uma paixão. (Ética III, Def3)

O termo afeto exprime a transição de um estado a outro, quando falamos
em aumentar nossa potência, referimos em expandir nossa área de ação no
mundo e realizar uma trajetória rumo a uma maior independência em relação ao
ambiente. Isso quer dizer que a qualidade das relações que mantemos com os
outros corpos podem nos beneficiar ou retrair nossa expansão, Deleuze explana
mais sobre esta relação quando afirma que:
Observou-se que, em geral, a afecção (affectio) se referia diretamente ao corpo,
ao passo que o afeto (affectus) se referia ao espírito. Mas a verdadeira diferença
não esta ai. Ela existe entre a afecção do corpo e sua ideia que envolve a
natureza do corpo exterior, por uma parte, ou por outro lado, o afeto que implica
tanto para o corpo como para o espírito um aumento ou diminuição da potencia
de agir. A afecção remete a um estado do corpo afetado e implica a presença
do corpo afetante, ao passo que o afeto remete a transição de um estado
para o outro, tendo em conta a variação correlativa dos corpos afetantes. (2002,
p.29)

Ainda segundo Deleuze, as afecções são modificações que ocorrem no
corpo e na mente, ou seja, a capacidade de ser afetado diz respeito tanto aos
corpos como às mentes. Desta forma, concluímos que as teorias de Espinoza nos
ajudam a compreender o corpo como potência e estabelecermos algumas
relações com o design contemporâneo, que viabiliza processos de afecção não
apenas no corpo do objeto, mas também o corpo do indivíduo. Estas relações são
constituídas por verdadeiras trocas de experiência, pois o mimetismo funciona
como uma lógica de contágio, de forma que se torna possível concebermos a
constituição de um espaço comum através dos afetos, que serão compartilhados
como verdadeiras comunidades afetivas. Deleuze ainda conclui em relação as
contribuições dos postulados de Espinoza que:
A singularidade da filosofia de Espinosa aparece pelo olhar cuidadoso que
ele lança ao campo da experiência. Este campo não é estudado por ele a
partir de uma perspectiva pautada na díade sujeito--objeto, mas diferente
disso, trata--se de uma atenção ao jogo das relações que constitui a ambos na
experiência. (DELEUZE, 2002, p. 59)
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A partir da perspectiva de Espinoza, aplicadas em nosso tempo,
percebemos que somos constantemente afetados pelas diversas linguagens das
novas produções do contemporâneo. E que este acontecimento faz com que o
design venha se sustentando, cada vez mais, na produção de bens imateriais,
simbólicos e culturais. O afeto, consequentemente, torna-se então um bem de
consumo, um valor diferencial no sistema de produção contemporâneo que como
afirma Priscila Arantes “mercadorias, obras, produtos, imagens, signos,
pessoas, discursos investidos de afeto tem seu valor multiplicado e, mais do
que isso, tornam-se valor” (ARANTES, 2011, p.32).
Retomando à nossa breve cronologia sobre o percurso e transição do
objeto embalagem até as edições especiais, observamos que quando o design
reconfigura um objeto, este passa a ter novos significados. Desta maneira, o
objeto passa a ser o mediador de um discurso. Por mediação recorreremos ao
conceito de Muniz Sodré (2006, p.90) onde ele relata que “mediação é o ato
originário de qualquer cognição, porque implica o trânsito à comunicação da
propriedade de um elemento para o outro, por meio de um terceiro termo”. Este
terceiro termo é o signo, um meio de articular dois elementos diversos, por
exemplo entre um objeto e uma ideia interpretante. Sodré (2006, p.91) continua
explicando que “o signo é, portanto, um meio de comunicação”, pois torna possível
a partilha de uma experiência.
Dito isso, o signo é determinado pelo objeto que o capacita a agir na
mente do interpretante, conformando-se perfeitamente à definição de meio de
comunicação. Outra definição interessante para o comportamento do signo vem
de Décio Pignatari que coloca o signo da seguinte perspectiva:
Mas o que me parecem tentadoras são as relações que se podem estabelecer
entre “design” e significado, pois estas relações parecem confluir para o
entendimento do “signo” como “projeto significante”, como projeto que visa
um fim significante. Considera-se, por exemplo, no campo do desenho
industrial, o protótipo como signo, para se constatar que não é arbitrário
estender ao mundo dos produtos industrializados a visão da linguagem, ainda
mais que desenho, propósito e significação podem emparelhar--se, pela
ordem, aos níveis sintático, semântico e pragmático do signo. (PIGNATARI,
1975, p.23)
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A mediação é, desta maneira, uma complexa operação semiótica
(definida também como semiose) que articula relações de determinação e de
representação. O signo, imprescindível à representação, é tanto da ordem do
inteligível quanto do sensível, é consciência e corpo, que demandam o sujeito na
totalidade de sua vinculação social, na radicalidade de uma comunhão concreta,
para que o sentido possa emergir.
A semiótica definida por Charles Sanders Peirce (1839-1914) é uma
teoria triádica, estando o signo (primeiro) entre um objeto (segundo) e seu
interpretante (terceiro). Dentro dos processos criativos do design, o papel da
semiótica visa estabelecer de forma efetiva o canal de comunicação entre objeto
e interpretante ou função do objeto com o sujeito. Por extensão, podemos ainda
concluir que a semiotização dos produtos do design objetiva tanto apreendê--los
como manifestações significantes quanto consolidar uma perspectiva de design
como linguagem, ou seja, como um sistema de produção de sentido.

Figura 05: Relação triádica de Peirce Fonte: o autor

Dos variados fins que a conexão do objeto pode estabelecer talvez o
mais relevante seja colocá-lo como símbolo cultural presente no cotidiano do
seu público, valendo-se de todo um repertório comum a ambos.
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O design cria e articula esses signos em seus produtos através da
utilização das diversas linguagens disponíveis, como tipografias, imagens,
textos, gráficos, ilustrações, músicas, vídeos, entre outras mídias. Estas, podem
se organizar de forma isolada ou completamente misturada e conectada. Desta
maneira, podemos afirmar que os designers são criadores de signos e
articuladores de semioses, como nos lembra Walther Bense20 (2010, p.85), “o
homem não se relaciona apenas com as coisas, mas também com os signos.
Nesta perspectiva, o conhecimento é muito mais um mundo de signos do que
um mundo de objetos, sendo assim os produtos do design são tanto objetos
como signos.

2.4 Dimensões Semióticas
Como mencionado, para o design o papel do estudo da semiótica é
compreender esse canal de comunicação entre objeto e interpretante, ou
função do produto e público. Ele se posiciona como símbolo cultural presente
nas relações diárias do seu público, valendo-se de todo um repertório comum a
ambos. Em relação ao interpretante é pertinente uma observação de Pignatari
onde ele descreve que:
O interpretante não designa tão somente o intérprete ou usuário do signo,
mas também o individual ou coletivo que reelabora constantemente o seu
repertório de signos em confronto com a experiência, conferindo aos signos
o seu significado real prático. O interpretante, assim não é uma coisa, mas
antes o processo relacional pelo qual os signos são absorvidos, utilizados e
criados. (PIGNATARI. p.24, 1975)

A semiótica e os processos sígnicos não se detêm apenas a serem uma
teoria ou filosofia, mas abrange um amplo campo de investigação cultural e
bastante extenso, campo complexo que abarca diversas áreas de conhecimento
como os estudos da comunicação e do design. Quando aplicada ao design, a
análise semiótica tem como propósito tornar evidente o potencial comunicativo

20

Elisabeth Walther Bense. A Teoria Geral dos Signos. Editora Perspectiva. São Paulo. 2010
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que um objeto ou produto manifesta, ou melhor percorrer através da análise os
efeitos que um dado objeto produz em um sujeito. Por conseguinte, o processo
sígnico direciona a uma trajetória que se tende a atualizar e a dialogar com
linguagens de sua época, buscando novos signos úteis ao reconhecimento do
objeto que pretende representar, como aponta Santaella (2005):
Levando-se em conta que a semiótica é a ciência da significação e de todos
os tipos de signos, afirmar que as teorias semióticas e suas respectivas
metodologias podem ser aplicadas às linguagens das mídias mais diversas e
seus respectivos processos de comunicação, desde a oralidade até o
ciberespaço, é uma asserção passível de pouca discussão, chegando a
constituir em um truísmo (SANTAELLA e NÖTH, 2005, p.7-8).

Podemos compreender a partir destas concepções que todos objetos,
sistemas e processos comunicacionais e culturais constituem-se por dimensões
semióticas. Em nossa abordagem em que o objeto é a Edição de Colecionador,
as dimensões semióticas possibilitam sua organização enquanto um sistema de
significação e, guardam estreita relação com a estética e com a imagem
simbólica do objeto. “Cada objeto é (...) o expoente de um desejo” (Baudrillard,
2006: 105). “Todos os desejos (...) se materializam em signos e em objetos”
(Baudrillard, 2006:207). Esta materialização só se corporifica a partir da
articulação dos signos.
Em nosso objeto de estudo tratado como edições especiais, mais
especificamente as Edições de Colecionador, as dimensões semióticas guardam
estreita relação com a estética e com a imagem simbólica de um objeto, inserem-se também nos processos comunicacionais e auxiliam na leitura das relações
dialética sujeito-objeto. Tratam principalmente, do significado denotativo,
conotativo e simbólico que um objeto, enquanto signo, é capaz de transmitir
para o seu destinatário. Esse processo de comunicação pode ser estabelecido
por diversos atributos do produto, tais como: linguagens aplicadas, aparência
estética, estrutura física, aparato tecnológico, cores, textura, usabilidade,
ergonomia e principalmente os valores sensíveis e emocionais
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originados das afecções. Sobre a relevância dos objetos semióticos, conforme
Clotilde Perez em Signos da Marca:
“As embalagens, como objetos semióticos, são portadoras de informação, e,
portanto, mídias, veículos de mensagens carregadas de significação. Nas
embalagens, os planos, os espaçamentos e os materiais constituem-se como
espaços privilegiados de significação e devem ser planejados e executados
com essa perspectiva sígnica” (PEREZ, 2004, p.66)

Um processo sígnico, segundo Décio Pignatari (1975, p.26), pode ser
estudado em três níveis propostos pelo filósofo Charles Willian Morris (19011979) na sua obra Fundamentos da teoria dos signos (1938), que adotaremos
para analisar o corpus deste trabalho. Estes níveis são importantes ferramentas
semióticas de análise e interpretação de objetos e produtos e, também
qualificados de tricotomia dos signos, são classificados em:
1. Nível sintático refere-se às relações formais dos signos entre si, ou seja,
é o conjunto de relações que existe entre as unidades, para o design,
por exemplo, são os elementos constituintes do objeto;
2. Nível semântico é o estudo das linguagens tratando de estabelecer
relações que existem entre o significado e o significante, são as
relações de significado, entre signo e referente. É o nível denotativo, do
significado primeiro ou léxico, ou melhor, já consignado em dicionário
ou código;

3. Nível pragmático, é o nível que implica as relações significantes com o
intérprete, ou seja, com aquele que utiliza os signos (em termos
linguísticos, é o nível da conotação, dos significados deflagrados pelo
uso efetivo do signo), no Design é a dimensão lógica do objeto.
Os três níveis do processo sígnico podem ser empregados para a análise
e interpretação dos produtos do design estabelecendo as relações de
comunicação entre usuário e objeto. Quanto ao objeto deste trabalho, as
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Edições de Colecionador, pretende-se observá-la pelo viés da fenomenologia,
buscando, num primeiro momento, captando suas qualidades particulares. A
intenção é proporcionar um maior conhecimento do corpus,

para, então,

penetrar em suas relações internas de geração de sentido.
Para entendermos este processo analisaremos apropriadamente as
Edições de Colecionador visando compreender os processos sígnicos e a forma
que é concebida a experiência, que tornam estas edições não o produto
mercadológico e sim um objeto componente de um processo cultural de uma
sociedade e comunicacional para um público.

2.5 As Edições de Colecionador

Existe uma intencionalidade que concerne a Edição de Colecionador,
intencionalidade que a faz articular-se de uma forma heterogênea em diferentes
processos de linguagens. “são as intencionalidades que nos conectam com o
futuro e com o passado e nos ancoram em nosso ambiente” (MERLEAUPONTY,M. 1994). Esta intencionalidade faz com que coexista na Edição de
Colecionador todo um repertório iconográfico que a referencie com a sua obra
matriz (filme, game, seriado ou livro) e também a sujeite com uma convergência
de mídias fortalecendo seus processos comunicacionais. Além de dar abrigo às
obras de arte fazendo-a assim constituir-se também como objeto de ação
artística.
A Edição de Colecionador em sua concepção é caracterizada por ser uma
edição limitada, destinada à um público específico que integra em sua
constituição uma linguagem visual com um sistema de codificação personalizado
que possa, efetivamente, atingir identificação com o seu público. Possui
características físicas, funcionais e morfológicas distintas de suas versões
“normais” com vários componentes adicionais que, apesar de cada um deter sua
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individualidade e representatividade se tornam muito mais significativos pelo
conjunto. É uma articulação parecida com o princípio da Gestalt21 onde o todo é
interpretado de maneira diferente que a soma de suas partes, “existem
totalidades, cujo comportamento não é determinado pelos seus elementos
individuais, mas nos quais os processos parciais são eles mesmos determinados
pela natureza intrínseca do todo” (Max Wertheimer, 1935).
A escolha do corpus deste trabalho não foi ao acaso, mas baseada pela
observação do autor do aumento crescente nos últimos anos da produção e
procura das Edições de Colecionador assim como, a partir dela, a mobilização
de uma rede colaborativa de comunidades físicas ou virtuais que trocam
informações, afetos e experiências. De uma forma interessante, a procura por
estas edições vem sendo feita por diversos tipos de consumidores que se
apresentam com tipos distintos de perfis, ou seja, nem sempre quem adquire
esta edição tem o perfil ou se denomina um colecionador.
Esta realidade fez com que as empresas passassem a explorar este
mercado aumentando a produção e a qualidade das edições. Desse modo, em
relação as Edições de Colecionador, pretende-se pelo viés da fenomenologia,
buscar, num primeiro momento, um olhar desprovido de conceito, captando suas
qualidades particulares. A intenção é proporcionar um maior conhecimento do
objeto de estudo, no caso, a edição, para, então, penetrar em suas relações
internas de geração de sentido. Isto posto, apresentaremos um conjunto de
edições produzidas nos últimos cinco anos e suas respectivas referências e
matrizes.

21

A Gestalt (1912) é uma teoria da psicologia que investiga princípios da lógica e da
epistemologia. A Gestalt se preocupa com os estudos dos processos cognitivos e questões
relacionadas ao pensamento, memória, reações motoras, aprendizagem e outros aspectos da
experiência consciente. ARNHEIM, Rudolf. Arte e Percepcão Visual. p.14, 2005)
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Diablo III – Edição de Colecionador
Diablo é um jogo de computador no estilo ação RPG, passado em uma
época medieval onde o jogador pode construir três tipos de personagem: um
guerreiro, uma arqueira ou um feiticeiro. O jogo é produzido pela empresa Blizzard
Entertainment e sua primeira versão foi lançada em 1996. A edição traz uma série
de itens para os apreciadores da franquia. Dentro de uma embalagem luxuosa na
cor branca, encontram-se códigos digitais para artefatos estéticos e itens
exclusivos para os jogos da franquia. Além do jogo em Blu-ray encontra-se um
DVD de vídeo com os bastidores do game, um livro de arte com dezenas de
ilustrações, um CD com a trilha sonora oficial e um pendrive no formato de “pedra
da alma” acompanhado por uma base no formato do crânio de Diablo.

Figura 06: Diablo Collector’s Edition, Fonte: http://collectorsedition.org/forums/
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Fallout 3: Survival Edition
Fallout é um jogo eletrônico produzido pela Bethesda no estilo RPG
ambientado em um cenário pós-apocalíptico no século XXII. Ao jogador cumpre
a missão de visitar locais e interagir com seus habitantes buscando novos tipos
de experiência. Esta Edição de Colecionador ficou disponível somente por um
tempo limitado na Amazon dos Estados Unidos em 2010. A versão especial de
Fallout 3 caracteriza-se por enfatizar a memória sentimental de todos os fãs e
entusiastas da série. Além do jogo, a edição possui a trilha sonora oficial em CD,
um livro de artes com ilustrações do jogo e personagens, uma pequena
miniatura do Vault Boy o personagem instrutor do jogo.

Figura 07: Fallout3 Collector’s Edition, Fonte: http://collectorsedition.org/forums/

Ainda como componente desta edição, a Bethesda oferecia um relógio
funcional no formato do Pip-Boy 3.000, que era a peça principal do pacote. A
empresa criou uma embalagem no formato de uma lancheira da Vault-Tec com,
item bastante comum no universo do game, a linguagem visual da embalagem
é bastante rica em detalhes que fazem referência à estética retrô-futurista do
game.
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AC/DC – Edição de Colecionador
AC/DC é uma banda de rock formada em Sydney, Austrália em 1973,
pelos irmãos Malcolm e Angus Young, sendo considerado atualmente um dos
maiores e mais bem sucedidos grupos musicais de todos os tempos. Esta é
realmente uma edição de luxo da banda Australiana AC/DC, nela estão incluídos
muitos itens nostálgicos. A começar com a embalagem que se desdobra em um
palco criando uma convergência com os outros itens. Um mini amplificador de
guitarra caracteriza-se com um colecionável. Além do DVD que mostra o
concerto de 1979, gravado em Paris, durante a turnê do álbum Highway to Hell.
Além disso, os DVDS possuem entrevistas e vídeos do backstage mostrando um
lado extrovertido dos integrantes. A edição ainda vem com 10 cartões
exclusivos, adesivos, e um livreto com as letras de várias músicas. Uma
verdadeira miscelânea de itens especiais exclusivos.

Figura 08: AC/DC Collector’s Edition, Fonte: http://collectorsedition.org/forums/
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Blade Runner – Edição de Colecionador
Blade Runner é um clássico filme de ficção científica norte americano
dirigido por Ridley Scott em 1982 e estrelado pelo ator Harrison Ford. Para
muitos é considerado um dos maiores filmes do gênero, pois aborda temas
como o híbrido, futurismo, tecnologia, robôs e cultura cyber punk. Com tantos
atributos não poderia deixar de merecer uma edição de colecionador menos
digna. A edição é realmente opulente e luxuosa com diversos itens interessantes
que elevam o nível de imersão d o usuário. Começando pela embalagem
estilizada como uma maleta metálica com os dizeres Blade Runner, dentro dela
vários itens especiais, DVD e Blueray com as versões do filme em original e
também a versão estendida, versão do diretor todas remasterizadas. A edição
ainda contém trilha sonora original em CDS, encartes, cartões, livretos, folhetos,
livro de artes conceituais, miniaturas das naves especiais, álbum com imagens
do filme e bastidores, todas com impressões em alta qualidade imergindo ao
universo do filme.

Figura 09: Blade Runner Collector’s Edition, Fonte: http://collectorsedition.org/forums/
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Batman: Arkham Origins – Edição de Colecionador
Esta edição do jogo Batman: Arkham Origins para o videogame
Playstation 3 foi desenvolvida para a agradar tanto o fã do herói nas histórias em
quadrinhos e filmes, mas também o jogador mais casual da franquia de games.
As Edições de Colecionador da série Batman Arkham sempre foram bastante
ricas em elementos de interatividade, mas esta supera no nível de detalhes e de
itens dedicados. Tem como destaque a action figure (escultura) incrível do vilão
da série: o Coringa, com níveis de detalhes extremamente verossímeis. Junto
com os action figure a edição acompanha o jogo em blueray mais 3 DLCs
(complementos do jogo), um livro de arte com capa dura e 80 páginas de
ilustração, uma Foto da família Wayne, um mapa de Gotham City que brilha no
escuro, um estêncil do logotipo do Anarquia, uma planta da aeronave Batwing,
um pôster de procurado do Batman, uma prova para o laboratório criminal e
um dossiê ilustrado do personagem máscara negra.

Figura 10: Batman Arkhan Origns Collector’s Edition Fonte: http://collectorsedition.org/forums/
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Grand Theft Auto V – Edição de Colecionador
A empresa Rockstar Games apostou em alguns itens diferenciados nesta
edição como forma de promover o esperado jogo Grand Theft Auto V para os
donos do PlayStation 3 e do Xbox 360. A série de videojogos Grand Theft Auto é
um dos produtos de entretenimento mais rentáveis na história, arrecadando com
seu último lançamento GTA V (2014) quase um bilhão de dólares nas primeiras
24 horas de lançamento. Bateu também vários recordes no Guiness Book,
inclusive como o jogo de ação de videogame a alcançar o maior valor em
vendas em 24 horas. Entre as exclusividades preparadas pela empresa estava
uma capa de aço com acabamento diferenciado, um mapa de Los Santos com
alguns segredos escondidos e códigos para conteúdos adicionais. Além disso, a
empresa oferecia uma bolsa resistente acompanhada por uma chave cujo
objetivo era guardar dinheiro de forma segura. Completando o pacote, havia um
boné de aba reta que combinaria perfeitamente com o personagem Franklin, na
época de seu lançamento, o custo oficial do produto no Brasil chegou a R$ 899.

Figura 11: GTA V Collector’s Edition, Fonte: http://collectorsedition.org/forums/
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The Witcher 3: Wild Hunt – Edição de Colecionador
A série de videojogos The Witcher é baseada nos livros sobre bruxos
nórdicos do escritor polonês Andrzej Sapkowski. The Witcher se passa em um
mundo de fantasia medieval, onde o jogador é o protagonista do título, um bruxo
mercenário que caça criaturas por dinheiro. Esta edição do jogo de 2015 possui
uma embalagem extremamente luxuosa- rica nos detalhes de ilustração e
impressão- decorada com o medalhão da Escola do Lobo, ornamento utilizado
pelo protagonista que o caracteriza como bruxo. Esta edição preocupou-se em
agraciar os fãs da série com vários elementos interessantes. Os itens incluem
uma caixa em aço, um livro de artes, um mapa de todo o universo do jogo, além
de descansos de copo e um disco com o Making off. As peças centrais do
pacote são uma estátua totalmente pintada à mão que mostra o protagonista
Geralt lutando contra um Grifo e um artefato que é uma reprodução idêntica do
medalhão do bruxo.

Figura 12: The Witcher 3 Collector’s Edition, Fonte: http://collectorsedition.org/forums/
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Call of Duty: Modern Warfare 2 – Prestige Edition Européia
A série de jogos Call of Duty é outra série de produtos de entretenimento
mais rentáveis, caracteriza-se por ser um simulador de guerra que faz com que
o jogador crie estratégias para ganhar a batalha. As edições especiais de Call of
Dutty são marcadas por trazerem diversos itens interessantes relacionados ao
universo das guerras e conflitos mundiais. As versões de colecionadores são
projetadas com uma premissa interessante, além dos itens exclusivos desta
versão a empresa insere algum dispositivo real de guerrilha completamente
interativo. Entre os mais interessantes estão os óculos com visão noturna que
acompanha a Prestige Edition de Modern Warfare vendida exclusivamente na
Europa. Nesta edição do jogo foi criada uma embalagem especial, um livro de
arte e uma cabeça de manequim que você podia enfeitar com o acessório de
visão noturna. Para completar, um código permitia baixar gratuitamente o
primeiro game da série na Xbox LIVE ou na PlayStation Network dependendo da
versão escolhida.

Figura 13: Call of Dutty Collector’s Edition, Fonte: http://collectorsedition.org/forums/
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Metal Gear Solid V: The Phantom Pain – Edição de Colecionador
Metal Gear é considerado um dos jogos de espionagem mais famosos do
mundo dos videogames criado pelo designer japonês Hideo Kojima. O jogo
inovou em vários aspectos da jogabilidade e a forma em que o jogador interagia
com o cenário, além de instituir um enredo denso repleto de temas sociais,
políticos e culturais. Um dos dispositivos mais interessantes está na reprodução
miniaturizada da mão biônica usada pelo protagonista “Snake”. Um fato
interessante é que somente no Japão foi oferecida aos jogadores a peça em sua
escala real. Outro detalhe interessante está no fato de que o “verdadeiro final”
do jogo só está disponível em um Blu--ray que acompanha essa edição. Isso
desagradou muitos jogadores que não conseguiram comprar esta versão
limitada.

Figura 14: Metal Gear 5 Collector’s Edition, Fonte: http://collectorsedition.org/forums/
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Halo 3: Legenday Edition
Halo é um dos maiores títulos de jogos eletrônicos com a premissa ficção
científica e tiro em primeira pessoa. Criado pela Microsoft Game em 2001 o jogo
criou um dos maiores ícones de herói dos videogames, o soldado Master Chief.
Uma das grandes atrações da Edição de Colecionador de Halo 3 é que ela
acompanha uma reprodução do capacete usado por Master Chief. Este é um
item que vários fãs da série sempre quiseram ter em sua coleção. Além do
acessório, o pacote incluía uma embalagem exclusiva, uma base personalizada,
o terceiro capítulo da franquia, todas as trilhas sonoras em CD e um DVD com
contendo os bastidores da produção e todas as cenas de cortes dos capítulos
anteriores editadas de forma a parecer um longo filme com a história.

Figura 15: HALO Collector’s Edition, Fonte: http://collectorsedition.org/forums/
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Assassin’s Creed IV: Black Flag – Buccanner Edition
A saga Assassins Creed sempre foi uma franquia de sucesso desde o
primeiro jogo em 2007. Seu universo sempre foi baseado em eventos históricos
reais como, por exemplo, a idade média, o imperialismo das grandes
navegações, a Revolução Francesa, Revolução Industrial e a Guerra da
Independência dos Estados Unidos. Neste quarto episódio, o grande atrativo
desta edição é escultura action figure do personagem principal do jogo “Edward”.
Ela tem 46 cm e uma incrível variedade de elementos e detalhes pintados à
mão. A Buccanner Edition de Assassin’s Creed IV acompanha o jogo, um action
figure do Edward Kenway, uma embalagem especial com o design de báu do
tesouro, três missões exclusivas para campanha, um CD com a trilha sonora
completa e um livro com uma completa lista de artes e ilustrações do jogo.
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Injustice: Gods Among US – Collectors Edition

O mais recente jogo de luta da empresa Nether Realm fez muito sucesso
em 2013, pois envolvia os principais personagens em quadrinhos da DC comics,
como por exemplo, Superman, Batman, Wonder-Woman entre outros. O jogo
teve ótima recepção graças ao enredo e a mecânica de luta. Nesta edição
especial, o grande destaque é a escultura action figure onde temos os
personagens Batman e Wonder-woman se confrontando, uma relação de amor e
ódio, típica das HQs. Esta action figure com 23cm de altura, foi esculpida pelo
próprio pessoal da DC. Com esta edição vem o Jogo, um action figure, três skins
baseadas na HQ New 52, um livro ilustrado que conta o prelúdio da história de
Injustice, um estojo para DVDs e uma embalagem caixa para colecionadores.

Figura 17: Injustice God Among Us Collector’s Edition. Fonte: http://collectorsedition.org/forums/
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Watch Dogs – Dedsec Edition
Mais um game da produtora Ubsoft, a mesma de Assassins creed, Watch
Dogs é um jogo de espionagem lançado em 2015. Em sua Edição de
Colecionador, também chamada Dedsec Edition, possui como principal elemento
atrativo uma belíssima action figure de 23cm ideal para se decorar em um
ambiente. Junto com a edição especial encontra-se o jogo, uma action figure,
um mapa de Chicago, um CD com a trilha sonora completa, três conteúdos
adicionais para o jogo, um estojo para os DVDs, quatro cartões ilustrados e
três emblemas para roupas.

Figura 18: Watch Dogs Dedsec Edition, Fonte: http://collectorsedition.org/forums/
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The Elder Scrolls V: Skyrim – Collectors Edition
Detentor do título de melhor jogo do ano em 2011 por várias publicações
especializadas, um dos grandes títulos de jogos em RPG recebeu uma Edição
de Colecionador mais simples, mesmo assim destaca-se pela riqueza de
detalhes de suas peças. Nesta edição, sem dúvida, o grande chamativo é a
escultura action figure de 12 polegadas de uma das mais temíveis criaturas do
jogo. Ainda dentro da embalagem, encontramos inseridos o Jogo Skyrim e todas
suas expansões, um action figure de um Dragão, um Livro com artes conceituais
do universo medieval do jogo, um DVD com o making off completo, com
participação dos diretores, atores e designers do jogo e um mapa físico do
mundo de Skyrim.

Figura 19: The Elder Scrolls:Skyrim Collector’s Edition, Fonte: http://collectorsedition.org/forums/
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Harry Potter  Collectors Edition
Harry Potter é uma das séries literárias de romance e fantasia mais famosas
do mundo criada pela escritora britânica J. K Rowling. Essa Edição de
Colecionador é constituída é constituída por sete livros e desde o lançamento do
primeiro volume: Harry Potter e a Pedra Filosofal (1997) ganhou grande
popularidade e sucesso comercial no mundo todo, dando origem a vários
desdobramentos como filmes, videogames, quadrinhos entre outros diversos
artigos. Em 1999, Rowling vendeu os direitos de filmagem do primeiro livro de
Harry Potter para a Warner Bros, mundialmente, a série Harry Potter vendeu
cerca de 600 milhões de exemplares, até dezembro de 2011, em mais de 67
idiomas

Figura 20: Harry Potter Collector’s Edition, Fonte: http://collectorsedition.org/forums/

A Edição de Colecionador é extremamente rica em itens e dispositivos
que estimulam a imersão do universo do protagonista, desde a embalagem
ornamental, as dezenas de itens como CDS, Bluerays, livros de ilustração, mapas,
livretos, folhetos, bottons, pingentes, cartões e CDS com a trilha sonora dos
filmes.
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Uncharted 3 – Drake’s Deception
A série Uncharted sempre teve uma grande recepção pelo público devido
suas notáveis características como gráficos impressionantes, carisma do
protagonista, jogabilidade coesa e um grande apelo emotivo. O terceiro título da
franquia Uncharted 3 Drakes Deception (2011) foi a superação do trabalho
brilhante da Naughty Dog, desenvolvedora do game, esta versão conseguiu
grande aclamação por parte dos críticos e dos jogadores ganhando numerosos
prémios, inclusive melhor jogo do ano de 2011 e até hoje reconhecido como um
dos melhores jogos de todos os tempos. Em junho de 2015 a série já tinha
vendido mais de 21 milhões de cópias em todo o mundo.

Figura 21: Uncharted 3 Collector’s Edition, Fonte: http://collectorsedition.org/forums/
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Ao adentrarmos na complexa estrutura das Edições de Colecionador,
percebemos o quanto o híbrido e a convergência, inseridos na edição, operam
de modo a torna-la um objeto imerso pelo diferencial, e não pela redundância.
Pois em sua constituição, encontramos vários elementos, dispositivos, mídias
analógicas e digitais que interagem entre si em uma construção que faz com que
a edição se torne um fenômeno singular.
Nesse sentido, encontramos nas edições uma abordagem estética que
amplia e desloca os domínios da linguagem, com efeito a busca de novos
significados e sentidos torna-se um processo contínuo, ante a grande
diversidade que hibridismo de linguagens e a convergência oportunizam.
Transformações

de ordem estética e simbólica que expandem os canais

sensoriais tomando sentido enquanto construção e produção de significação e de
sentido.
Para auxiliar no entendimento deste diálogo, recorremos a semiótica como
processo investigativo de uma plêiade de elementos das edições buscando
aclarar os mecanismos de sua significação. Portanto, mais especificamente,
foram analisadas os elementos e linguagens que compõem as edições a partir
dos níveis semântico, sintáxico e pragmático como propõem Morris (1979).

2.6 Elementos comuns nas Edições de Colecionador

Apesar da grande heterogeneidade entre as Edições de Colecionador,
estas basicamente são construídas em uma mesma estrutura, torna-se
importante frisar que esta organização não se trata de um aglomerado
desconexo de mídias e linguagens, pelo contrário, o objeto híbrido articula-se de
tal maneira que suas misturas ganham ressignificações entre si em uma coesa
interconectividade. Os signos de maior interesse para este objeto desta
pesquisa são os ícones, que possuem características materiais, de formação, de
escolha, inconfundíveis em si mesmos e que se relacionam diretamente ao
objeto, expandindo seus canais sensoriais e tomando novos sentido enquanto
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construção. De forma geral, as Edições de Colecionador estão estruturadas em:

1. Embalagem;
2. Recursos Interativos;
3. Sketch Books (Livros de Ilustração);
4. Action Figure (estátuas);
5. Soundtracks (CDs de Música);
6. Blueray (Game ou Filme);
7. Editorial – Revistas, Livretos;
8. Outros elementos.

2.6.1 Embalagem

Como já abordado, a embalagem é um canal de comunicação e
significação

de

grande

amplitude

e

estabelece

variados

estímulos,

principalmente quando combina e organiza signos verbais e não-verbais, criando
uma força na manifestação destes signos juntamente com outros códigos
diferenciados. Nas Edições de Colecionador é possível analisar a construção
destes sentidos analisando o processo sígnico a partir de Charles Morris (1938).
Como exemplo vamos analisar a embalagem da edição do videojogo Far Cry 4.

Figura 22: Embalagem da edição de colecionador Far Cry 4, Fonte:/collectorsedition.org/forums/
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A embalagem de Far Cry 4 em sua dimensão sintática, estabelece a
mesma estrutura de uma embalagem em seus aspectos funcionais de proteção
e transporte, no seu aspecto estético inserem elementos como cor, textura,
pictogramas e imagens e, com a combinação desses elementos obtém-se um
objeto gráfico visual que constrói a identidade do objeto. Percebe-se que os
elementos gráficos utilizados potencializam a atração visual da embalagem,
remetendo ao universo da obra que ela representa, no caso o jogo, filme ou
qualquer outra forma de linguagem. Para estabelecer a mensagem é necessário
que haja uma intersemiose, ou melhor, a comunicação na qual estão envolvidos
signos, como a tipografia, imagens, ilustrações ou qualquer outro tipo de ícone.
Na dimensão semântica da embalagem percebemos significativas
transformações. Em sua forma como nas qualidades representacionais e
expressivas,

ampliam-se

suas

funções

tradicionais

de

transporte

e

armazenamento fazendo com que ela interaja com o produto e com o usuário,
tornando-se assim o próprio objeto de valor.

Figura 23: Embalagem da edição de colecionador Far Cry 4 sendo manipulada e apresentada
por um consumidor. Fonte: http://collectorsedition.org/forums/
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Percebemos que a embalagem assume um caráter não apenas funcional,
mas também uma estética que se constrói em conjunto com todos os outros
elementos que compõe a Edição de Colecionador. A manipulação da embalagem
faz com que ela se transforme em um cenário onde todos os outros elementos
estão conectados, causando um apelo sinestésico, quer dizer, as imagens
produzem não apenas sensações visuais, como também táteis. Esta
multiplicidade de funções que representam esta embalagem são características
passíveis da dimensão pragmática. É por ela que se alargam as dimensões do
objeto em funcional, estético, ergonômico ou sociológico.
Da mesma forma, podemos observar a mesma configuração para outras
embalagens de outras versões especiais, a exemplo na Edição de Colecionador
do Harry Potter. Nesta edição é bem proeminente o aspecto da tatilidade, pois
tudo é articulável e manipulável, isso contribui consideravelmente para o modo
como olhamos toda a composição, como afirma Gobé (2002, p.143), “o tato é
uma forma literal de se apossar de um objeto (...) ela permite liberar outros
canais sensoriais para desenvolver outras tarefas”. Deste modo, o usuário
estabelece e mantém uma interface completamente operacional de usabilidade,
pois todos os elementos estão conectados na composição por meio da
semelhança de estilos. Além disso, os signos estão dispostos em uma trama de
beleza e arranjo visual que remetem ao universo de fantasia do personagem.

Figura 24: Embalagem da edição de colecionador Harry Porter
Fonte: http://collectorsedition.org/forums/
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Existem em alguns casos em que as dimensões sintática, pragmática e
semântica, estabelecem uma relação onde o produto torna-se o próprio signo do
objeto, ou seja, a imagem real torna-se a imagem representada, é o que acontece
na Edição de Colecionador do videojogo Uncharted 3. A embalagem remete
diretamente ao objeto “baú de itens” que faz parte do universo do jogo, o virtual
se materializa assumindo as mesmas linguagens, signos visuais e qualidades
da superfície como textura, cores e sombra.
Em todas as embalagens descritas existem, além de uma ressignificação
do objeto, unidades que elevam a percepção e a representatividade do mesmo,
“o resultado deste sincretismo é a obtenção de uma embalagem influenciando a
percepção do consumidor, atuando no cognitivo e na emoção” (NORMAN,
2008)22 consequentemente estes desencadeiam em afecções que contribuem
com novas possibilidades de sentir e “experienciar” o objeto. Da mesma forma,,
a embalagem transfigura--se como um adorno um enfeite e muitas vezes, pelo
caráter limitado da edição ele tem a representatividade de um troféu.

Figura 25: Embalagem da edição de colecionador Uncharted3
Fonte: http://collectorsedition.org/forums/

22

NORMAN, Donald. Design Emocional: Por que Adoramos (ou Detestamos) os Objetos do Dia-a--dia. São Paulo: Editora Rocco, 2008.
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2.6.2 Recursos Interativos

Os dispositivos interativos encontrados nas Edições de Colecionador
constituem-se muitas vezes de metáforas ou verdadeiras analogias de suas
referências, pois através da semelhança de atributos formais e das linguagens
empregadas, tentam funcionar como um substituto. Estas referências icônicas
se estabelecem através de formas, materiais, cores e outros tipos de signos,
podendo até serem luminosos e sonoros. É conveniente fazer algumas
considerações a respeito destes dispositivos: primeiro que não são produtos
industriais fabricados em série, também não são brinquedos e nem destinados à
serem artigos de luxo. Estes dispositivos são objetos criados exclusivamente
para um evento, em um numero limitado, é uma forma de premiação ao público
pela aquisição da edição e também uma maneira de materializar signos de um
espaço virtual a um espaço real tornando a experiência menos artificial e mais
autêntica.
Para projetar este tipo de experiência, criam-se espaços e/ou dispositivos
efetivos de contato entre o usuário e o contexto, este recurso visa o alcance de
determinados objetivos, como quando ocorre a relação direta entre o
sujeito/interpretador e o objeto agindo diretamente nos aspectos de ordem
subjetivo e desencadeando processos ligados a valor, desejo e emoção. Como
exemplo, temos na Edição de Colecionador do videojogo Halo o capacete em
tamanho real do protagonista “Herói” do jogo Master Chief. Trata-se de uma peça

Figura 26: capacete do personagem Master Chief da série Halo
Fonte: http://collectorsedition.org/forums/
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ou dispositivo que representa muito bem um ícone, pois tem semelhança com
seu referente, o herói do game. Mesmo que a peça seja ergonomicamente
passível de utilização é natural que sua dimensão pragmática seja para uma
aplicação mais estética, um item decorativo por assim dizer.
Com a mesma premissa estabelece o dispositivo interativo da Edição de
Colecionador do videojogo de guerra Modern Warfare 2. Quando foi lançado em
2010 o videojogo trouxe uma inovação que era a possibilidade do jogador acionar
através do controle a visão noturna ou visão térmica para localizar facilmente
os inimigos. A recepção dos jogadores foi muito positiva ao recurso, o que fez
com que os designers desta edição especial criassem um dispositivo interativo
idêntico aos óculos de visão noturna e com as mesmas funções.

Figura 27: óculos de visão noturna do videojogo Modern Warfare2
Fonte: http://collectorsedition.org/forums/

Outro exemplo de materialização de um ícone existente em um mundo
virtual (universo do videogame) para um objeto real é observado na Edição de
Colecionador do jogo Assassins Creed. Famoso pela sua temática histórica e
por envolver conflitos de ordem social, política e cultural, o jogo em todos os
títulos da série (cinco no total) tem a presença do protagonista intitulado de
assassino, e que possui como arma de combate aquilo que é a marca, ou
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melhor, o ícone da série: a hidden blade. A edição utiliza-se deste ícone e o
insere na edição como peça de interatividade, diferente das outros dispositivos
que analisamos houve não só uma preocupação estética, mas também
ergonômica e funcional, a peça realmente é passível de uma utilização como
ornamento.

Figura 28: Assassins Creed – Hidden Blade – peça integrante da Edição de Colecionador
Fonte: http://collectorsedition.org/forums/
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2.6.3 Art Books – Livros de Ilustração

A art books são livros de ilustração normalmente utilizada por artistas,
designers e ilustradores. Estes livros geralmente possuem desde conceitos até o
trabalho final do artista. O projeto de um videojogo, livro ou até filme exige por
parte da equipe de criação o trabalho de vários artistas que idealizam todo um
universo e procuram significa-lo através de linguagens. As artes conceituais se
estabelecem como a valorização de um conceito ou ideia abrindo mão do
formalismo estético, tornando o conceito mais importante do que a obra final.
Portanto, durante o processo de criação e adaptação da obra para a mídia
apropriada, vários artistas criam concepções de personagens, ambientes,
vestimentas, animais e todo um universo representativo.
Estes trabalhos se apresentam como verdadeiras manifestações artísticas,
muitas vezes indisponíveis não só para o público, mas também para outros
artistas que buscam referências para estudos de técnicas e estilos. A art books
das Edições de Colecionadores são verdadeiras fontes criativas de arte,
conhecimento e técnica. Os processos digitais proporcionaram novas estéticas
tecnológicas isso fez com que o computador transforma-se em um laboratório
experimental de diferentes mídias, as art books são manifestações desta
convergência, onde são mostradas as incursões da ilustração digital, da
modelagem em 3D, da renderização, da captura de movimento e tantas outras
técnicas que ganham força na computação gráfica como afirma Manovich23
(2006, p42) :
(...) dessa nova lógica do design e sua estética resultante encontra--se na
compatibilidade entre diferentes documentos gerados por diferentes programas.
Ou seja, os comandos de importar e exportar gráficos, animações, programas
de composição e modelagem são historicamente mais importantes do que as
operações individuais que estes programas oferecem.

______________________________________
23

MANOVICH, L. Design Workflow and Temporary Aesthetics. 2006. www.manovich.net
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Figura 29: Ilustrações e artes conceituais dos jogos The Witcher 3 e prince of Persia
Fonte: http://collectorsedition.org/forums/
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2.6.4 Action Figure – Estátuas

As action figures ou estátuas são esculturas em escala que representam,
em grande maioria, os personagens principais do universo que fazem parte.
Estas esculturas que estão nas edições de colecionador se diferem de outras
action figures por serem produzidas por artistas plástico, ou seja, a maioria das
peças não são fabricadas de forma industrial, portanto, não são seriadas e sim
exclusivas e limitadas. Por tratar de um trabalho essencialmente manual, o
artista molda a escultura usando determinados materiais como madeira, argila,
pedra, metais entre outros para depois realizar os devidos acabamentos como a
pintura que enfatiza os aspectos de textura e detalhes. Na manifestação artística
por escultura a criação dos volumes, formas e espaços estão intimamente
relacionados aos aspectos técnicos, criativos, sensíveis e perceptivos do artista,
trazendo mais pessoalidade e identidade em sua criação.

Figura 30: Estátua baseada no Dragão principal da série The Elder Skyrim
Fonte: p://collectorsedition.org/forums/
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Figura 31: Diversas estátuas de edições especiais The Strain, Uncharted3, Assassins Creed,
The walking Dead, Sherlok Holmes. Fonte: p://collectorsedition.org/forums/, Google image

2.4.5 Sound Tracks – Trilhas sonoras

A música é conhecida como uma arte que segundo Tony Berchmans em
seu livro A música do Filme (2006, p.19) “constitui-se na combinação de vários
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sons e ritmos, seguindo uma estrutura ao longo tempo”, é uma forma de
expressão com um caráter demasiadamente sensibilizante, isso possibilitou que
a música tornasse um importante instrumento na construção de técnicas
narrativas. A trilha sonora surgiu desta premissa, consiste na instrumentalização
da música e das sonoridades como fatores fundamentais na criação de uma
narrativa, “é todo o conjunto sonoro de um filme, incluindo além da música, os
efeitos sonoros e os diálogos.“ (BERCHMANS, 2006, p.19).
Atualmente, devido a os recursos tecnológicos esta definição acabou por
expandirem-se para outras mídias, como seriados, novelas, programas de TV e
jogos eletrônicos. Existe na trilha sonora qualidades e normas estéticas
intrínsecas que possibilitam a harmonia do diálogo e sons com a imagem, uma
boa elaboração deste conjunto constrói uma narrativa mais densa e rica,
possibilitando uma sincronia com as outras técnicas cinematográficas, gerando
assim uma experiência emocional mais autêntica. Em 2003 foi realizado a
primeira trilha sonora para um vídeo jogo, NBA Live 2003 foi um marco na
indústria de games pois possuía uma trilha sonora exclusiva feita por uma
orquestra. A partir de 2003 as empresas de videogame passaram a investir
neste segmento, a criação de composições com orquestras ou outros gêneros
permitia que a música imprimisse o caráter de identidade do vídeo jogo,
atualmente existem premiações para as melhores trilhas sonoras de games.

Figura 32: Mídias das trilhas sonoras dos videojogos Tom Raider, Quantum Break e Assassins
Fonte: p://collectorsedition.org/forums/, Google image
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2.4.6 Blueray DVD

Como mencionamos, a Edição de Colecionador faz referência direta a
obra ou título que ela representa, filmes, seriados, livros e vídeo jogos que estão
inseridos na edição na forma de mídia DVD ou Blueray. Um cenário interessante
que se projeta atualmente é que com a digitalização das mídias e o aumento das
velocidades de deslocamento de dados (upload e download) em crescentes
Megabytes, houve consequentemente o aumento da distribuição de multimídias
através da rede, possibilitando o crescimento de um mercado de mídias digitais.
Nos EUA, as vendas de jogos no varejo têm diminuindo ao longo do
tempo, bem como o número de títulos oferecidos, esta tendência, reflete na nova
geração que focará na distribuição de mídia digital e, caso isso se confirme, o
varejo terá sérios problemas. Entretanto, se as vendas de títulos estão em baixa,
o mercado da Edição do Colecionador vem crescendo cada vez mais, pois como
vimos estas edições oferecem sempre mais do que o jogo ou o filme, mas uma
gama de componentes adicionais, como por exemplo, estátuas (Action Figures),
DVDs com documentários, livros de arte, mapas e outros itens a exemplo da
edição do filme Alien: o oitavo passageiro. Aqui temos a versão original de 1979
mais a versão do diretor com 27 minutos a mais de filme, e ainda DVD com
vários extras de filmagens, entrevistas e curiosidades. Já na edição do jogo
Metal Gear V a versão do game possui um final alternativo que não existe na
versão normal mais 40 horas de conteúdo extra para os jogadores.

Figura 33: Mídias das em Blueray e DVD das edições de Alien e Mercenários. Fonte: Fox.com
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Além das linguagens e mídias inerentes destas edições, existem diversos
outros elementos que também fazem parte do contexto da outros elementos de
variados tipos que também são inseridos nas Edições de Colecionador como
livretos, posters, bottons, chaveiros, roupas, etc. Cada um destes elementos são
signos, ícones que representam algo de bastante relevância que criam laços
mais afetivos com o público. No Brasil, as Edições de Colecionador ainda não
são facilmente encontradas e precisamos recorrer a sites estrangeiros para a
compra, como por exemplo, o site americano collectorsedition.org ou a loja
Limited Edition na capital de São Paulo. Outro problema que concerne quem
deseja adquirir as edições é o elevado custo que pode chegar a 200% a mais
que o valor original.

Figura 34: Versão Edição de Colecionador do jogo second son para PS4
Fonte: p://collectorsedition.org/forums/, Google image

O uso dessas linguagens combinadas nesse contexto cultural específico produz
uma nova prática artística e comunicacional que gera um percurso multisensorial
abrindo campos para a práxis de uma experiência subjetiva que extravasa os
limites do local e pela prática do compartilhamento reverberam ações coletivas.
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2.7 As poéticas nas Edições de Colecionador

Um olhar para a Edição de Colecionador é perceber o quanto as
linguagens líquidas (Santaella, 2011) possibilitam ao design estabelecer uma
nova estética híbrida, quando exploramos as qualidades particulares destas
edições nos defrontamos com novos territórios da sensorialidade. Nesse
processo, as poéticas geradas em campos distintos interligam-se em relação à
linguagem da Edição de Colecionador; recorro ao termo poéticas em referência
ao conceito que autores como Umberto Eco (1997) e Julio Plaza (1998) dão ao
termo, para estes autores o conceito de poética se dá como um sistema disposto
a dar abrigo às obras de arte de acordo com o uso das linguagens e suportes
envolvidos numa composição artística. Além disso, como ressalta Christine Mello
(2008, p.204) “(...) o jogo entre a hibridez, a articulação heterogênea de
diferentes processos de linguagens e as apropriações artísticas constituem-se
também ações artísticas”.
Dito isso, posiciono a Edição de Colecionador mais como um objeto de
manifestação artística contemporâneo, mediado pelo design e designado à um
público especifico do que um produto industrial de consumo em massa. E esse
tipo de poética conduz a um potencial comunicativo que é traduzido
esteticamente à obra através da disposição sígnica dos formantes de sua
composição.
Um olhar mais crítico para o papel desempenhado por estas edições
especiais, de certa forma se assemelha aos estudos destinados a outros canais
de comunicação já compreendidos e explorados em tantas outras pesquisas,
como por exemplo o rádio, jornal, televisão e cinema. Esses veículos objetivam
amparar tomadas de decisão inovadoras, capazes de romper com paradigmas
pré-estabelecidos e proporcionar uma maior sofisticação nas soluções estéticas
adotadas, bem como, estabelecer novas relações sígnicas e comunicacionais
gerando, como consequência, uma elevação do repertório do público, receptor
último desta mensagem. A esse respeito afirma Pignatari:
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Assim como a industrialização cria o mercado de consumo e a necessidade
de alfabetização universal, cria também a necessidade de informações
sintéticas para o grande número: o jornalismo e o livro, no século passado;
o cinema, o rádio e a televisão, em nosso século. Cada um desses meios e
todos eles em atrito determinam modificações globais de comportamento da
comunidade, para as quais é necessário encontrar a linguagem adequada
(2008, p.18).

Portanto, para alicerçar minha posição sobre as poéticas nas Edições de
Colecionador os aportes teóricos e estudos de Christine Mello (2008) sobre as
manifestações artísticas em sua obra extremidades do vídeo, onde seus estudos
tangenciam minha pesquisa quando a autora aborda as explorações de novas
relações sígnicas entre linguagens e mídias através do uso de diferentes signos
na produção de novas práticas artísticas e estéticas, esta posição da autora é
assegurada pelos processos de contaminação e compartilhamento.
Com isso, observamos os trânsitos da Edição de Colecionador na arte
como interface, onde os trabalhos artísticos nesse meio também são
provenientes de contextos criativos estabelecidos pela cultura digital. Como
afirma Santella (2007, p.151) “um dos desafios do artista é dar corpo novo para
manter acesa a chama dos meios e das linguagens que lhe foram legados pelo
passado”, Dito isso, chegamos ao entendimento deste objeto do design que
sofre um processo de contaminação, isto é, um procedimento de ação estética,
onde a Edição de Colecionador se potencializa como linguagem a partir de seus
diálogos com outras linguagens se associando com outros processos
comunicacionais, estabelece-se como um procedimento criativo fruto da estética
contemporânea. “As mídias se encontram profundamente contaminadas, só é
possível pensar em uma estética contemporânea considerando a mídia como
um fator agregador.” (MELLO, 2008, p.138). A autora ainda se faz clara a respeito
desta dinâmica da contaminação como um procedimento onde:
A idéia central da contaminação do vídeo diz respeito a compreensão que o
vídeo não pode ser considerado nessas manifestações como um produto
acabado de linguagem, mas sim como um processo, em que outras linguagens
e seus reflexos co-participam da experiência artística sem um estatuto
hierárquico. (...) passa a ser compreendido como um procedimento de
interligação midiática e a ser valorizada em seu caráter de interface, como
uma rede de conexões entre as práticas artísticas, como ilustração, ilustração
digital, escultura, música, vídeo. (MELLO, 2008, p.37,139)
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Isto posto, concluímos que ao mesclar intervenções artísticas como
ilustração, escultura, desenho, música e arte digital na Edição de Colecionador
ocorre uma força na interlocução destas linguagens e na construção de um
discurso derivado destes novos conteúdos semânticos e ideológicos. Esta
coexistência entre linguagens desenvolve-se em uma continuidade que
transcende barreiras, onde a composição de todos os elementos interfere nas
qualidades do conteúdo necessários para a elaboração das mensagens.
Por outro lado, para os artistas que usam as edições como suporte,
estabelece-se formidável contribuição para uma interface criativa de seus
trabalhos, “Os artistas que trabalham com as poéticas híbridas evidenciam uma
teia de sentidos capaz de produzir infinitas possibilidades criativas e processos
fecundos de Intersemiose na arte” (MELLO,2008, p.201). Além disso, as
intervenções artísticas nas edições são condições em que a Filosofia de Flusser
se manifesta, isto é, produzir uma reflexão sobre as possibilidades de criação e
liberdade em uma sociedade cada vez mais programada e dominada pelas
tecnologias.
Enfim, a exploração deste potencial culmina em uma mudança nas formas
de

experimentação

estética

dos

modelos

artísticos,

ocasionando

em

desdobramentos que vão além do design e de seu objeto, pois estabelecem
novos paradigmas para trocas simbólicas e afetivas, é pensar nestas edições
como uma intervenção midiática cultural, já que a qualidade destas obras se
encontra no modo como fazem o público participar, compartilhar e viver nelas
tais experiências oferecidas. Por conseguinte, faz-se necessário analisar estes
desdobramentos no capítulo a seguir.
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CAPÍTULO 3
DESIGN E
EXPERIÊNCIA
COMPARTILHADA
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3. Design e Experiência Compartilhada

Tomando como princípio a noção do design como linguagem por Décio
Pignatari, que o também qualifica como verbo, pois é resultante de um conjunto
de ações que geram desdobramentos além da sua própria epistemologia. E
baseando-se nos estudos dos procedimentos criativos observados pela estética
contemporânea por Christine Mello (2008), percebemos que a Edição de
Colecionador é fruto deste design contemporâneo rico e influente que permite
contaminações artísticas que ampliam seus diálogos com outras linguagens e
articulam uma nova poética ao objeto.
A presente pesquisa amplia tais noções de sentido ao tratarmos das
relações entre os desdobramentos do design no campo da experiência
mediados pela cultura digital abordado por Pierre Lévy (1999), da convergência
por Henry Jenkins (2006). Como objeto de estudo, analisamos a Edição de
Colecionador a partir da semiótica Peirciana pelo viés de Morris (1976) os
quais posicionaram a mesma como objeto estético, híbrido, mediador de afecções
que expandem sua área de ação em desdobramentos.
Quando nos referimos a estes desdobramentos pretendemos inferir que
as edições deixam de ser vistas eminentemente como um produto estético
funcional e passam a colaborar em funções discursivas mais abertas, gerando
situações

de

compartilhamento

audiovisual

através

de

comunidades

estabelecidas em redes sociais como youtube e fóruns. Trata-se portanto, das
edições repercutindo em um espaço virtual em convivência com diferentes
circuitos midiáticos.
Esta condição de compartilhamento é possível graças à explosão das
tecnologias da informação na contemporaneidade, pois permite e viabiliza
diferenciadas formas de socialização, portanto no tópico a seguir investigaremos
de que forma se estabelecem estas conexões.
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3.1 Conexões e Cultura Participativa

O contemporâneo torna-se um mundo onde os meios estão intimamente
vinculados às tecnologias digitais e estas se ramificam em redes e conexões
que são ferramentas essenciais na construção de verdadeiras comunidades
sociais. Sobre as reverberações das redes na atualidade Santaella afirma que:
A cultura digital e as redes da internet nos levam hoje a constatar que a
história, a economia, a política, a cultura, a percepção, a memória, a
identidade e a experiência estão todas elas mediadas pelas tecnologias digitais.
Elas penetram em nosso presente não só como um modo de participação,
mas como um princípio operativo assimilado à produção humana em todas
as suas áreas. (2010b, p.125)

O processo descrito nesse excerto pode ser constatado em uma pesquisa
sobre a influência das redes sociais realizada em 2014 pelo jornal americano
The New York Times, que descreve que nos últimos anos estas redes sociais
fortaleceram diversos movimentos políticos e sociais, pois suas ações
repercutem os fatos de forma diária e intensa. Ainda em relação à pesquisa o
jornal alegou que a força das mídias sociais está principalmente na democracia
e na liberdade de expressão. Logo, a participação coletiva em rede já ganhava
força em meados dos anos 90 como afirma o crítico, escritor e um dos teóricos
responsáveis pelo conceito de comunidade virtual Howard Rheingold (1993):
As comunidades virtuais são agregações sociais que emergem na internet
quando uma quantidade significativa de pessoas promove discussões públicas
em um período de tempo suficiente, com emoções suficientes, para formar
teias de relações pessoais no ciberespaço. (RHEINGOLD, 1993, P.20)

Sendo assim, uma rede social é uma estrutura social composta por
pessoas ou organizações conectadas por um ou vários tipos de relações que
partilham valores e objetivos comuns. Uma das características fundamentais na
definição das redes é a sua abertura democrática e porosidade, possibilitando
relacionamentos horizontais e não hierárquicos entre os participantes, Fritjof
Capra ainda complementa afirmando que:
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Redes sociais são redes de comunicação que envolvem linguagem simbólica,
restrições culturais, relações de poder. Assim como as redes biológicas elas
são auto generativas, mas o que geram é imaterial. Cada comunicação cria
pensamentos e significados, os quais dão origem a outras comunicações, e
assim toda a rede se regenera. (CAPRA, 2008)

Para constatar a crescente influência dessas comunidades, o gráfico
abaixo mostra a participação mundial nas redes sociais no ano de 2015. Esta
estimativa é feita por número e tempo de acesso e, como podemos perceber a
rede social Facebook detém a maior porcentagem de participação ativa,
seguidos pelo aplicativo Whatsapp, pela rede de vídeos Youtube e o aplicativo
de fotos Instagram. Interessante observar que estas redes sociais e de
compartilhamento não se limitam ou anulam entre si, pelo contrário, permitem a
participação do público em diferentes segmentos.

Gráfico 01: Infográfico correspondente as novas mídias: redes sociais Fonte: PBM

É evidente que com o acesso à internet e as plataformas midiáticas o
público ganha força em suas atitudes exteriorizando suas necessidades e
pensamentos através das interfaces disponíveis. Compreendemos aqui o termo
interface pela definição de Pierre Levy (1999:32) “são todos os aparatos
materiais que permitem a interação entre o universo da informação digital e o
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mundo ordinário”. Este comportamento ante as novas possibilidades de
interação com as mídias contribuem para a formação de um indivíduo reflexivo
com uma identidade social mais participativa nos quesitos sociais, políticos e de
consumo.
Kellner (1995) corrobora com esta ideia das mídias influenciando
comportamentos e construindo identidades, ”Acredita-se que os desejos, as
ansiedades, as alegrias e as inseguranças das pessoas comuns também
encontram expressão na mídia.“ além da relevância das mídias Kellner também
relata que é importante que as pessoas sejam capazes de discernir as
mensagens, os valores e as ideologias, presentes na cultura veiculada pela
mídia.
Para obterem uma participação genuína, as pessoas precisam adquirir
conhecimentos sobre a produção da mídia e sobre a criação de produtos
divulgáveis. A intensificação do ativismo na mídia poderia ampliar
significativamente a democracia, com a proliferação de novas ideias e com
a possibilidade de manifestação das opiniões até agora silenciadas ou
marginalizadas. (KELLNER, 1995, p.426)

Complementando as teorias de Kellner, os estudos de Henry Jenkins
(2006) sobre a convergência das mídias ampliam as relações do comportamento
entre público (consumidor) e mídias. Como já abordado no capítulo 1, para
Jenkins a convergência representa muito mais que um processo tecnológico que
une múltiplas funções dentro de um mesmo aparelho, mas uma transformação
cultural que parte do movimento de um público na busca de informações e
conexões em meio a conteúdos de mídias dispersos. Portanto, não seria
surpresa que com o passar dos anos, graças a estas novas tecnologias, este
mesmo público ganhasse força e certa autonomia.
Aquilo que identificamos, de forma grosseira, como “novas tecnologias” recobre
na verdade a atividade multiforme de grupos humanos, um devir coletivo
complexo que se cristaliza sobretudo em volta de objetos materiais, de
programas de computador e de dispositivos de comunicação. (Levy,1999, p.23)
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O que entendemos aqui é que a convergência pode ser entendida como
um estágio da comunicação onde existe uma participação ativa de um público
que constrói um universo de pensamentos direcionados a um mesmo conteúdo
ou sentido. Sobre um viés semelhante, Pierre Levy (2003) também aborda esta
participação coletiva sobre a lógica da troca do conhecimento. Para ele, as
novas tecnologias propiciam manifestações intelectuais onde qualquer individuo
pode estar em sinergia usando o ciberespaço como interface de coordenação, a
este fenômeno Levy denominou de inteligência coletiva.
Uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada,
coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das
competências. Quanto mais os processos de inteligência coletiva se
desenvolvem, melhor é a apropriação, por indivíduos e por grupos, das
alterações técnicas, e menores são os efeitos de exclusão ou de destruição.
(2003, p.28)

A definição de Levy procura acentuar uma importante característica de
nossa

contemporaneidade,

onde

toda

a

humanidade

pode

oferecer

conhecimento. Da mesma forma, Jenkins se manifesta que além do
conhecimento pode-se estabelecer uma economia afetiva que orienta indivíduos
a tornarem-se criadores midiáticos e com isso direciona-se à expansão de novas
formas de trocas e interatividade. A este comportamento Jenkins qualificou como
cultura participativa.
Jenkins compreende como cultura participativa um fenômeno no qual
existem processos criativos seguidos por compartilhamento de conteúdos entre
um público ou várias comunidades. Este compartilhamento é embasado e
estimulado a partir do grau de conexão social, emocional e motivacional de seus
integrantes, que estabelecem um sistema estimulado e em constante feedback,
“A própria comunidade, no entanto, fornece fortes incentivos para a expressão
criativa e participação ativa” (JENKINS, 2006).
Da mesma forma que a inteligência coletiva, a cultura participativa opera
como uma manifestação em rede, onde doa-se não somente conhecimento, mas
principalmente afetos e experiências. Isso possibilita a criação de novos
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territórios que se abrem para a exploração da sensorialidade e sensibilidade
mediadas pelas práticas culturais e artísticas contemporâneas presentificadas
aqui, nas Edições de Colecionador. Sendo assim, o propósito aqui considerado
relaciona-se à constatação da criação de universos de pensamentos e atitudes
formados a partir de determinados objetos capazes de mobilizar várias pessoas
com o mesmo propósito, desenvolver a compreensão ou acrescentar ideias a
estes objetos e também, principalmente, manifestar trocas de afetos e
percepções que se darão pelos mecanismos de compartilhamento.

3.2 Rede de Compartilhamentos
Para que haja o processo de compartilhamento é necessário que exista,
primeiramente, a interação de pessoas, com as mídias e o ciberespaço como
meios de diálogo. Esta interação, por sua vez, depende do interesse destas
pessoas em relação a objetos que participam desta cultura, em nossa pesquisa
este objeto são as Edições de Colecionador. Para Julio Plaza e Mônica Tavares,
a interatividade pode ser conceituada como “o feedback indispensável para
propiciar a efetiva participação entre o criador, o computador e o objeto que se
esteja a idealizar. “ (Plaza e Tavares, 1998, p.104).
Em todos os estágios de comunicação desenvolvidos a interação, nos
seus diversos níveis, mostra-se fundamental para a formação de uma
comunicação que propiciará a troca de experiência. “Esse novo ambiente de
experiência com os meios digitais passam a promover a conexão e o
compartilhamento das mais diversas informações, como ambientes propícios
para toda a comunicação contemporânea” (MELLO,2008:199).
Em relação às Edições de Colecionador pela proximidade de seu público
são criadas redes de compartilhamento não apenas na construção de uma
narrativa interativa baseada nas questões formais e estéticas do objeto, mas
uma verdadeira e autêntica disseminação de afetos, criando-se assim uma
experiência imersiva. Essa imersão se estabelece a partir do momento que o
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homem não é apenas um observador e sim parte integrante de um sistema, com
o potencial de criar múltiplas relações afetivas em coletividade e que se
configuram em experiências sensória e colaborativa, pois conduzem a novas
formas de relacionamento, Espinosa fala desta potencia do corpo afetar ao outro:

Da mesma forma, os corpos coletivos se constituem por corpos individuais,
que, através do poder que possuem de afetarem e serem afetados por outros
corpos, não podem deixar de estar em contato constante e transmissão de
intensidades. Mas os corpos coletivos também formam uma unidade, apesar
de serem compostos por múltiplos corpos individuais, pois Espinosa define um
corpo pela proporção entre movimento e repouso que este mantém sem se
destruir. Essa unidade, no entanto, não é sinônimo de identidade, pois, como
já foi dito, os corpos, coletivo e humano, são constituídos por uma
multiplicidade de corpos em relação. (DELEUZE, 2002, p.132)

A experiência é proveniente das identidades culturais que se organizam
nas comunidades sociais através das práticas de compartilhamento de vídeos
no Youtube, uma destas práticas, bem característica do público consumidor das
Edições de Colecionador é a realização do Unboxing. Neste procedimento, o
compartilhamento do video representa a passagem de uma narrativa acabada
na edição para a construção dinâmica e interativa da narrativa.

3.3 Unboxing
O termo Unboxing24 caracteriza--se por uma ação além de sua
epistemologia. Sua prática como forma de compartilhamento de vídeo, teve
início em 2006 onde vários vídeos divulgados no Youtube mostravam
consumidores comuns “desembalando” produtos de diversas marcas. A ideia
principal era mostrar o produto em sua forma original de ser produzido, sem
maquiagens ou adulterações publicitárias, havia nesta prática apenas um caráter
informacional, técnico e de publicidade. Com o tempo, o Unboxing começou a
ser amplamente difundido, no que concerne as Edições de Colecionador, por se

24

A palavra Unboxing, em sua tradução significa o ato ou ação de desembalar, retirar o
conteúdo de alguma invólucro, recipiente ou embalagem.
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tratar de um objeto de caráter especial, exclusivo e com produção limitada.
Assim, a caracterização do Unboxing deixou de ser apenas um auxílio
instrucional ao consumidor e passou a ser um verdadeiro evento de troca e
compartilhamento de experiências com profunda conotação sensível e afetiva.
A experiência começa na relação entre sujeito e objeto, no ato de abrir a
Edição de Colecionador. A apreensão se inicia ao retirar as peças e elementos
que a compõem, mostrando todos seus itens e detalhes, é um momento de
contemplação, onde cada minúcia se mostra importante no processo, até o
ponto de interação total com o conteúdo. Existe uma intercalação de fatores
racionais e emocionais que culminam em um modo hedonista, que segundo
Abrahan Moles25 (1994, p.34) é o modo onde existe um prazer nas coisas, um
prazer de segurar na mão um objeto belo (...), cria-se então uma relação afetiva
que não se prende a um único indivíduo, mas, para uma plenitude da
experiência, ela precisa ser compartilhada por outras pessoas.
Nos processos de unboxing a troca é mútua, a dialética entre objeto e
usuário é expandida muitas vezes em tempo real para toda uma comunidade em
rede. Ao público é passível interagir através de comentários, avaliações,
sugestões e contribuir com informações sobre a edição e seu conteúdo. Este
efeito é crescente e contínuo contaminando-se sobre o viés da intencionalidade,
pois provoca ao outro não só o desejo da aquisição, mas também de interagir e
fazer parte desta comunidade. Os vídeos de Unboxing geralmente fazem parte
do repertório de vídeos da página- o que na rede é chamado de Canal- do
próprio youtuber. Estes vídeos são produzidos pelo próprio youtuber que cria e
edita com as ferramentas que ele dispõe.
Existem no Brasil milhares de canais com conteúdos exclusivos sobre
videogames que compartilham diversos vídeos que podem ser desde a ação de
jogar um game específico como também mostrando lançamentos, sinopses,
narrativas e jogabilidade. Em uma pesquisa realizada pelo autor deste projeto

25

MOLES, Abraham A. Teoria dos Objetos. Edições Tempo Brasileiro, 1981

110

sobre o número de acessos, visualizações e likes (aprovações sobre um
conteúdo divulgado) de três dos mais famosos youtubers de games no Brasil,
constatou-se que os vídeos de Unboxing são os mais visualizados e curtidos
dentre os outros gêneros do site.

Figura 35: dois dos canais do youtube sobre videogames que possuem um dos maiores números
de inscritos: Zangado e BRK Edu. Fonte: Youtube

Youtuber

Unboxing

Visualizações

BRK EDU

Dead Rising 3

1.541.848

Consoles e jogos Brasil

God of War Omega Collection

874.589

Zangado

Fallout 4 Pip Boy Edition

365.869

Quadro 01: Quadro demonstrativo do numero de visualizações de pessoas no conteúdo de
unboxing de três dos maiores canais de videogames do Youtube. Fonte: o autor
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Podemos notar que os vídeos de Unboxing das Edicões de Colecionador
possuem mais visualizações e curtidas comparadas aos outros vÍdeos postados
pelos youtubers, que são geralmente análises de determinados jogos ou o
percurso de uma game específico denominado “walkthrough”. Esta predileção
pela modalidade unboxing pode ser analisada sobre dois pontos, a do objeto
Edição de Colecionador e a do meio no qual ela é expandida. Em relação às
edições abordamos suas dimensões semióticas no capítulo anterior, em relação
ao meio, faço referência aos estudos sobre mídias pelo filósofo e teórico
McLuhan (1969).

Figura 36: Unboxing do canal BRK Edu. Fonte: Youtube

Herbert Marshall McLuhan (1911-1980) em suas diversas pesquisas na
área da comunicação, foi precursor dos modernos estudos sobre mídia. Em sua
obra Os Meios de Comunicação como extensões do homem, (1969- com
tradução de Décio Pignatari), McLuhan entende que o meio pode ser também
definido como uma tecnologia com a propriedade de transformar o seu conteúdo
permitindo assim, que o corpo humano estenda suas capacidades, esta
concepção de extensão é a de que os objetos técnicos estendem faculdades
mentais e corporais do ser humano.
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Um meio transforma seu conteúdo, ele não é neutro, nem um mero instrumento,
nem somente o transmissor. O meio é o conteúdo porque cada canal cria
um “novo” ambiente diferente do anterior que demandava esforços diferentes,
organização social diferente, respostas diferentes e outras interações entre
os órgãos dos sentidos. (MCLUHAN, 1969, p.33)

Complementando sua teoria, McLuhan define que a extensão pode ser
dividida em dois tipos. A extensão do corpo que permite que o ser humano
estenda suas capacidades,

como por exemplo, objetos ou utensílios

tecnológicos como celular ou um automóvel, e a extensão das faculdades
cognitivas como as funções do sentido, a exemplo dos meios de comunicação
que expandem os sentidos da visão e audição, McLuhan ainda afirma que:
Estamos nos aproximando rapidamente da fase final das extensões do
homem: a simulação tecnológica da consciência, pela qual o processo criativo
do conhecimento se estenderá coletiva e corporativamente a toda a sociedade
humana, tal como já se fez com nossos sentidos e nossos nervos através
dos diversos meios e veículos. (MCLUHAN,1969:17)

Por fim, podemos constatar o quanto a exteriorização e troca de
impressões sensíveis como afetos e desejos pelos meios tecnológicos de
compartilhamento de vídeos, possibilitam extensões dos sentidos e ricas
práticas de experiências. Além disso, estas extensões também podem ser
deslocadas a outros meios do ciberespaço tal como sites e fóruns.

Figura 36: Unboxing realizado por fãs pelo youtube. Fonte: Youtube
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Figura 37: Unboxing realizado por fãs pelo youtube. Fonte: Youtube
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3.4 Sites e Fóruns
A existência de um processo de apreensão no qual o sujeito cria uma
relação com o objeto é uma característica implícita na Edição de Colecionador.
Os meios e tecnologias mediam estas relações e constroem universos onde se
criam redes colaborativas que emergem através das trocas de experiências
entre os diversos membros deste público. A extensa rede de acesso que é à
internet, alimenta a cultura participativa no qual o público se manifesta de forma
livre e por diversos diferentes canais de comunicação. Os videotubers, os
podcasts, as resenhas, os fóruns, tudo serve como estratégia para a
manifestação da expressão seja de cunho intelectual, emocional ou religioso.
A cultura participativa define, nessa perspectiva, novas práticas de uso das
mídias associadas, sobretudo, à práticas do compartilhamento, publicação,
recomendação, comentários, remix e reoperação de conteúdos digitais
(criados e disponibilizados em meios digitais, especialmente, na internet).
(FECHINE, 2013)

Uma pesquisa encomendada pelo Google, no segundo semestre de 2014,
revelou que somos 70 milhões de espectadores de vídeo online no Brasil,
consumindo, em média, oito horas semanais de vídeos na Web. Esta, é uma
clara realidade que estabelece uma postura do consumidor como agente
participativo de uma cultura de acesso, conhecimento e compartilhamento. Este
panorama como afirma Jenkins (2006) incentiva uma ampla participação, a
criatividade alternativa e a economia baseada na troca onde todos podem
participar.
Além do Unboxing realizado pelos youtubers via compartilhamento de
vídeos, outros sitemas são usados pelas comunidades que se manifestam pelas
reverberações das Edições de Colecionador. Dentre eles, estão os sites
especilizados no tema, como por exemplo, um dos maiores sites sobre edições
especiais o www.collectorsedition.org. Com um total de mais de 419.040 mil
inscritos, o site articula uma verdadeira identidade cultural que se estabelece
entre um objeto comum, as Edições de Colecionador.
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O site não apenas comercializa as edições, mas também estabelece uma
ativa rede de informações e compartilhamentos entre fãs, colecionadores e
admiradores. A experiência aumenta à medida que o público interage no site
por intermédio do fórum, onde se expressam através da circulação de um fluxo
de mídias como arquivos vídeos, imagens e podcats (arquivos em áudios)
narrando suas impressões,

expêriencias e sugestões

sobre as edições

especiais. Além disso, colaboraram na resolução de problemas e interveem no
processo de concepção e produção de novas edições em conjunto com o design
e as produtoras, é o que Jenkins (2006) define como uma autoria compartilhada.
Nas edições de colecionador as estratégias discursivas relacionadas aos
blogs e foruns desmistificam o processo de criação e “permitem aos leitores
acompanhar o desenvolvimento da narrativa e também a organização de
projetos colaborativos descentralizados pronuciando a emergência de um
forum arte”. (BEIGUELMAN, 2003, p.49)

Figura 38: Página do site collector edition, onde mostra--se a home e a pagina do fórum. Fonte:
collectorsedition.org
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3.5 Experiência nas Lojas
Outro ambiente que os apreciadores, fãs, colecionadores ou simplesmente
curiosos encontram para trocarem impressões e experiências são as lojas que
comercializam as Edições de Colecionador. Por se tratarem de edições
importadas, no Brasil é mais comum encontrar estes produtos em importadoras,
ou algumas poucas edições em livrarias ou lojas eletrônicas como FNAC, Saraiva
e Cultura. Existe entretanto, algumas lojas especialistas em edições especiais
sendo a Limited Edition uma das mais conhecidas e frequentadas. A Limited
Edition está localizada na região da Av. paulista em São Paulo, e é notável por
ser uma loja referência pela grande quantidade de colecionáveis encontrados,
assim como, pela organização de comunidades de encontros para troca de
informações, produtos e eventos.
A Limited Edition possui desde Edições de Colecionador até diversos
outros tipos de objetos colecionáveis em suas versões normais e especiais,
dentre eles estão filmes, seriados, videojogos, bonecos, estátuas, HQs (histórias
em quadrinhos), pôsteres, canecas, etc.

Figura 39: Fachada da loja limited edition e consumidor mostrando colecionável adquirido
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O espaço físico da loja Limited Edition, torna-se um lugar que transcende
os encontros e trocas através do ciberespaço, pois dentro da loja combinam-se
verdadeiros eventos onde as comunidades se manifestam pessoalmente. É a
experiência que se inicia no plano virtual e se estabelece no plano real, isto é, o
plano do vivido. Normalmente, estes encontros são realizados em sua maioria
por fãs destes produtos, assim como das mídias que eles representam. Este fato
denota a uma característica interessante, que é a potência que os fãs exercem
na nossa sociedade midiática. Por fã denomina-se “todo indivíduo que se
apresenta afetivamente comprometido e demonstra através de suas ações, um
constante comprometimento com um determinado objeto, pessoa, texto ou
narrativa.” (SANDVOSS, 2013, p.9).
A força desta comunidade de fãs se mostra notável dentro desta cultura
participativa, ao ponto de exercer uma forte influência sobre a concepção de um
determinado produto, das decisões de um programa televisivo, de uma série ou
filme e, até em relação ao próprio design. Esta influência torna-se tão evidente,
que inicialmente a expressão cultura participativa foi utilizada por Jenkins (2006)
para justamente, designar exclusivamente a produção cultural e as interações
sociais entre fãs das diversas comunidades em rede, e também de outras formas
de consumo midiático. Somente com o tempo, a cultura participativa passou
a abranger os modos colaborativos de outras comunidades em geral.
O potencial destas comunidades virtuais, expandidas para os espaços
físicos, tira proveito das tecnologias digitais interativas, a fim de compartilhar
interesses, conteúdos, conhecimento e experiências, são misturas que criam
uma identidade e estabelecem estas comunidades como a própria cultura, como
diria Julio Plaza (2003) “as misturas se dão de forma continua em fronteiras
compartilhadas”. Compreender estes mecanismos tão atuais se faz relevante
para entender o processo de experiência que não se encerra em um único
indivíduo, mas é expandido e compartilhado por um coletivo.
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Figura 40: Encontro de fãs e consumidores na loja física Limited Edition. Fonte: Google
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3.6 Conformidades da Experiência

Uma das características que significam as Edições de Colecionador, é
que a relação entre indivíduo e objeto não se encerram em si mesmo. Existe
uma experiência coletiva decorrente das trocas sociais, afetivas e dos
compartilhamentos promovida pelas edições. Os conceitos de experiência e
seus entendimentos podem ser bastante diversos, entretanto, faz-se necessário
caracterizar algumas proposições a respeito do termo. De um âmbito geral a
ideia que concerne a experiência é assunto recorrente por diversos teóricos e
pensadores, seja como problema epistemológico, procedimento metodológico ou
abordagem lógica do pensamento.
Um aspecto é passível de concordância, a experiência é um contato com
os sentidos, ou seja, com algo que necessite ser apreendido e gere informações
cognitivas, pois é necessário que haja uma ação de estímulos externos sobre os
nossos órgãos dos sentidos provocando a sensação. Esta sensação é tomada
como elemento primário da percepção que se constitui de uma soma de
sensações, como afirma Santaella em Percepção e Fenomenologia “os sentidos
que são dados à sensação podem variar, mas acabam por convergir para uma
impressão que é produzida pelo sujeito”. (Santaella 2012, p.17).
A percepção consiste na aquisição, interpretação, seleção e organização
das informações obtidas pelos sentidos, isto é, na percepção que apreciam‐se os
cinco sentidos: a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. Logo, é o corpo
que apreende a experiência em relação aos sentidos e em relação com o mundo
visto que o experimentar está nas pessoas e como afirma Santaella “a
característica mais fundamental e problemática da experiência é o significado.
(2012, p.15)
A percepção se apresenta como uma abertura primordial a uma existência
exterior, como uma espécie de comunicação intima, uma comunhão entre nós
e aquilo que as coisas nos revelam sobre si mesmas. (Pardelha,2007,p.5)

120

Por outro viés e de uma maneira geral, a questão da experiência pode ser
determinada por alguns aspectos como ocorre com um problema relacionado à
obtenção do conhecimento. Como exemplo o filósofo e pensador inglês John
Locke (1690) que afirmava em sua obra “Ensaio sobre o entendimento Humano”
(1690) que o conhecimento só poderia ter sua origem nas experiências.
Sobre outro viés, o filósofo e pedagogo John Dewey (2010) em sua obra
“Arte como experiência”, discorre sobre o conceito de experiência. O autor afirma
que a existência de experiências faria parte da interação do indivíduo com o
mundo, mas nem todas as coisas experimentadas resultariam em experiências
de fato, ou seja, nem tudo que fosse experimentado poderia ser de fato
considerado como experiência. Assim, no capítulo “como se tem uma experiência”
da obra acima citada o autor explana:
A experiência ocorre continuamente, porque a interação da criatura viva com
as condições que a rodeiam está implicada no próprio processo da vida. Sob
condições de resistência e conflito, aspectos e elementos do eu e do mundo
implicados nessa interação qualificam a experiência com emoções, ideias,
de maneira tal que emerge a intenção consciente. Com frequência,
entretanto, a experiência que se tem é incompleta. As coisas são
experimentadas, mas não de modo tal que se componham em uma experiência.
Há distração;; o que observamos e o que pensamos, o que desejamos e o
que alcançamos, permanecem desirmanados um do outro (DEWEY, 1980,
p.89).

Outro aspecto sobre experiência utilizado por Dewey é que a experiência
nunca é um processo passivo, isto é, para se alcançar esse estado de
experiência, seria necessário esforço, concentração e, geralmente, estar
envolvido com atividades que exigem empenho tanto do corpo como da mente.
Dewey vai exemplificar este processo através da obra de arte. Nela o artista,
quando desenvolve sua arte, passa por um processo em que se estabelece
relações entre o fazer, o perceber e o sofrer que seriam inerentes à produção
artística, sendo partes incessantes de um deslocamento contínuo que
constituiriam, ao final, uma experiência. Portanto, quando essas relações não
ocorrem, o fazer na construção na obra de arte, torna-se mecânico. “Se o artista
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não produzir uma nova visão em seu processo de fazer, agirá mecanicamente e
repetirá algum antigo modelo fixado como um padrão em sua mente” (DEWEY,
1980, p. 101).
Estas reflexões de Dewey sobre experiência têm sido recentemente
utilizadas pelo design, arquitetura e disciplinas projetuais para explicar sobre
qual experiência e sob que condições seriam possíveis considerar a existência
dela. De forma interessante Dewey coloca uma obra de arte na vida cotidiana
das pessoas, criando uma continuidade entre estética e experiência, onde os
objetos, as tecnologias e os processos comunicacionais deveriam ser
considerados como experiências imersivas na vida das pessoas, não apenas se
limitando em seu sentido funcional e eficiente, mas sob uma perspectiva que
ampliasse os aspectos afetivos e sensoriais.
Por fim, o conceito de experiência deve ser relacionado com todos os
aspectos sobre como as pessoas usam um produto e sobre quais os resultados
que ele oferece. Neste sentido, nas Edições de Colecionador a experiência
interessa a maneira pela qual as pessoas sentem o produto em suas mãos,
como elas compreendem o seu funcionamento, como elas se sentem enquanto
o usam, como seus sentidos se expandem além do corpo através de redes de
compartilhamento, qual o bem que os produtos trazem para os seus propósitos e
o quanto eles se encaixam no contexto. Se essas experiências forem agradáveis
e envolventes, elas são valorosas e significativas, mas é necessário que o
público participe de situações ou atividades capazes de criar as condições para
que elas possam tê‐las. Portanto, o design munido da capacidade de articular e
trabalhar com os processos perceptivos, pode explorar características e
propriedades da relação entre indivíduo e objetos, estimulando determinados
aspectos sensoriais nessas relações. A partir de tais propriedades, as interações
entre os elementos podem se consolidar, visto que o sistema está sempre se
alterando e formando novas interações, definindo assim uma qualidade e
autenticidade da experiência.
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CONSIDERAÇÕES
FINAIS
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Considerações Finais
Partindo do pressuposto que o contemporâneo é marcado por profundas
transformações de âmbito comunicacional, cultural e tecnológico e que estas
mudanças tornam nosso cotidiano uma experiência singular, o design cerca-se
deste discernimento e se apropria dos novos ditames da cultura digital que se
estabelecem através das expressões e dos processos de digitalização, das
linguagens líquidas e híbridas, da convergência das mídias e de uma conduta
cada vez mais participativa de uma sociedade mais heterogênea. Estas
incursões fazem com que o design contemporâneo se torne expansivo na sua
ação e se estabeleça como um corpo de experiência. Esse trabalho mostrou quais
são as possibilidades de relação entre design como rede de relações entre
projeto, objeto e experiência.
O design contemporâneo utiliza da combinação das diversas linguagens
disponíveis para criar seu produto. Portanto, fizemos um resgate histórico à
cerca de suas transições ao longo dos anos, com o propósito de perceber que
as mudanças foram desenvolvidas a partir de um processo histórico e cultural.
Em razão disso, o design tem se sustentado, cada vez mais, na produção de
bens imateriais, simbólicos e culturais. E passa a ressignificar seu produto em
relações mais ligadas a percepção ao sensório ao afeto e a experiência, pois
percebe nestes um valor diferencial no sistema de produção contemporâneo.
Dessa forma, a noção do design apenas como projeto não o qualifica ante suas
potencialidades, assim, segundo Décio Pignatari, o design é a própria linguagem
e, portanto, um criador de sistemas de signos, percebe-se assim, os
desdobramentos do design além da sua própria epistemologia.
A presente pesquisa ampliou tais noções de sentido ao tratarmos das
relações entre os desdobramentos do design no campo da experiência
mediados pela cultura digital abordado por Pierre Lévy (1999) e da convergência
midiática por Henry Jenkins (2006). Como objeto de estudo, analisamos a Edição
de Colecionador utilizando as dimensões semióticas de Charles Peirce
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através de Charles Willian Morris (1964) os quais posicionaram a mesma como
objeto estético, híbrido, mediadores de afecções que expandem sua área de
ação em desdobramentos de uma relação colaborativa e de compartilhamento.
Ainda podemos verificar que as produções de sentidos nas Edições de
Colecionador também se estabelecem nos procedimentos criativos e ações
artísticas que as denominam tanto como produto do design como objeto de
poéticas, sob esta perspectiva alicerçamos a nossa metodologia os estudos
observados pela estética contemporânea pelo viés de Christine Mello (2008),
no qual se analisa as explorações de novas relações sígnicas entre linguagens
e mídias através do uso de diferentes signos na produção de novas práticas
artísticas e estéticas. Logo, percebemos que o produto fruto do design
contemporâneo rico e influente permite contaminações artísticas, ou seja, um
procedimento de ação estética, onde a Edição de Colecionador se potencializa
como linguagem a partir de seus diálogos com outras linguagens se associando
com outros processos comunicacionais, incorporando em si as ilustrações
digitais, o desenho, a escultura, a música e outros dispositivos a fim de ampliar
seus diálogos articulando no objeto uma nova poética.
De outro modo, a produção contida nas Edições de Colecionador
expande a noção de objeto e coloca o homem elemento participativo do sistema.
Esse design não privilegia apenas o objeto em si e sua estética, mas incorpora
manifestações do indivíduo como transcendência, em um produto que é
ampliado pela natureza experiencial, isto gera uma dialogia e uma conexão de
tal maneira que está além do ato de consumir, mas o de vivenciar uma
comunidade que encontra--se em torno do produto, portanto estabelece-se dois
pontos fortes de conexão a geração de afeto e a criação de uma identidade
cultural que se organiza em relações sociais também mediadas por afetos.
Com relação a essa interação, mostramos segundo Espinoza (2002) que
somos corpos que se relacionam com outros corpos e somos afetados pelo
mundo ou qualquer outra coisa que nos cerca. O afeto é a resposta do corpo
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afetado, e esta resposta pode criar uma potência no agir, esta ação mediada
pela internet, pelas redes sociais e sites de compartilhamento possibilitam
trânsitos contínuos e manifestações comunicacionais e de expressão entre os
indivíduos. Analisando os estudos de McLuhan (1969) que afirma que os meios
de comunicação são extensões do homem, ou seja, o meio ou tecnologia tem a
capacidade de transformar o seu conteúdo permitindo que o corpo humano
estendendo suas capacidades. Verificamos que esta premissa se faz verdadeira,
quando analisamos o comportamento do público das Edições de Colecionador
na internet, nas redes sociais, nos fóruns e nos canais do youtube onde o
público não apenas acessa, mas também, interage, modifica, cria, manipula, se
organiza e se expande.
Essa expansão não é apenas tecnológica, mas comunicacional, pois a
relação entre indivíduo e objeto não se encerrem em si mesmo. O design cria
relações colaborativas e de compartilhamento, além de uma experiência coletiva
decorrente das trocas sociais ao mesmo tempo em que também permite que
ações de seu público interfiram ou sirvam de suporte para seus projetos. Dessa
forma, com o público se tornando mais participativo devido sua emancipação
ativa, como expõem Jenkins (2006) a cultura da convergência tem um caráter
fundamental de interação, ou seja, a convergência é vista como um estado de
comunicação no qual existe a participação ativa de muitas pessoas que se
relacionam através e em torno de um objeto. Isso faz com que o design
contemporâneo não se feche em si mesmo, e sim realize uma criação
colaborativa em conjunto do seu público, esta ação colaborativa do design e sua
capacidade de articular e trabalhar com os processos perceptivos, possibilita a
exploração de características e propriedades da relação entre indivíduos e
objetos, estimulando assim, determinados aspectos sensoriais e formando
novas interações, definindo assim uma maior qualidade da experiência, ou seja,
experiências mais valorosas e significativas
Por fim, além das contribuições apesentadas nesse trabalho na
perspectiva da análise do design contemporâneo e das Edições de
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Colecionador, essa pesquisa pretende oferecer linhas de estudo sobre a
produção de sentidos e seus regimes de interação em objetos produzidos pelo
design que expandam a noção de experiência buscando um olhar mais refinado
para produções que ressignificam as linguagens promovendo um espaço de
interação diverso e expandido. Além de abrir reflexões sobre possíveis temas
nesse viés que venham a colaborar para a literatura na área da Comunicação e
Semiótica.
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