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Resumo 
 

Os objectos de Design de Produto, como todos os artefactos, possuem 

evidentes ligações ao corpo humano. Porque são projectados e produzidos 

para seu uso e usufruto, porque o complementam ou completam, porque es-

tabelecem laços entre o corpo e o mundo, ou porque permitem que o corpo 

assuma uma participação social e cultural. Os objectos dialogam com o cor-

po na sua esfera de acção. Almejando conforto, bem-estar, funcionalidade, 

performance ou beleza, o território disciplinar do Design de Produto não é 

alheio à ponderação de relações entre objectos e corpo. Porém, frequente-

mente, circula uma concepção limitada do corpo, que não reflecte sobre a 

amplitude das suas relações com o mundo físico, tecnológico, cultural e so-

cial. Consequentemente, os discursos que enquadram a prática são escassos 

e encontram-se dispersos, o que se reflecte, negativamente, na actividade 

projectual. Para colmatar as lacunas identificadas, recorremos a outros terri-

tórios disciplinares porque partimos da suspeita de que as reflexões neles 

produzidas podiam ser úteis e, no limite, operativas para o território do Pro-

jecto. Deste modo, elencaram-se os seguintes tópicos fundamentais de pes-

quisa: i) o tema do corpo na cultura de Design de Produto: modos de abor-

dagem – sobretudo pela Teoria e pela Crítica de Design; ii) o processo multi 

e interdisciplinar de revisão crítica do corpo nas Humanísticas e nas Ciên-

cias Sociais, em autores fundamentais da Filosofia, Sociologia e Antropolo-

gia: entendimentos do corpo e suas ligações ao mundo envolvente e à cultu-

ra material, potencialmente úteis para consideração na prática disciplinar de 

Design de Produto; iii) casos paradigmáticos de Design de Produto ilustrati-

vos de ligações entre corpo e objectos, e interrogadores de entendimentos do 

corpo. Recorrendo à revisão da literatura, à interpretação de objectos e a 

mapas de cruzamento de informação elaborámos um “modelo”, hermenêuti-

co e crítico do corpo, que pretende contribuir para a consolidação de uma 

reflexão mais alargada sobre a corporeidade na cultura de projecto em De-

sign de Produto. 
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Abstract 
 

The objects of Product Design, like all artefacts, are clearly connected 

with the human body: because they are designed and produced for the 

body’s use and enjoyment, because they complement or complete the body, 

because they establish links between the body and the world, or because 

they allow the body to take on social and cultural participation. Products 

interact with the body in its sphere of action. With the aim to provide com-

fort, wellbeing, functionality, performance or beauty, Product Design should 

consider the relationship between products and the body. Often, however, 

circulates a limited conception of the body, i.e. that does not reflect on the 

extent of the relationship with the physical, technological, cultural and so-

cial worlds. Consequently, the discourses that frame the practice are scarce 

and sparse, which reflects negatively on project-oriented activity. To fill 

identified gaps, we resort to other disciplinary territories because we start 

from the suspicion that the reflections they produced could be useful and, 

ultimately, operative to Project territory. Thus, we listed the following key 

research topics: i) the theme of the body in Product Design culture: ways to 

approach – mainly for the Design Theory and Design Criticism; ii) the multi 

and interdisciplinary process of critical review of the body in the Huma-

nities and Social Sciences in key authors of Philosophy, Sociology and An-

thropology: understandings of the body and its connections to the surround-

ing world and the material culture, potentially useful for consideration in 

Product Design disciplinary practice; iii) paradigmatic Product Design cases 

that illustrate connections between body and objects and interrogators of 

understandings of the body. Making use of literature review, interpretation 

of objects and intersection information maps, we drafted a hermeneutic and 

critical “model” of the body, which aims to contribute to the consolidation 

of a broader debate about the corporeality in Product Design project culture. 
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até cada objecto se encher de luz e ser apanhado  
por todos os lados hábeis, e ser ímpar, 
ser escolhido, 
e lampejando do ar à volta, 
na ordem do mundo aquela fracção real dos dedos juntos 
como para escrever cada palavra: 
pegar ao alto numa coisa em estado de milagre: seja: 
um copo de água, 
tudo pronto para que a luz estremeça: 
o terror da beleza, isso, o terror da beleza delicadíssima 
tão súbito e implacável na vida administrativa 
 
[…] 
 
como se atira o dardo com o corpo todo, 
com a eternidade em não mais que nada, 
e depois a abolição do tempo, 
e então o que respira no corpo passa à vara, 
e o que respira na vara passa depois à ponta, 
tu não, tu já respiraste tudo pelo dardo fora, 
mudo e cego e surdo, 
e és um só ponto do alvo onde respiras todo, 
e tudo respira nesse ponto,  
em ti, veia da terra, oh 
sangue sensível 

       Herberto Helder (2013, p. 45-46) 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 The most forgotten alien land is one’s own body. 

Benjamin (2007 [1934] p.132)1 

 

 

1.1. Enquadramento 
 

A presente investigação partiu de indagações decorrentes da nossa forma-

ção em Design de Equipamento / Produto e em Sociologia da Comunicação 

e da Cultura2, bem como de problemas colocados pela prática de projecto 

(Design de Produto) e pelo seu ensino3. A experiência nos três registos – 

formação/investigação, projecto e ensino – foi formando a consciência da 

importância de um questionamento sobre o corpo humano em Teoria e Prá-

tica de Design de Produto. É, portanto, a consideração do corpo por esta 

área disciplinar que aqui se problematiza, porque o corpo é, ou deve sempre 

ser, o ponto de partida e o ponto de chegada para cada projecto e para cada 

objecto/produto. 

 

1.1.1. Corpo humano 
Na contemporaneidade4 o corpo humano é um dos grandes motivos de re-

flexão, porque a sua presença é pregnante: na sociedade, nas políticas, na 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 T.L. [adução livre] – «O mais esquecido dos territórios estranhos é o nosso próprio corpo». 
2 Licenciatura em Design de Equipamento pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa 
(1994), pós-graduação em Design de Produto pela Glasgow School of Art / Centro Português de De-
sign (1996), pós-graduação em Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação no Departamento 
de Sociologia do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (2000), diploma de Estu-
dos Avançados em Design pela Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa. 
3 Docência no curso de licenciatura em Design Industrial (1997-2006; unidades curriculares Design I 
a V, entre outras) e no curso de licenciatura em Design (desde 2006; unidade curricular Design I, 
entre outras) da Universidade Lusíada de Lisboa. 
4 Ao longo do documento de tese, quando nos referimos à “contemporaneidade”, ao “corpo contem-
porâneo”, ao “Design contemporâneo”, etc., devem tomar-se as noções, grosso modo, como corres-
pondentes ao arco temporal compreendido entre o final da Segunda Guerra Mundial e os nossos dias, 
por analogia com o período temporal usado para a Arte contemporânea. Não deve confundir-se este 
período com a Época Contemporânea, que se inicia com a Revolução Francesa. Quando nos refe-
rimos a casos/objectos de Design de Produto, nomeadamente no capítulo 4, tendemos a considerar 
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ciência ou na cultura. O corpo humano – i.e. a noção de “corpo” – está no 

centro de inúmeros debates, conflitos e incompreensões a propósito de ques-

tões de género, sexualidade, doença, aborto, regimes físicos e alimentares, 

cirurgia plástica, genoma humano. Das liberdades aos fundamentalismos, 

moldado pelo silicone ou oculto pela burka, o corpo é presença e assunto 

seminal, num tempo de ansiedades e inquietações – de consumo, de globali-

zação, de terrorismos, da proliferação das tecnologias da informação e das 

tecnologias da vida. Tempo de um corpo visto e revisto, esquadrinhado, pela 

ciência e pela cultura. A ciência disseca-o e potencia nele transformações. 

Respondem-lhe as esferas da cultura e dos média, pródigas em expor desas-

sossegos, ávidas em gerar múltiplos reflexos – através das suas micro-

narrativas: representações e figurações, construções e desconstruções, ope-

radas pelas artes plásticas e visuais, literatura, cinema, televisão, publicida-

de, moda. 

A priori “natural” ou “biológico”, o corpo é entendido, cada vez mais, 

como “coisa cultural”5: como artifício elaborado socialmente, ou pela ciên-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
exemplos actuais, das últimas décadas, remissíveis para a sinalização temporal que se pode deduzir 
do “Design contemporâneo” a que se refere Foster (2002; 2003 [2002]), o qual estendemos até à pre-
sente data. Contudo, aludimos, contextualmente, a períodos mais alargados. 
5 Para uma introdução à dimensão cultural do corpo vid. Payne (1997 [1996], pp. 71-72): «although it 
may at first seem solidly a fixture of NATURE rather than CULTURE, the body is, nevertheless, both 
a biological entity and a social and philosophical construct» (Payne, 1997 [1996], p. 71). Os subli-
nhados são do autor. Vid. ainda Le Breton (2006 [1992]) e Blackman (2008). Sobre o conceito de 
“coisa” considerámos Heidegger (2002 [1987]): «coisa em sentido restrito significa o disponível, o 
visível, etc., o que está ao alcance da mão. Coisa em sentido lato significa qualquer assunto, qualquer 
coisa que aconteça, de um modo ou de outro, as coisas que se passam “no mundo”, acontecimentos, 
eventos. Finalmente há um emprego da palavra em sentido ainda mais lato; foi preparado há muito 
tempo e generalizou-se, sobretudo, na filosofia do século XVIII. Assim, Kant fala, por exemplo, “de 
coisa em si” e distinguindo-a, de facto, da “coisa para nós”, quer dizer, de fenómeno. Uma coisa em si 
é aquela que não é acessível para nós homens, através da experiência, tal como uma pedra, uma plan-
ta ou um animal. Qualquer coisa para nós é também, enquanto coisa, uma coisa em si, quer dizer, 
torna-se conhecida de modo absoluto no conhecimento divino absoluto; mas nem toda a coisa em si é 
uma coisa para nós. Uma coisa em si é, por exemplo, Deus, tomada a palavra, tal como Kant a enten-
de, no sentido da teologia cristã. Quando Kant chama a Deus uma coisa, não quer dizer que Deus seja 
uma gigantesca formação gazeiforme, que oculta algures a sua essência. Coisa significa aqui, apenas, 
segundo um rigoroso uso da linguagem, o mesmo que “qualquer coisa”, aquilo que é o contrário do 
nada. Podemos, com a palavra e o conceito “Deus”, pensar qualquer coisa, mas não podemos experi-
mentar o próprio Deus» (Heidegger, 2002 [1987], p. 16-17 ). Os sublinhados são do autor. Quando 
nos referimos ao corpo como “coisa cultural” ou sempre que usamos a palavra “coisa” referimo-nos 
“a coisas para nós”, ou seja, a coisas em sentido “restrito” (“o que está ao alcance da mão”) e a coisas 
em sentido “lato” (acontecimentos, resoluções, convicções, maneiras de pensar, etc.). Não procura-
mos tanto o sentido “ainda mais lato” ou de “coisa em si”. Todavia, ao perguntarmos pelo corpo, não 
deixamos de perguntar pelo Homem. 
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cia, pela Medicina, pelas artes, pelos média. Entidade social e culturalmente 

em constante (re)construção – reunião, ou fragmentação, de visões diversas 

–, é figura permanentemente esquadrinhável. Moldável nesse sentido, o cor-

po é igualmente passível de ser literalmente transformável na carne e no ge-

ne, por via técnica e cultural – comprovam-no actividades ambíguas, híbri-

das, transdisciplinares, como a cirurgia plástica ou a bio-arte. O corpo é, por 

isso, coisa urgente. Urgente para reflexão crítica.  

 

1.1.2. Objectos / produtos 
Igualmente urgentes são as coisas artificiais, na sua actual proliferação, 

globalização e redefinição. Extenso universo de materialidades e imateriali-

dades quotidianas, actualização de tudo o que o humano tocou, foi trans-

formado, posto em circulação e povoou o mundo (produto de todas as tec-

nologias e indústrias culturais): códigos, imagens, sons e objectos, bem co-

mo as infra-estruturas que fazem fluir tais coisas (redes de comunicação, de 

transporte e de serviços). Todas as presenças estruturais e infra-estruturais 

que conformam o ambiente construído e os modos de vida à escala global: 

informação que circula pelas redes de informação (um SMS, um e-mail, 

uma vídeo-chamada, um perfil no Facebook ou um vídeo no YouTube; mas 

também o próprio Facebook e YouTube); qualquer produto ou subproduto 

televisivo ou cinematográfico; os pequenos objectos pessoais em regime de 

desmaterialização (os gadgets ou gizmos da Era Digital que se transportam 

junto ao corpo – um smartphone ou um tablet –, objectos substituíveis na 

medida da sucessão de novas versões, suportes de acesso e reciclagem de 

outras coisas sem matéria – música, imagens – que circulam nas redes de 

comunicação); um grande empreendimento arquitectónico ou urbanístico 

(qualquer arranha-céus do Dubai ou cidade instantânea na China – hiper-

objectos ou hiper-instituições da Era Global); qualquer rede corporativa 

multinacional (Microsoft, Apple, Ikea, McDonalds…); todas as mega-

estruturas de informação e comunicação, de difusão ou em rede; as techno-

polis; a versão actual da “aldeia global” de McLuhan (1972 [1962]; 2001 

[1964]), que é o mundo hiper-ligado – tecno-esfera global-local-glocal de 
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circulação de informação, capital, bens e pessoas. Tais coisas são corpóreas 

ou incorpóreas; pequenas ou colossais; pessoais, colectivas, institucionais 

ou universais. 

No âmbito da presente investigação, reduzimos este vasto universo para o 

conjunto dos objectos à escala do corpo (colossal conjunto ainda), porque 

nos servirão, mais facilmente, para verificarmos ligações corpo-objecto e 

porque se reportam, directamente, às áreas de projecto da nossa formação 

em Design. 

Dependemos desses objectos para (sobre)viver. Temos pois de os projec-

tar, de os produzir, de os fazer fluir, de os globalizar, de os domesticar. 
 

O mundo está povoado de objectos. Nas suas margens, a sua multidão infi-
nita, a sua colecção aparece-nos, é certo, sobretudo indistinta e fluida. 
Contudo isso basta para nos tranquilizar. Porque, também por experiência o 
sabemos, cada um deles, à nossa vontade, um de cada vez, pode tornar-se o 
nosso ponto de ancoragem, o marco em que nos apoiarmos.  
Basta que ele pese.  
Mais do que para o nosso olhar, é então coisa para a nossa mão, – que  ela 
saiba prosseguir a manobra (Ponge, 1996, p. 135)6. 

 

1.1.3. Design de produto 
Várias “mãos” têm prosseguido a manobra a que Ponge se refere; podem 

ser as mãos de cada um, na sua relação diária com os objectos; mas “mãos” 

verdadeiramente operativas, que conformam a cultura material, são as dos 

actores das disciplinas artísticas e de projecto, como o Design.  

O Design é uma das actividades responsáveis pela construção do mundo: 

pela fabricação dos objectos que “pesam” e que estão “à mão”, mas também 

das coisas incorpóreas (informação, ambientes, serviços), pelo seu devir e 

pelas novas realidades que espoletam. Disciplina fundamentalmente projec-

tual, de cariz teórico-prático, o Design não é o único agente de transforma-

ção, num mundo povoado por coisas artificiais, mas compartilha com outras 

disciplinas uma tarefa construtiva, devendo cumprir uma função ética regu-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Citado do poema “O objecto é a poética” / “L’objet, c’est la poétique”, editado originalmente na 
obra Nouveau Recueil, Gallimard, 1967. 
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ladora: social, cultural, ecológica, humana. Prática ancestral (tão antiga co-

mo o Homem) para alguns autores (Ricard, 1985, 2000; Cross, 2006, 2011; 

Flusser, 2010 [1993]), ou nascida no contexto da Revolução Industrial para 

outros (Dorfles, 1978 [1963]; Maldonado, 1999 [1976]), a área disciplinar 

ocupa-se, hoje, do projecto das mais variadas coisas de uso quotidiano: ca-

deiras ou automóveis, cartazes ou jornais, sistemas de sinalização ou websi-

tes, mas também dos estilos de vida, dos comportamentos, das práticas quo-

tidianas e culturais… Continua a intercambiar-se, ou a colidir, tantas vezes, 

com a Arte, a Arquitectura, as engenharias, ou o artesanato. É uma discipli-

na do objecto e do ambiente, do utensílio e da máquina, do grafismo e da 

imagem, do interface e da programação, da materialidade e da imaterialida-

de, da técnica e da cultura.  

As sub-disciplinas base do Design, fundamentalmente vocacionadas para 

a produção serial – Design Industrial / Design de Produto, Design Gráfico / 

Design de Comunicação, Design de Ambientes e Design de Moda –, vêem-

se confrontadas, na situação contemporânea/actual, por um número crescen-

te de categorizações/designações que abarcam: i) quase toda a esfera das 

materialidades e imaterialidades: building design, urban design, food de-

sign, sound design, web design, multimedia design, life science design; ii) os 

modos de projectar e de gerir um projecto: concept design, engeneering de-

sign, design management, design of processes, strategic design, interaction 

design; iii) as preocupações do nosso tempo: eco-design, sustainable design, 

inclusive design, universal design, bio-design, geo-design, crono-design…  

Na medida em que a área disciplinar se intersecta e articula, cada vez 

mais, com diversas áreas da ciência, do pensamento e da acção (e, por outro 

lado, na medida em que outras disciplinas integram, cada vez mais, a pala-

vra design – que na língua inglesa possui uma grande variedade de signifi-

cados, como substantivo e como verbo7); na medida em que se articula com 

a esfera empresarial e institucional num mundo globalizado; e na medida 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 A propósito da etimologia e dos significados da palavra design, bem como dos rumos contemporâ-
neos da disciplina, vid. Flusser (2010 [1990]). 



DESIGN DE PRODUTO E CORPO HUMANO	  
	  

	  6	  

em que remete, cada vez mais, para a abrangente esfera da comunicação, o 

Design, aparentemente, com tudo parece relacionar-se, tudo parece querer 

abarcar. No limite teríamos a proposta de Mau: «Massive Change is not 

about the world of design; it’s about the design of the world» (Mau, 2004, 

contracapa)8.  

Esse “design do mundo” ou “design de tudo” multiplica-se nas mais vari-

adas coisas. No entanto, voltando a frisar que na presente investigação con-

sideramos sobretudo os objectos físicos – relacionáveis com a esfera de ac-

ção corporal –, usamos a designação “design de produto” enquanto remissí-

vel à vertente Design Industrial / Design de Produto, historicamente associ-

ada à produção serial de artefactos: ferramentas, instrumentos, utensílios, 

equipamentos, brinquedos, gadgets. Ou melhor, é fundamental referir, será 

considerado o desenvolvimento e a actualização dessa vertente, hoje pro-

fundamente contaminada por e aberta a outras áreas disciplinares – porque 

imersa num mundo de ligações e de trocas. Actualização disciplinar a que 

devemos conferir uma autonomia possível – uma “autonomia estratégica” –, 

à semelhança do que sugere Foster (2003 [2002], p. 25; 2002, p. 191) relati-

vamente ao design contemporâneo9.  

 

1.1.4. Design de produto e corpo humano 
O Design de Produto, enquanto disciplina projectual de cariz teórico-

prático é, assim, um dos territórios responsáveis pela produção de cultura 

material e de novas realidades sociais, podendo afirmar-se que os designers, 

ao projectarem objectos, têm sempre presente a relação com o corpo huma-

no, pois o fabrico de artefactos tem sempre como origem e destino o próprio 

corpo10.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 T.L. – «Massive Change não é sobre o mundo do design; é sobre o design do mundo». 
9 Perante a crise das autonomias disciplinares, que seriam actualmente apenas ilusórias, perante o 
aparente alargamento de fronteiras do Design contemporâneo, perante o facto de tudo, «from jeans to 
genes», tender a ser tratado como “design” (Foster, 2003 [2002], p. 17), o autor propõe um reequilí-
brio dialéctico entre a autonomia disciplinar e as suas transgressões: uma “autonomia estratégica”.  
10 A nossa investigação (em abono de uma “estratégica autonomia disciplinar”) deixa, necessariamen-
te, de fora outras áreas disciplinares com cultura de projecto, relativamente às quais uma aproximação 
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Todos os objectos partem do corpo, porque com o seu esforço são projec-

tados e produzidos, e logo ao corpo regressam, formam com este ligações 

resilientes: orbitam-no, convergem, cruzam-se com ele; por ele são manipu-

lados; articulam-se com os seus percursos, acções e gestos: protegem-no (o 

vestuário e alguns acessórios), põem-no em repouso (a cadeira ou o leito), 

potenciam-no (as ferramentas), mobilizam-no (os meios de transporte), inte-

ragem com ele (os dispositivos electrónicos e digitais interactivos), unem-se 

a ele (um membro ou um órgão artificial), fundem-se com ele (o alimento, o 

medicamento, os implantes que misturam polímeros com células do próprio 

hospedeiro), duplicam-no (o computador pode (des)codificá-lo e fazer dele 

figura “virtual”), fazem-no assumir uma pose social, cultural e comunicaci-

onal (o vestuário, os acessórios, o telemóvel, o automóvel). Os objectos dia-

logam com o corpo, ou confrontam-no na sua esfera de acção. De um modo 

ou de outro, pertencem-lhe sempre, articulando/activando múltiplas liga-

ções. Corpo e objectos são mutuamente permeáveis. Haverá sempre qual-

quer conexão entre estas duas realidades. Se os objectos dependem da acção 

do corpo para funcionarem, este depende daqueles para se proteger ou para 

que a sua acção se prolongue, amplie ou multiplique. Há objectos à imagem 

do corpo, assim como há corpos à imagem dos objectos. Os objectos tam-

bém são “corpos”, o corpo também é “objecto”. As ligações que os objectos 

formam com o corpo, são por vezes paradoxais. Objectos e corpo confor-

mam sistemas, técnicos e culturais. 

Ocupando-se do projecto dos objectos de uso quotidiano, o Design de 

Produto não é alheio à ponderação das relações entre os objectos e corpo. 

Almejando conforto, bem-estar, funcionalidade, performance ou beleza, os 

designers ponderam tais relações. Recorrem frequentemente aos dados an-

tropométricos e à Ergonomia, mas também à Anatomia, à Biónica ou à Bi-

omimética. Consideram novas abordagens disciplinares e processos como o 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ao corpo faz igualmente sentido: Design de Moda, Arquitectura, Artes Plásticas e Visuais, etc. (áreas 
que, porventura, suscitaram mais estudos sobre o corpo). Tal não impediu que se estabeleçam compa-
rações entre o Design de Produto e essas disciplinas, que se recorresse à literatura produzida nessas 
áreas, ou que se referenciassem casos significativos, quando foi pertinente e enriqueceu a investiga-
ção. 
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user-experience design, o user-centered design ou o interaction design, 

ponderando sobre o conforto, as necessidades, a experiência e as limitações 

dos utilizadores e sobre a usabilidade, universalidade e a inclusividade dos 

produtos. Tais recursos fazem prova de uma intencionalidade da disciplina 

em entender laços de proximidade com o corpo. Todavia, esta constatação 

não basta para, de imediato, se poder falar num efectivo e frutuoso diálogo 

entre a esfera do corpo – nas suas problemáticas contemporâneas – e a acti-

vidade projectual em Design de Produto.  

Podem começar por observar-se as relações que estabelecem com o corpo 

duas áreas disciplinares de fronteira, Arte e Arquitectura, as quais, histori-

camente, têm dialogado com o Design de Produto. Nas Artes Plásticas e Vi-

suais o corpo foi sempre temática recorrente, matéria de representação, 

questionamento e reflexão (Tavares, 2012). Muito particularmente na Arte 

contemporânea (sem esquecer a Arte moderna) multiplicam-se as disseca-

ções sobre o corpo, num processo, verdadeiramente compulsivo, de des-

construção e reconstrução, que visa entendê-lo, e sobretudo problematizá-lo, 

face aos contextos e desafios que enfrenta no nosso tempo (Ramiréz, 

2003a). Processo que, nas suas pulsões mais radicais, faz coincidir o acto de 

representação com a própria acção ou matéria do corpo ou, por outras pala-

vras, utiliza e manipula de modo visceral, ou mesmo mortal, o corpo en-

quanto arte. Tal, pode observar-se em determinadas manifestações de 

happening e de performance art, mas sobretudo na body art. Também na 

Arquitectura o corpo foi sempre fonte referencial. Este foi, tantas vezes, to-

mado como unidade de medida e proporção – os cânones do corpo sempre 

tiveram uma relação intrínseca com os cânones arquitectónicos – e podem 

encontrar-se na Arquitectura ocidental, como na de outras culturas, analogi-

as, metáforas e simbologias do corpo (Dodds & Tavernor, 2002; Ramírez, 

2003b; Steadman, 2008 [1979]). A Arquitectura contemporânea tem tam-

bém proposto, com alguma eficácia, outras ordens de relação com o corpo: 

ora quando procura negociações sensíveis, emotivas e venturosas entre o 

corpo e o meio (Bloomer & Moore, 1977; Malnar & Vodvarka, 2004; Pal-

lasmaa, 2005 [1996]; 2009); ora quando procura, em intensificações ou ra-
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dicalizações da intenção anterior, mais viscerais ligações ao corpo: ao orgâ-

nico, ao biológico, ao genético (Davidson, 1997; Palumbo, 2000; Teyssot, 

1994; 2010 [2007])11. 

Na comparação com as Artes Plásticas / Visuais e com a Arquitectura, 

pode argumentar-se que o Design de Produto e os seus objectos não “repre-

sentam” ou “figuram” o corpo. Mas tal não será inteiramente verdade, uma 

vez que todos os objectos podem ser entendidos como mimeses do corpo 

(ou de suas partes). Outra leitura possível indica que os objectos, ao serem 

criados para o corpo (consciente ou inconscientemente), possuem sempre 

“marcas”, “indícios”, “negativos” deste (Fontanille, 2001): como a “con-

cha” da cadeira (onde o corpo se conforta), a pega do bule ou da chávena 

(que a mão, ou o dedos, seguram), ou o gatilho da arma (que o dedo prime) 

– registos do corpo de ordem funcional, mas também semiótica (simbólica, 

metafórica, alegórica), que todos os objectos conterão.  

Pode também referir-se que o Design de Produto tem considerado apro-

ximações e problematizações do corpo similares às descritas para a Arte e 

Arquitectura contemporâneas – (re)negociações sensíveis entre o corpo e o 

meio, ligações viscerais (ao orgânico, ao biológico, ao genético), coincidên-

cias do acto de representação ou de projecto com a acção ou matéria do cor-

po, etc. – porque alguns dos seus objectos reflectem tais aproximações12. 

Alguns destes novos modos de consideração do corpo acontecem, em boa 

parte, devido aos intercâmbios com outras áreas disciplinares que, critica-

mente (na produção e na reflexão literária), têm “exposto” mais o corpo: as 

referidas Arte e Arquitectura, bem como outras – das esferas da comunica-

ção, da cultura e da ciência. Porém, o Design de Produto, parece integrar 

novas problematizações sobre o corpo de modo bastante residual e, sobretu-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Relativamente à consideração (basilar) do corpo pela Arquitectura, Picon nota: «apesar de todas as 
tentativas para “desconstruir” a disciplina e as suas produções, há algo na arquitectura que permanece 
distintamente fundamental, algo que parece apontar para um estrato situado sob a experiência imedia-
ta, em direcção a um qualquer substrato que torna possível a realidade sensorial. Tal substrato tem 
provavelmente que ver com o corpo, concebido como estrutura que transforma a experiência sensorial 
num todo coerente» (Picon, 2012 [2010], p. 91). 
12 Vid. capítulo 4. 
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do, sem grandes preocupações de reflexão crítica, o que nos parece ser, si-

multaneamente, a causa e o sintoma de um lastro teórico e crítico reduzido, 

embora significativo.  

Ricard (2000) referiu-se a uma dependência do Homem relativamente aos 

objectos e, consequentemente, a um estado de carência. Forty (1993 [1990]) 

identificou uma incompletude do corpo, cabendo aos objectos, entendidos 

como próteses, o papel de lhe conferir integralidade funcional, social e sim-

bólica. Bonsiepe (1992 [1975]) sublinhou a necessidade de um “acasala-

mento estrutural” entre corpo e objectos (ferramentas) de um modo visual-

táctil. Manzini viu a necessidade de explorar a (multi)sensorialidade em 

produtos concebidos como superfícies reactivas (1992 [1990], p. 110). 

Norman apelou para a importância dos aspectos cognitivos no Design de 

Produto (1998 [1988]) e, mais recentemente, para a importância de aspectos 

sensoriais/emocionais (2005 [2004]). Branzi (1989 [1985]) descobriu uma 

nova centralidade do corpo enquanto veículo de inscrição de signos e ex-

pressões – imagens, objectos – que contribuem para a construção de identi-

dades pessoais ou de grupo. Lupton (2002; 2006) reflectiu acerca de objec-

tos que expressam ou promovem uma reflexão sobre o corpo e a pele. A 

ponderação sobre “o corpo nos objectos” de Lupton terá um oposto: perante 

os radicais artifícios tecnológicos em que o corpo se vê imerso, num mo-

mento em que as fronteiras entre objecto e corpo se esbatem, este pode ser 

tomado por “objecto de design”. Neste sentido, Bürdek (2005 [1991], pp. 

425-432) especulou relativamente ao impacto das novas tecnologias no cor-

po e, consequentemente, no Design de Produto: os indícios da passagem de 

uma Era Digital para uma Era Biológica direccionam-se para o corpo, mais 

do que para produtos; o impacto da microelectrónica nos objectos de Design 

de Produto parece estar bem estabelecido (miniaturização, ecrãs, interfaces 

visuais e tácteis, interactividade), mas estaremos agora perante a possibili-

dade de assistir à migração da tecnologia para o corpo, elidindo-se os objec-

tos. Acerca desta possibilidade, Maldonado (2003) apelou a uma reflexão 

ética.  
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Apesar destes contributos13, o discurso sobre o corpo na cultura de Design 

de Produto é escasso, muito disperso e, consequentemente, pouco consisten-

te e muito pouco sistematizado, como alguns autores reconhecem. Cranz 

(2000 [1998]), repensando o objecto “cadeira”, nota como o corpo tem sido 

negligenciado, propondo-se considerá-lo para além da Ergonomia, propon-

do um “body-conscious-design”. Evocando Walter Benjamin (1892-1940), 

Katz, considera a necessidade de se desenvolver uma “teoria crítica” do 

corpo (todavia, o contexto em que a autora escreve é o de Design de Moda e 

não o de Design de Produto) – «quando o corpo muda já tudo foi transfor-

mado» (Benjamin apud Katz, 2008, p. 69). Abordámos também o corpo, 

antes e no decurso da presente investigação, quando nos referimos ao futuro 

dos objectos artificiais (Dias, 2005), quando sistematizámos algumas liga-

ções corpo-objecto (Dias, 2012) – no âmbito dos actuais processos de “vir-

tualização” (Lévy, 2001 [1998]) – e quando indicámos a necessidade de 

uma consideração crítica (Dias, 2012; 2013; Dias & Ferrão, 2014). 

Apesar da ligação entre os objectos de produção humana e o corpo consti-

tuir uma evidência, apesar dos designers considerarem dimensões corporais, 

apesar de alguns dos seus objectos integrarem assuntos (preocupações, in-

quietações, paixões) e imagéticas contemporâneas do corpo, uma ampla e 

aprofundada hermenêutica e crítica da condição corporal parece arredada, 

quer da prática, quer da Teoria do Design. Na contemporaneidade, as rela-

ções efectivas ou potenciais entre o Design de Produto e o corpo parecem 

não ter sido suficientemente intelectualizadas, nem consistentemente articu-

ladas. Verifica-se, efectivamente, que o tema do corpo esteve pouco presen-

te nas reflexões e nos discursos que enquadram a prática, quando, por com-

paração, se constata que esteve bem mais presente nos discursos que contex-

tualizam algumas disciplinas de fronteira, como as referidas Artes Plásticas 

/ Visuais e Arquitectura. A cultura de Design não tem sido tão pródiga em 

desenvolver e promover discurso reflexivo e operativo sobre o corpo. Como 

referido, existem considerações disciplinares – as remissões à Anatomia, à 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 No capítulo 2 desenvolvem-se estas abordagens ao corpo pela Teoria e pela Crítica de Design. 
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Antropometria e à Ergonomia, os estudos de interacção corpo-máquina, os 

processos metodológicos baseados na experiência dos utilizadores; o decor-

rente apelo ao conforto, ao bem-estar, à saúde, à usabilidade, à universalida-

de e à inclusividade dos produtos; a consideração da teoria prostética dos 

objectos ou do tema dos interfaces e da interactividade; a elaboração sobre 

formas, cores e materiais apelativos aos sentidos; etc. –, mas não se articu-

lou discurso teórico-crítico sobre o corpo com suficiente amplitude, conti-

nuado e sistematizado, com “massa crítica” suficiente para uma ampla e 

operativa contribuição para a prática disciplinar (Design de Produto). E, do 

mesmo modo, também não se pode inferir um contributo da disciplina, sufi-

cientemente reflectido, para o processo de “construção social do corpo”. 

Efectivamente, os objectos do Design de Produto também “constroem o 

corpo” e, do mesmo modo, a própria disciplina o faz14, mas uma reflexão 

alargada acerca desta contribuição – e acerca do seu alcance – parece estar 

por fazer. É então urgente repensar o corpo em Design de Produto, até por-

que a prática, a teoria e a crítica – souberam articular discurso (amplo e 

significativo) operativo à construção de outros “territórios”, por exemplo 

relativamente ao “corpo da Terra” e ao “corpo social” – basta que aqui re-

cordemos dois autores e os seus livros seminais: Buckminster Fuller (1895-

1983) e o seu Operating Manual for Spaceship Earth (Fuller, 1998 [1969]) 

e Victor Papanek (1923-1998) e os seus Design for the Real World: Human 

Ecology and Social Change e The Green Imperative: Ecology and Ethics in 

Design and Architecture (Papanek, 1985 [1971]; 2002 [1995])15.  

De acordo como o exposto, a literatura disciplinar na área do Design de 

Produto parece ignorar, com frequência, o processo de revisão crítica do 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 O corpo, tal como é abordado no âmbito das Ciências Sociais, é uma “construção social” (nunca é 
uma entidade apriorística e estanque), ou seja, é uma “construção” moldada pela sociedade, pela cul-
tura, pelas políticas, pelas instituições, pelas disciplinas, pelos actores sociais, etc. (Le Breton, 2006 
[1992]; Blackman, 2008). 
15 Buckminster Fuller foi um designer e muitas coisas mais (engenheiro, visionário…). Operating 
Manual for Spaceship Earth, não constituindo especificamente um discurso sobre Design, é um aler-
ta, essencialmente de cariz ecológico, para os profissionais do projecto (designers, engenheiros, arqui-
tectos). Victor Papanek foi fundamentalmente um designer, mas um designer, tal como Fuller, cons-
ciente dos problemas do mundo. Design for the Real World e The Green Imperative reflectem isso 
mesmo. 
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corpo que tem vindo a ser operado por diversos domínios do saber e do fa-

zer, das ciências às artes. Em particular, as Humanísticas e as Ciências Soci-

ais têm efectuado uma hermenêutica e uma crítica multi e interdisciplinar – 

Filosofia, Sociologia, Antropologia… – que considera diversos níveis de 

entendimento do corpo, na complexidade de relações com o meio: físico, 

tecnológico, cultural e social. Por isso, falta à cultura de Design de Produto 

uma consideração, discussão e teorização suficientemente aprofundada so-

bre “o que pode ser o corpo” – i.e. sobre os modos como o conceito de 

“corpo” pode ser considerado. Tal abordagem hermenêutica e crítica sobre a 

corporeidade no âmbito da Teoria e da Crítica de Design de Produto tem 

sido escassa. A nossa investigação pretende ser um contributo para o preen-

chimento das lacunas identificadas e ser útil a quem projecta e a quem re-

flecte sobre Design.  

 

1.1.5. Ligações objecto-corpo na contemporaneidade  
Se o título da nossa investigação, Design de Produto e Corpo Humano, 

deu nome ao ponto precedente, considerando a relação “design-corpo”; o 

subtítulo Ligações Objecto-Corpo na Contemporaneidade pretende denotar 

a nossa demanda em reforçar relações – “design-corpo”/“objectos-corpo” –, 

procurando entendimentos do corpo deficitariamente considerados ou não 

considerados, que possam ser úteis à prática disciplinar16. Optamos por uma 

abordagem à Teoria e Crítica de Design (não desconsiderando a História, 

literatura de teor prático, etc.) para elaborar um “estado da arte”, mas, fun-

damentalmente, abordamos a literatura no âmbito das Humanísticas e das 

Ciências Sociais, revendo o pensamento de diversos autores seminais atra-

vés dos seus escritos (eles foram os peritos que validam os nossos resultados 

(como é usual em teses teóricas).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 O subtítulo remete igualmente para os objectos de Design contemporâneo que possam ilustrar no-
vos modos de ligação entre corpo e objectos (vid. capítulo 4). 
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A partir deste enquadramento, pretende-se repensar/reenquadrar a presen-

ça do corpo na cultura e no projecto de Design de Produto (investigando fo-

ra dessa “zona de conforto”). 

 

 

1.2. Problema 

 

Enunciamos como problema fulcral uma abordagem deficitária acerca do 

corpo humano por parte da cultura de Design de Produto. A reduzida  refle-

xão teórica e crítica, que reputamos de essenciais para informar uma prática 

projectual culturalmente esclarecida e socialmente responsável, ignora 

abordagens efectuadas pelas Humanísticas e pelas Ciências Sociais (Filoso-

fia, Sociologia, Antropologia…), apesar de apresentarem elevado potencial 

de operatividade para a prática de projecto e para o desenvolvimento de pro-

jectos teóricos em Design de Produto. 

 

Sintetizando, verifica-se: 

 
> Escassez de produção teórica e crítica sobre o corpo na Teoria e na Crí-

tica de Design; 

> Interpretações e discussões sobre o corpo ignoradas ou pouco conside-

radas; 

> Concepção limitada do corpo, na amplitude das suas potenciais aborda-

gens, pela prática disciplinar (Design de Produto). 

 
Perante as lacunas identificadas nas primeiras leituras exploratórias17, 

consolidaram-se os seguintes tópicos fundamentais de pesquisa: 

 
> O tema do corpo na cultura de Design de Produto: modos de abordagem 

– sobretudo pela Teoria e pela Crítica de Design;  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 O processo exploratório foi efectuado, quer em literatura de Teoria e de Crítica de Design, quer em 
literatura afecta à Sociologia do Corpo, Antropologia, Filosofia, etc.  
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> O processo multi e interdisciplinar de revisão crítica do corpo (estudos 

do corpo) nas Humanísticas e nas Ciências Sociais, em autores fundamen-

tais da Filosofia, Sociologia e Antropologia: entendimentos do corpo e 

suas ligações ao mundo envolvente e à cultura material, potencialmente 

úteis para consideração na prática disciplinar de Design de Produto; 

> Casos paradigmáticos de Design de Produto ilustrativos de ligações en-

tre corpo e objectos, e interrogadores de entendimentos do corpo. 

 

No processo de problematização definiram-se a questão de investigação, 

os objectivos e a hipótese. 

 

 

1.3. Questão de investigação 
 

> Será possível delinear uma hermenêutica e uma crítica do corpo huma-

no, a partir da reflexão literária oriunda das Humanísticas e das Ciências 

Sociais, que seja estratégica e operativa para a prática de Design de Pro-

duto?18 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Buscamos uma hermenêutica no sentido em que a coloca Santos: «a reflexão hermenêutica visa 
transformar o distante em próximo, o estranho em familiar, através de um discurso racional – fronéti-
co, que não apodítico – orientado pelo desejo de diálogo com o objecto da reflexão para que ele “nos 
fale”, numa língua não necessariamente a nossa mas que nos seja compreensível, e nessa medida se 
nos torne relevante, nos enriqueça e contribua para aprofundar a auto-compreensão do nosso papel na 
construção da sociedade, ou, na expressão cara à hermenêutica, do mundo da vida (Lebenswelt)» 
(Santos, 1998 [1989], p. 10). Ainda que o “objecto” de Santos não seja o corpo, mas sim a ciência, é 
igualmente importante o sentido crítico colocado na sua reflexão hermenêutica: «a hermenêutica crí-
tica tem de começar por analisar a ciência que se faz para que seja compreensível e eficaz a crítica da 
ciência que se faz, do mesmo modo que uma teoria crítica tem de começar por analisar a sociedade 
que existe para que seja compreensível e eficaz a crítica da sociedade que existe» (Santos, 1998 
[1989], p. 51). 
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1.4. Objectivos 
 

1.4.1. Objectivo geral 
> Contribuir para a consolidação de uma reflexão ética sobre o corpo hu-

mano na cultura de Design de Produto, através de uma hermenêutica e de 

uma crítica do corpo, estratégica e operativa para a prática projectual em 

design de produto e simultaneamente disciplinar. 

 

1.4.2. Objectivos específicos 

> Coligir e sistematizar informação relativa ao corpo a partir de literatura 

de Teoria e de Crítica de Design; 

> Apurar entendimentos do corpo considerados pela cultura disciplinar 

(Design de Produto); 

> Coligir e sistematizar informação sobre o processo de revisão crítica do 

corpo operado na contemporaneidade pelos domínios do conhecimento 

das Humanísticas e das Ciências Sociais, sem perder de vista uma articu-

lação com a área disciplinar de Design de Produto;  

> Considerar e ponderar sobre as ligações que o processo de revisão críti-

ca enunciado estabelece entre o corpo e a envolvente (física, tecnológica, 

cultural e social), em particular entre o corpo e os objectos da cultura   

material; 

> Articular a revisão de literatura oriunda das Humanísticas e das Ciên-

cias Sociais com a revisão de literatura na Teoria e na Crítica de Design; 

> Apurar entendimentos do corpo potencialmente operativos para a práti-

ca disciplinar (Design de Produto); 

> Apurar noções de ligação entre corpo e objectos e ilustrá-las recorrendo 

a casos concretos (produção contemporânea em Design de Produto),      

interrogando os entendimentos do corpo apurados; 

> Repensar, à luz de todo o processo, concepções do corpo que possam 

constituir uma hermenêutica crítica, estratégica e operativa para a prática 

de Design de Produto; 
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> Delinear um “modelo”, hermenêutico e crítico, que esclareça que “cor-

po” pode servir o Design, e que “design” pode/deve servir o corpo – pro-

movendo discussão. 

 

 

1.5. Hipótese 
 

> Que é possível delinear uma hermenêutica e uma crítica do corpo hu-

mano, a partir da reflexão literária oriunda das Humanísticas e das        

Ciências Sociais, que seja estratégica e operativa para a prática de Design      

de Produto.  

 

 

1.6. Benefícios, alcance e limitações 
 

Considerando que o destinatário do Design de Produto é sempre o corpo 

humano (os corpos de quem utiliza os seus objectos), crê-se que uma refle-

xão hermenêutica e crítica em torno do corpo, ampliada e renovada, terá a 

maior utilidade para a prática de uma disciplina que deve cumprir sempre 

uma função ética reguladora, com alcance social, cultural, ambiental e hu-

mano. A conquista de uma renovada consciência do corpo, afigura-se fun-

damental para o desenvolvimento de uma prática de projecto responsável. A 

presente investigação pretende ser um contributo para essa conquista. 

Almeja-se, portanto, delinear uma hermenêutica e uma crítica do corpo: i) 

que seja estratégica e operativa para a cultura e para a prática disciplinar 

(que se constitua como um guia para reflexão e aplicação); ii) que promova 

discussão; iii) que possa contribuir para o contínuo processo de “construção 

social do corpo”. 

O facto de enfocarmos o corpo, coloca desde logo a nu as nossas limita-

ções, pois trata-se de um “objecto” passível de abordagem verdadeiramente 

multidisciplinar. Recorremos às Humanísticas e às Ciências Sociais por se-

rem domínios que nos são mais familiares, que têm enfocado o corpo, e 
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operado um processo de revisão crítica alargado. No entanto, outras áreas do 

conhecimento podiam ser consideradas: Motricidade Humana, Medicina, 

Neurociência…  

No domínio das Humanísticas e das Ciências Sociais abordamos, sobre-

tudo, considerações sobre o corpo em Filosofia, Sociologia e Antropologia 

(estudos e abordagens teóricas em autores seminais) de novo por nos serem 

áreas mais próximas e fazerem uma discussão multi e interdisciplinar, mas 

igualmente para evitarmos dispersão. 

Uma consideração com maior alcance dependerá da prossecução da in-

vestigação por futuros contributos: investigações, discussão e aplicação de 

“modelos”, debate alargado. 

 

 

1.7. Metodologia 
 

Para a abordagem metodológica consideraram-se, sobretudo, obras de re-

ferência afectas às Ciências Sociais e Humanas. Para uma visão global da 

metodologia e dos métodos nas Ciências Sociais consultaram-se Mann 

(1983 [1970]) e Silva & Pinto (1987 [1986]). Para o planeamento e operaci-

onalização metodológica consultou-se Quivy & Campenhoudt (1998 

[1995]) mas também Eco (1995 [1977]). Flick (2005 [2002]) deu-nos uma 

panorâmica dos métodos qualitativos de investigação e Bardin (2011 

[1977]) dos métodos de análise de conteúdo (foi-nos mais útil a sua dimen-

são qualitativa). Considerou-se Ricœur (2013 [1976], pp. 101-124) relati-

vamente a interpretação e compreensão de textos. 

Para uma compreensão de problemas gerais relativos à produção de co-

nhecimento científico consultaram-se: Almeida & Pinto (1982 [1976]) sobre 

os problemas epistemológicos, metodológicos e ideológicos da Sociologia, 

Giddens (1996 [1993]) para uma abordagem à teoria social e às “sociologias 

interpretativas”, Albert (1992) sobre o problema da interpretação nas Ciên-

cias Sociais e Humanas, e ainda Santos (1998 [1989]) para uma abordagem 

aos problemas epistemológicos da ciência moderna e da produção de conhe-
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cimento.  

Sintetizando, o desenvolvimento da investigação assentou, numa metodo-

logia mista, qualitativa e não-intervencionista. Consideraram-se os seguintes 

processos fundamentais: 

  
> Interpretação e análise qualitativa de texto – revisão e crítica de lite-

ratura;  

> Interpretação e análise qualitativa de objectos (artefactos, equipa-

mentos);  

> Recurso a “mapas” de cruzamento de dados (tratamento de dados qua-

litativo). 

 

A revisão literária foi realizada em duas fases distintas (quer no momento 

de leituras exploratórias – no decurso da qual se formulou a questão de in-

vestigação e, posteriormente, a hipótese –, quer na prossecução do processo 

de investigação). A primeira fase incidiu na análise de literatura sobre o 

corpo humano oriunda da Teoria e da Crítica de Design, e permitiu sistema-

tizar informação sobre o tema e apurar entendimentos do corpo considera-

dos pela cultura de Design de Produto (constituiu, desse modo, um “estado 

da arte” relativo à consideração do corpo pela área disciplinar). O segundo 

momento de revisão literária incidiu na análise de literatura oriunda das 

Humanísticas e das Ciências Sociais – Filosofia, Sociologia, Antropologia –

, e permitiu sistematizar informação sobre o processo de revisão crítica do 

corpo naquelas áreas (nomeadamente na relação com a envolvente física, 

tecnológica, cultural e social), bem como apurar considerações sobre o cor-

po potencialmente úteis à cultura de Design de Produto.  

Na sequência da consolidação do estado da arte e do aprofundamento da 

revisão de literatura fora do campo disciplinar de Design19, aferiram-se, cri-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 A escassez de temáticas relativas ao corpo na Teoria e na Crítica de Design obrigou-nos a uma 
longa procura, e comparação/articulação com outras áreas de projecto, mas cremos ter ficado reunida 
e sistematizada muita informação. Relativamente à literatura sobre o corpo nas Humanísticas e nas 
Ciências Sociais note-se a abundância e as consequentes dificuldades de selecção; foi fundamental 
conduzir a procura para autores seminais e para outros que sumarizam informação. Em ambas as 
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ticamente, considerações sobre o corpo apuradas, confirmaram-se lacunas 

na cultura de Design de Produto, e procedeu-se a um “balanço-programa” 

de entendimentos do corpo potencialmente operativos (confrontou-se uma 

primeira vez a questão de investigação e a hipótese). 

O processo de revisão literária permitiu ainda apurar conceitos de ligação 

entre corpo e objectos os quais cruzámos com casos (objectos) de Design de 

Produto – previamente interpretados, de modo a ilustrarem aqueles concei-

tos de ligação e interrogarem os entendimentos do corpo apurados (confron-

tou-se uma segunda vez a questão de investigação e a hipótese) – recorre-

mos a uma “estrutura cartográfica” para registar os cruzamentos entre os 

conceitos de ligação e os objectos considerados. Os resultados do “mapea-

mento” prefiguraram a construção de um “modelo” hermenêutico e crítico 

do corpo de interpretação múltipla (conclusões primárias). 

Os entendimentos do corpo apurados no processo de revisão de literatura 

foram cruzados com a informação procedente do “mapeamento” anterior e, 

consequentemente, reconsiderados e discutidos – configurando um “mode-

lo-mapa” hermenêutico e crítico do corpo, estratégico e operativo, para con-

sideração da cultura de Design de Produto e dos designers.  

Temos consciência das limitações da aplicação de uma metodologia ex-

clusivamente qualitativa, bem como do carácter experimental de alguns mé-

todos (“mapeamentos” de revisão/reformulação de dados), porém a articula-

ção entre os métodos propostos conduziu à construção de um “modelo” que 

confirmou a hipótese. O “modelo” constitui o nosso contributo para o co-

nhecimento. Trata-se de uma “estrutura” em aberto: para reflexão, aplicação 

e contínua reconstrução. 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
situações, a leitura assentou num processo selectivo e sistemático: por autores e por temáticas – quer 
na fase de leituras exploratórias, quer na fase de consolidação da revisão de literatura. 
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1.8. Diagrama de investigação 

 
 

Domínios do conhecimento
Design                                                                        Corpo humano    Humanísticas e Ciências Sociais
Teoria e Crítica de Design,                                         Filosofia, Sociologia, Antropologia
História do Design, Design Studies                            Teoria Social, Teoria Crítica, Teoria Cultural
                                                                                    Cultural Studies

Área de investigação
Design de Produto

Tema
Design de Produto e suas ligações com o corpo humano na contemporaneidade

Questão de investigação
Será possível delinear uma hermenêutica e uma crítica do corpo humano, a partir da reflexão literária
oriunda das Humanísticas e das Ciências Sociais, que seja estratégica e operativa para a prática de
Design de Produto?

Objectivo geral
Contribuir para a consolidação de uma reflexão ética sobre o corpo humano na cultura de Design
de Produto, através de uma hermenêutica e de uma crítica do corpo, estratégica e operativa para a
prática disciplinar

Metodologia
Investigação prévia Revisão literária
Acerca do corpo na sua relação com o Design de Produto em literatura de Teoria e Crítica de Design
Acerca do corpo e sua revisão crítica multi e interdisciplinar em literatura oriunda das Humanísticas e
Ciências Sociais (Filosofia, Sociologia, Antropologia, etc.)
Acerca das ligações entre o corpo e o mundo envolvente em literatura oriunda dos mesmos domínios

Hipótese
Que é possível delinear uma hermenêutica e uma crítica do corpo humano, a partir da reflexão literária
oriunda das Humanísticas e das Ciências Sociais, que seja estratégica e operativa para a prática de
Design de Produto

Metodologia
Mista, qualitativa, não-intervencionista

Continuação do processo de revisão de literatura
        Apuramento de interpretações do corpo               Apuramento de ligações entre corpo e objectos
                           

Selecção de casos de Design de Produto ilustrativos de ligações entre corpo e objectos
e interrogadores de entendimentos do corpo

                                                  Mapeamento de ligações objecto-corpo

Contributo
Conclusões primárias

Metodologia
Delineamento de um “modelo” hermenêutico e crítico do corpo para o Design de Produto

Contributo
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Implicações
Resultado                                                                   Investigação futura
Benefícios e alcance                                                  Indicações e recomendações
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1.9. Estrutura da tese  
 

No capítulo 1 enquadramos a investigação, contextualizando-a no percur-

so do investigador e relativamente ao problema levantado; identifica-se a 

questão de investigação, os objectivos e a hipótese; esclarece-se acerca dos 

benefícios e do alcance; apresenta-se a metodologia, os métodos utilizados e 

o planeamento; e, por último, apresenta-se a estrutura do documento de tese, 

sumarizando cada capítulo. 

 

No capítulo 2 realizamos o estado da arte relativo à consideração do cor-

po pela disciplina de Design de Produto, a partir de revisão de literatura dis-

ciplinar de e sobre Design: fundamentalmente Teoria e Crítica de Design 

(complementarmente, recorremos à literatura oriunda de outras áreas de pro-

jecto sempre que permitem a remissão para o Design de Produto). O estado 

da arte colige e sistematiza os temas e tipos de abordagem ao corpo identifi-

cados, assim como os seus modos de articulação com a envolvente material, 

e visa perceber que “presenças” do corpo se verificam na área disciplinar, e 

se existe, ou não, um entendimento lato e aprofundado do corpo, crítico e 

ético, devidamente sistematizado, estratégico e operativo.  

 

No capítulo 3 revê-se a literatura fora do contexto disciplinar, oriunda das 

Humanísticas e das Ciências Sociais – Filosofia, Sociologia e Antropologia, 

sobretudo –, em alguns autores fundamentais e em outros que coligem ou 

sintetizam informação, para determinar se será possível construir-se uma 

visão crítica e ética do corpo estratégica e operativa para a prática discipli-

nar de Design de Produto. Num primeiro momento colige-se, sistematiza-se 

e sintetiza-se a informação oriunda daqueles domínios disciplinares – de 

modo similar à organização por temas realizada no capítulo 2. Esta recolha 

temática fora do contexto disciplinar consistiu numa selecção de considera-

ções do corpo (e respectivos modos de articulação com a envolvente materi-

al) remissíveis para o nosso domínio disciplinar, e visa ir além das conside-

rações do capítulo precedente. Pretende fundamentalmente lançar sobre ele 
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alguma luz, para perceber – repensando pontos de vista, acrescentando in-

formação e suprindo lacunas – se será possível trazer para a cultura de De-

sign de Produto uma consciencialização renovada do corpo, uma visão mais 

ampla e aprofundada, que consolide ou potencie a sua consideração pela 

prática disciplinar. Aborda-se portanto, num segundo momento, de modo 

crítico, a informação prévia – teorias do corpo –, cotejando-a com a do capí-

tulo 2, e inferem-se interpretações potencialmente operativas. Aborda-se 

uma primeira vez a questão de investigação e a hipótese, i.e. a possibilidade 

de delineamento de uma hermenêutica e de uma crítica do corpo humano 

estratégica e operativa para a prática de Design de Produto. Procede-se a um 

“balanço-programa”.  

 

Tendo em conta todo o processo de revisão de literatura e o balanço-

programa efectuado no capítulo precedente, no capítulo 4., elabora-se acerca 

da noção de “ligação” – nomeadamente entre corpo e objectos. Sintetizam-

se conceitos de ligação e recorre-se a uma selecção de objectos contemporâ-

neos (Design de Produto) ilustrativos e interrogadores daquelas noções de 

ligação. Esta abordagem configura uma “cartografia” de ligações, contribu-

tiva, conjuntamente com os resultados do processo de revisão literária, para 

o delineamento de um “modelo” interpretativo e crítico do corpo para o De-

sign de Produto. Aborda-se de novo a questão de investigação e a hipótese e 

tiram-se conclusões primárias acerca de uma hermenêutica e de uma crítica 

do corpo humano estratégica e operativa. 

 

O capítulo 5 formaliza um último passo contributivo para as conclusões 

finais: Apresenta-se e discute-se um “modelo” hermenêutico e crítico do 

corpo humano estratégica e operativo para o Design de Produto, sob a forma 

de “modelo-mapa” (um “modelo” enquanto “mapa”).  

 

Com base no processo de investigação e no seu resultado, i.e. no “mode-

lo” proposto, no capítulo 6 (conclusivo) elabora-se acerca do nosso contri-

buto para o conhecimento. Confronta-se o processo e resultado com os ob-
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jectivos traçados (verificando se foram objectivamente cumpridos), com a 

questão de investigação (dando-lhe resposta conclusiva) e confirma-se a hi-

pótese. Abordam-se os benefícios e o alcance da investigação, bem como os 

espaços em aberto, assinalando eventuais desenvolvimentos. Deixam-se in-

dicações para designers e recomendações para investigações ulteriores.  
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2. O CORPO HUMANO NA LITERATURA DISCIPLINAR 

DE DESIGN: PARADIGMAS E MODELOS  
 

In common usage the word “body” responds to several very different ne-
eds of expression. One might say that each of us in is thought has Three 
Bodies – at least.  

Valéry in Feher (1989, p. 398)1 

 
Valéry avança para a sua teoria dos quatro corpos ou dos	  três mais um. /	  O 
primeiro seria, simplificando, o corpo que é visto, por	  cada um, como “o 
objecto mais importante do mundo”	  – o nosso corpo tal qual o sentimos 
(...) O segundo seria “aquele	  que vêem os outros, mais ou menos o que nos 
oferece o	  espelho, ou os retratos”. Corpo superficial (...) O terceiro corpo 
“só tem unidade no nosso próprio	  pensamento”, no limite um corpo feito 
de células, de partes orgânicas que conhecemos dos estudos anatómicos ou	  
dos acidentes brutais que expõem o que habitualmente	  permanece escon-
dido. Um corpo de células e vasos, que	  só com esforço intelectual conse-
guimos considerar como	  nosso. / E depois o tal quarto corpo, corpo de de-
finição estranha,	  corpo que, se existisse, resolveria “de uma vez todos os	  
seus problemas”. Um corpo sem dúvidas – um corpo	   totalmente termina-
do. Corpo sem o sentido da falta.	  Corpo utópico, poderíamos dizer.	  

Tavares (2013, pp. 205-206) 

 
“Que corpo? Temos vários.” Tenho um corpo digestivo, um corpo nauseá-
vel, um terceiro susceptível de enxaquecas, e assim por diante: sensual, 
muscular (…), secretivo e principalmente, emotivo: que é emocionado, 
movido, ou calcado ou exaltado, ou atemorizado sem que isso se note. Por 
outro lado, sinto-me cativado até ao fascínio pelo corpo socializado, o 
corpo mitológico, o corpo artificial (…) e o corpo prostituído (...) E além 
destes corpos públicos (literários, escritos) tenho, se assim poderei dizer 
dois corpos locais: um corpo parisiense (desperto, cansado) e um corpo 
campesino (repousado, pesado). 

Barthes (2009 [1975], pp. 75-76) 

 

 

2.1. Introdução 

 

Averiguar acerca do corpo humano nos discursos da literatura disciplinar 

de Design, registar as suas presenças, verificar se é possível ou não deduzir 

uma visão ampla e aprofundada do corpo pelo Design de Produto com base 

nesses discursos, são os propósitos deste capítulo. Esse processo implicou 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 T.L. – «No uso comum a palavra “corpo” responde a várias, muito diferentes, necessidades de ex-
pressão. Pode dizer-se que para cada um de nós existem Três Corpos – pelo menos». O sublinhado é 
do autor. 
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rever literatura a vários níveis: sobretudo na Teoria e na Crítica de Design, 

mas também na História, nos Design Studies, assim como em obras de ori-

entação prática. 

A experiência que possuímos a nível de formação, prática projectual e en-

sino, e em particular o trilho que conduziu à presente investigação – leituras 

exploratórias e resultado de artigos publicados (Dias, 2005; 2012), permitiu-

nos saber de antemão que o tema do corpo, na sua potencial amplitude, é 

globalmente escasso e, sobretudo, disperso na literatura disciplinar. O trilho 

efectivamente traçado (Dias, 2013; Dias & Ferrão, 2014), permitiu-nos con-

firmar isso mesmo. Frequentemente, algumas temáticas relativas do corpo 

reduzem-se a fragmentos, a referências pontuais em textos cujo tema fulcral 

é outro ou a considerações indirectas. Coube coligir, organizar e indagar os 

discursos encontrados: as considerações do corpo mais consolidadas (tam-

bém as há) e as do caudal literário, teórico-crítico, onde se encontra mais 

disperso. 

Considerou-se, natural e fundamentalmente, a literatura remissível ao De-

sign de Produto. No entanto, saímos, algumas vezes, desse enfoque discipli-

nar, quando observámos, em discursos disciplinares próximos – relativos a 

outras áreas de projecto como a Arquitectura, o Design de Moda, etc., ou 

relativos a disciplinas complementares como a Antropometria, a Ergonomia, 

etc. –, remissões ou extrapolações para o Design de Produto, assim como 

problemas comuns ou confrontáveis. 

As abordagens ao corpo identificadas apresentam-se tematicamente, por 

linhas de consideração partilhadas por autores, e pretendem formalizar um 

estado da arte: uma recolha de considerações do corpo em Design de      

Produto.  

Almeja-se uma compreensão dessas presenças na contemporaneidade, 

ainda que, para melhor as entender, tenhamos também procurado mais atrás. 
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2.2. Do corpo como referente de proporção e medida            

ao design centrado no utilizador e à usabilidade dos produtos 

   
Uma das referências ao corpo humano afecta às disciplinas de projecto, 

historicamente mais consolidada, diz respeito ao seu entendimento enquanto 

referente de proporção e de medida relativamente aos objectos a projectar, 

sejam estes espaços, edifícios ou artefactos. É bem conhecida pelos arqui-

tectos e designers esta consideração do corpo enquanto referência geométri-

ca e dimensional, para a criação de harmonias e para fins utilitários, bem 

como a sua história: a dos sistemas de proporções do corpo – dos cânones 

egípcios e dos gregos ao cânon de Vitrúvio (Marcus Vitruvius Pollio, séc. I 

a.C.) e suas interpretações renascentistas (Figs. 2.1 a 2.3) –, bem como a 

inseparável história das suas aplicações, sobretudo arquitectónicas (Figs. 2.4 

e 2.5). 

 

 
 
Fig. 2.1: Leonardo da Vinci (1452-1519), interpretação do Homem de Vitrúvio, Gallerie dell’Accademia, Venezia, 
1490. Representação do corpo masculino inscrito num quadrado e num círculo; o púbis coincide com o centro do 
quadrado (segundo Lorenzo Ghiberti (1378-1455) o púbis é o centro do corpo); o umbigo coincide com o centro 
do círculo (segundo Vitrúvio o umbigo é o centro do corpo). 
Fonte: http://www.gallerieaccademia.org [Acesso Novembro 13, 2013] 



DESIGN DE PRODUTO E CORPO HUMANO	  
	  

 32	  

 
 
Fig. 2.2 [à esquerda]: Cesare Cesariano (1475-1543), interpretação do Homem de Vitrúvio, 1521 (in Pollio, V., 
1521 [séc. I a.C.]. De Architectura, editado, traduzido e ilustrado por Cesare Cesariano, Como). Representação do 
corpo masculino inscrito num quadrado e num círculo; o umbigo coincide com o centro do quadrado e do círculo; 
note-se o falo erecto (pouco habitual nas representações da época) apontando para o centro.  
Fonte: http://www.fotolibra.com/gallery/554313/vitruvian-man/ [Acesso Agosto 9, 2013] 
 
Fig. 2.3 [à direita]: Cesare Cesariano, representação do corpo masculino, 1521 (in Pollio, V., 1521 [séc. I a.C.]. De 
Architectura, editado, traduzido e ilustrado por Cesare Cesariano, Como). O corpo está inscrito num quadrado; o 
púbis coincide com o centro do quadrado.  
Fonte: Ramírez (2003, p. 20) 

 

 
 
Fig. 2.4 [à esquerda]: Juan Bautista Villalpando (1552-1608), interpretação do Templo de Salomão, planta de 
pórtico, 1604 (in Villalpando, J.B., 1596-1605. Ezechielem Explanationes et Apparatus Vrbis ac Templi Hiero-
solymitani, Roma). A representação masculina, com a estatura vitruviana de oito cabeças, evidencia a harmonia 
antropomórfica do pórtico de oito tramos.  
Fonte: Ramírez,(2003, p. 19) 
 
Fig. 2.5 [à direita]: Juan Bautista Villalpando, interpretação do Templo de Salomão, planta, conjunto dos pórticos, 
1604 (in Villalpando, J.B., 1596-1605. Ezechielem Explanationes et Apparatus Vrbis ac Templi Hierosolymitani, 
Roma) 	  
Fonte: http://archimaps.tumblr.com/post/6569231864/hypothetical-plan-of-solomons-temple-by [Acesso Novembro 13, 2013] 
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Alguma literatura com fins práticos continua a referenciar essa história, 

bem como a actualizar os dados relativos aos modelos antropométricos do 

corpo por si propostos; por exemplo o sobejamente conhecido manual de 

Ernst Neufert (1900-1986), Bauentwurfslehre (1936), ou o de Julius Panero 

e Martin Zelnik, Human Dimension & Interior Space: A Source Book of 

Design Reference Standards (1979) (que tem por origem Anatomy for Inte-

rior Designers (1948) de Francis de N. Schroeder, posteriormente revisto 

por Panero), ambos alvo de sucessivas edições, actualizações e traduções – 

instrumentos de consulta de inúmeros profissionais das respectivas áreas de 

projecto: Arquitectura e Design de Interiores, mas também, algumas vezes, 

por designers de equipamento e produto. Em Neufert (1996 [1936]) podem 

ler-se as seguintes passagens referentes às origens (canónicas) clássicas das 

unidades de medida, à adopção do sistema métrico, e às suas aplicações nas 

produções humanas: 
 

Tudo o que o homem cria é destinado ao seu uso pessoal.	  As dimensões do 
que fabrica devem, por isso, estar intimamente relacionadas com as do seu 
corpo. Assim, escolheram-se durante muito tempo os membros do corpo 
humano para unidades de medida. Quando queremos dar a idéia das di-
mensões de um objeto, servimo-nos de frases como estas: tem a altura de 
um homem, tem o comprimento de tantas braças, tem tantos pés de largura, 
etc. São conceitos que não necessitam de definição para serem perfeitamen-
te compreendidos, visto que, no fundo, fazem parte de nós mesmos. A ado-
ção do metro acabou com tôdas estas unidades e hoje temos que comparar 
a nova unidade com o nosso corpo para obtermos uma noção viva das di-
mensões. (…) Conhecemos o cânon do império faraônico, o da época de 
Ptolomeu, o dos gregos e o dos romanos, o célebre cânon de Policleto (que 
foi durante muito tempo considerado como modêlo), os trabalhos de Alber-
ti, de Leonardo da Vinci,	  de Miguel Angelo e dos homens da Idade Média, 
e principalmente a conhecida obra de Dürer. O principio de todos os traba-
lhos citados consiste em medir o corpo humano com comprimentos iguais 
aos da cabeça, da face ou do pé, que posteriormente subdivididos e compa-
rados entre si chegaram a constituir unidades aceites na vida corrente. Ain-
da hoje é corrente entre nós exprimir comprimentos em pés ou braças (Neu-
fert, 1996 [1936], pp. 18-19)2. 
 

As unidades de medida, para a construção de edifícios e de artefactos, de-

rivam das partes do corpo e das suas relações harmónicas, como reforçam 

Panero & Zelnik referindo-se a Vitrúvio: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Os sublinhados são do autor. 



DESIGN DE PRODUTO E CORPO HUMANO	  
	  

 34	  

Vitruvio no sólo estaba interesado por las proporciones del cuerpo, sino 
también por sus implicaciones metrológicas. Refiriéndose al diseño del 
templo griego nos dice: “Por otra parte, ellos obtuvieron de los miembros 
del cuerpo humano las dimensiones proporcionadas que necesariamente 
aparecen en todos los trabajos constructivos, el dedo o pulgada, el palmo, el 
pie, el codo.” […] A pesar del intento de Vitruvio en relacionar el cuerpo 
humano con el sistema de medidas que los griegos emplearon en el diseño 
de sus templos, históricamente se observa que el interés fundamental de la 
humanidad hacia la figura humana se ha centrado más en lo estético que en 
lo puramente metrológico, es decir, más atento a la proporción que a las 
medidas y funciones absolutas (Panero & Zelnik, 1998 [1979], p. 15, 18)3. 

 

Apesar da ressalva histórica apontada pelos autores, retém-se a importân-

cia, quer da aplicação de harmonias, quer da aplicação de unidades de me-

dida na construção de edifícios e artefactos, com base na evolução das con-

cepções canónicas do corpo humano, e a sua duração no tempo.  

No século XX, sobretudo Neufert e Le Corbusier (1887-1965), propuse-

ram ainda a aplicação de sistemas harmónicos para a Arquitectura a partir 

de concepções idealizadas do corpo humano de tradição vitruviana, basea-

das em regras, geométricas e matemáticas, como a secção áurea.  

Neufert, desde o Bauentwurfslehre de 1936, fez a história e a apologia de 

tais concepções, apresentando, a partir das pesquisas de Adolf Zeizing 

(1810-1876), o seu próprio esquema de proporções entre as partes do corpo 

humano baseadas na secção áurea (Fig. 2.6), mas a sua aplicação, no próprio 

manual, é relativa ou mesmo secundarizada, por questões de ordem práti-

ca/funcional que a Arquitectura levanta (Fig. 2.7). Como nota Frings, 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 T.L. – «Vitrúvio não estava apenas interessado nas proporções do corpo, mas também nas suas im-
plicações metrológicas. Referindo-se à concepção do templo grego disse-nos: “Por outro lado, eles 
obtiveram, a partir dos membros do corpo humano, as dimensões proporcionais que necessariamente 
aparecem em todos os trabalhos de construção, o dedo ou polegada, o palmo, o pé, o cotovelo”. [...] 
Apesar da tentativa de Vitrúvio em relacionar o corpo humano com o sistema de medidas que os gre-
gos empregaram na concepção de seus templos, historicamente observa-se que o interesse fundamen-
tal da humanidade para com a figura humana se centrou mais na estética do que no puramente metro-
lógico, ou seja, na atenção à proporção do que às medidas e funções absolutas». 



                                                             O CORPO HUMANO NA LITERATURA DISCIPLINAR DE DESIGN 

	   	   	   35	  

 
 
Fig. 2.6 [à esquerda]: Ernst Neufert, Der Mensch, das Mass aller Dinge (O Homem, a medida de todas as coisas), 
1936 (in Neufert, E. 1936. Bauentwurfslehre, Berlin: Bauwelt-Verlag, p. 23). Representação do corpo masculino 
com indicação de proporções entre as partes do corpo baseadas na secção áurea, segundo Zeizing.  
Fonte: http://www.marcus-frings.de/text-nnj.htm [Acesso Julho 23, 2013] 
 
Fig. 2.7 [à direita]: Ernst Neufert,	  Menschen, Abmessungen und Platzbedarf (Pessoas, dimensões e requisitos de 
espaço), 1936 (in Neufert, E. 1936. Bauentwurfslehre, Berlin: Bauwelt-Verlag, p. 24)  
Fonte: http://www.marcus-frings.de/text-nnj.htm [Acesso Julho 23, 2013] 

 

Neufert (…) combines rational norming with an aesthetic impetus. He pro-
pagates the Golden Ratio as this architectural principle of proportion, that 
together with his own normed measures leads to a “spiritual permeation” 
and a renewal of architectural formation by “an inner law” in the spirit of 
Antique, Gothic, Renaissance, and Classicism of Palladio and Schinkel. In 
fact Neufert does not really join Zeising’s human “golden” proportions and 
his own anthropometric normed measures, because he chooses distances 
very pragmatically by looking at interior architecture. (…) Even if Neufert 
desires aesthetic consequences of his norms, he had caused exactly the con-
trary – a planning in dimensions caused by function and techniques of pro-
duction (Frings, 2002, p. 20)4. 

 

Mais curioso é o caso do Le Modulor de Le Corbusier, desenvolvido entre 

1942 e 1945 e posteriormente divulgado nos livros Le Modulor (1948) e 

Modulor 2 (1955). Trata-se, segundo o autor, de «um instrumento de medi-

ção baseado na estatura humana e na matemática» (Le Corbusier, 2010 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 T.L. – «Neufert (...) combina a normalização racional com um ímpeto estético. Ele divulga a Razão 
Áurea como um princípio arquitectónico de proporção, o qual conjuntamente com as suas próprias 
medidas normalizadas conduzem a uma “permeação espiritual” e a uma renovação da formação ar-
quitectónica através de uma “uma lei interna” de acordo com o espírito da Antiguidade, do Gótico, do 
Renascimento e do Classicismo de Palladio e de Schinkel. Na verdade Neufert não segue verdadeira-
mente as proporções “áureas” de Zeising, nem as suas próprias medidas antropométricas normaliza-
das, porque escolhe distâncias muito pragmaticamente, observando o interior da arquitectura. (...) 
Mesmo se Neufert deseja implicações estéticas a partir das suas normas, ele provoca exactamente o 
contrário – um planeamento dimensional causado por funções e técnicas de produção». 
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[1948],  p. 75). Inicialmente esboçado na consideração de um homem com 

uma altura de 175 cm (a estatura, à época, do homem médio francês) e, lo-

go, corrigido para uma versão definitiva que considerou um homem com 

183 cm (a estatura média, à época, dos polícias ingleses), o Le Modulor 

também considerava o corpo humano à luz da secção áurea. Dividindo a es-

tatura segundo essa regra geométrica e matemática, Le Corbusier localizou 

o umbigo da figura humana no ponto de intersecção, de acordo com a tradi-

ção vitruviana e renascentista; dividiu novamente a altura obtida da base dos 

pés até ao umbigo (113 cm na versão definitiva do Le Modulor) segundo a 

mesma regra e continuou com subdivisões decrescentes, obtendo, desse 

modo, uma série harmónica de medidas. Determinou ainda a altura do ho-

mem com o braço levantado como o dobro da altura da base dos pés até ao 

umbigo (226 cm na versão definitiva do Le Modulor), e a partir dessa di-

mensão procedeu a novas subdivisões, aplicando sempre a secção áurea, 

obtendo assim uma segunda série harmónica de medidas (Figs. 2.8 e 2.9). 

As medições das duas séries serviriam então de referente para diversas apli-

cações práticas (Fig. 2.10). A versão definitiva do Le Modulor formaliza 

uma dupla idealização do corpo humano: em primeiro lugar porque Le Cor-

busier considerou uma única estatura (média) masculina (ainda que a adop-

ção, convicta, do valor 183 cm se deva à percepção de que a estatura huma-

na média estava a aumentar), e em segundo porque aplica a nobre secção 

áurea e referencia os mestres renascentistas. Note-se como, num dos dese-

nhos apresentados no livro Modulor 2 – que pretendia encontrar relações 

com medidas antigas (côvado egípcio, pé, palmo) –, a figuração do corpo 

está inscrita num quadrado e num círculo, à maneira do homem vitruviano 

de Leonardo da Vinci (1452-1519), ainda que esse desenho se deva funda-

mentalmente aos colaboradores de Le Corbusier, Justino Serralta (1919-

2011) e André Maisonnier (Fig. 2.11). Outro pormenor curioso no desenho 

é o facto da figuração ser feminina; mas mais interessante ainda é a reacção 

de Le Corbusier: «como Serralta tem o coração meigo, o seu homem é uma 

mulher de 1,83 m, Brrr!» (Le Corbusier, 2010 [1955], p. 60).      
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Fig. 2.8: Le Corbusier, Le Modulor, primeira versão, 1946 (in Le Corbusier, 1948. Le Modulor, Boulogne-sur-
Seine: Editions de L’Architecture d’Aujourd’hui)  
Fonte: Le Corbusier (2010 [1948]), p. 71) 

 

 
 

                                                                             
 
Fig. 2.9: Le Corbusier, Le Modulor, versão definitiva, 1948 (in Le Corbusier, 1948. Le Modulor, Boulogne-sur-
Seine: Editions de L’Architecture d’Aujourd’hui)  
Fonte: Le Corbusier (2010 [1948] p. 86, 88) 
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Fig. 2.10: Le Corbusier, Le Modulor, versão definitiva, 1948 (in Le Corbusier, 1948. Le Modulor, Boulogne-sur-
Seine: Editions de L’Architecture d’Aujourd’hui). O desenho denota a potencial aplicação das medições a solu-
ções práticas.  
Fonte: Le Corbusier (2010 [1948]), p. 88) 
 
 

 
 
Fig. 2.11: Le Corbusier, Justino Serralta e André Maisonnier, Le Modulor, versão definitiva, relação com medidas 
antigas (côvado egípcio, pé, palmo), 1955 (in Le Corbusier, 1955. Modulor 2, Boulogne-sur-Seine: Editions de 
L’Architecture d’Aujourd’hui). A representação, feminina, está inscrita num quadrado e num círculo, de acordo 
com a interpretação de Leonardo do Homem de Vitrúvio.  
Fonte: http://www.marcus-frings.de/text-nnj.htm [Acesso Julho 23, 2013] 

 

O próprio Le Corbusier aplicou e divulgou o seu sistema modular, com 

pretensões de aplicação universal na “Arquitectura” e na “Mecânica” – de-

vendo aqui esclarecer-se acerca do alcance de tais designações, citando a 

advertência do autor no livro Le Modulor:  



                                                             O CORPO HUMANO NA LITERATURA DISCIPLINAR DE DESIGN 

	   	   	   39	  

A palavra “Arquitectura” compreende aqui: / A arte de construir casas, pa-
lácios ou templos, barcos, automóveis, comboios e aviões. / O equipamento 
doméstico e industrial, assim como o comercial. / A arte tipográfica dos 
jornais, das revistas ou dos livros. / A palavra “Mecânica” refere-se à cons-
trução daquelas máquinas que implicam directamente a presença humana e 
aos espaços que as envolvem. Implica a substituição do arbitrário ou apro-
ximado por uma escolha precisa, no momento do dimensionamento das pe-
ças – estendidas, laminadas ou fundidas – que entram no fabrico das má-
quinas (Le Corbusier, 2010 [1948], p. 25). 

 

Deve ainda referir-se o Canon 60 de Aulis Blomstedt (1906-1979), resul-

tado de pesquisas deste autor ao longo da década de 50 e início de 60. Trata-

se de um sistema modular similar ao de Le Corbusier, pensado para uma 

estatura humana de 180 cm, mas obtido a partir da sucessão de triângulos 

rectângulos harmónicos (Fig. 2.12). Pérez contextualiza e descreve o Canon 

60 do seguinte modo: 
 

La reivindicación teórica que Blomstedt realiza está basada en la creencia 
de que es dentro del marco de la arquitectura moderna donde ésta debe vol-
ver a dotarse de un referente clásico como es la armonía. Al igual que en 
otros autores, el conocimiento y análisis sobre la proporción, y la utili-
zación de un módulo matemático sirve a Blomstedt para abrir su propia 
discusión teórica e introducirnos en una continua demostración de la cor-
recta armonía en las formas construidas. Del estudio de relaciones armóni-
cas, propondrá la construcción final de un módulo matemático llamado ca-
non 60. Al igual que la escala musical se construye a partir de relaciones 
proporcionales donde cada nota se encadena con la siguiente a través de un 
intervalo o frecuencia conforme a una razón matemática y física. Su pro-
puesta final permitirá construir la sucesión de triángulos rectángulos armó-
nicos, que fijados a la escala humana (la altura del hombre es de 180 cm, 
justo la mediatriz de un triángulo rectángulo armónico), le llevará a definir 
10 números anillados (en realidad doce) que coinciden con las doce notas 
musicales de la escala cromática. Blomstedt se vale siempre de estas di-
mensiones como módulo base en la elaboración de sus proyectos. Son de 
esta manera, la estructura (formal) y su proporción, los elementos que 
según Blomstedt subyacen en toda obra de arquitectura (Pérez, 2006, p. 
65)5. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 T.L. – «A afirmação teórica que Blomstedt realiza baseia-se na crença de que a arquitectura moder-
na deve voltar a dotar-se de uma referência clássica como a harmonia. Tal como acontece com outros 
autores, o conhecimento e a análise da proporção, bem como a utilização de um módulo matemático, 
serve a Blomstedt para encetar a sua própria discussão teórica e apresentar uma demonstração contí-
nua da correcta harmonia nas formas construídas. A partir do estudo das relações harmónicas, proporá 
a construção final de um módulo matemático designado por canon 60. Tal qual como a escala musical 
é construída a partir de relações proporcionais, onde cada nota se encadeia com a seguinte por um 
intervalo ou frequência de acordo com uma razão matemática e física. A sua proposta final permite 
construir uma sucessão de triângulos rectângulos harmónicos, que relacionados com a escala humana 
(a altura do homem é de 180 cm, correspondente à bissectriz de um triângulo rectângulo harmónico), 
levá-lo-á a definir 10 números anelados (na verdade doze) que correspondem às doze notas musicais 
da escala cromática. Blomstedt usa sempre estas dimensões como módulo base para o desenvolvi-
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Fig. 2.12: Aulis Blomstedt, Canon 60, 1963 (in Perspecta 8, p. 17) 
Fonte: http://www.rndrd.com/i/158 [Acesso Julho 17, 2013] 

  

Apesar do alargado abandono, nos nossos dias, das representações canó-

nicas e harmónicas do corpo humano como referenciais de proporção e euri-

tmia para o projecto de edifícios ou de artefactos, note-se, por exemplo, a 

importância que lhes dão autores como Doczi (2005 [1981]), que procede a 

um levantamento exaustivo de proporções e harmonias na natureza e no 

corpo humano, bem como das suas aplicações nas criações humanas (Arte e 

Arquitectura), ou Elam (2010 [2001]; 2011 [2001]) que, de modo idêntico, 

mas mais sintético, revisita proporções e harmonias na natureza e no corpo 

humano, baseadas em princípios geométricos como a secção áurea, a se-

quência de Fibonacci ou os rectângulos de raiz, para posteriormente realizar 

um levantamento de aplicação daqueles princípios reguladores, em obras de 

arte, de arquitectura e de design (Fig. 2.13), pedagogicamente insistindo na 

continuidade da aplicação desses processos nas disciplinas artísticas            

e de projecto: 

 
Too often as a design professional and educator I have seen excellent con-
ceptual ideas suffer during the process of realization, in large part because 
the designer did not understand the visual principles of geometric composi-
tion. These principles include an understanding of classic proportioning 
systems such as the golden section and root rectangles, as well as ratios and 
proportion, interrelationships of form, and regulating lines. (…) The purpo-
se (…) is not to quantify aesthetics through geometry but rather to reveal 
visual relationships that have foundations in the essential qualities of life 
such as proportion and growth patterns as well as mathematics. Its purpose 
is to lend insight into the design process and give visual coherence to de-
sign through visual structure.	  It is through this insight that the artist or de-
signer may find worth and value for themselves and their own work (Elam, 
2011 [2001], p. 5)6.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
mento dos seus projectos. A estrutura (formal) e a sua proporção são, deste modo, os elementos que 
segundo Blomstedt devem fundamentar toda a obra de arquitectura». 
6 T.L. – «Muitas vezes, como profissional do design e educadora, tenho visto excelentes ideias con-
ceituais ficarem prejudicadas durante o processo de realização, em grande parte porque o designer 
não compreendeu os princípios visuais da composição geométrica. Estes princípios incluem uma 
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Fig. 2.13: Kimberly Elam (1951-), [de cima para baixo e da esquerda para a direita] The Canon of Vitruvius ap-
plied to da Vinci’s drawing of Man Inscribed in a Circle / The Canon of Vitruvius applied to Dürer’s drawing of 
Man Inscribed in a Circle / Brno Chair, Mies van der Rhoe, 1929 / Plywood Chair, Charles Eames, 1946 / Pedes-
tal Chair, Eero Saarinen, 1957 / Volkswagen Beetle, Jay Mays, Freeman Thomas, Peter Schreyer, 1997, 2001 (in 
Elam, K. 2001. Geometry of Design, New York: Princeton Architectural Press, p. 16, 15, 61, 71, 85, 99). Desco-
berta da secção áurea em representações do corpo humano e em objectos de Design de Produto.  
Fonte: http://pt.scribd.com/doc/121256022/geometry-of-design [Acesso Julho 22, 2013] 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
compreensão dos sistemas clássicos de proporção, como a secção áurea e os rectângulos de raiz, bem 
como razões e proporções, inter-relações formais e traçados reguladores. (...) O propósito (...) não é 
quantificar a estética através da geometria, mas sim revelar relações visuais que têm fundamentos nas 
qualidades essenciais da vida, como os padrões de proporção e crescimento, bem como na matemáti-
ca. O seu propósito é esclarecer o processo projectual e conferir coerência visual ao design, através da 
estrutura visual. É através deste entendimento que o artista ou o designer podem encontrar mérito e 
valor para si próprios e para o seu trabalho». 
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Por outro lado, o corpo humano enquanto fonte de medições obtidas por 

método científico teve um muito mais prolífico destino para as disciplinas 

de projecto.  

Fazendo a crítica do Le Modulor de Le Corbusier, Rasmussen notou co-

mo Kaare Klint (1888-1954), a partir dos anos 10, na realização das suas 

obras de arquitectura e de mobiliário, procedeu de modo muito mais racio-

nal do que aquele autor (Fig. 2.14): 
 

[Klint] tinha descoberto que muitos objectos que usamos na vida quotidia-
na já estavam padronizados sem que nos apercebêssemos disso, como len-
çóis, toalhas de mesa, guardanapos, pratos, copos, garfos, colheres etc. Po-
de-se conceber um novo design para os cabos de colheres, mas uma colher 
de sopa e uma colher de chá devem conter uma quantidade invariável já 
que um remédio liquido pode ser receitado para ser ingerido na dose de 
uma colher. Não só as dimensões estavam padronizadas, mas podiam ex-
pressar-se, em pés e polegadas, por números inteiros. Também muitas es-
pécies de mobiliário tem dimensões padronizadas que se baseiam nas pro-
porções do corpo humano – como a altura de cadeiras e de mesas para vá-
rios fins, etc. / Klint não estava a tentar encontrar uma fórmula mágica que 
resolvesse todos os problemas; o seu único desejo era determinar, por mé-
todo científico, as dimensões naturais da arquitectura e apurar como elas 
poderiam de novo harmonizar-se mutuamente – não de acordo com qual-
quer razão predeterminada mas por simples divisão cujo resultado fosse 
igual ou superior à unidade, não tivesse resto. Em 1918, ele desenhou uma 
série de móveis comerciais adaptados às dimensões e necessidades huma-
nas e até à sua morte, em 1954, continuou a aperfeiçoá-los e a ultrapassá-
los. / Hoje, muitos outros designers trabalham segundo a mesma orienta-
ção. Num mundo em que a produção em massa é um factor dominante, tor-
na-se absolutamente necessário elaborar padrões baseados em proporções 
humanas. Mas isso não constitui novidade.	  É simplesmente o desenvolvi-
mento adicional das regras de proporção que eram universalmente aceites 
nos tempos antigos. Por outras palavras, a arquitectura possui os seus pró-
prios métodos naturais de cálculo de proporções e é um erro acreditar que 
as proporções no mundo visual podem ser sentidas do mesmo modo que as 
proporções harmónicas da música	  (Rasmussen, 2007 [1959], pp. 106-107). 

 

Para a definição das medidas e proporções da arquitectura e do mobiliário 

Klint partiu de objectos cujas dimensões e padronização tinham sido depu-

rados ao longo do tempo com base no corpo humano.  

Deve pois considerar-se, neste ponto, o estudo sistemático das dimensões 

do corpo humano que deu origem à Antropometria, justamente uma disci-

plina e um processo científico de medição do corpo humano, particularmen-

te útil em aplicações projectuais.  
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Fig. 2.14: Kaare Klint, estudo de dimensões e proporções humanas para aplicação em mobiliário produzido indus-
trialmente, 1918  
Fonte: Rasmussen (2007 [1959], p. 107) 

 

Para diversos autores, a Antropometria tem um dos seus pioneiros em  

Albretch Dürer (1471-1528), pelo seu empenho no estudo minucioso do 

corpo (Fig. 2.15), e o seu desenvolvimento em inúmeros seguidores. Segun-

do  Ritto,  

 
Os “Quatro Livros sobre as Proporções Humanas” foram traduzidos	  para 
latim pelo seu amigo Joachim Camerarius, depois para muitas línguas eu-
ropeias vivas e constituíram os alicerces da antropometria científica. / 
Dürer, ao estudar as proporções humanas como um fim em si mesmo,	  com 
tal exactidão e complexidade (a unidade mínima do seu sistema métrico, a 
Trümlein [partícula] era menor que um milímetro) ultrapassou os limites da 
utilidade artística.	  / O que fora campo de pesquisa para pintores viria a ser 
terreno de	  cientistas: o meio tinha-se tomado num fim em si mesmo. / A 
obra de Dürer como teórico de arte foi continuada por estudiosos como 
Lautensack, Beham, Schon, Van der Heydes, Bergmuller, Schadow	  e Zei-
sing (Ritto, 2012, p. 107)7. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Os parêntesis rectos são do autor. Pheasant (2003 [1986], p. 8) também destaca Dürer como pioneiro 
da Antropometria. 
8 T.L. – Joe e Josephine são desenhos austeros de um homem e de uma mulher (...) Eles não parecem 
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Fig. 2.15: Albrecht Dürer, estudo de proporções para o homem e para a mulher, 1532-1534 (in Dürer, A., 1532-
1534. Hierinn sind begriffen vier Bücher von menschlicher Proportion, Nürnberg)  
Fonte: http://www.themorgan.org/collections/collections.asp?id=577 [Acesso Novembro 14, 2013] 

 

A Antropometria foi verdadeiramente desenvolvida por académicos, fun-

damentalmente a partir da Antropologia física que, durante o século XIX, 

enfocou as diferenças físicas entre diferentes etnias, e desenvolveu técnicas 

de obtenção de dados individuais e métodos estatísticos de transformação 

dos dados em súmulas que exprimiam as propriedades fundamentais dos 

vários grupos étnicos alvo (Wilcox, 2002, p. 3). No século XX, a partir do 

desenvolvimento da disciplina pelos militares, sobretudo durante a Segunda 

Guerra Mundial, decorrente da necessidade de desenvolvimento de equipa-

mentos e armas mais eficazes, a Antropometria teve o seu maior incremen-

to, tendo sido seguidamente adoptada por designers de produto, tornando-se 

num instrumento para o desenvolvimento dos mais diversos objectos de 

produção industrial – fundamentalmente graças à visão de autores como 

Henry Dreyfuss (1904-1972) (Wilcox, p. 3). Dreyfuss e os colaboradores da 

sua empresa, a Henry Dreyfuss Associates, recolheram e trataram dados me-

trológicos de fontes diversas – fundamentalmente militares – e desenvolve-
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ram tabelas antropométricas para aplicação nos produtos que projectaram. 

Dreyfuss foi sensível ao facto de estarem a trabalhar para uma grande varie-

dade de pessoas, com características muito distintas, e por isso não adopta-

ram uma “norma” baseada numa qualquer estatura ou razão pré-

determinada, nem seguiram o paradigma do “homem médio” (Cogdell, 

2004, pp. 190-216), mas consideraram a variabilidade de estaturas, dos ho-

mens, mulheres e crianças (de idades diversas), e trabalharam com percen-

tis. Fixaram os valores que apuraram a duas figurações base do corpo hu-

mano que apelidaram de Joe e de Josephine. Estas figuras passaram a ser o 

suporte de inúmeros valores métricos, passíveis de actualização, tendo em 

conta os percentis mais práticos, por exemplo, 2.5, 50 e 97.5, segundo a ta-

bela do Joe divulgada em Designing for People (1955) (Fig. 2.16). Dreyfuss 

apresentou o Joe e a Josephine, e a sua importância para o desenvolvimento 

de produtos, nos seguintes termos: 

 

 
 
Fig. 2.16: Henry Dreyfuss, Joe, Human measurements of the average adult male incl. 97.5 & 2.5 percentile, 1955 
(in Dreyfuss, H., 1955. Designing for People, New York: Simon and Schuster) 
Fonte: Dreyfuss (2003 [1955], pp. 32-33) 
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Joe and Josephine are austere line drawings of a man and a woman (…) 
They are not very romantic looking, staring coldly at the world, with figu-
res and measurements buzzing around them like flies, but they are very de-
ar to us. They remind us that everything we design is used by people, and 
that people come in many sizes and have varying physical attributes. (…) 
They are a part of our staff, representing the millions of consumers for 
whom we are designing, and they dictate every line we draw. / Joe and Jo-
sephine did not spring lightly to our walls from the pages of a book on ana-
tomy. They represent many years of research by our office, not merely into 
their physical aspects but into their psychology as well. / Merely assem-
bling average measurements from anatomical drawings would not have be-
en difficult. However, the concern of the industrial designer is with the 
mass public, and it was necessary to determine the extreme dimensions, for 
we must consider the variations from small to large in men and women. Af-
ter all, people come in assorted rather than average sizes. / Joe and Josephi-
ne have numerous allergies, inhibitions	  and obsessions. They react strongly 
to touch that is uncomfortable or unnatural; they are disturbed by glaring or 
insufficient light and by offensive coloring; they are sensitive to noise, and 
they shrink from a disagreeable odor. / Our job is to make Joe and Josephi-
ne compatible with their environment. (…) From the mountainous data we 
assembled, sifted, and translated, we filled the gaps between human beha-
vior and machine design. (…) We arrived at this maxim – the most efficient 
machine is the one that is built around a person (Dreyfuss, 2003 [1955], pp. 
26-28)8. 

 

O Joe e a Josephine não são assim apenas suportes antropométricos – a 

Henry Dreyfuss Associates recorreu e contribuiu para o paralelo desenvol-

vimento das mais complexas disciplinas Human Factors e Ergonomia, as 

quais tomam o corpo, e o ser humano, para além de um lugar metrológico 

(como abordamos mais adiante).  

Os dados antropométricos apurados pela empresa de Dreyfuss foram sen-

do divulgados e actualizados em diversos livros e tabelas, nomeadamente no 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 T.L. – Joe e Josephine são desenhos austeros de um homem e de uma mulher (...) Eles não parecem 
muito românticos, olhando friamente para o mundo, com figuras e medidas zumbindo como moscas 
em seu redor, mas são-nos muito queridos. Lembram-nos que tudo o que projectamos é usado por 
pessoas, e que as pessoas têm muitos tamanhos e atributos físicos variáveis. (...) Fazem parte da nossa 
equipa, representando os milhões de consumidores para os quais projectamos, e ditam todas as linhas 
que desenhamos. / Joe e Josephine não saltaram ligeiramente para nossas paredes vindos das páginas 
de um livro de Anatomia. Eles representam muitos anos de pesquisa pelo nosso escritório, não apenas 
nos seus aspectos físicos, mas também na sua psicologia. / Reunir simplesmente dimensões médias a 
partir de desenhos anatómicos não teria sido difícil. No entanto, a preocupação do designer industrial 
é para com o público em massa, e foi necessário determinar dimensões extremas, pois devemos con-
siderar as variações do pequeno ao grande nos homens e nas mulheres. Porque, afinal, as pessoas são 
variadas, não têm tamanhos médios. / Joe e Josephine têm inúmeras alergias, inibições e obsessões. 
Reagem fortemente ao toque desconfortável ou antinatural; são perturbados pela luz ofuscante ou 
insuficiente e pela coloração ofensiva; são sensíveis ao ruído, e retraem-se perante um odor desagra-
dável. / O nosso trabalho é compatibilizar o Joe e a Josephine com o seu ambiente. (...) A partir da 
enorme quantidade de dados que reunimos, filtrada e traduzida, preenchemos as lacunas entre o com-
portamento humano e o design de máquinas. (...) Chegámos a essa máxima – a máquina mais eficien-
te é aquela que é construída em torno de uma pessoa». 
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referido Designing for People (Dreyfuss, 2003 [1955]) (Fig. 2.17) mas, fun-

damentalmente, nos manuais práticos The Measure of Man: Human Factors 

in Design (1960) de Dreyfuss (Figs. 2.18 e 2.19), Humanscale: 1/2/3 (Dif-

frient, Tilley & Bardagjy, 1974) (Figs. 2.20 e 2.21), Humanscale: 4/5/6 

(Diffrient, Tilley & Harman, 1981a), Humanscale: 7/8/9 (Diffrient, Tilley & 

Harman, 1981b) e The Measure of Man and Woman: Human Factors in De-

sign (Tilley & Henry Dreyfuss Associates, 2002 [1993]) (Fig. 2.22). Note-se 

também, nestas publicações, os recursos gráficos usados pelos autores na 

tentativa de “humanizar” as representações do corpo, apesar da rigidez de 

posições, habitual neste tipo de tabelas e manuais (seleccionámos as figuras 

tendo igualmente em conta esta observação). 

 

 
 
Fig. 2.17 [à esquerda]: Henry Dreyfuss,  Josephine e Joe Jr., dimensões da mulher média e de um rapaz com seis 
anos de idade, 1955 (in Dreyfuss, H., 1955. Designing for People, New York: Simon and Schuster, verso da con-
tracapa) 
Fonte: Dreyfuss (2003 [1955], verso da contracapa) 
 
Fig. 2.18 [à direita]: Henry Dreyfuss, Joe, dimensões do homem médio, 1960 (in Dreyfuss, H., 1960. The Measure 
of Man, New York: Whitney Library of Design, capa) 
Fonte: http://www.calibanbooks.com/shop/caliban/C000013738.html [Acesso Julho 22, 2013] 
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Fig. 2.19: Henry Dreyfuss, Hand measurements of men, women and children, 1960 (in Dreyfuss, H., 1960. The 
Measure of Man, New York: Whitney Library of Design). São considerados os percentis 2.5, 50 e 97.5.  
Fonte: http://www.arch.mcgill.ca/prof/castro/arch304/winter2001/dander3/frame/Homepage8.htm [Acesso Julho 22, 2013] 

 

 
 
Fig. 2.20: Henry Dreyfuss Associates, Body merasurements, 1974 (in Diffrient N., Tilley A.R. & Bardagjy J., 
1974. Humanscale 1/2/3, Cambridge/Massachusetts: MIT Press). As tabelas [à esquerda], permitem consultar as 
estaturas relativas a adultos e jovens americanos, mas também a adultos de outras nacionalidades (género masculi-
no e feminino, percentis 2.5, 50 e 97.5); o selector rotativo [à direita] permite a marcação de diferentes estaturas e 
a correspondente visualização (sobre as linhas de cota) das outras dimensões corporais.  
Fonte: http://thefunambulist.net/2012/04/29/architectural-theories-a-subversive-approach-to-the-ideal-normatized-body/ [Acesso 
Julho 26, 2013] 
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Fig. 2.21: Henry Dreyfuss Associates, Wheelchair users / Handicapped and eldery, 1974 (in Diffrient N., Tilley 
A.R. & Bardagjy J., 1974. Humanscale 1/2/3, Cambridge/Massachusetts: MIT Press). As tabelas, vocacionadas 
para o dimensionamento de espaços, têm em consideração diferentes condicionamentos corporais, género, dimen-
sões e percentis.  
Fonte: http://thefunambulist.net/2012/04/29/architectural-theories-a-subversive-approach-to-the-ideal-normatized-body/ [Acesso 
Julho 26, 2013] 
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Fig. 2.22: Henry Dreyfuss Associates, The measure of Man (front view), 1993 (in Tilley, A.R. & Henry Dreyfuss 
Associates, 1993. The Measure of Man and Woman: Human Factors in Design, Hoboken/New Jersey: John Wiley 
& Sons, p. 22). São considerados os percentis 99, 50 e 1.  
Fonte: http://www.flickr.com/photos/sixmilliondollardan/3331553256/ [Acesso: Julho 22, 2013]  

 

Em 1995, John A. Roebuck, Jr. (1929-) definiu a Antropometria como: 

«[the] Science of measurement and the art of	  application that establishes the 

physical geometry,	  mass properties, and strength capabilities of the	  human 

body» (Roebuck apud Wilcox, 2002, p. 3)9. A definição ultrapassa um mero 

entendimento métrico das dimensões do corpo e articula-se bastante com o 

propósitos, mais latos, dos Human Factors e da Ergonomia. A Antropome-

tria está na origem do desenvolvimento destas disciplinas – as quais se an-

coram sobretudo, segundo Bridger (2009 [1995], pp. 15-16), respectivamen-

te, nas ciências biológicas e na Psicologia – mas foi também influenciada 

por estas, sendo actualmente uma sua sub-disciplina (Wilcox, 2002, p. 3).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 T.L. – «[a] Ciência de medição e a arte de aplicação que estabelece a geometria física, as proprieda-
des de massa e as capacidades de resistência do corpo humano». Os parêntesis rectos são de Wilcox. 
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Panero & Zelnik deram conta da continuidade disciplinar entre a Antro-

pometria e os Human Factors (Human Engineering10) / Ergonomia, bem 

como da origem, amplitude e intuito das últimas:  
 

En las últimas décadas, este interés hacia las dimensiones humanas y el ta-
maño corporal, en tanto que factores críticos del proceso de diseño, ha ido 
aumentando sin interrupción, y se ha hecho patente como máxima intensi-
dad en el campo de la ingeniería de factores humanos, denominación espe-
cífica en Estados Unidos, o ergonomía, como se conoce en Europa. A causa 
de la enorme complejidad de estas disciplinas, hacemos notar que el interés 
por el tamaño del cuerpo es tan sólo uno de los distintos centros de atención 
que posee el ingeniero en factores humanos o ergonomista . Según una de-
finición, “la ingeniería humana (ingeniería de los factores humanos,	   er-
gonomía, biotecnología[sic]) no es una simple disciplina científica,	   sino 
una síntesis que integra las ciencias biológicas – psicología,	  antropología, 
fisiología y medicina – con la ingeniería”. / En una ocasión, la ergonomía 
se definió como “la tecnología de diseño del trabajo” que “se fundamenta 
en las ciencias biológicas:	  anatomía, psicología y fisiología”. Y en otra la 
definición fue más sencilla: “ciencia interdisciplinar que estudia las relaci-
ones entre las personas y sus entornos”. Casi todo el mundo está de acuerdo 
conque ambos términos, “ingeniería humana” y “ergonomía”, pueden usar-
se indistintamente (Panero & Zelnik, 1998 [1979], p. 18)11. 

 

Os Human Factors e a Ergonomia visam a optimização dos sistemas en-

tre o corpo humano e diversos tipos de dispositivos ou ambientes artificiais.  

Tilley & Henry Dreyfuss Associates caracterizam do seguinte modo os 

Human Factors: 

 
The term human factors encompasses both physiology and psychology and 
covers most factors affecting human performance of tasks using tools or in 
man-made environments. For example, visual acuity, hearing, tactile sense, 
temperature, and humidity are quite clearly factors that affect performance, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 A expressão “human engineering” equivale a “human factors” e, segundo Tilley & Henry Dreyfuss 
Associates (2002 [1993], p. 9), era usada pela U.S. Army, enquanto a segunda era empregue por ou-
tros sectores militares americanos.  
11 T.L. – «Nas últimas décadas, o interesse pelas dimensões humanas e pelo tamanho do corpo, en-
quanto factores críticos do processo de design, tem vindo a aumentar de modo constante, tendo-se 
destacado, com máxima intensidade, no campo da engenharia de factores humanos, denominação 
específica nos Estados Unidos, ou ergonomia, como é conhecida na Europa. Devido à enorme com-
plexidade destas disciplinas, notamos que o interesse pelo tamanho do corpo é apenas um dos vários 
focos de atenção do engenheiro de factores humanos ou ergonomista. De acordo com uma definição, 
“a engenharia humana (engenharia de factores humanos, ergonomia, biotecnologia[sic]) não é uma 
simples disciplina científica, mas uma síntese que integra as ciências biológicas – psicologia, antropo-
logia, fisiologia e medicina – com a engenharia” / Definiu-se a ergonomia como “a tecnologia de 
planeamento do trabalho”, que “se fundamenta nas ciências biológicas: anatomia, psicologia e fisio-
logia.” Mas outra definição mostrou-se mais simples: “ciência interdisciplinar que estuda as relações 
entre as pessoas e os seus ambientes”. É quase consensual que os dois termos, “engenharia humana” e 
“ergonomia”, podem ser usados indistintamente». 
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but the degree of a person’s training, his or her diet, and other factors are 
considered as well (Tilley & Henry Dreyfuss Associates, 2002 [1993],      
p. 9)12. 

 

Bridger refere-se à Ergonomia nos seguintes termos:          
 

Ergonomics is the study of the interaction between people and machines 
and the factors that affect the interaction. Its purpose is to improve the per-
formance of systems by improving human-machine interaction. This can be 
done by “designing-in” a better interface, or by “designing-out” factors in 
the work environment, the task, or in the organization of work that degrade 
human-machine performance. […] Ergonomics came about as a conse-
quence of the design and operational problems presented by technological 
advances in the twentieth century. It is a hybrid discipline that emerged 
when applied scientists came together to solve complex cross-disciplinary 
problems and it owes its development to the same historical processes that 
gave rise to other disciplines such as industrial engineering and occupatio-
nal medicine. / The core sciences from which ergonomics is drawn are: / · 
Psychology / · Anatomy / · Physiology / · Physics (particularly mechanics 
and environmental physics) / · Engineering. It has also been heavily influ-
enced by other emergent disciplines, notably: / · Industrial engineering / · 
Industrial design / · Systems theory. […] Modem ergonomics contributes to 
the design and evaluation of work systems and products. Unlike in earlier 
times when an engineer designed a whole machine or product, design is a 
team effort nowadays. The ergonomist usually has an important role to play 
both at the conceptual phase and in detailed design as well as in prototy-
ping and the evaluation of existing products and facilities. Modern ergo-
nomics contributes in a number of ways to the design of the work system. 
These activities should be seen as an integral part of the design and mana-
gement of systems (Bridger, 2009 [1995], p. 1, 6, 19)13. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 T.L. – «O termo factores humanos engloba a fisiologia e a psicologia, e abrange a maioria dos as-
pectos que afectam o desempenho humano de tarefas, utilizando ferramentas ou perante ambientes 
artificiais. Por exemplo, a acuidade visual, a audição, o tacto, a temperatura e a humidade são muito 
claramente aspectos que afectam o desempenho, mas o grau de formação de uma pessoa, a sua dieta e 
outros aspectos são igualmente considerados». 
13 T.L. – «Ergonomia é o estudo da interacção entre pessoas e máquinas e dos aspectos que afectam a 
interacção. O seu propósito consiste em melhorar o desempenho dos sistemas, melhorando a interac-
ção homem-máquina. Isto pode ser realizado projectando um melhor interface, ou prevendo aspectos 
relativos ao ambiente, à tarefa, ou à organização do trabalho que obstruam o desempenho homem-
máquina. [...] A ergonomia surgiu como consequência do design e dos problemas operacionais levan-
tados pelos avanços tecnológicos no século XX. É uma disciplina híbrida que surgiu quando os cien-
tistas aplicados se reuniram para resolver problemas interdisciplinares complexos, e que deve o seu 
desenvolvimento aos mesmos processos históricos que deram origem a outras disciplinas, como a 
engenharia industrial e a medicina ocupacional. / As ciências fundamentais a partir das quais a ergo-
nomia emergiu são: / · Psicologia / · Anatomia / Fisiologia · / · Física (particularmente a mecânica e a 
física ambiental) / · Engenharia. Também tem sido fortemente influenciada por outras disciplinas 
emergentes, nomeadamente: / · Engenharia industrial / · Design industrial /       · Teoria dos sistemas 
[...] A ergonomia moderna contribui para a concepção e avaliação de sistemas de trabalho e de produ-
tos. Contrariamente ao tempo em que um engenheiro projectava integralmente uma máquina ou um 
produto, projectar é hoje em dia um esforço de equipa. Habitualmente, o ergonomista tem um papel 
importante a desempenhar, tanto na fase conceitual como na de detalhe, assim como na prototipagem 
e na avaliação de produtos e instalações existentes. A ergonomia moderna contribui de vários modos 
para o projecto de sistemas de trabalho. Estas actividades devem ser vistas como parte integrante da 
concepção e gestão de sistemas». 
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Os Human Factors e a Ergonomia14 procuram um mais alargado enten-

dimento do corpo e do ser humano para o desenvolvimento progressivamen-

te melhorado de espaços, ambientes, máquinas e produtos, preocupando-se 

com o seu retorno ao corpo a nível de eficácia, conforto e saúde. Fundadas e 

apoiadas por diversas outras disciplinas das Ciências Naturais, mas também 

das Ciências Humanas e Sociais, estas áreas apoiam, articulam-se e influen-

ciam as disciplinas de projecto, como o Design de Produto – que delas tira 

partido, mas também as influência. 

Em 1973, Hennessey & Papanek exprimiram uma preocupação: 

 
Dozens of books can be, and I’m afraid have been, written about human si-
ze and our ability to see, hear, smell, reach and perform certain muscular 
tasks. / It has become so popular to measure ourselves, that in 25 short 
years we have escalated that simple statistic activity from “human measu-
re” to “human factors”, to “human engineering” and finally cloaked this 
frenetic book-keeping under the pseudo-scientific mantle of “anthropome-
trics” or “ergonomics”! / But in spite of the wonderful way in which we 
have improved on descriptive terms for this measuring activity, the activity 
itself has not improved: / As mentioned elsewhere, we still lack basic size 
statistics for women, children, babies, the elderly, the obese, and the inhabi-
tants of the so-called “third-world”. This is easy to understand, when we 
recall that most measuring has been done on members of various military 
and naval units only, ant since 1942 at that (Hennessey & Papanek, 2008 
[1973 e 1974]), pp. 5-6)15. 

 

Aparentemente, os desenvolvimentos científicos na área dos Human Fac-

tors, da Ergonomia e da Antropometria entretanto postos em prática – a ní-

vel de medições nas populações e nos indivíduos, da compreensão científica 

do corpo humano e dos sentidos, da experiência dos utilizadores e dos mei-

os técnicos utilizados (registe-se a evolução de uma “antropometria bidi-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Segundo Tilley & Henry Dreyfuss Associates (2002 [1993], p. 9) a Ergonomia tende actualmente a 
abarcar os Human Factors e a tornar-se a designação dominante. 
15 T.L. – «Muitos livros podem ser escritos, receio que o tenham sido, a propósito das dimensões 
humanas e da nossa capacidade de ver, ouvir, cheirar, alcançar e executar determinadas tarefas mus-
culares. / Tornou-se tão popular medirmo-nos a nós próprios que, em 25 breves anos, a simples acti-
vidade estatística de “medição humana” progrediu para os “factores humanos”, para a “engenharia 
humana” e, finalmente, envolveu-se esta contabilidade frenética sob o manto pseudo-científico de 
“antropometria” ou “ergonomia”! / Mas, apesar da maneira maravilhosa em que temos melhorado nas 
descrições para esta actividade de medição, a actividade em si não melhorou: / Como mencionado 
noutros lugares, ainda não temos estatísticas dimensionais básicas para mulheres, crianças, bebés, 
idosos, obesos, nem para os habitantes do chamado “terceiro mundo”. Isto é fácil de perceber, quando 
nos recordamos que a maioria das medições foi realizada somente a membros de várias unidades 
militares e navais, desde 1942…». O sublinhado é dos autores. 
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mensional” para uma “antropometria tridimensional”, através do recurso a 

tecnologias 3D para digitalização e modelação do corpo (Figs. 2.23 a 2.27)16 

– parecem ter dado alguma resposta às preocupações de Hennessey & Papa-

nek. Contribuíram também para essa resposta algumas novas actualizações e 

fusões disciplinares – “nova ergonomia”17, “ergo-design” – e uma prolifera-

ção de novos campos e processos (e novas designações para novos, ou ve-

lhos, desígnios): user-experience design, user-centered design, user-

interface design ou user-interface engineering, human-computer interacti-

on, interaction design, usability engeneering, entre outras. Estas novas 

áreas, apesar das suas especificidades, continuam a ponderar – com(o) os 

Human Factors e a Ergonomia – sobre os sistemas corpo-máquina / corpo-

objecto e sobre as necessidades, experiência e limitações dos utilizadores, 

para o incremento do conforto, inclusividade, acessibilidade e usabilidade 

dos produtos.  

 

 
 
Fig. 2.23: Mapa topológico do corpo obtido através de estereofotogrametria  
Fonte: Diffrient (1975, p. 34) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Acerca da evolução dos meios técnicos vid. os recursos de ponta utilizados até 1975 em Diffrient 
(1975, pp. 13-43) e os recursos (antropométricos) entretanto desenvolvidos, até 2002, em Wilcox 
(2002, pp. 4-8). 
17 Cranz identifica deste modo um grupo disperso de autores, críticos da Ergonomia clássica, que 
advogam a “mobilidade” do corpo: «they recognize that ergonomic science is at best partial and at 
worst confused and even silly. Rather than throw the baby out with the bathwater, they are trying to 
create a “new ergonomics”. This small but important group is disparate, but shares intellectual prem-
ises about the value of movement both socially and physiologically. […] These new ergonomicists 
evidently believe that people should change their work and living environments, radically if neces-
sary, to put their physical comfort first instead of meeting traditional cultural expectations. They want 
to change traditional workplace design. For them, the beginning and the end of design should be the 
body» (Cranz, 2000 [1998], pp. 115-116, 118). 
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Fig. 2.24: SAE International, Cooperative Research Program, CAESAR, Civilian American and European Surface 
Anthropometry Resource (SAE International), base de dados antropométricos colhidos através de digitalização 
laser 3D  
Fonte: 
http://eton.ca/~c_shu/Research/Projects/HumanShape/humanshape.html?q=~c_shu/Research/Projects/HumanShape/humanshape.h
tml [Acesso Julho 22, 2013] 

 

 
 
Fig. 2.25 [à esquerda]: University of Pennsylvania, Center for Human Modeling and Simulation / Sie-
mens/Tecnomatix, Jack (Siemens/Tecnomatix), modelo digital, desenvolvido desde os anos 1980. O modelo actua 
em ambientes de trabalho virtuais; o software analisa a performance e converte-a em dados.  
Fonte: http://blog.industrysoftware.automation.siemens.com/blog/tag/jill/ [Acesso Julho 22, 2013] 
 
Fig. 2.26 [à direita]: Siemens/Tecnomatix, Jill (Siemens/Tecnomatix). Versão feminina de Jack.  
Fonte: http://blog.industrysoftware.automation.siemens.com/blog/2011/01/27/resolve-to-see-if-these-2011-predictions-come-true/ 
[Acesso Julho 22, 2013] 
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Fig. 2.27: Human Solutions, RAMSIS (Human Solutions), modelo digital desenvolvido para a indústria automóvel  
Fonte: http://www.human-solutions.com/group/upload/bilddatenbank/RAMSIS_Automotive/RAMSIS-Aufgabenanalyse.PNG 
[Acesso Julho 22, 2013] 

 

Restará saber se estes novos campos, de fronteiras indefinidas, se com-

plementam, para um melhor desenvolvimento de produtos ou se, pelo con-

trário, se atropelam. Alguns têm-se consolidado e articulado com outros, 

mas o seu futuro está em aberto, devendo procurar-se convergências, nome-

adamente nos entendimentos que fazem ou façam do corpo humano para o 

desenvolvimento de um dado produto. O Design de Produto poderá, ou de-

verá, continuar a servir de filtro. 

À luz desta sequência, ou conjunto, de apoios disciplinares ao Design de 

Produto, que a disciplina integra e desenvolve, o corpo humano, como fonte 

referencial para o projecto, mas também como seu destinatário – lugar de 

partida e de chegada –, foi sendo entendido de diversos modos. Num ali-

nhamento possível, o corpo foi – e continua a ser – lugar métrico, geométri-

co-matemático, anatómico, fisiológico, biomecânico, biónico e biomiméti-

co, psíquico, somático, sensorial e social. 

O corpo que está na base deste conjunto de entendimentos é, para além de 

um lugar de medidas e proporções, fundamentalmente, um corpo “natural” e 

biológico; psicológico e sociológico também, é certo. Mas, é por julgarmos 

que é possível (re)considerar ou perspectivar o corpo de outros modos – so-

bretudo nas suas dimensões “humanísticas”, “sociais” e “culturais” – que o 

procurámos, desde logo na literatura disciplinar de Design, para além da Er-

gonomia, no encalço de outros rastos de consideração. Algumas das linhas 
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que detectámos, e seguidamente expomos, cruzam-se com, ou até comple-

mentam ou desenvolvem, a linha aqui considerada. Porém, encontrámo-las 

efectivamente perspectivadas de modos diversos, sobretudo por via da lite-

ratura teórica e crítica. 

 

 

2.3. Do corpo incompleto ao (inalcançável) corpo íntegro:       

em torno da teoria prostética 
 

2.3.1. Próteses e corpo íntegro 
Uma das referências mais comuns ao corpo humano que encontrámos na 

literatura teórica e crítica de Design, remete para a teoria prostética dos ob-

jectos artificiais, ou seja, dos artefactos – ferramentas, instrumentos, utensí-

lios, equipamentos – entendidos como substitutos ou complementos do cor-

po (de órgãos, membros, gestos). Forty (1993 [1990]) sintetiza muito bem 

tal teoria, relativamente ao design de produtos industriais. O autor considera 

dois tipos de objectos: aqueles que actuam como complemento dos órgãos, 

membros ou gestos (por exemplo, uma pá, uma caneta ou uma bicicleta) e 

os que os substituem (por exemplo, o biberão como alternativa à mama ou, 

de modo mais evidente, qualquer prótese médica substitutiva de um mem-

bro ou órgão amputado). Outros objectos são híbridos (por ex. a faca actua 

como substituto dos dentes, mas também como complemento da mão). 

Forty considera “útil” designar por próteses essas categorias de objectos, 

apesar da noção “prótese” remeter, literalmente, para os objectos que substi-

tuem órgãos efectivamente em falta: «em rigor terminológico, apenas os ar-

tigos	   destinados a substituírem um membro ou órgão se poderão chamar 

próteses, facilita-nos a vida utilizar o termo para designar ambas as catego-

rias» (Forty, 1993 [1990], p. 82) – porque “alguma coisa” faltará sempre ao 

corpo, mesmo sem órgãos ou membros em falta. O autor refere também que 

a discussão relativa aos objectos, entendidos enquanto próteses, se centrou 

numa particular questão: saber se os objectos podem ser considerados pro-

longamentos efectivos do corpo: «a relação é literal ou metafórica?» (Forty, 
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1993 [1990], p. 83). Relativamente ao âmbito global das disciplinas de pro-

jecto, esse debate foi analisado com detalhe por Steadman (2008 [1979]) e, 

no âmbito específico do Design de Produto, por alguns autores, que segui-

remos; debate que tem que ver com a história das analogias entre a evolução 

biológica e a evolução dos objectos de produção humana.  

Os objectos da cultura material, dos artefactos mais simples às máquinas 

mais complexas18, podem ser entendidos como objectos de inspiração an-

tropomórfica, ou seja, como mimese dos órgãos ou membros que substituem 

ou complementam, mas também do corpo inteiro e do “corpo social” (Figs. 

2.28 e 2.29):  
 

Todos los utensilios y herramientas manuales son como unas prótesis para 
quien las usa y siempre han tenido en el propio Hombre a su modelo inspi-
rador. Cuando, rebasando el nivel elemental del objeto articulado, lo antro-
pógeno se hace más complejo, llegando a la elaborada organización que 
llamamos máquina, este antropomorfismo directo y evidente parece perder-
se. Pero es sólo en apariencia, pues esconden en sus entrañas mecánicas 
unas piezas que se asemejan a los órganos y al esqueleto humano. Unos 
mecanismos que para funcionar, fingen también nuestros movimientos ges-
tuales.	  / Pero es más, el propio concepto de máquina – es decir, de sistema 
estructurado en el que confluyen coordinadamente múltiples acciones, pa-
ralelas o consecutivas para el logro de un resultado – no es sino la trasla-
ción de la propia organización del trabajo desarrollado por la sociedad hu-
mana, reencontrando así ese insoslayable mimetismo incluso al nivel pura-
mente conceptual (Ricard, 2000, pp. 52-53)19. 

 

Porém, resta saber se tais objectos se podem, ou não, considerar como subs-

titutos ou como prolongamentos literais. A este propósito Forty  esclarece:  
 

Do prisma do design, o problema de saber se os artefactos são prolonga-
mentos literais ou metafóricos do corpo humano levanta várias questões. Se 
optarmos por acolher o ponto de vista de que são prolongamentos no senti-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Ricard (2000, pp. 48-56) considera três tipos de objectos: objectos simples, objectos articulados e 
máquinas. 
19 T.L. – «Todos os utensílios e ferramentas manuais são como próteses para os seus utilizadores e 
tiveram sempre no próprio Homem o seu modelo inspirador. Quando, ultrapassando o nível básico do 
objecto articulada, o antrópico se torna mais complexo, atingindo a organização elaborada a que cha-
mamos máquina, o antropomorfismo directo e óbvio parece perder-se. Mas somente na aparência, 
pois [as máquinas] escondem nas suas entranhas peças mecânicas que se assemelham aos órgãos e à 
ossatura humana. Mecanismos que, para funcionarem, simulam também os nossos movimentos ges-
tuais. / Mais, o próprio conceito de máquina – ou seja, de sistema estruturado no qual convergem 
múltiplas acções coordenadas, paralelas ou consecutivas, para alcançar um resultado – não é senão 
uma tradução da própria organização do trabalho desenvolvido pela sociedade humana, reencontran-
do assim esse inevitável mimetismo, ainda que a nível puramente conceptual». O sublinhado é do 
autor. 
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do literal – e, portanto, sujeitos às mesmas leis da evolução que o próprio 
corpo –, o desenvolvimento dos designs deve, em última análise, ser resul-
tado de uma evolução biológica e, assim, ficar fora do controlo do consci-
ente humano. O campo de acção do designer seria então marcadamente li-
mitado: poderia até cruzar os braços e deixar que a Natureza seguisse o seu 
curso (Forty 1993 [1990] p. 88). 
 

 
 

 
 

 
 
Fig. 2.28: André Ricard (1929-), a mão e o pente, analogia antropomórfica, 1985  
Fonte: Ricard (1985, p. 62) 
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Fig. 2.29: Deslocação do colosso do túmulo de Tehuti-Hetep por 172 escravos, c. 1880 a.C. O “corpo social” 
como “mega-máquina”.  
Fonte: http://www.saechsisches-industriemuseum.de/_html/infothek/foerderverein/vereinskurier/kur_08/kur_08_03.htm [Acesso 
Julho 31, 2013] 
 
 

Como nota Steadman, a evolução tecnológica é essencialmente diferente da 

evolução biológica, justamente por intervenção do consciente humano:  
 

Technological evolution differs	  from biological by virtue of the participati-
on of the mind of man and his active	   intellectual intervention in the pro-
cess. Man introduces that intention and	  purpose which is lacking from the 
uncontrollable chance nature and “fatalism”	   of organic evolution. Where 
the animals have not “even the appearance of	  control” over their own cir-
cumstances, man has “taken forethought”, he has the	  all-important capacity 
for anticipating circumstances, and has “added a cubit to	  his stature” (Stea-
dman 2008 [1979], p. 129)20. 

 

Existe uma diferença fundamental entre a evolução biológica e a evolução  

tecnológica, que faz cair por terra a teoria da analogia biológica literal (ou 

dos objectos como prolongamentos literais do corpo) que alguns autores de-

fenderam, nomeadamente Le Corbusier (2009 [1925]), como nota Forty – 

que acrescenta à clivagem operada pelo consciente humano, uma dimensão 

social:   
 

Historians of design have often tried to get around the problem by attribu-
ting the changes to some sort of evolutionary process, as if manufactured 
goods were plants or animals. Changes in design are described as if they 
were mutations in the development of products, stages in a progressive evo-
lution towards their most perfect form. But artefacts do not have a life of 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 T.L. – «A evolução tecnológica difere da evolução biológica, devido à participação da mente do 
homem, e à sua intervenção intelectual activa no processo. O homem introduz essa intenção e propó-
sito que faltam à incontrolável casualidade natural e ao “fatalismo” da evolução orgânica. Se os ani-
mais nem “sequer aparentam controle” sobre as suas próprias circunstâncias, o homem “premedita”, 
possui a importantíssima capacidade de antecipar circunstâncias, e “acrescentou um cúbito à sua esta-
tura”». 
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their own, and there is no evidence for a law of natural or mechanical selec-
tion to propel them in the direction of progress. The design of manufactu-
red goods is determined not by some internal genetic structure but by the 
people and the industries that make them and the relationships of these pe-
ople and industries to the society in which the products are to be sold 
(Forty, 1995 [1986], p. 8)22. 
 

A “evolução” dos objectos artificiais difere, então, da evolução biológica 

dos seres vivos, por acção humana e da sociedade humana. Muitos objectos 

atingem, estruturalmente, apogeus “evolutivos”, não sofrendo alterações 

significativas durante longos períodos de tempo (Ricard, 2000, pp. 66-70), 

mas noutros casos acontecem transformações muito aceleradas. Considere-

se, por exemplo, o estudo taxonómico de “evolução” de um tipo específico 

de objecto – cadeira de escritório – realizado por Olivares (2011), desde a 

origem de tal tipo, em meados do século XIX, até à actualidade, e compare-

se a quantidade de transformações, ocorridas ao longo de pouco mais de 150 

anos, com qualquer estudo taxonómico, evolutivo, que tenha por objecto de 

estudo seres vivos. Mutações marcantes em seres vivos são sempre o resul-

tado da evolução ao longo de milhares ou milhões de anos. Considere-se 

também a síntese operada por Ricard, que acrescenta que as mutações nos 

seres vivos e nos objectos, apesar das evidentes diferenças, são ambas pro-

vocadas pelos respectivos “contextos”:  
 
Si en las criaturas biológicas las alternativas novadoras surgen por mutaci-
ón accidental, en las cosas de factura humana es la racionalidad inspirada 
del hombre que las suscita. En ambos casos las alternativas retenidas han 
sido seleccionadas naturalmente por el contexto: en lo biológico, según su 
aptitud para sobrevivir; en lo antropógeno, para una función útil (Ricard 
2000, p. 61)23. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 T.L. - «Os historiadores do design tentaram muitas vezes contornar o problema, atribuindo as mu-
danças a algum tipo de processo evolutivo, como se os produtos manufacturados fossem plantas ou 
animais. Alterações no design são descritas como se fossem mutações no desenvolvimento dos produ-
tos, estádios de uma progressiva evolução, a caminho da sua forma mais perfeita. Mas os artefactos 
não têm vida própria, e não existe evidência de nenhuma lei natural ou de selecção mecânica que os 
impulsione no sentido do progresso. O design de produtos manufacturados é determinado, não por 
qualquer estrutura genética interna, mas pelas pessoas e indústrias que os produzem e pelas relações 
dessas pessoas e indústrias com a sociedade, na qual os produtos são vendidos». 
23 T.L. – «Se nas criaturas biológicas as alternativas inovadoras surgem por mutação acidental, nas 
coisas de realização humana é a racionalidade inspirada do homem que as suscita. Em ambos os casos 
as alternativas retidas foram naturalmente seleccionadas pelo contexto: no biológico, de acordo com a 
capacidade de sobrevivência; no antrópico, para uma função útil». 
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Porém, era mais próximo da teoria dos artefactos como analogias biológi-

cas literais – prolongamentos literais do corpo – que se situavam autores 

como Le Corbusier. Forty, citando L’Art Décoratif d’Aujourd’hui (1925), 

daquele autor, refere: 
 

Era exactamente [nesses] termos que se exprimia Le Corbusier relativa-
mente ao design de produto (…) O livro é um ataque ao individualismo ar-
tístico nas artes decorativas; um dos seus principais argumentos é de que os 
objectos em que mais profusamente foram aplicadas	   as artes decorativas, 
como cadeiras, mesas e outros equipamentos de uso quotidiano, não pas-
sam de prolongamentos evoluídos dos membros humanos e, como tal, in-
teiramente inapropriados para a exibição de criação artística. (…) Le Cor-
busier chamava aos produtos deste tipo de evolução protética	   “objectos 
membros humanos” (objets membres humains), para	  os distinguir dos “ob-
jectos-sentimento” produzidos pelas belas-artes que, defendia, são o único 
campo apropriado para a	  actividade artística. Le Corbusier demonstrou uma 
marcada falta de interesse pelos designers de armários-arquivo e roupeiros, 
chegando mesmo a declarar que não tinham sido sequer projectados, sendo 
antes resultado de uma evolução biológica. Podemos compreender isto à 
luz do seu desejo de os retirar da categoria da arte; mas a sua entrada no 
Mundo fica assim envolta em mistério (Forty, 1993 [1990], pp. 88-89). 

 

Com efeito, Le Corbusier (2009 [1925], pp. 67-101) separa claramente os 

objectos úteis – “objectos-membros humanos” – dos objectos de arte – “ob-

jectos-sentimento” ou “objectos-vida”, como lhes chama –, elevando o esta-

tuto destes (2008 [1925], pp. 74-75), mas não deixa de ter muito em consi-

deração os primeiros. O que o autor rejeita é a “arte decorativa”, a arte apli-

cada nesses objectos, não os objectos em si, porque em si dignos e belos, 

apesar de dóceis e objectivos:  
 

Pour nos aises, pour faciliter notre travail, pour éviter la fatigue, pour nous 
restaurer, en un mot pour libérer notre esprit et nous isoler du fatras qui 
encombre notre vie et risque de tuer notre vie, nous sommes pourvus par 
notre ingéniosité d’objects-membres humains, prolongement de nos mem-
bres; et, faisant usage de ces outils, nous échappons aux mesquines actions, 
aux accidents, aux corvées stériles (…) Voici l’art décoratif conduit à 
l’étape accomplie par l’art de l’ingénieur. […] L’art décoratif est un terme 
inconcis et inexact par lequel	  on représente l’ensemble des objets-membres 
humains. Ceux-ci	   répondent avec une certaine exactitude à des besoins 
d’ordre nettement objectif. (…) L’objet-membre humain est un serviteur 
docile. Un bon serviteur est discret et s’efface pour laisser son maître libre. 
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/ A vrai dire, l’art décoratif c’est de l’outillage, du bel outillage (Le Cor-
busier, 2009 [1925], pp. 75-76, 79)24.  

 

Os objectos úteis, ou “objectos-membros humanos”, na concepção de Le 

Corbusier, são, de facto, considerados enquanto extensões literais do corpo, 

mas literais em sentido funcional, uma vez que do corpo (orgânico) Le Cor-

busier possui uma visão funcional, mecanicista, fragmentada, regida por 

leis, determinista. O corpo é um lugar de “funções-tipo” e de “necessidades-

tipo” às quais deverão corresponder “objectos-tipo” (Figs. 2.30 e 2.31). Es-

creve Le Corbusier que tais “nessessidades-tipo” são pouco numerosas,  

 
Ils sont très identiques entre tous les hommes, les hommes étant tous faits 
sur le même moule depuis les époques les plus lointaines que nous connais-
sions. Le Larousse chargé de nous fournir la définition de l’homme nous 
donne trois images pour démonter celui-ci sous nos yeux; toute la machine 
est là, carcasse, système nerveux, système sanguin, et il s’agit chacun de 
nous, exactement et sans exception. Ces besoins sont types, c’est-à-dire que 
tous nous avons les mêmes; nous avons tous besoin de compléter nos capa-
cités naturelles par des éléments de renfort […] Les objets-membres hu-
mains sont des objets-types, répondant à des besoins-types: chaises pour 
s’asseoir, tables pour travailler, appareils pour éclairer, machines pour écri-
re (eh oui!), casiers, pour classer. / Si nos esprits sont divers, nos squelettes 
sont semblables, nous muscles occupent mêmes places et réalisent mêmes 
fonctions: dimensions et mécanismes sont donc déterminés. Le problème 
est donc posé et c’est à qui le résoudra ingénieusement, solide et bon mar-
ché. Sensibles à l'harmonie qui donne la quiétude, nous reconnaîtrons 
l’objet qui est harmonisé à nos membres. Lorsque a et b sont égaux à c, a et 
b sont égaux entre eux. Ici, a = nos objects-membres humains; b = notre 
sentiment de l’harmonie; c = notre corps. Donc les objets-membres hu-
mains sont conformes à notre sentiment de l’harmonie, étant conformes à 
notre corps. Alors on est content… jusqu’au prochain perfectionnement de 
cet outillage (Le Corbusier, 2009 [1925], p. 72, 76)25. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 T.L. – «Para nosso alívio, para facilitar o nosso trabalho, para evitar a fadiga, para nos restaurar, em 
suma, para libertar o nosso espírito e nos isolar da confusão que estorva a nossa vida e ameaça matar 
a nossa vida, estamos providos dos nossos engenhosos objectos-membros humanos, extensões dos 
nossos membros; e, fazendo uso destas ferramentas, escapamos às acções mesquinhas, aos acidentes, 
às tarefas estéreis (...) Eis a arte decorativa conduzida à etapa cumprida pela arte do engenheiro. [...] 
Arte decorativa é um termo impreciso e incorrecto através do qual representamos todos os objectos-
membros humanos. Estes respondem com alguma precisão a necessidades de ordem claramente ob-
jectiva. (...) O objecto-membro humano é um servo dócil. Um bom servo é discreto e ausenta-se para 
deixar seu mestre livre. / Na verdade, a arte decorativa são as ferramentas, as boas ferramentas». Os 
sublinhados são do autor. Vid. ainda Le Corbusier (2009 [1925], pp. 81-101). 
25 T.L. - «São muito semelhantes entre todos os homens, os homens são todos feitos a partir do mes-
mo molde desde as épocas mais longínquas que conhecemos. O Larousse, encarregado de nos forne-
cer a definição do homem, oferece-nos três imagens que o desmontam diante dos nossos olhos; toda a 
máquina está lá, carcaça, sistema nervoso, sistema circulatório, e é cada um de nós, de forma precisa 
e sem excepção. Estas necessidades são tipos, quer dizer, todos nós temos as mesmas; todos temos 
necessidade de completar as nossas capacidades naturais através de elementos de reforço […] Os 
objectos-membros humanos são objectos-tipo, que respondem a necessidades-tipo: cadeiras para sen-
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Fig. 2.30: Le Corbusier, “funções e necessidades tipo do corpo” e “objectos tipo”, 1925 (in Le Corbusier, 1925. 
L’Art Décoratif d’Aujourd’hui, Paris Éditions Vincent, pp. 69-71) 
Fonte: Le Corbusier (2009 [1925], pp. 69-71) 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
tar, mesas para trabalhar, aparelhos para iluminar, máquinas para escrever (e sim!), armários, para 
classificar. / Se as nossas mentes são diferentes, os nossos esqueletos são semelhantes, os nossos 
músculos ocupam os mesmos lugares e executam as mesmas funções: dimensões e mecanismos são 
portanto determinados. O problema está pois colocado, a quem o resolva engenhosamente, sólida e 
economicamente. Sensíveis à harmonia que oferece tranquilidade, nós reconhecemos o objecto que 
está harmonizado com os nossos membros. Quando a e b são iguais a c, a e b são iguais entre si. 
Aqui, a = os nossos objectos-membros humanos; b = o nosso sentido de harmonia; c = os nossos cor-
pos. Portanto os objectos-membros humanos são conformes ao nosso sentido de harmonia, sendo 
conformes ao nosso corpo. Então ficamos satisfeitos… até ao próximo aperfeiçoamento desta ferra-
menta». Os sublinhados são do autor. 
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Fig. 2.31: Le Corbusier, equivalências entre o corpo e tipologias arquitectónicas e entre o corpo e o automóvel  
Fonte: Steadman (2008 [1979], p. 135) 
 
 
A clivagem operada por Le Corbusier, entre os objectos úteis (tipificáveis, 

correspondentes a funções-tipo corporais) e os objectos de arte (remissíveis 

para o que os homens tem de individual, único e espiritual, e logo não tipifi-

cado ou tipificável), remete para a uma separação entre o corpo e o indiví-

duo, deixando transparecer, portanto, uma visão parcial, ou parcelar, do cor-

po. Concepção funcional do biológico, redutível a fórmulas, que faz equiva-

ler corpo e objectos – segundo o autor, o corpo funcional não deve confun-

dir-se com o indivíduo, da mesma maneira que os objectos úteis não devem 

confundir-se com os objectos de arte. Os objectos úteis são extensões lite-

rais, biológico-funcionais, dos membros ou órgãos do corpo: são “objectos-
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membros humanos”. E os objectos de arte correspondem à “vida verdadeira 

do homem”: são “objectos-vida”.  

Porém, a formulação de Le Corbusier “a = b = c” (acima citada), que 

aponta para uma relação harmónica entre os objectos úteis e o corpo, e que 

pode ser lida como funcional, pode igualmente ser interpretada como uma 

associação meramente formal. Forty nota mesmo uma predominância desta 

na teorização de Le Corbusier:  
 

Os argumentos deste tipo [funcional] não são estranhos aos ensaios críticos 
sobre design e L’ art décoratif d’ aujourd’ hui (…)	  aproxima-se, pelo me-
nos superficialmente, deste ponto de vista.	  No entanto, a preferência do seu 
autor por “objectos-tipo” perfeitos e normalizados, prolongamentos evoluí-
dos dos membros humanos, fundamentava-se mais na pureza estética das 
formas do que na racionalidade técnica (Forty, 1993 [1990] p. 89). 

 

Para Forty a associação funcional terá sido plenamente concretizada na   

Ergonomia:  

 
A única área em que a teoria dos objectos membros humanos se aproximou 
do funcionalismo puro foi na ciência da ergonomia, em que o estudo das 
dimensões, movimentos e força muscular humanos “normais” tem sido uti-
lizado para fornecer informações ao design de produtos estandardizados de 
série (Forty, 1993 [1990] p. 89) 

 

A teoria dos objectos enquanto prolongamentos biológicos literais do 

corpo, de facto criticável26, pelos motivos acima considerados, não deve, no 

entanto, ser abandonada por completo. Ricard nota: «no obstante el descré-

dito que algunos apóstoles de la “analogía biológica” a ultranza le han acar-

reado, esta analogía existe. Con las matizaciones que toda analogía exige,	  

permite una interesante lectura de la evolución de nuestra cultura material» 

(Ricard, 2000, p. 18)27. Mesmo a vertente funcional da analogia, conside-

rando o “matiz” apontado por Ricard – e no âmbito da definição de uma teo-

ria prostética para os objectos artificiais –, é importante e não deixa de fazer 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 «La llamada “analogía biológica” a la que se referían los pioneros de la modernidad, ha sido criti-
cada severamente. Eran ciertamente teorías de diseño excesivamente radicales y excluyentes. Exigían 
una total ortodoxia sin concesiones y, como todo movimiento encerrado en un dogmatismo, condena-
das al fracaso» (Ricard, 2000, p. 18). 
27 T.L. – «apesar do descrédito que alguns apóstolos da “analogia biológica” intransigentemente pro-
vocaram, esta analogia existe. Com os matizes que qualquer analogia exige, permite uma interessante 
leitura da evolução da nossa cultura material». 
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sentido, porque alguns artefactos têm, efectivamente, a capacidade de expo-

nenciar o poder físico do corpo. Como nota Forty, «a melhor bicicleta, por 

exemplo, será necessariamente aquela que transmite com mais eficácia o 

esforço muscular em movimento horizontal» (Forty, 1993 [1990], p. 89). Ou 

ainda, com maior acutilância, Dormer vê nas ferramentas um potencial du-

radouro e de ataque:  
 
São precisas (…) ferramentas para alterar a face do Mundo. (…) Uma sim-
ples ferramenta amplia (…) o poder de uma pessoa. Alguns artefactos são – 
por comparação – objectos pacíficos.	  Destinam-se ao tempo de lazer, ao 
descanso, a serem apreciados. / As ferramentas, por seu lado, são asserti-
vas. E de que maneira! Tome-se como exemplo a arcaica foice. A filósofa 
Elaine Scarry aborda o assunto no seu livro	  “The Body in Pain” (1985). O 
corte feito por uma foice, escreve ela,	   produz uma transformação muito 
maior do que a passível de ser operada por um braço – trata-se de uma alte-
ração não só de escala mas também de duração. O cereal ceifado é um tes-
temunho da actividade de uma só pessoa – conserva-se durante muito tem-
po depois da pessoa ter abandonado o local. / As ferramentas são também 
instrumentos de ataque (Dormer, 1995 [1990], pp. 90-91). 
 

Ferramentas contundentes aumentam o poder do corpo que as manipula ao 

ponto de se tornarem armas – ultra-funcionalismo dos objectos “transfor-

mados” em instrumentos de morte. 

Não sendo negligenciável, esta dimensão funcional dos objectos, é, por si 

só, redutora, por considerar o corpo sobretudo a partir dos seus agenciamen-

tos funcionais, ou seja, por excluir outras possíveis dimensões corporais – 

individuais, sociais, culturais, simbólicas, sensoriais:  
 
A grande falha do funcionalismo enquanto teoria do design foi o seu carác-
ter anti-social, e isto é tão verdade para a versão de Le Corbusier como para 
as outras. A visão protética do design,	  apesar de também se centrar no cor-
po, não cai necessariamente neste erro, porque as próteses não são apenas 
um processo literal de prolongamento dos membros, podem também ser um 
prolongamento simbólico. Os objectos tornam-se prolongamentos simbóli-
cos do corpo, substituem ou representam partes do corpo,	  ou o corpo no seu 
todo, adquirindo, assim, significado social. Os automóveis são o exemplo 
mais evidente, mas a afirmação não é menos verdadeira quando aplicada às 
cadeiras que, em determinadas situações, podem servir de substitutos me-
tonímicos de um indivíduo como um presidente de um conselho de admi-
nistração ou um juiz. Tal como os surrealistas reconheceram, uma divisão 
sem gente mas cheia de objectos é, também, uma divisão cheia de pessoas 
ausentes. Não há, portanto, qualquer necessidade para uma teoria protética 
do design negar o aspecto social: visto que as pessoas identificam as distin-
ções sociais através de movimentos corporais, gestos e simbolismos         
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diferentes, se pensarmos nos objectos como prolongamentos do corpo,          
então também estes transmitem o mesmo significado. No entanto, a mais 
valiosa aplicação da teoria protética é na área da estética do design, à qual 
fornece pontos de partida importantes. Se considerarmos os objectos como 
prolongamentos do corpo, então temos de reconhecer que eles dão prazer 
ao corpo – como membros e órgãos suplementares oferecem prazer auto-
erótico, que complementa o que é produzido pelos nossos órgãos naturais. 
Os artigos que se incluem na categoria genérica da estética são, por defini-
ção, as coisas que estão próximas dos nossos corpos: tocam-nos na pele, 
manuseamo-las, aproximamos delas os nossos lábios (Forty, 1993 [1990],           
pp. 89-90).  
 

Um exemplo óbvio, dado por Forty, é o do vestuário (1993 [1990], p. 90), 

mas outros produtos servem-lhe igualmente de exemplo: «servirmo-nos de 

uma chave de parafusos não é só trabalhar, é também um estímulo para a 

nossa consciência do tocar; do mesmo modo,	  o acto de beber [por um copo] 

não é só satisfazer a sede, é também um conjunto	  de experiências dos senti-

dos para os lábios, mãos e olhos» (Forty, 1993 [1990], pp. 90-91).  

A consideração das dimensões social, cultural e sensorial, é muito enri-

quecedora para a teoria prostética dos objectos, remetendo para uma consi-

deração do corpo substancialmente mais completa. Indicia também         

uma abordagem à ideia de “incompletude” do corpo consideravelmente 

aprofundada.  

Uma prótese literal, i.e. substitutiva de um membro ou órgão que falta ou 

que falha, remete, necessariamente, para um corpo incompleto. O corpo lite-

ralmente incompleto (destituído de um ou mais órgãos ou sentidos, mutilado 

ou amputado) é, neste sentido, o corpo-paradigma da teoria prostética. Um 

corpo amputado anseia por completude, por integralidade e integração – 

lembramos o caso, modelar, de integração performativa e social da atleta, 

modelo e actriz Aimee Mullis (1976-) (Tucherman, 1999, pp. 190-193) 

(Figs. 2.32 a 2.35). Porém, segundo a teoria prostética, tal como a temos 

vindo a abordar, o corpo é incompleto mesmo sem falta ou falha de qual-

quer membro ou órgão. O corpo são também é incompleto e anseia por 

completude – tendo em conta a sua apriorística inadaptação a inúmeras pro-

vações do meio. A inadaptação pode ser funcional, e “mecanicamente” re-

solvida por objectos potenciadores da acção física do corpo; mas o corpo 
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também necessita desses objectos, de todos os objectos, para auto-fruição e 

para socialização – para se construir e completar:  

 

 

 
 
Fig. 2.32 [em cima, à esquerda]: Phil Cole, Aimee Mullins nos Jogos Paraolímpicos de Verão em Atlanta, foto-
grafia, 1996. A atleta nasceu com “deficiência longitudinal fibular” (fibular hemimelia); as suas pernas foram 
amputadas abaixo dos joelhos com um ano de idade.  
Fonte: http://www.public.navy.mil/airfor/nalo/PublishingImages/Disability%20Awareness/Aimee-Mullins6.jpg [Acesso 28 Julho, 
2013] 
 
Fig. 2.33 [em cima, à direita]: I.D. The International Design Magazine, Aimee Mullins com pernas de competição 
em fibra de carbono, 1998 (in I.D., 45(3), capa)  
Fonte: http://www.thestylerebels.com/?p=7426 [Acesso 28 Julho, 2013] 
 
Fig. 2.34 [em baixo, à esquerda]: Nick Knight (1958-), Aimee Mullins vestida por Alexander McQueen (1969-
2010), fotografia, 1998 (in Dazed and Confused, 46) 
Fonte: http://zoeywarephotography.weebly.com/unit-3---personal-study.html [Acesso 28 Julho, 2013] 
 
Fig. 2.35 [em baixo, à direita]: Matthew Barney (1967-), Aimee Mullins e Matthew Barney em Cremaster 3, filme 
de longa metragem, 182 min, EUA, 2002  
Fonte: http://www.sueddeutsche.de/kultur/ausstellung-sport-und-gesellschaft-ueber-sport-scherzt-man-nicht-1.1089078-15 [Aces-
so 28 Julho, 2013] 
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A prótese, no sentido que temos vindo a atribuir-lhe [metafórico, simbóli-
co, social, sensorial], implica	  que o corpo está incompleto. Um ponto de 
vista corroborado	  por psicanalistas, segundo os quais o corpo é vivido tipi-
camente	  como uma sensação de perda, ou uma falta. Apesar do design	  in-
dustrial lidar, normalmente, com objectos exteriores	   ao	   corpo	   e indepen-
dentes dele, existe sempre a possibilidade do design servir para realçar o 
corpo, devolver-lhe a integralidade, ou compensar deficiências físicas. / Es-
ta possibilidade passa por tratar o corpo não só como algo que contém a 
psique, mas também como qualquer coisa construída socialmente (Forty, 
1993 [1990] pp. 91-92).  

 

Ricard, ao revisitar o processo de criação de objectos nos primórdios da 

Humanidade28, também partilha este ponto de vista do corpo incompleto. O 

autor refere uma “consciência das carências” no Homem:  
 

Los primeros hombres tuvieron que dedicar gran parte de su incipiente ca-
pacidad intelectiva para resolver los acuciantes problemas prácticos que les 
acosaban. Así, esa facultad de razonar que la especie iba adquiriendo, le 
sirvió para ser consciente de sus carencias e ir creando los aditamentos pre-
cisos para reequilibrar artificialmente lo que no le ofrecía su propia natura-
leza. Mucho de lo que hicieran los primeros homínidos para guarecerse del 
entorno hostil fueron unas simples extensiones perfeccionadas de las reac-
ciones instintivas propias de la componente animal (Ricard, 2000, p. 41)29. 

 

A incompletude do corpo referida por Forty e por Ricard legitima a aplica-

ção alargada do termo “prótese”, assim como uma teorização prostética para 

todos os objectos que o Homem utiliza e fabrica. 

Quer a concepção literal (biológica), quer a concepção metafórica da teo-

ria prostética, remetem para um corpo incompleto, ou seja, com necessida-

des que os objectos satisfazem. Considerando as perspectivas que acompa-

nhámos mais em pormenor, a de Le Corbusier e a de Forty, pode afirmar-se 

que a interpretação de tais necessidades é que é substancialmente diferente. 

Para Le Corbusier as necessidades são tipificáveis e conformam uma visão 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 O autor  prefere o uso do termo “coisas”: «cuando hablo de cosas, me estoy refiriendo a todo lo que 
es de factura humana: a lo que algunos denominan lo antropógeno (de antropo-: hombre y -geno-: 
engendrar). Es decir a todos esos entes artificiales que el ser humano ha ido creando para contrarrestar 
sus carencias» (Ricard, 2000, p. 37). 
29 T.L. – «Os primeiros homens tiveram de dedicar grande parte da sua incipiente capacidade intelec-
tual para resolver os pressionantes problemas práticos que os acossavam. Assim, a faculdade de raci-
ocinar que a espécie ia adquirindo, ajudou [o Homem] a ter consciência das suas carências e a desen-
volver os complementos precisos para reequilibrar artificialmente aquilo que a sua própria natureza 
não lhe oferecia. Muito do que fizeram os primeiros hominídeos para se resguardarem do ambiente 
hostil foram extensões muito simples, aperfeiçoadas a partir das reacções instintivas próprias da com-
ponente animal». 
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estritamente funcional do corpo. Em Forty as necessidades são tanto físicas 

quanto psíquicas, e logo relativas a uma consideração do corpo mais com-

pleta: física e funcional, mas igualmente psíquica, experiencial, sensorial, 

social e simbólica – em construção, também pelos objectos. 

O corpo humano, na relação com os objectos, é um corpo prostético. A 

teoria prostética implica que o corpo está sempre incompleto, cabendo aos 

objectos, enquanto próteses, completá-lo, torná-lo íntegro. O corpo é total-

mente dependente dos objectos. Estes são o passado e o destino do Homem 

– um destino de busca constante de integralidade, como referem, de diver-

sos modos, alguns autores, como Pallasmaa: 
 

When an axe or a sheath knife is	  being used, the skilled user does not think 
of the hand and the tool as	   different and detached entities; the tool has 
grown to be a part of the	  hand, it has transformed into an entirely new spe-
cies of organs, a tool-‐hand. […] In the same way that the boundary between 
the hammer and the hand disappears in the act of hammering, complicated 
tools such as musical instruments merge with the user’s body; a great mu-
sician plays himself rather than a separate instrument (Pallasmaa, 2009, pp. 
47-48, 50)30. 

 

Como Ricard:  
 
Aun cuando no seamos plenamente conscientes de ello, la supervivencia de 
nuestra especie sigue dependiendo del equipamiento artificial que ha ido 
creando. Ese arsenal de cosas será siempre el remedio artificial que la es-
pecie humana precisa para poder pervivir en el medio natural que, de otro 
modo, le sometería. Su propio estatus de especie superior depende de estos 
artefactos que le auxilian. El Hombre ha conseguido eludir una conducta 
primaria en el logro de sus necesidades básicas. Este equipamiento le ha 
ido liberando de actos y gestos estrictamente animales. Si hoy un hombre 
fuera “descontextualizado” y sumido en la realidad de un entorno auténti-
camente natural – es decir: salvaje – tendría para sobrevivir que reencontrar 
los gestos y las actitudes de un animal: acechar, luchar, matar y despedazar 
sus presas con la sola ayuda de sus manos y dientes.	  Sin esas cosas artifici-
ales, volvería a aflorar en él la componente animal de la que procede. La 
supresión de todas las cosas que conforman nuestro entorno, con las que es-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 T.L. – «Quando um machado ou uma faca de bainha são usados, o utilizador experiente não pensa 
na mão e na ferramenta como entidades diferentes e separadas; a ferramenta foi desenvolvida para ser 
uma parte da mão, foi transformada numa espécie de órgãos inteiramente nova, numa ferramenta-
mão. [...] Do mesmo modo que a fronteira entre o martelo a mão desaparece no acto de martelar, as 
ferramentas complexas, como os instrumentos musicais, fundem-se com o corpo do utilizador; um 
grande músico “toca-se” a si mesmo, em vez de tocar um instrumento em separado». 
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tamos acostumbrados a convivir, pondría de manifiesto esa total dependen-
cia que tenemos de ellas (Ricard, 2000, pp. 79-80)31.  

 

E, de novo, como Forty: 
 
O destino biológico da	  humanidade	  é presumivelmente o de atingir um es-
tado de integralidade e	  parte da finalidade da produção de bens materiais é 
dar ao	  homem a integralidade de que ele sente falta (Forty, 1993 [1990],   
p. 86). 

 
 

2.3.2. Uma perspectiva paralela:                                        

máquinas de ginástica e corpo são 
Paralelamente à incompletude fundamental do corpo humano – “corpo 

incompleto” –, que se realiza enquanto “corpo prostético”, identificámos um 

outro modo de consideração do corpo, relacionável com o primeiro. Trata-se 

do “corpo doente”, ou melhor, de um corpo a proteger da doença, a tornar 

ou a manter são, a vitalizar. Será certamente uma variante do corpo entendi-

do como “coisa carente ou incompleta”, que entroncará na teoria prostética, 

mas que preferimos autonomizar, uma vez que autónomo o encontrámos, 

numa abordagem diversa, oriunda de um grupo diverso de autores32. A no-

ção de prótese está necessariamente implicada nesse “corpo doente”, se ti-

vermos em consideração o sentido literal de “prótese”: um objecto que subs-

titui um membro ou órgão em falta, remete para um corpo necessariamente 

doente. Porém, os objectos metaforicamente convocados pelo grupo de au-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 T.L. – «Mesmo que não estejamos plenamente conscientes desse facto, a sobrevivência da nossa 
espécie continua dependente do equipamento artificial que foi desenvolvendo. Esse arsenal de coisas 
será sempre o remédio artificial de que a espécie humana necessita para poder sobreviver no meio 
natural que, caso contrário, o subjugaria. O seu próprio status de espécie superior depende destes 
artefactos que o auxiliam. O Homem tem conseguido evitar um comportamento primário no cumpri-
mento das suas necessidades básicas. Os equipamentos foram-no libertando de actos e gestos estrita-
mente animais. Se hoje um homem fosse “descontextualizado” e mergulhasse na realidade de um 
ambiente autenticamente natural – ou seja, selvagem – para sobreviver teria de redescobrir os gestos e 
as atitudes de um animal: perseguir, lutar e matar as suas presas somente com o auxílio das suas mãos 
e dentes. Sem coisas artificiais, tornaria a emergir nele a componente animal da qual provém. A su-
pressão de todas as coisas que compõem o nosso ambiente, aquelas com que estamos acostumados a 
conviver, evidenciaria a total dependência que delas temos». Os sublinhados são do autor. 
32 Identificámos tal abordagem sobretudo em autores de Teoria e de Crítica de Arquitectura. Porém, 
essa reflexão é também Teoria do Design (ou facilmente para esta pode derivar) uma vez que a dis-
cussão é igualmente pertinente relativamente à produção de artefactos/produtos – muitas vezes são 
objectos (mobiliário, equipamentos) que esses autores dão com exemplo; e foi sobre tais exemplos 
que nos procurámos concentrar. 
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tores que passaremos a tratar são as “máquinas de ginástica” e o “equipa-

mento médico”.  

Teyssot (2010 [2007], pp. 263-265)33 refere justamente a “máquina de gi-

nástica” para dar conta desse “corpo doente”, que se quer “corpo vitaliza-

do”. O autor aponta uma progressiva reversão, entre o século XIX e as pri-

meiras décadas do século XX, de um corpo confinado à correcção por apa-

relhos ortopédicos – que tiveram o seu o expoente quase infame nos disposi-

tivos de manutenção de postura para crianças do físico Moritz Schreber 

(1808-1861) (Fig. 2.36) – para um corpo que se exercita e revitaliza, que se 

“constrói” com maquinaria de ginástica. Tal nova concepção terá sido fonte 

inspiradora para a Arquitectura e para o Design de mobiliário, e a sua teori-

zação realizada, sobretudo, pelos autores modernistas, como Sigfried Giedi-

on (1888-1968) (Fig. 2.37) ou Le Corbusier. Os objectos de arquitectura 

modernista terão assim sido concebidos como “máquinas revigorantes” ou 

“máquinas de ginástica”, os de Le Corbusier (as machines à habiter34), co-

mo os de muitos outros, por vezes literalmente (Fig. 2.38) (Teyssot, 2010 

[2007], pp. 264-265). E assim também o mobiliário por estes desenhado. É 

particularmente interessante o modo como tais objectos são interpretados 

por Teyssot: 
 

[A] maquinaria atlética viria a tornar-se uma fonte de inspiração para a ar-
quitectura modernista desde o século XIX até 1930: o mobiliário era con-
cebido numa estruturação “antropotécnica” como uma máquina sobre a 
qual o corpo descarregava a sua energia e exercitava as suas forças, noutras 
palavras, como equipamento de ginástica; e o espaço era concebido como 
um ginásio onde se exercitava (Teyssot, 2010 [2007], p. 264). 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 O texto de Teyssot que seguimos actualiza outro, que também consultámos (1994). 
34 «Une maison est une machine à habiter» (Le Corbusier, 2009 [1923], p. 73). 
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Fig. 2.36: Moritz Schreber, Geradhalter, 1858. Aparelhos de manutenção de postura para crianças (na execução 
de escrita e desenho).  
Fonte: Palla (1997, p. 182) 

 

 
 
Fig. 2.37: Sigfried Giedion, Befreites Wohnen, capa e páginas do livro, 1929 (in Giedion, S., 1929. Befreites 
Wohnen (Schaubücher 14), Zürich e Leipzig: Orell Füssli Verlag). O livro apresentava e comentava exemplos de 
uma arquitectura e equipamentos revigorantes e de um estilo de vida revigorado, como demonstram bem as sec-
ções 82 e 83 [à direita]: André Lurçat (1894-1970), terraço com aparelhos de ginástica das Houses Guggenbühl, 
Paris, 1926-1927, e tenista americana.  
Fonte: http://www.fotostiftung.ch/de/schweizer-fotografie-a-z/schweizer-fotobuecher/g/ [Acesso Julho 23, 2013] 
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Fig. 2.38: Marcel Breuer (1902-1981), Piscator Apartment, quarto com equipamentos de ginástica, Berlin, 1926-
1927 
Fonte: http://jdh.oxfordjournals.org/content/24/1/37/F7.large.jpg [Acesso Julho 23, 2013] 
 

 

Tendo em conta esta interpretação, são particularmente representativos os 

elementos de mobiliário em tubo metálico da série LC, de Le Corbusier, 

Charlotte Perriand (1903-1999) e Edouard Jeanneret (1896-1967), sobretudo 

as cadeiras LC1, LC4 e a chaise longue LC7, que possuem elementos mó-

veis (como as máquinas de ginástica), sobre os quais o corpo exerce força, 

ajustando a sua posição (Fig. 2.39).  
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Fig. 2.39: Le Corbusier, Charlotte Perriand e Pierre Jeanneret, [da esquerda para a direita] chaise longue B306 / 
LC4, poltrona LC2, cadeira de braços giratória B302 / LC7, cadeira basculante B301 / LC1 e chaise longue B306 / 
LC4 (parte superior como elemento de baloiço) (modelos desenvolvidos em 1928 e produzidos pela empresa Tho-
net: poltrona LC2, 1928-1929, restantes elementos, 1930-1932), desenho e colagem para a instalação de um inte-
rior doméstico no Salon d’Automne, Paris, 1929  
Fonte: http://www.bdonline.co.uk/culture/eight-for-08-the-coming-years-must-see-exhibitions/3103246.article [Acesso Julho 29, 
2013] 

 

Ainda segundo Teyssot, a maquinaria de ginástica tem hoje um equiva-

lente electrónico e digital, relativo ao equipamento utilizado nas actuais prá-

ticas de ginásio. Essa actualização conduz a uma interpretação da relação 

dos objectos com o corpo tão ou mais “mecanizada” e “funcional” que a dos 

modernistas, bem como a uma concepção ultra-funcional do próprio corpo 

(body-building):  
 
Hoje em dia, o suor high-tech amplia e modifica as práticas de body-
building – numa paixão americana desde 1870. O programa de uma domes-
ticação generalizada da construção-muscular levou ao aumento de sofisti-
cação de equipamento electrónico, conformando uma variedade de próte-
ses, que também evidenciam a ligação eléctrica da máquina às funções cor-
porais, induzindo uma percepção exterior e mecânica do próprio corpo 
(Teyssot, 2010 [2007], p. 265). 
 

Partindo igualmente das primeiras décadas do século XX, e situando a sua 

abordagem entre essas décadas e os meados do século, Colomina (1997) 

traça de modo mais detalhado, e crítico, a origem e evolução da Arquitectu-
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ra e do Design que fomentam a saúde e o vigor corporais, convocando,      

de modo genérico, o “equipamento médico”, «a mechanism for protecting 

and enhancing the body» (Colomina, 1997, p. 230)35. A causa desta concep-

ção da Arquitectura e do Design, está num corpo atingido amiúde por doen-

ças como a tuberculose, e nos respectivos esforços para o seu combate e  

erradicação:  
 
Diseases like TB were blamed on fatigue, and exercise programs offered to 
combat them. There was a widespread call for organized sports. Gymnastic 
exercises, which had been limited to the military throughout the 19th cen-
tury, were now advocated for schools. Furthermore, the military itself was 
reorganized on the basis of the new “sciences of work.” Medicine and bio-
logy became the basis of political theory. Through this “biologization of 
politics,” the sciences of the body were firmly established as the basis of 
“social hygiene.” By 1910 they were split into physiology and psychology 
but successfully recombined as “psychotechnics” during the war. On the 
basis of this military success, an amalgamation of European scientific re-
search and U.S. Taylorism became standard equipment of modern industri-
al management. The dream of body without fatigue reached its sinister peak 
in the dictatorial regimes of 1920-30. The TB scare was key in the emer-
ging bond between the body, the military, industry, and politics (Colomina, 
1997, p. 231)36.  
 

Trata-se do início de um percurso que se reflecte no Design e na Arqui-

tectura de modos diversos; por exemplo, entre a obsessão de Le Corbusier 

pela saúde (Colomina, 1997, p. 232), transposta para o seu mobiliário em 

tubo metálico e para as machines à habiter, e a colaboração de Charles Ea-

mes (1907-1978) e Ray Eames (1912-1988) com a U.S. Navy, durante a Se-

gunda Guerra Mundial, na investigação e desenvolvimento de produtos mé-

dicos em contraplacado moldado (talas e macas) (Fig. 2.40), know-how pos-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 T.L. – «um mecanismo para proteger e potenciar o corpo». 
36 T.L. – «Doenças como a tuberculose foram atribuídas a fadiga, e programas de exercício foram 
oferecidos para as combater. Fez-se um apelo generalizado para os desportos organizados. Exercícios 
de ginástica, restritos aos militares ao longo do século XIX, foram agora advogados para as escolas. 
Além disso, os próprios militares foram reorganizados em função das novas “ciências do trabalho”. 
Medicina e biologia tornaram-se se a base da teoria política. Através desta “biologização da política”, 
as ciências do corpo foram firmemente estabelecidas como a base da “higiene social.” Em 1910 fo-
ram divididas em fisiologia e psicologia, e recombinadas com sucesso, durante a guerra, enquanto 
“psicotécnicas”. Com base neste sucesso militar, uma amálgama de pesquisa científica europeia e de 
taylorismo americano tornou-se o equipamento standard da moderna gestão industrial. O sonho do 
corpo sem fadiga atingiu o seu sinistro apogeu durante os regimes ditatoriais de 1920-30. O medo da 
tuberculose foi fundamental para o vínculo emergente entre o corpo, os militares, a indústria e a polí-
tica». 
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teriormente aplicado ao projecto e produção de mobiliário e de objectos   

lúdicos:  
 

The bond between architecture, medicine, and war keeps running through 
architectural discourse into the second half of the century. Take the Eame-
ses, for example. Their famous designs of the 1940s and 1950s are usually 
understood as reacting against the cold materials and forms of 1920s and 
1930s furniture design that looked like doctors equipment, and as expres-
sing a new concern for the body, for natural materials and organic forms. 
But there is nothing natural about the work. In fact, the Eames plywood 
chair is the result of medical and military research. / During the Second 
World War, Charles and Ray Eames had formed a company with John En-
tenza to mass-produce plywood war products. In 1941-42 they developed a 
molded plywood splint for the U.S. Navy to replace a metal leg splint that 
did not sufficiently secure the leg and even led to gangrene and death. By 
the war's end, more than 150,000 Eames splints had been shipped to the 
Navy. The splint performed very well in the field and was praised for its li-
fesaving features. In addition, the company designed and developed a 
plywood body litter and an arm splint, molded plywood aircraft parts, etc. 
By 1945 the Eameses were producing molded plywood chairs with the te-
chnology they had developed for the military. (A photograph of the 
plywood lounge chair of 1946 shows Charles Eames reclining on it, the po-
sition of his leg indicating that he has not forgotten where it comes from.) 
In addition, the Eameses produced molded plywood children’s furniture, 
molded plywood animals, lightweight plywood cabinets, and even plywood 
Christmas decorations made out of leftover splints. Military and medical 
equipment had become the basis of domestic equipment. / For Eames, as 
for Le Corbusier, the architect is a surgeon (Colomina, 1997, p. 234-235)37. 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 T.L. – O vínculo entre arquitectura, medicina e guerra prossegue para a segunda metade do século, 
através do discurso arquitectónico. Tomem-se os Eames como exemplo. Os seus famosos projectos de 
1940 e 1950 são normalmente entendidos como uma reacção contra os materiais e formas frias do 
design de mobiliário das décadas de 1920 e 1930, os quais se assemelhavam a equipamentos médicos, 
expressando uma nova preocupação para o com corpo, por materiais naturais e formas orgânicas. 
Porém, não há nada de natural neste trabalho. Na verdade, a cadeira em contraplacado moldado dos 
Eames resulta das pesquisas médicas e militares. / Durante a Segunda Guerra Mundial, Charles e Ray 
Eames formaram uma empresa com John Entenza para produzir, massificadamente, produtos de guer-
ra em contraplacado moldado. Em 1941-42 desenvolveram uma tala em contraplacado moldado para 
a U.S. Navy para substituir uma tala metálica que não segurava convenientemente a perna e provoca-
va gangrena e morte. No final da guerra, mais de 150 mil talas dos Eames tinham sido enviadas para a 
Marinha. A tala teve um desempenho em campo muito bom e foi elogiada pelas suas características 
de salvamento. Além disso, a empresa projetou e desenvolveu uma maca em contraplacado moldado 
e uma tala de braço, peças para aeronaves em contraplacado moldado, etc. Em 1945 os Eames produ-
ziam cadeiras em contraplacado moldado com a tecnologia que tinham desenvolvido para os milita-
res. (A fotografia da lounge chair em contraplacado moldado de 1946 mostra Charles Eames reclina-
do sobre esta, a posição da sua perna indicando que não se esqueceu da sua proveniência.) Além dis-
so, os Eames produziram mobiliário em contraplacado moldado para crianças, animais em contrapla-
cado moldado, armários em contraplacado moldado ligeiro, e até decorações de Natal em contrapla-
cado moldado realizadas com talas de sobra. O equipamento militar e médico tornou-se a base dos 
equipamentos domésticos. / Para os Eames, como para Le Corbusier, o arquitecto é um cirurgião». 
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Fig. 2.40: Charles Eames e Ray Eames, Leg splint (Plyformed Wood Company e Evans Products para a U.S. Na-
vy), contraplacado moldado, 1942 
Fonte: http://oeditorial.wordpress.com/2012/06/05/eames-leg-splint/ [Acesso Julho 23, 2013] 

 

Outra trajectória possível pode traçar-se entre o trabalho de Le Corbusier 

e o de Frederick Kiesler (n. Friedrich Kiesler, 1890-1965), tendo em conta a 

preocupação de ambos com a saúde física e psíquica, intensificada pela ob-

sessão com a condição de saúde dos seus próprios corpos – condição em 

torno da qual terão em boa medida organizado as suas obras (não apenas de 

arquitectura e design38, mas também de pintura, escultura, etc.):  
 
The body is not simply physical. L’Esprit Nouveau was obsessed with the 
relationship between psyche and body. (…) While Le Corbusier was some-
times dismissive of psychoanalysis, he repeatedly spoke of the intimate re-
lationship between mind and body, portraying mental stability as the pro-
duct of a healthy physical environment. In Urbanisme he argues that dege-
neration of the city leads to “physical and nervous sickness” and in La Ville 
Radieuse he proposes that the new living cell be a machine for the “recupe-
ration of physical and nervous energy… the upkeep of the human machine: 
cleaning, draining the toxic substances, recuperating nervous energy, main-
tenance or increase of physical energy.” / Others in the architectural avant-
garde shared Le Corbusier’s obsession with mental health. Take for exam-
ple the extraordinary concept of “psycho-function” that Frederick Kiesler 
introduced in his 1930 book Contemporary Art Applied to the Store and Its 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 O trabalho de Kiesler como designer de mobiliário é consideravelmente menos conhecido que o de 
Le Corbusier. Trata-se de um trabalho importante no contexto da sua obra. Uma perspectiva sobre 
essa sua actividade pode consultar-se em Austrian Frederick and Lillian Kiesler Foundation (2005). 
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Display: “The ‘psycho-functional’ influence is exhibited not only in lines, 
planes, and form, but also in materials and colors. Glass has a different 
psychological effect from leather, wood from metal. The same applies, of 
course, to color schemes. Function and efficiency alone cannot create art 
works. ‘Psycho-function’ is that ‘surplus’ above efficiency which may turn 
a functional solution into art.” (…) Just as Le Corbusier’s idea about health 
and architecture started with his obsessions about his own body, Kiesler’s 
physical condition organized his theories and designs. He could not separa-
te himself from his architecture. (…) Inside the Endless House is a diary 
(covering the years 1956 to 1964) that turns around the condition of the ar-
chitect’s body. It is filled with references to Kiesler’s medical problems, 
from rheumatism to asthma, allergies, colds, and fevers. Much of it turns 
on eating or the desire to eat. Detailed descriptions of numerous meals are 
preceded by comments like “a hunger rose from my stomach incessantly” 
or “My solar plexus signaled hunger. And starved I was.” (…) Le Cor-
busier’s fatigue and Kiesler’s malnourishment organized their thinking 
about architecture. Their rhetoric of the healthy and health-inducing buil-
ding is underpinned by the actual experience of sick bodies. The wasting 
away of the body, through TB or starvation, became the countermodel for a 
healthy architecture. But their therapeutic proposals are very different (…) 
For Kiesler, the healthy body is first and foremost the sensual body. Indeed 
sensual pleasure is the organizing principle of his work. At one point, he 
describes the model of the Endless House as “rolled up like a sex kitten.” 
The architect’s primary role to satisfy appetites, whether sexual or gastric 
(…) For Kiesler, the International Style is filled with disorders and repres-
sions. Unblocking architecture in the name of pleasure does not mean 
abandoning the medical body. On the contrary, Kiesler’s twisted forms are 
meant to be ealthier than Le Corbusier’s machine à habiter (Colomina, 
1997, pp. 235-238)39. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39 T.L. – «O corpo não é somente físico. O Esprit Nouveau estava obcecado com a relação entre a 
psique e o corpo. (...) Le Corbusier desconsiderou por vezes a psicanálise, mas referiu-se repetida-
mente à íntima relação entre mente e corpo, retratando a estabilidade mental como resultante de um 
ambiente físico saudável. Em Urbanisme argumenta que a degeneração da cidade conduz à “doença 
física e nervosa”, e em La Ville Radieuse propõe que a nova célula habitacional seja uma máquina 
para a “recuperação da energia física e nervosa... a manutenção da máquina humana: limpando, dre-
nando substâncias tóxicas, recuperando a energia nervosa, mantendo ou incrementando a energia 
física” / Outros na avant-garde arquitectónica compartilharam a obsessão de Le Corbusier para com a 
saúde mental. Tomemos como exemplo o extraordinário conceito de “psico-função” que Frederick 
Kiesler introduziu no seu livro de 1930 Contemporary Art Applied to the Store and Its Display: “A 
influência 'psico-funcional' é exposta não apenas nas linhas, planos e formas, mas também nos mate-
riais e nas cores. O vidro tem um efeito psicológico diferente do couro, a madeira diferente do metal. 
O mesmo aplica-se, evidentemente, aos esquemas de cor. Função e eficiência por si mesmas não cri-
am obras de arte. ‘Psico-função’ é o que ‘ultrapassa’ a eficiência e pode transformar uma solução 
funcional em arte.” (...) Tal como as ideias de Le Corbusier relativas a saúde e arquitectura começa-
ram com obsessões acerca do seu próprio corpo, também a condição física de Kiesler organizou as 
suas teorias e projectos. Ele não consegue separar-se da sua arquitectura. (...) Inside the Endless Hou-
se é um diário (abrangendo os anos de 1956 a 1964) em torno da condição do corpo do arquitecto. 
Está cheio de referências ao problemas médicos de Kiesler, do reumatismo à asma, alergias, constipa-
ções e febres. Grande parte aborda a alimentação ou o desejo de se alimentar. Descrições detalhadas 
de numerosas refeições são precedidas de comentários como “uma fome subiu-me do estômago, in-
cessante” ou “O meu plexo solar assinalou fome. E esfomeado eu estava”. (…) A fadiga de Le Cor-
busier e a desnutrição de Kiesler organizaram o seu pensamento sobre arquitectura. As suas retóricas 
acerca do edifício saudável e indutor de saúde é sustentado pela experiência real de corpos doentes. O 
definhamento do corpo, através da tuberculose ou da fome, tornou-se no contra-modelo – por uma 
arquitectura saudável. Mas as suas propostas terapêuticas são muito diferentes (...) Para Kiesler, o 
corpo saudável é antes de tudo o corpo sensual. Na verdade, o prazer sensual é o princípio organiza-
dor da sua obra. Numa passagem, ele descreve o modelo da Endless House: "enroscado como uma 
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Se os dois autores partiram de preocupações comuns relativas ao corpo, 

propondo espaços e objectos revigorantes – na obra de Le Corbusier o terra-

ço da unidade habitacional de Marselha (1945), concebido como espaço pa-

ra actividades físicas/desportivas e de lazer, é um notável exemplo (Fig. 

2.41) –, Kiesler divergiu bastante da solução das “máquinas de habitar” e 

das “máquinas de exercício” de Le Corbusier. O autor criticou o racionalis-

mo dos modernistas (Fig. 2.42), que considerou pseudo-funcionalista; di-

vergência que claramente se verifica nos seus projectos (arquitectura, espa-

ços expositivos, mobiliário, escultura, etc.), desde a sua proposta para um 

Endless Theater (1926) até ao work in progress que foi a Endless House 

(desenvolvida a partir do final da década de 40 até ao final da década de 50).  

Kiesler propôs um entendimento “psico-funcionalista”, “biotécnico” e “cor-

realista” do espaço e dos objectos, ou seja, um aprofundamento das relações 

físicas e sensoriais entre corpo e objectos (Figs. 2.43 e 2.44) e entre corpo e 

espaço/ambiente (natural e artificial) (Fig. 2.45), rompendo com uma arqui-

tectura de estruturas e superfícies horizontais e verticais, branca e aberta à 

luz, e propondo espaços – regenerativos, de “introjecção/projecção” (Phil-

lips, 2005) – que, ao invés, se assemelham, progressivamente, a cavernas ou 

úteros (Figs. 2.46 e 2.47); as arestas tendem a desaparecer dos objectos e 

dos espaços, tornando-os contínuos – como corpos. Kiesler descreve do se-

guinte modo a Endless House, a partir do projecto final de 1959, fazendo, 

em simultâneo, a crítica à arquitectura modernista: 
 

The “Endless House” is called the “Endless” because all ends meet, and 
meet continuously. / It is endless like the human body – there is no begin-
ning and no end to it. The “Endless” is rather sensuous, more like the fema-
le body in contrast to sharp-angled male architecture. (…) Machine age 
houses are split-ups of cubicles, / one box next to another, / one box below 
another, / one box above another, / until they grow into tumors of skyscra-
pers. Space in the “Endless House” is continuous. All living areas can be 
unified into a single continuum. […] While it is being built, the “Endless 
House” will grow its colors, in vast areas or condensed into compositions 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
sex kitten”. O papel principal do arquitecto seria satisfazer apetites, sexuais ou gástricos (…) Para 
Kiesler, o Estilo Internacional está repleto de distúrbios e repressões. Desbloquear a arquitectura em 
nome do prazer não significa abandonar o corpo médico. Pelo contrário, as formas retorcidas de Kies-
ler pretendem ser mais saudáveis do que a machine à habiter de Le Corbusier». 
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(fresco-like or paintings), into high or low reliefs, into the plasticity of full 
sculptures. Like vegetation, it grows its form and color at the same time. 
(…) The “Endless House” is indeed a very practical house if one defines 
practicality in not too narrow a sense, and if one considers the poetry of life 
an integral part of everyday happenings. / The coming of the “Endless 
House” is inevitable in a world coming to an end. It is the last refuge for 
man as man (Kiesler, 1966, pp. 566-567, 569)40. 

 

 
 
Fig. 2.41: Le Corbusier, terraço da unidade habitacional de Marselha, 1947-1952. Fotografias: René Burri (1933-), 
1959.  
Fontes: 
http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchDetail&VBID=2K1HZOUGVJFHN&PN=46#/SearchDetail&VBID=2K1HZ
OUGVJFHN&PN=162 [Acesso Julho 23, 2013], 
http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchDetail&VBID=2K1HZOUGVJFHN&PN=46#/SearchDetail&VBID=2K1HZ
OUGVJFHN&PN=50 [Acesso Julho 23, 2013] 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40 T.L. – «A “Endless House” é designada “Endless” porque todos os fins se encontram, e encontram-
se continuamente. / É sem fim como o corpo humano – para ela não existe início, nem fim. A “End-
less” é bastante sensual, mais de acordo com o corpo feminino, por contraste com a arquitectura an-
gular masculina. (...) As casas da era da máquina são divididas em cubículos, / uma caixa ao lado de 
outra, / uma caixa em abaixo de outra, / uma caixa em acima de outra, / até crescerem como tumores 
de arranha-céus. O espaço na “Endless House” é contínuo. Todas as áreas de habitação podem ser 
unificadas em continuum. [...] Quando em construção, a “Endless House” vai proliferar em cores, em 
vastas áreas ou condensados, em composições (semelhantes a frescos ou pinturas), em altos ou baixos 
relevos, na plasticidade de esculturas completas. Como a vegetação, cresce na sua forma e cor em 
simultâneo. (...) A “Endless House” é na verdade uma casa muito prática, se não definirmos pratici-
dade em sentido muito estrito, e se considerarmos a poesia da vida uma parte integrante dos aconte-
cimentos diários. / A vinda da “Endless House” é inevitável num mundo que está a chegar ao fim. É o 
último refúgio para o homem enquanto homem». 
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Fig. 2.42: Frederick Kiesler, Heterossexual triangle in architecture (floor, wall, ceilling), 1961 
Fonte: Kiesler (1966, p. 511)  

 

 
 
Fig. 2.43 [à esquerda]: Frederick Kiesler, Mobile Home Library, montagem com recurso a uma fotografia de Ezra 
Stoller (1915-2004), c. 1939  
Fonte: 
http://www.mak.at/en/program/event/josef_hoffmann_150_brfriedrich_kiesler_1?reserve-mode=active [Acesso Julho 23, 2013] 
 
Fig. 2.44 [à direita]: Frederick Kiesler, Correalist Instrument (variante), cadeira, estudos de relações corporais, 
1942. Os elementos de mobiliário Correalist Instrument e Correalist Rocker, desenhados para a galeria de Peggy 
Guggenheim (1898-1979) Art of This Century em Nova Iorque, permitiam utilizações enquanto cadeira, mas tam-
bém enquanto banco, mesa, suporte para as obras de arte, etc., bem como associações entre si, alinhados, empilha-
dos, etc.  
Fonte: http://theshorecollection.com/collection_Phil_art_museum.html [Acesso Julho 23, 2013] 
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Fig. 2.45: Frederick Kiesler, Man = heredity + environment, diagrama de relações entre o Homem e o ambiente 
(humano, tecnológico e natural), 1939 (in Kiesler, F.J., 1939. On Correalism and Biotechnique. Architectural 
Record, Setembro, p. 60)  
Fonte: http://thefunambulist.net/2012/04/17/guest-writers-essays-24-the-groundbreaking-clarity-of-ryan-and-trevor-oakes-by-eve-
bailey/ [Acesso Julho 23, 2013] 

 

 
 
Fig. 2.46: Frederick Kiesler, Art of This Century, Surrealist Gallery, 1942. Kiesler está sentado [à esquerda] num 
Correalist Instrument. Fotografia: Berenice Abbott (1898-1991).  
Fonte: https://www.facebook.com/kieslerfoundation/timeline [Acesso Julho 23, 2013] 
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Fig. 2.47: Frederick Kiesler, Endless House, execução do modelo final, c. 1959. Fotografia à direita: Irving Penn 
(1917-2009). 
Fontes: http://www.kiesler.org/cms/index.php?idcatside=31&lang=3 [Acesso Julho 23, 2013], 
http://www.chess.com/blog/batgirl/more-on-chessic-surrealists [Acesso Julho 23, 2013] 

 

Trata-se, portanto, de um projecto para a própria Arquitectura, tão profético 

como as teorizações de Le Corbusier, e que para além de uma regeneração 

do corpo, propõe a regeneração do próprio Homem.  

Apesar do ponto de partida comum apontado por Colomina, relativo à sa-

úde dos próprios corpos de Le Corbusier e de Kiesler, há dois “modelos” do 

corpo bastante distintos por trás do “modernismo” representado por Le Cor-

busier e pelo “organicismo” representado por Kiesler: «the athletic, spor-

ting, muscular, healthy body shining under the sun of the new spirit is con-

trasted with a new body, a body that has lost the certainty of ego, an unsta-

ble, restless, unbalanced and instinctive body» (Palumbo, 2000, p. 22)41. 

Colomina (1997, p. 235) nota também que o corpo a revitalizar por objectos 

e edifícios, o “corpo médico” como lhe chama, é reconstruído a cada “teoria 

da saúde”, a de Le Corbusier, ou a dos Eames, ou a de Kiesler. Como 

vimos, estes autores apelam, de um modo ou de outro, para um corpo revita-

lizado, revivificado ou regenerado, mas em Kiesler, o corpo acaba por ficar 

excessivamente confinado à “endless house”, apesar do continuum e apesar 

do endless, apesar de ser um espaço de introjecção/projecção – é um refú-

gio, um “refúgio-corpo” para o corpo do Homem. Ou para o corpo do pró-

prio Kiesler. Ramírez levanta esta questão, tomando em consideração a ma-

queta da Endless House de 1959:  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41 T.L. – «O corpo atlético, desportivo, muscular e saudável, brilhando sob o sol do espírito novo é 
contrastado com um corpo novo, um corpo que perdeu a certeza do ego, um corpo instável, inquieto, 
desequilibrado e instintivo». O sublinhado é do autor. 
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La maqueta (…) fue hecha con tela metálica recubierta de cemento, for-
mando así una especie de corazas esferoidales, como si se tratara de órga-
nos abdominales rígidos. Pero ¿se trataba de un simple modelo a escala? 
Aquella obra, de unos dos metros y medio, era casi habitable por un hom-
bre como Kiesler, que era de muy baja estatura. El cuerpo de la propuesta 
arquitectónica se adecuaba al cuerpo efectivo del artista, reduciéndose así 
la distancia existente entre la realidad y la utopía (Ramírez, 2003, p. 74)42. 

 

A observação parece bastante pertinente. Kiesler aparece frequentemente 

fotografado dentro das suas obras (Fig. 2.48). 

Cabe ainda indicar um outro percurso, apontado por Braham & Emmons 

(2002), a partir da oposição entre outros dois paradigmas corporais, igual-

mente verificáveis na Arquitectura e no Design (em edifícios e equipamen-

tos). O primeiro refere-se ao culto da “postura erecta”43 – a meio caminho 

entre os “corpos corrigidos por aparelhos ortopédicos” e os “corpos que se 

exercitam com máquinas de ginástica”. Paradigma revelador de outro confi-

namento do corpo que a noção de “postura erecta” desde logo indicia. O 

exemplo arquitectónico convocado pelos autores para ilustrar o culto da 

postura erecta é o Payne Whitney Gymnasium de John Russell Pope (1874-

1937) em New Haven, Connecticut, construído para a Yale University em 

1932 e os seus rígidos equipamentos de ginástica, fixos às superfícies interi-

ores do edifício – monumento que faz a apologia de um corpo saudável e 

eventualmente “belo” (erecto, vertical), mas estático e “mecânico” (Figs. 

2.49 e 2.50). O segundo paradigma é, por oposição, o do “corpo flexível”, 

com o qual Braham & Emmons fazem a ponte para a contemporaneida-

de/actualidade, propondo como exemplo ilustrador deste paradigma a cadeia 

de ginásios americana Bally Total Fitness, mediante o seu conceito de flexi-

bilidade de serviços, espaços e equipamentos (Fig. 2.51). Complementar-

mente, os autores dão o exemplo dos exercícios topológicos de Greg Lynn 

(1964-), que tiram partido das novas potencialidades da animação digital 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 T.L. – «O modelo (...) foi realizado com rede metálica revestida a cimento, formando assim uma 
espécie de couraças esferoidais, como se fossem órgãos abdominais rígidos. Mas, tratava-se de um 
modelo à escala? Essa obra, com cerca de dois metros e meio, era quase habitável por um homem 
como Kiesler, que tinha uma estatura muito baixa. O corpo da proposta arquitectónica adequava-se ao 
próprio corpo do artista, reduzindo-se assim a distância entre a realidade e a utopia». 
43 Referimo-nos ao culto de uma postura erecta (bípede) rígida, i.e. que implica verticalidade e rigidez 
corporal (upright posture). 
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(Fig. 2.52). Os dois exemplos propõem novas, ou potenciais, possibilidades 

para a Arquitectura e para o Design, relativamente ao incremento da mobili-

dade e dos modos de vivenciar e experienciar o corpo.  

Braham & Emmons apresentam e descrevem do seguinte modo os seus 

paradigmas “arquitectónicos” de abordagem ao corpo:  

 
The Payne Whitney Gymnasium (…) serves as an example of the earlier, 
mechanistic paradigm, a monument dedicated to the fitness of upright pos-
ture. The Bally Total Fitness chain of gymnasiums,	  which exploded into 
national awareness with a provocative ad campaign in 1996, exemplifies 
the vigorous and highly eroticized view of the flexible athletic body. Bal-
ly’s building techniques follows a similar ethic. The complementary face of 
contemporary flexibility appears in the topological work of Greg Lynn, 
whose architectural designs are executed with software developed for mo-
vie animations. We make the unlikely pairing of those two animate figures, 
the jumping Bally patron with Lynn's moving architecture, to demonstrate 
the broad presence and appeal of flexibility in contemporary design thin-
king. […] In room after room [Payne Whitney Gymnasium],	  exercise equi-
pment or appliances were almost entirely built into the wall below the high 
windows. Mechanical exercisers used wall-mounted weights and pulleys to 
standardize their movements, eliminating “the uncertainty of the human 
hand.” Such wall-based appliances were so ubiquitous that their use was 
not even discussed in the literature, and they exemplified the permanence 
and durability expected of both the walls and the exercises built into them. / 
The appearance of portable equipment reportedly resulted from the de-
mands of the ever-mobile military (…) In a Bally gymnasium, freestanding 
equipment is now used for all forms of training. It can be easily reconfigu-
red and is positioned relative not to walls but to the ubiquitous screens: 
mirror, window, television, and computer. The rate al which equipment 
changes far exceeds that of the walls, and the Bally image is largely expres-
sed by secondary elements – banners, awnings, lighting, and signage – 
which are as easily changed as equipment. The monumental, wall-based 
equipment at Payne Whitney, conversely, has become a museum of mecha-
nistic body posture, dedicated to the previous paradigm (Braham & Em-
mons, 2002, pp. 292, 299)44. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44 T.L. – «O Payne Whitney Gymnasium (...) serve como um exemplo do paradigma mecanicista 
inicial, um monumento dedicado à aptidão da postura erecta. A cadeia de ginásios Bally Total 
Fitness, que explodiu na consciência nacional com uma provocadora campanha publicitária em 1996, 
exemplifica a visão vigorosa e altamente erotizada do corpo atlético flexível. As técnicas de constru-
ção dos edifícios Bally seguem uma ética similar. A face complementar da flexibilidade contemporâ-
nea surge no trabalho topológico de Greg Lynn, cujos projectos arquitectónicos são executados com 
software desenvolvido para animação em cinema. Nós fazemos o emparelhamento improvável dessas 
duas figuras animadas, do benfeitor, saltitante, Bally com a arquitectura em movimento de Lynn, para 
demonstrar a ampla presença e apelo à flexibilidade no pensamento contemporâneo em design. [...] 
Sala após sala [Payne Whitney Gymnasium], os equipamentos ou aparelhos de exercício foram quase 
totalmente montados nas paredes, por baixo das altas janelas. Os mecânicos exercícios eram executa-
dos a partir de pesos e polias montados nas paredes, de modo a padronizar os movimentos, eliminan-
do “a incerteza da mão humana”. Os aparelhos fixos às paredes eram tão comuns que o seu uso não 
foi sequer discutido na literatura, e revelam as espectáveis permanência e durabilidade das paredes e 
dos exercícios nelas realizados. / O surgimento de equipamentos portáteis foi, supostamente, conse-
quência das demandas dos sempre móveis militares (…) Num ginásio Bally, equipamentos free-
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Fig. 2.48: Frederick Kiesler, o autor dentro da escultura Bucephalus, 1965  
Fonte: Phillips (2005, p. 151) 

 

 
 
Fig. 2.49 [à esquerda]: Ginasta em postura erecta e equipamentos fixos às paredes do ginásio. A imagem não se 
reporta ao Payne Whitney Gymnasium, porém é ilustrativa do paradigma.  
Fonte: http://www.bettermovement.org/2010/five-misconceptions-about-posture/ [Acesso Julho 24, 2013] 
 
Fig. 2.50 [à direita]: John Russel Pope, Payne Whitney Gymnasium, Yale University, New Haven, Connecticut, 
1932. O corpo central do edifício faz a apologia da postura erecta.  
Fonte: http://www.pdparchitects.com/projects/yalepaynewhitney__overview.html [Acesso Julho 24, 2013] 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
standing são agora usados para todos os tipos de treino. Podem ser facilmente reconfigurados e são 
dispostos não em relação às paredes, mas em relação aos omnipresentes ecrãs: espelhos, janelas, tele-
visores e computadores. A frequência de mudanças no equipamento supera largamente aquela das 
paredes, e a imagem Bally é amplamente expressa por elementos secundários – banners, toldos, ilu-
minação e sinalética – que são tão facilmente alterados como o equipamento. Ao invés, os monumen-
tais equipamentos fixos às paredes do Payne Whitney tornaram-se num museu da postura corporal 
mecanicista, dedicado ao paradigma anterior». 
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Fig. 2.51: Ginásios Bally Total Fitness  
Fontes: http://www.ballyfitness.com/get-started.aspx [Acesso Julho 24, 2013], 
http://www.baltimoresun.com/explore/baltimorecounty/publications/arbutus-times/ph-at-ballys-0706-20110701,0,5462870.story 
[Acesso Julho 24, 2013] 

 

 
 

 

 
 
Fig. 2.52: Greg Lynn, Blobwall Pavilion, SCI-Arc Gallery, Los Angeles, [em cima] animação digital dos módulos 
(blobs), [ao centro] corte longitudinal, [em baixo] instalação, 2008 
Fontes: http://blobwallpavillion.wordpress.com/page/6/ [Acesso Julho 30, 2013], http://blobwallpavillion.wordpress.com/page/5/ 
[Acesso Julho 30, 2013], Fonte: http://blobwallpavillion.wordpress.com/ [Acesso Julho 30, 2013] 

 

As duas abordagens (a de Pope, por um lado; a dos ginásios Bally, com-

plementada pelos exercícios de Lynn, por outro) “moldam” o corpo. Equi-

pamentos de utilização rígida geram corpos rígidos. Equipamentos de utili-

zação flexível geram corpos flexíveis. O “corpo flexível” apontado por 

Braham & Emmons – aberto a novas mobilidades, interacções e vivências 
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sociais – está particularmente distante da visão mecânica (ultra-funcional) 

dos corpos, anotada por Teyssot (2010 [2007], p. 264) relativamente ao bo-

dy-building. O paradigma flexível abre novas possibilidades para a Arqui-

tectura e para o Design, bem como para o próprio corpo, desde que não te-

nha a ambição de se tornar num paradigma totalizante (Braham & Emmons, 

2002, pp. 303). 

Em todos os percursos considerados – quer se produzam mecanizações, 

confinamentos ou flexibilidades do corpo – há sempre corpos a curar ou a 

exercitar, a tornar ou a manter sãos. E a cura ou a tonificação são sempre 

realizadas através de “máquinas” – “médicas” ou “de ginástica”. Essas “má-

quinas de curar ou exercitar” podem ser literais ou apenas metáforas para 

outros objectos (artefactos, equipamentos, edifícios). Os corpos doentes,   

ou que se recusam a ficar doentes, são também corpos carentes ou incom-

pletos; e as “máquinas de exercício” são igualmente próteses – funcionais 

ou simbólicas. Exercitar os corpos com tais “próteses” é uma forma de os 

tornar sãos, mas também de os tornar íntegros – que é o objectivo da teoria 

prostética. 

 

 

2.4. O corpo nos interfaces: interactividade  
 

Para o corpo remetem também alguns autores que referem a relação com 

os objectos como um problema de interface.  

Se os objectos entendidos enquanto próteses prolongam e exponenciam 

os poderes limitados do corpo – literal ou metaforicamente, funcional ou 

simbolicamente – é no contacto entre o corpo com o objecto que se gera boa 

parte da eficácia (do objecto) – funcional ou simbólica.  

A superfície de contacto do corpo com o objecto é um plano de manipu-

lação onde a acção do corpo se transmite, e depois se amplia. Aparentemen-

te apenas da ordem do contacto físico e da relação puramente funcional, es-

sa ligação “mecânica” é rapidamente superada se pensarmos que implica um 

empenhamento corporal que não é de modo nenhum apenas circunscrito ao 
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ponto ou área de contacto – é um empenhamento táctil, mas igualmente vi-

sual e auditivo, por vezes também olfactivo ou gustativo; psíquico e social; 

é um empenhamento que gera fruição, interacção e, muitas vezes, partilha 

(com outros indivíduos, com outros corpos).  

Um “design de interfaces” é a resposta convocada para essa relação entre 

o corpo e o objecto. Bonsiepe, no âmbito da sua Teoria e Prática do Design 

Industrial (1992 [1975]), abordou tal resposta, quer em relação ao design de 

objectos pouco complexos – ferramentas, utensílios –, quer em relação a 

objectos que implicam software e interfaces de ecrã (Fig. 2.53), sublinhando 

a importância um de “acasalamento estrutural” entre o corpo e o objecto: de 

um acasalamento visual/táctil, pleno, vivido com o corpo topo:   

 

 
 
Fig. 2.53: Gui Bonsiepe (1934-), diagramas de relações entre utilizador (corpo), tarefa, ferramenta ou programa, e 
interface  
Fonte: Bonsiepe (1992 [1975], p. 328, 333) 

 
É necessário acasalar estruturalmente o corpo humano e a ferramenta. / O 
acasalamento estrutural é conseguido através daquilo que actualmente se 
designa por interface. O design industrial ou a principal área da acção pro-
fissional do designer industrial pode ser definida como interface design, ou 
seja: o campo onde o corpo humano e a ferramenta são acasalados e onde o 
carácter de ferramenta desta se apresenta. […] Parafraseando a noção de 
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acasalamento estrutural de [Humberto] Maturana e [Francisco] Varela di-
remos que o interface é o campo no qual se dá o acasalamento estrutural	  
entre corpo e programa. O interface funciona como “cabo” do programa tal 
como o cabo do martelo acasala estruturalmente o corpo humano à ferra-
menta (…) O acasalamento ocorre através do espaço da retina, com uma 
menor participação do espaço aureolar. A noção de “olhar e sentir” refere-
se a este processo de acasalamento estrutural entre o corpo e a ferramenta 
através da percepção visual. O utilizador apreendeu a aplicação quando ele 
ou ela a sente no seu corpo, quando sabe que tecla premir ou quando acti-
var o rato (Bonsiepe,1992 [1975], p. xix, 335). 
 

Uma perspectiva idêntica pode encontrar-se em Bürdek, quando – vincando 

a importância das qualidades multi-sensoriais que qualquer produto deve ter 

– convoca o exemplo dos designers industriais Perry King (1938-) e Santia-

go Miranda (1947-), referindo-se a um “design de interfaces”, mas também 

a um “design interactivo” (Figs. 2.54 e 2.55):  
 

El diseño de interface opera en un terreno intermedio entre el grafismo y el 
diseño industrial: la función de un producto – y también su software – debe 
diseñarse visual, táctil y acústicamente de tal manera que sea fácilmente in-
teligible por el usuario. (…) El diseño de interface se extiende (…) a la 
conformación visual de programas de ordenador y a la Gestaltung de	  aquel-
los sectores en los que el hombre maneja un aparato. Los	  diseñadores Perry 
King y Santiago Miranda (…) se han ocupado a fondo de la segunda cues-
tión (…) Califican su trabajo de “diseño interactivo” (Bürdek, 2002 [1991], 
pp. 316-317)45. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45 T.L. – «O design de interfaces opera num território intermédio, entre o grafismo e o design indus-
trial: a função de um produto – e também do seu software – deve projectar-se visual, tátil e acustica-
mente de modo a ser facilmente intuída pelo utilizador. (...) O design de interfaces estende-se (...) à 
criação visual de programas de computador e à Gestaltung dos sectores nos quais o homem maneja 
um aparelho. Os designers Perry King e Santiago Miranda (...) ocuparam-se a fundo na segunda ques-
tão (...) Qualificam o seu trabalho como “design interativo”». Vid. ainda Bürdek (2005 [1991], pp. 
407-411). Para esta investigação considerámos duas versões da mesma obra de Bürdek: a referencia-
da no corpo de texto e a referenciada nesta nota, correspondente a uma revisão mais recente, conside-
ravelmente ampliada e modificada. Na tese citamos uma ou outra, consoante nos pareceu mais perti-
nente. 
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Fig. 2.54: Perry King e Santiago Miranda, Lonely Tools, travelling exhibition, Barcellona, Amsterdam, Tokyo, 
desenho, 1990  
Fonte: http://www.kingmiranda.com/en/about/drawings/1990-lonely-tools-barcellona-amsterdam-tokyo/ [Acesso Agosto 8, 2013] 

 

 

 
 
Fig. 2.55: Perry King e Santiago Miranda, Interfaccia per macchine d’ufficio (Olivetti), 1982  
Fonte: http://www.kingmiranda.com/en/projects/interfaccia-per-macchine-dufficio/ [Acesso Agosto 8, 2013] 
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Porém, é Manzini quem aborda com maior profundidade a questão do 

“design interactivo” – enquanto abordagem à plena relação corporal com os 

objectos. Referindo-se aos objectos actuais, cada vez mais entendidos e 

concebidos como superfícies reactivas ou interactivas, o autor  refere: «el 

problema está en encontrar la gramática y la sintaxis de un lenguaje de las 

superficies que actúe recíprocamente con el conjunto de nuestra sensoriali-

dad, planteando la capacidad de tocar los profundos estratos de nuestra reac-

tividad intelectual, emotiva y sensorial» (Manzini, 1992 [1990], p. 110)46. E 

é também Manzini quem trata com maior alcance esta questão, num mo-

mento (difuso, de incerteza) em que os objectos se tornam “inteligentes”, 

“reactivos” e “coloquiais”47, fazendo parte de imensas constelações – redes 

– de máquinas, mediadoras das relações de comunicação interpessoais         

e sociais:  

 
O objecto é, cada vez menos, uma entidade singular, tornando-se cada vez 
mais um elemento de um sistema, um nó de uma rede de comunicações 
mais vasta. Há toda uma geração de objectos a entrar nesta esfera relacional 
inédita, com implicações várias em termos de propriedades e qualidades 
(níveis de interacção, formas de comunicação, grau de “inteligência” nos 
desempenhos: electrodomésticos evoluídos, fotocopiadoras, caixas automá-
ticas, atendedores de chamadas, processadores de texto… / Objectos e sis-
temas bastante diferentes entre si, mas que apresentam traços comuns: as 
suas características interactivas fazem com que, na avaliação que deles fa-
zemos, já não nos limitemos à apreciação das categorias tradicionais 
feio/bonito, útil/inútil, considerando o simpático/antipático da sua utiliza-
ção. Por outras palavras, temos tendência para os humanizar, para assu-
mirmos a sua coloquialidade como uma forma de subjectividade. (…) É 
neste terreno, disperso e etéreo ao ponto de ser quase invisível, que tem lu-
gar o confronto-desencontro quotidiano dos gestos e das linguagens huma-
nas com a racionalidade do computador. Um encontro-desencontro em que 
a força das partes é tal que, com o tempo, nenhuma das duas poderá perma-
necer igual a si própria: o comportamento humano será inevitavelmente in-
fluenciado pelas novas técnicas, mas o contrário também será verdade 
(verdadeiro XXX). “A penetração de um objectivo técnico no mundo hu-
mano – já afirmava Baudrillard no Sistema degli Oggetti – é sempre, e si-
multaneamente, a penetração de uma finalidade humana na técnica”. E isto 
é tanto mais verdade quanto maior for a superfície de contacto. / A infor-
mática, até mesmo pela capilaridade da sua difusão, apresenta-se como a 
mais “humanizada” das tecnologias e, simultaneamente – e pela mesma ra-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46 T.L. – «O problema está em encontrar a gramática e a sintaxe de uma linguagem das superfícies 
que actue reciprocamente com o conjunto da nossa sensorialidade, tocando as camadas mais profun-
das da nossa reactividade intelectual, emocional e sensorial».  
47 Abordámos também esta questão em Dias (2005). 
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zão –, como a mais capaz de afectar e modificar os modelos de pensamen-
to, as linguagens e a praxis humana. / Nesta vasta e sempre crescente su-
perfície de	  contacto, em que se determina a qualidade do	  nosso presente e a 
futura relação com as máquinas, podemos designar como “interface” o	  es-
paço (físico ou virtual) em que se encontram	   e desencontram a riqueza, 
complexidade e ambiguidade intrínseca da linguagem humana com	  a racio-
nalidade [ascética] e precisa das	  máquinas.	  Não é ainda possível prever os 
resultados deste (des)encontro: a interdependência e condicionamento recí-
procos entre as partes torna impossível toda e qualquer extrapolação simpli-
ficada.	  No entanto, é certo que, em muitos casos, a racionalidade das má-
quinas obedece já a formas	  de comunicação mais próximas da comunicação	  
humana, da mesma forma que várias actividades humanas foram fortemen-
te “tecnicizadas”. Outro aspecto que, neste encontro-desencontro,	  não ofe-
rece dúvidas, é o que levou à actual	  geração de “interfaces amigáveis” em 
alguns	  campos de aplicação: muito mais do que consequência de uma pro-
posta autónoma por parte	  dos designers, deve-se à resistência passiva dos	  
utilizadores, ou seja, à sua recusa em adoptar	  soluções demasiado distantes 
das suas formas	  de comunicação habituais (Manzini, 1993 [1988], pp.189-
190)48. 
 

Tendo em conta algumas incertezas, e apesar da tendência para os “inter-

faces amigáveis”, o corpo correrá o risco de submergir perante as múltiplas 

superfícies de interface que o rodeiam (ainda que amigáveis) e, consequen-

temente, perante o excesso de informação. Veja-se por exemplo, e por hi-

pérbole, a proposta de vestuário da Lunar Design, Blu (2000, 2001), que 

transforma o corpo num ecrã, suporte móvel para todo o tipo de informação 

(Fig. 2.56), proposta conceptual não muito distante do scramble suit / “fato 

confusor” da obra do escritor de ficção científica Philip K. Dick (1928-

1982), A Scanner Darkly (Dick, s.d. [1977]), bem como da adaptação cine-

matográfica homónima (2006) de Richard Linklater (1960-): fato multi-

identitário, ecrã composto por inúmeras identidades fragmentadas constan-

temente permutáveis, tornando quem o usa, não em todos os “corpos” nele 

contidos mas, ao invés, num corpo completamente isolado, “no derradeiro 

homem comum”, como referido no filme (Fig. 2.57). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48 Os parêntesis rectos são do autor. 
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Fig. 2.56: Tad Toulis (1967-) e Pierre-Yves DuBois (1972-) / Lunar Design, Blu, conceito para vestuário, 2000-
2001 
Fontes: http://www.dvice.com/archives/2008/04/lunar_design_bl.php [Acesso Julho 30, 2013], 
http://www.core77.com/materials/art_smartfab.asp [Acesso Julho 30, 2013] 

 

 
 

 
 
Fig. 2.57: Richard Linklater, o scramble suit em A Scanner Darkly, filme de longa metragem, 100 min., animação, 
EUA, 2006  
Fontes: http://www.tboake.com/443_scanner_f07.html [Acesso Julho 30, 2013], http://www.rottentomatoes.com/quiz/a-scanner-
darkly-are-you-an-addict/ [Acesso Julho 30, 2013], http://hewatchesandhewrites.wordpress.com/2012/06/02/a-scanner-darkly/ 
[Acesso Julho 30, 2013], http://www.technovelgy.com/ct/Science-Fiction-News.asp?NewsNum=557 [Acesso Julho 30, 2013] 

 

Perante incertezas, hoje, o contacto corpo-objecto realiza-se nas superfí-

cies de interface através de intercâmbios diversos ou, melhor, realiza-se des-

se modo, mas num conjunto – rede – muito alargado de interfaces; e os in-

tercâmbios são de ordem funcional, sensorial, emotiva, comunicacional e 

social. O corpo no interface está aberto, ou exposto, a diversificados modos 

de interactividade. 
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A perspectiva dos interfaces implica, portanto, um entendimento do corpo 

multidimensional: físico-funcional, perceptivo, cognitivo, intelectivo, sensi-

tivo, emotivo, social, humano. Entendimento múltiplo que será certamente 

útil (para um designer) no desenvolvimento de objectos de uso muito com-

plexos (que implicam software, interfaces de ecrã e ligações a redes),      

mas também no desenvolvimento de objectos mais simples (ferramentas, 

utensílios). 

 

 

2.5. O corpo perceptivo, cognitivo e sensitivo:  

experiência e emoção  
 

No âmbito das disciplinas de projecto, Pallasmaa (2005 [1996]; 2009)49 

tem insistido na importância de uma centralidade do corpo: «my assumpti-

ons of the role of the body as the locus of perception,	   thought and consci-

ousness, and of the significance of the senses in articulating, storing and 

processing sensory responses and thoughts, have been strengthened and 

confirmed» (Pallasmaa, 2005 [1996], p. 10). O locus – o lugar, a centralida-

de – a que o autor se refere, de modo algum remete para um corpo com(o) 

um ponto de vista perspéctico, mas sim para uma integralidade, para um 

corpo “verdadeiro” que conjuga percepção, sentidos, cognição, memória, 

imaginação, etc.: «my body is truly the navel of my world,	  not in the sense 

of the viewing point of the central perspective, but as the very locus of refe-

rence, memory, imagination and integration» (Pallasmaa, 2005 [1996], p. 

11), adiantando noutro local:  
 

We are connected with the world through our senses. The senses are not 
merely passive receptors of stimuli, and the body is not only a point of 
viewing the world from a central perspective. Neither is the head the sole 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49 A reflexão de Pallasmaa, bem como a de outros autores que abordamos neste subcapítulo, nomea-
damente Rasmussen (2007 [1959]), Bloomer & Moore (1977) e Malnar & Vordvarka (2004), tem 
como objecto fundamental a Arquitectura. Pode inferir-se uma filiação teórica entre os autores nome-
ados relativamente à consideração de uma concepção integrada dos sentidos e à crítica de uma arqui-
tectura conceitual em que a visão é hegemónica. Porém a visão que propõem é, por vezes, muito per-
tinente para o Design de Produto. Várias vezes são objectos (artefactos, produtos) que os autores refe-
rem como exemplos. 
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locus of cognitive thinking, as our senses and entire bodily being directly 
structure, produce and store silent existential knowledge. The human body 
is a knowing entity. Our entire being in the world is a sensuous and embo-
died mode of being, and this very sense of being is the ground of existential 
knowledge (Pallasmaa, 2009, p. 13)50. 

 

Perante a centralidade/integralidade do corpo, a um só tempo captora e 

processadora do mundo envolvente, Pallasmaa (2005 [1996], p. 10) critica a 

consideração dominante do sentido da visão nas disciplinas de projecto e 

nas artes (Figs. 2.58 e 2.59), salientando a importância do tacto (o sentido 

reprimido) na experiência e no entendimento do mundo, e a necessidade um 

“curto-circuito” conceitual  entre (pelo menos) estes dois sentidos (Figs. 

2.60 a 2.62)51.  

 

 
 
Fig. 2.58 [à esquerda]: Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806), L’oeil réfléchissant le théâtre de Besançon, água 
forte, Bibliothèque des Arts Décoratifs, Paris, c. 1800 
Fonte: http://www.chaa-unicamp.com.br/banco-imagens/detalhe_imagem.php?id=1453 [Acesso Julho 31, 2013] 
 
Fig. 2.59 [à direita]: Dziga Vertov (1896-1954), Chelovek s kinoapparatom (O Homem da Câmara de Filmar), 
filme de longa metragem, 63 min., mudo, União Soviética, 1929	  
Fonte: http://www.medienkunstnetz.de/works/der-mann-mit-derkamera/ [Acesso Julho 31, 2013] 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50 T.L. – «Estamos ligados ao mundo através dos nossos sentidos. Os sentidos não são meros recepto-
res passivos de estímulos, e o corpo não é apenas um ponto de ver o mundo, a partir de uma perspec-
tiva central. Nem a cabeça é o único lugar do pensamento cognitivo, uma vez que os nossos sentidos 
e o nosso ser corporal inteiro estruturam directamente, produzem e armazenam conhecimento exis-
tencial silencioso. O corpo humano é uma entidade de conhecimento. Todo o nosso ser no mundo é 
um modo sensual e incorporado de ser, e esse verdadeiro sentido de ser é a base do conhecimento 
existencial». 
51 Pallasmaa refere mesmo que a visão é “determinada” pelo tacto: «vision reveals what the touch 
already knows. We could think of the sense of touch as the unconscious of vision. Our eyes stroke 
distant surfaces, contours and edges, and the unconscious tactile sensation determines the agreeable-
ness or unpleasantness of the experience» (Pallasmaa, 2005 [1996], p. 42). O autor (2009, p. 100) 
acrescenta que todos os sentidos são “extensões” do tacto.  
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Fig. 2.60 [à esquerda]: Luis Buñuel (1900-1983), Un chien andalou, filme de curta metragem, 16 min., mudo, 
França, 1929 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Fonte: http://www.fotogramas.es/Media/Imagenes/Cinefilia/Mas-real-que-el-cine/Dali-y-el-cine [Acesso Julho 31, 2013]	  
Fig. 2.61 [à direita]: Rebecca Horn (1944-), Buster’s Bedroom, filme de longa metragem, 104 min., Alema-
nha/Canadá/Portugal, 1991  
Fonte: http://www.mot-art-museum.jp/eng/2009/rebecca/ [Acesso Agosto 1, 2013] 

 

 
 
Fig. 2.62: O arquitecto Aulis Blomstedt a desenhar com os olhos vendados durante uma aula na Helsinki Univer-
sity of Technology, (presumivelmente) no início dos anos 1960 
Fonte: Pallasmaa (2009, p. 94) 

 

Num mundo essencialmente construído para o sentido da visão, mundo de 

imagens, mas também de espaços-imagem e objectos-imagem,  
 
The	  problems arise from the isolation of the eye outside its natural interac-
tion	  with other sense modalities, and from the elimination and suppression 
of	  other senses, which increasingly reduce and restrict the experience of	  the 
world into the sphere of vision. This separation and reduction fragments the 
innate complexity, comprehensiveness and plasticity of the	  perceptual sys-
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tem, reinforcing a sense of detachment and alienation (Pallasmaa, 2005 
[1996], p. 39)52.  
 

Ainda segundo o autor, «modern architectural theory and critique have had 

a strong tendency	  to regard space as an immaterial object delineated by ma-

terial surfaces,	  instead of understanding space in terms of dynamic interacti-

ons and	  interrelations» (Pallasmaa, 2005 [1996], p. 64)53, pelo que será ur-

gente contrariar a hegemonia do sentido da visão, gerador de um entendi-

mento imagético e estático do espaço e dos objectos, através de uma consi-

deração integral dos sentidos, potenciadora de um entendimento dinâmico e 

inter-relacional. O modo como os desportistas e os músicos profissionais 

usam os seus objectos – fazendo uso de vários sentidos – poderá servir de 

inspiração (Figs. 2.63 a 2.65).  

 

 
 
Fig. 2.63 [à esquerda]: Harold E. Edgerton (1903-1990), Tennis, Gussie Moran, fotografia multi-flash, 1949  
Fonte: http://edgerton-digital-collections.org/galleries/museum?query=tennis [Acesso Julho 31, 2013] 
 
Fig. 2.64 [à direita]: Harold E. Edgerton, Pole vault, fotografia multi-flash  
Fonte: http://edgerton-digital-collections.org/galleries/museum?query=Vaulting [Acesso Julho 31, 2013] 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52 T.L. – «Os problemas surgem com o isolamento do olho, apartado da sua interacção natural com 
outras modalidades sensoriais, e com a eliminação e supressão de outros sentidos, factores que, cada 
vez mais, reduzem e restringem a experiência do mundo à esfera da visão. Esta separação e redução 
fragmenta a complexidade inata, a abrangência a e plasticidade do sistema perceptivo, incrementando 
um sentimento de desapego e de alienação».  
53 T.L. – «a moderna teoria e crítica da arquitectura revelaram uma forte tendência para considerar o 
espaço como um objecto imaterial delineado por superfícies materiais, em vez de o entenderem em 
termos de interacções e inter-relações dinâmicas». 
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Fig. 2.65: LIFE Magazine, Gene Krupa shows how to play drum (in LIFE Magazine, Julho 9, 1941). Fotografias: 
Gjon Mili (1904-1984).  
Fonte: http://tumblr.austinkleon.com/post/2779644121 [Acesso Julho 31, 2013] 

 

A Arquitectura e o Design devem considerar todos os sentidos. Pallasmaa 

refere: «the authenticity of architectural experience is grounded in the tecto-

nic language of building and the comprehensibility of the act of construction 
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to the senses» (Pallasmaa, 2005 [1996], p. 64)54; «the timeless task of ar-

chitecture is to create embodied and lived existential metaphors that concre-

tise and structure our being in the world» (Pallasmaa, 2005 [1996], p. 71)55. 

O mesmo autor prossegue:  
 

We behold, touch, listen and measure the world with our entire bodily exis-
tence, and the experiential world becomes organised and articulated around 
the centre of the body. Our domicile is the refuge of our body, memory and 
identity. We are in constant dialogue and interaction with the environment, 
to the degree that it is impossible to detach the image of the Self from its 
spatial and situational existence (Pallasmaa, 2005 [1996], p. 64)56.  
 

E, evidentemente, o ambiente, com o qual estamos em constante diálogo e 

interacção, inclui todos os objectos/artefactos com os quais lidamos quotidi-

anamente. A relação que possuímos com esses objectos também define “si-

tuações” de experiência corporal.  

Pallasmaa revaloriza o sentido do tacto, almejando um reequilíbrio na 

consideração de todos os sentidos por parte de quem projecta (espaço ou 

objectos), mostrando um particular interesse pela mão (Pallasmaa, 2009)57 – 

pelo trabalho das próprias mãos do arquitecto e do designer (Fig. 2.66) – na 

consideração das mãos – e do corpo integral – de quem usa e vive o espaço 

edificado e os objectos. A propósito de quem projecta, o autor, citando Ta-

pio Wirkkala, valoriza o conhecimento, preferencialmente táctil, dos materi-

ais e, consequentemente, o uso de desenho e de maquetas, modelos e protó-

tipos no processo de desenvolvimento projectual:  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
54 T.L. – «a autenticidade da experiência arquitectónica é fundamentada na linguagem tectónica da 
construção e na compreensão do ato de construir para os sentidos». 
55 T.L. – «a tarefa intemporal da arquitectura é criar metáforas existenciais incorporadas e vividas que 
concretizem e estruturem o nosso ser no mundo». 
56 T.L. – «Contemplamos, tocamos, ouvimos e medimos o mundo com a totalidade da nossa existên-
cia corporal, e então o mundo experiencial torna-se organizado e articulado em torno do centro do 
corpo. O nosso domicílio é o refúgio do nosso corpo, memória e identidade. Estamos em constante 
diálogo e interacção com o meio ambiente, na medida em que é impossível separar a imagem do Self 
da sua existência espacial e situacional». 
57 «The tradition of craftsmanship is clearly gaining increasing value and appreciation in today’s re-
ality of the technological world, mechanical production, and the regrettable loss of the touch of the 
human hand in our mechanically mass-produced products and environments. In traditional cultures 
the entire life world is le product of human hands, and the daily sphere of work and life means an 
endless passing of the hand skills and their products on to others; a traditional life world is a continu-
ous meeting and joining of the hands of successive generations» (Pallasmaa, 2009, p. 51). 
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The designer’s purpose is to be in harmony	  with the material. The crafts-
man has the advantage that at every stage of	  the work his material is in his 
hands to feel and command. In industry, the	  material is constantly subordi-
nate to some preplanned law and machinery	  and once the job has begun it’s 
difficult to make changes. (…) A drawing or sketch is an idea which provi-
des the basis to start work. I make dozens – sometimes hundreds – of sket-
ches. From them I select those that offer some potential for development. 
For me it’s important to see the object as a concrete thing before sending it 
on to the manufacturer. Making the model is an essential aspect of my 
work. I produce it from some solid material.	  I don't make just one, but se-
veral models which I can compare and then select one to continue working 
on. In this way the idea becomes clearer and the mistakes more apparent 
(Wirkkala apud Pallasmaa, 2012 [2009]), pp. 56-57)58. 

 

 
 
Fig. 2.66: Pirjo Honkasalo (1947-), as mãos do designer Tapio Wirkkala (1915-1985), execução de molde em 
grafite para peça de vidro, fotografia 
Fonte: http://the189.com/design/collection-of-work-by-tapio-wirkkala/ [Acesso Agosto 1, 2013] 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58 T.L. – «O propósito do designer é estar em harmonia com o material. O artesão tem a vantagem de, 
em todas as fases do trabalho, ter o material nas mãos – para sentir e comandar. Na indústria, o mate-
rial é constantemente subordinado a uma qualquer lei pré-planeada, assim como à maquinaria, e uma 
vez o trabalho iniciado, é difícil fazer alterações. (...) Um desenho ou um esboço é uma ideia que 
fornece a base para se começar a trabalhar. Faço dezenas – às vezes centenas – de esboços. Destes  
selecciono aqueles que oferecem algum potencial para desenvolvimento. Para mim é importante ver o 
objecto como coisa concreta, antes de enviá-lo para o fabricante. Fazer o modelo é um aspecto essen-
cial do meu trabalho. Executo-o partir de um material sólido. Não faço apenas um, mas vários mode-
los que possa comparar e, seguidamente, seleccionar – para continuar a trabalhar. Deste modo, a ideia 
torna-se mais clara e os erros mais evidentes». 
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Pallasmaa prossegue, 

 
Even in the age of computer-aided design and virtual modelling, physical 
models are incomparable aids in the design process of the architect and the 
designer. The three-dimensional material model speaks to the hand and the 
body as powerfully as to the eye, and the very process of constructing a 
model simulates the process of construction (Pallasmaa, 2009), p. 57)59. 

 

A actividade de projecto deve constituir uma experiência corporal/táctil, ne-

cessidade igualmente notada por Cross (2006, 2011), quando discute o tipo 

de inteligência dos designers, citando o psicólogo Howard Gardner (1943-), 

que refere um tipo de inteligência “corporal-cinestésica” (a par dos tipos de 

inteligência linguística, lógico-matemática, espacial, musical e pessoal) 

(Gardner apud Cross, 2006, p. 22; 2011, p. 135); ou quando se refere aos 

inovadores exercícios físicos/tácteis introduzidos pela Bauhaus, nomeada-

mente por Johannes Itten (1888-1967):  
 

Itten himself incorporated physical exercises into his courses, and required 
his students, for example, to swing their arms and bodies in circular move-
ments before attempting to draw freehand circles. He and other tutors also 
encouraged tactile perception and the construction of collages from ran-
domly-collected junk and other materials. From what we now know of the 
development of the thought-modes of the right hemisphere of the brain, 
these nonverbal, tactile, analogical experiences were intuitively correct as-
pects of design education. / Most of the Bauhaus innovations are now seve-
rely watered-down in conventional design education, usually retaining just 
a few vestiges of exercises in colour, form and composition. With the pos-
sible exception of the Hochschule für Gestaltung (HfG) at Ulm in the nine-
teen-sixties, there have been no comparable innovations in curriculum de-
velopment in design education since the Nazis closed the Bauhaus in 1933 
(Cross, 2006, pp. 24-25)60. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
59 T.L. – «Mesmo na idade do design auxiliado por computador e da modelação virtual, os modelos 
físicos são auxiliares incomparáveis no processo projectual do arquitecto e do designer. O modelo 
tridimensional material dialoga com a mão e com o corpo, tão poderosamente quanto com o olho, e o 
próprio processo de construir um modelo simula o processo de construção». 
60 T.L. – «O próprio Itten incorporou exercícios físicos nos seus cursos, e exigiu aos seus alunos, por 
exemplo, que balançassem os braços e corpos em movimentos circulares, antes de tentarem desenhar 
círculos à mão livre. Ele e outros tutores também incentivaram a percepção táctil e a construção de 
collages a partir de sucata recolhida ao acaso e outros materiais. Pelo que sabemos agora acerca do 
desenvolvimento dos modos pensamento do hemisfério direito do cérebro, essas experiências não-
verbais, tácteis, analógicas eram, intuitivamente, aspectos correctos de ensino de design. / A maioria 
das inovações da Bauhaus estão agora severamente diluídas/enfraquecidas no ensino convencional de 
design, regra geral mantendo-se apenas alguns vestígios de exercícios de cor, forma e composição. 
Com a possível excepção da Hochschule für Gestaltung (HfG) em Ulm, na década de sessenta, não 
houve inovações comparáveis no desenvolvimento curricular da educação em design desde que os 
nazis encerraram a Bauhaus em 1933». 
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Segundo Pallasmaa, a introdução de preocupações corporais/tácteis em fase 

de projecto torna-se evidente para quem utiliza um objecto ou um edifício, 

certamente valorizando e dignificando essa experiência:  
 
Pleasurable objects and buildings mediate an experience of the processes 
by which the object or structure was made; in a way, they invite the 
viewer/user to touch the hand of the maker. The door pull is one of the de-
tails of any building that call for close ergonomic attention and provide an 
opportunity for a nearly physical contact between the architect’s hand and 
the hand of the occupant through the mediation of this object. The door pull 
or handle of the main door is the handshake of the building, and the pulling 
of the door with one’s body weight is often the most intimate encounter 
with an architectural structure. / True architectural quality is manifested in 
the fullness and unquestioned dignity of the experience (Pallasmaa, 2009, 
p. 104)61. 

 

O autor revela uma consideração integrada do corpo – «Eye-Hand-Mind 

Fusion» (Pallasmaa, 2009, p. 71)62 – que vem na esteira de Rasmussen 

(2007 [1959]) e de Bloomer & Moore (1977)63 e é desenvolvida por Malnar 

& Vordvarka (2004)64. Este grupo de autores advoga uma concepção do 

projecto centrada no corpo, considerando-o de modo integrado (percepti-

vo/cognitivo/sensitivo), multi-sensorial e dinâmico (na relação com o ambi-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61 T.L. – «Objectos e edifícios prazerosos medeiam a experiência dos processos através dos quais o 
objecto ou a estrutura foram realizados; de certo modo, convidam o observador/utilizador a tocar na 
mão do criador. O puxador de porta é um dos detalhes de qualquer edifício que exigem muita atenção 
ergonómica e proporcionam a oportunidade de um contacto quase físico entre a mão do arquitecto e a 
mão do ocupante, através da mediação do objecto. O puxador ou maçaneta da porta principal é o 
aperto de mão do edifício, e o acto de puxar a porta com o peso do nosso próprio corpo é, muitas 
vezes, o encontro mais íntimo com uma estrutura arquitectónica. / A verdadeira qualidade arquitectó-
nica manifesta-se na plenitude e dignidade inquestionáveis da experiência». 
62 T.L. – «Fusão Olho-Mão-Mente». 
63 «It became apparent to us (…) that architecture is a highly specialized system with a set of pre-
scribed technical goals rather than a sensual social art responsive to real human desires and feelings. 
This limitation is most frighteningly manifested in the reliance on two-dimensional diagrams that lay 
more stress on the quantifiable features of building organization than on the polychromatic and three-
dimensional qualities of the whole architectural experience. At the same time we have been observing 
that the human body, which is our most fundamental three-dimensional possession, has not itself been 
a central concern in the understanding of architectural form; that architecture, to the extent that it is 
considered an art, is characterized in its design stages as an abstract visual art and not as a body-
centered art» (Bloomer & Moore, 1977, pp. ix-x).  
64 «What if we designed for all our senses? Suppose, for a moment, that sound, touch, and odor were 
treated as the equals of sight, and that emotion was as important as cognition. What would our built 
environment be like if sensory response, sentiment, and memory were critical design factors, more 
vital even than structure and program? In this book, we explore the nature of our sensory response to 
the spatial constructs that people invest with meaning. These range from buildings of various sorts 
and purposes to gardens to constructions of fantasy. To the degree that this response is calculable, it 
can serve as a typology for the design of significant spaces. We believe that such a typology would 
sharply contrast with the Cartesian model that dominates architecture today, resulting in a more hu-
mane design» (Malnar & Vordvarka, 2004, p. ix). 
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ente material); salientam a importância da experiência corporal na relação 

com os objectos (artefactos, edifícios, espaços construídos). Refira-se em 

particular Rasmussen, quando notou as diferentes sensações que diferentes 

objectos despertam, ou devem despertar, ao serem percepcionados, usados, 

experienciados e vividos (reforçando a ideia de que – por via dessas sensa-

ções – os objectos “completam” o corpo):  
 
Quando vemos os instrumentos produzidos pelo homem, usando o termo 
instrumento na ampla acepção	  que inclui edifícios e as suas divisões –, ve-
rificamos que, por meio do material, forma, cor e	  outras qualidades percep-
tivas, o homem tem tido a capacidade de dar um carácter individual	  a cada 
instrumento. / Cada um parece ter a sua própria personalidade, a qual nos 
fala francamente como um	  amigo prestável, um bom companheiro. E cada 
apetrecho tem o seu próprio efeito particular	  sobre as nossas mentes. Deste 
modo, o homem imprime primeiro o seu cunho às construções que produz, 
após o que estes exercem a sua influência sobre o homem. Tornam-se algo 
mais do que artigos puramente úteis. Além de ampliarem o nosso campo de 
acção, aumentam a	  nossa vitalidade. Uma raquete de ténis pode ajudar-nos 
a arremessar melhor a bola do que	  podemos fazer só com a mão. Isto, en-
tretanto, não é o mais importante. (…) Mas usar a raquete dá-nos uma sen-
sação de estarmos vivos, enche-nos de energia e exuberância. A visão da 
raquete estimula o tenista de um modo que é difícil descrever. Mas se nos 
voltarmos para uma outra	  peça de equipamento desportivo – a bota de mon-
tar, por exemplo –, percebemos imediatamente as diferentes sensações que 
as diversas coisas despertam. Há algo de aristocrático	  numa bota inglesa de 
montar. É um invólucro de couro de aspecto um tanto insólito, muito	  va-
gamente reminiscente do formato da perna humana. Desperta sensações de 
elegância e	   luxúria - evoca cavalgadas de puros-sangues e casacos verme-
lhos. Ou tomemos, por exemplo,	  um guarda-chuva. É um dispositivo enge-
nhoso e verdadeiramente funcional, simples e prático. Mas é impossível 
imaginá-lo na companhia de uma raquete ou de uma bota de montar.	  Não 
falam a mesma linguagem. Parece haver algo de meticuloso, num guarda-
chuva, algo	  frio e reservado – um ar de dignidade que falta completamente 
à raquete. / Chegamos ao ponto em que não podemos descrever as nossas 
impressões de um objecto,	  sem o tratar como uma coisa viva, dotada de sua 
própria fisionomia. Porque nem mesmo a	  descrição mais precisa, enume-
rando todas as características visíveis, dará uma vaga ideia do	  que sentimos 
ser a essência da própria coisa. Assim como não notamos as letras indivi-
duais	  de uma palavra, mas recebemos uma impressão total da ideia que a 
palavra comunica, tão-pouco temos consciência, geralmente, do que é que 
percebemos, mas apenas da concepção	   criada na nossa mente quando o 
percebemos. / Não só a raquete de ténis, mas tudo o que se relaciona com o 
jogo – o court, o vestuário	  dos tenistas - desperta as mesmas sensações. A 
roupa é solta e confortável, os “ténis” macios	  e flexíveis – para manter as 
condições descontraídas, no qual o jogador se movimenta pelo	  court, apa-
nhando bolas e reservando sua energia para a velocidade e concentração 
exigidas a partir do instante em que a bola está em jogo. Se, mais tarde, 
nesse dia, o mesmo	   jogador comparecer a uma cerimónia oficial em uni-
forme ou traje de gala, não só a sua	  aparência terá mudado, como todo o 
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seu ser. A sua postura e o seu modo de andar são	   influenciados pelo seu 
vestuário; contenção e dignidade são agora a palavra-chave (Rasmussen, 
2007 [1959], pp. 26-28)65. 
 

Os autores supracitados enunciam a importância da experiência corporal 

do mundo e dos objectos para a determinação de directrizes de projecto, e 

conduzem-nos a outro grupo de autores, plenamente afectos à Teoria e à 

Crítica de Design de Produto. Tais autores, enfatizam igualmente a impor-

tância da experiência relacional corpo-objecto e tendem a acrescentar-lhe 

uma dimensão emocional ou emotiva.  

Norman tem apelado para a consideração de aspectos cognitivos (1998 

[1988]) e, mais recentemente, de aspectos emocionais (2005 [2004]) em 

projecto de Design de Produto. Na sua proposta mais recente advoga uma 

aliança entre a usabilidade dos produtos e aspectos tais como: o facto dos 

objectos nos poderem seduzir, o prazer que podemos ter ao usá-los e as 

memórias que nos suscitam:  

 
Human beings are (…) the most complex of all animals, with accordingly 
complex brain structures. A lot of preferences are present at birth, part of 
the body’s basic protective mechanisms. But we also have powerful brain 
mechanisms for accomplishing things, for creating, and for acting. We can 
be skilled artists, musicians, athletes, writers, or carpenters. All this requi-
res a much more complex brain structure than is involved in automatic res-
ponses to the world. And finally, unique among animals, we have language 
and art, humor and music. We are conscious of our role in the world and 
we can reflect upon past experiences, the better to learn; toward the future, 
the better to be prepared; and inwardly, the better to deal with current acti-
vities. / My studies of emotion (…) suggest that these human attributes re-
sult from three different levels of the brain: the automatic, prewired layer, 
called the visceral level; the part that contains the brain processes that con-
trol everyday behavior, known as the behavioral level; and the contempla-
tive part of the brain, or the reflective level. Each level plays a different role 
in the total functioning of people (Norman, 2005 [2004], p. 21)66. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
65 Os exemplos de Rasmussen relativos à relação das crianças com os seus brinquedos e com o ambi-
ente – à sua experimentação e experiência do mundo – são, porventura, ainda mais eloquentes: «a 
criança familiariza-se com toda a espécie de brinquedos que aumentam as suas oportunidades para 
vivenciar o meio circundante. Se chupa num dedo e depois o estica no ar, descobre como é o vento 
nas baixa camadas de ar em que se movimenta, mas, com o seu papagaio, dispõe de um sensor aéreo 
que paira alto na atmosfera. É um só com o seu arco, a sua trotineta, com a sua bicicleta» (Rasmus-
sen, 2007 [1959], p. 16).  
66 T.L. – «Os seres humanos são (...) o mais complexo de todos os animais, com concordantes com-
plexas estruturas cerebrais. Muitas preferências estão presentes no nascimento, como parte dos meca-
nismos básicos de protecção do corpo. Mas também temos mecanismos cerebrais poderosos para 
realizar coisas, para criar e para agir. Podemos ser artistas, músicos, atletas, escritores ou carpinteiros 
qualificados. Tudo isto requer uma estrutura cerebral muito mais complexa do que a que está envol-
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Cada um dos níveis referidos por Norman requer um tipo de abordagem di-

ferente no projecto de um produto: i) “design visceral” ou relativo à aparên-

cia do objecto; ii) “design comportamental” ou relativo à utilização do ob-

jecto, no sentido performativo, de prazer e de eficácia no uso; e iii) “design 

reflexivo” ou relativo ao significado pessoal do objecto – à imagem-própria 

que nele podemos ver reflectida, à satisfação que nos pode dar e às memó-

rias pessoais que pode despertar (Norman, 2005 [2004], pp. 39, 63-98). Es-

tas abordagens revelam um recentramento do foco projectual dos objectos 

para as relações corpo-objecto, ou seja, para a sua experiência corporal.  

Williamson (2009) refere a importância da experiência individu-

al/corporal dos utilizadores para o design de bicicletas  – experiência em 

grande medida perceptiva, sensorial e emotiva (Figs. 2.67 a 2.69), factores 

cruciais no processo de construção social daquele objecto, a par de outros, 

individuais ou sociais, como a profissão, a classe social, o género, a idade, a 

nacionalidade, etc. Uma bicicleta, como qualquer outro produto, é sempre 

só parte de um sistema, que só se completa, e faz pleno sentido, na conside-

ração do seu utilizador: «the full definition	  of a bicycle must include not on-

ly two wheels, a	  frame, and a chain, but also the rider who makes	  this arran-

gement of mechanical parts his or her	  own» (Williamson, 2009, p. 524)67. E 

a consideração do “utilizador” tende para uma integralidade, muito particu-

larmente corporal e emotiva – na riqueza e variabilidade dos indivíduos e 

dos corpos.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
vida nas respostas automáticas ao mundo. E, finalmente, únicos entre os animais, temos linguagem e 
arte, humor e música. Estamos conscientes do nosso papel no mundo e podemos reflectir acerca de 
experiências passadas – o melhor para aprender; em direcção ao futuro, o melhor para se estar prepa-
rado; e interiormente, o melhor para lidar com as actividades actuais. / Os meus estudos sobre emoção 
(...) sugerem que esses atributos humanos resultam de três níveis diferentes do cérebro: a camada 
automática, pré-ligada, designada por nível visceral; a parte que contém os processos cerebrais que 
controlam o comportamento diário, conhecida por nível comportamental; e a parte contemplativa do 
cérebro, ou o nível reflexivo. Cada nível desempenha um papel diferente no funcionamento total das 
pessoas». Os sublinhados são do autor. 
67 T.L. – «a definição completa de uma bicicleta deve incluir não apenas duas rodas, um quadro, e 
uma corrente, mas também o ciclista que faz deste arranjo de partes mecânicas uma parte de si pró-
prio». 
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Fig. 2.67 [em cima, à esquerda]: Harry Shipler (1878-1961), Bicycle rider, Salt Palace, fotografia, 1911 
Fonte: http://content.lib.utah.edu/cdm/singleitem/collection/USHS_Shipler/id/4003 [Acesso Agosto 1, 2013] 
 
Fig. 2.68 [em cima, à direita]: Neal Douglass (1900-1983), Woman riding bicycle, fotografia, 1940 
Fonte: http://texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth62207/ [Acesso Agosto 1, 2013] 
 
Fig. 2.69 [em baixo]: Bryn Lennon, Dani King (1990-), Laura Trott (1992-) e Joanna Rowsell (1988-) (Grã-
Bretanha) em prova da modalidade Women’s Team Pursuit Track Cycling nos Jogos Olímpicos de Londres, foto-
grafia, 2012  
Fonte: http://www.wptv.com/gallery/news/news_photo_gallery/photos-day-7-of-olympic-games-2012# [Acesso Agosto 1, 2013] 
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Highmore considera o corpo e os objectos como actores interligados, en-

redados num ambiente sensorial artificial pleno de interconexões, entenden-

do o Design como produtor/promotor de tal ambiente, e deslocando o seu 

enfoque do objecto para as “relações” ou “interconexões”:  
 
To see design in terms of sensescapes is, I think, a crucial way of unders-
tanding the interconnectedness of the design environment, and the way in 
which bodies and objects are entangled. To think of design in this way is to 
take a macro-logical approach to design, to treat design as a series of re-
lays, where the “object” of study isn’t the thing, but the relationships 
between a network of things and subjects. But if modern sensescapes posi-
tion design as a series of relays between one element and another, between 
objects and bodies, there is also the possibility of the micro-logical attenti-
on to the obdurate thing, in all its specificity and materiality (Highmore, 
2009, p. 7)68. 
 

Fuad-Luke (2009), autor que advoga novos modos de activismo em De-

sign, enquanto contestações ao significado dos objectos e do consumo, in-

clui igualmente, entre tais activismos, a necessidade de incremento, em pro-

jecto, das relações homem-objecto (2009, pp. 115-117), bem como o enfo-

que na experiência, não nos objectos (2009, pp. 115-120) – tópicos que re-

metem para a consideração projectual de experiências perceptivas, cogniti-

vas, sensoriais, emocionais ou emotivas, ou seja, corporais69. 

Opsvik (2009 [2008]) acrescenta a estas dimensões a relação dinâmica 

com os objectos – a experiência do movimento –, fazendo a sua apologia, 

contra um corpo sedentário (Fig. 2.70). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
68 T.L. – «Ver o design em termos de “paisagens sensoriais” é, penso eu, uma maneira crucial de 
compreender a inter-conectividade do ambiente projectado e o modo como os corpos e os objectos se 
entrelaçam. Pensar o design desta maneira é considerar uma abordagem macrológica para a discipli-
na, é tratar o design como uma série de transmissões, na qual o “objecto” de estudo não é a coisa, mas 
as relações entre uma rede de coisas e sujeitos. Mas se as “paisagens sensoriais” modernas posicio-
nam o design como uma série de transmissões entre um elemento e outro, entre objectos e corpos, há 
também a possibilidade de atenção micrológica para com a coisa obstinada, em toda a sua especifici-
dade e materialidade». 
69 Fuad-Luke não faz menção directa ao corpo. 
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Fig. 2.70: Dag Lausund, “corpo-cadeira”, fotografia 
Fonte: Opsvik (2009 [2008], p. 13) 

 

 

2.6. O corpo como lugar de construção da identidade pessoal 
 

Paralelamente ao corpo entendido como lugar perceptivo, cognitivo, sen-

sitivo e emocional/emotivo, identificámos um outro tipo de centralidade 

corporal, respeitante à construção da identidade pessoal – perante os outros 

e perante a sociedade, num mundo de consumo e comunicação. 

Localizámos tal centralidade em Branzi (1989 [1985]). O autor referiu-se 

ao corpo enquanto lugar de investimentos, de inscrição de signos, de ex-

pressão, de comunicação e de sedução. Na realidade, é um recentramento 

que Branzi refere: uma centralidade que estava perdida e que é retomada; 

um “corpo neo-primitivo”, lugar de investimentos em prol do bem estar pes-

soal e socialmente emancipado:  
 
During	   the 1980s, indeed, the body invaded social experience. Love for	  
one’s body grows exponentially, and interest in one’s physical	  well-being 
increases. The neoprimitive body, a new magic object,	  is a phenomenon re-
sulting from an emancipation process that	  plants its own roots into the in-
novative ferments of the 1970s. / The past of our societies is marked by a 
principle of transcendence, God or the laws of history, located in either ca-
se beyond	  daily social relations. In the face of that principle, the body could	  
not but be lived as a limit, as the product of a fall, as a degraded	  nature to 
be opposed to the spirit. / Toward the end of the 1970s, with the failure of 
global horizons	   and designs, a new turn occurred in connection with our 
bodies.	  In today’s history, having abandoned the hope of improving life	  and 
the world in a complex manner, we are becoming convinced	  that the impor-
tant thing is to better our own psychophysical condition. / The body beco-
mes one of the constructive elements of identity,	  which escapes the uncer-
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tainty and the fragmentation of the contemporary universe. In addition, the 
crisis in the relations of social	  and secular integration of identity implies the 
increased importance of the body, that is, of the spatial perception of one-
self, as if the certainty regarding our being here were to be reinforced by a	  
body that is healthy, protected, and cared for (Branzi, 1989 [1985],          
pp. 39-40)70. 
 

Um corpo assim pessoalmente potenciado, psíquica e fisicamente, é um 

corpo que quer seduzir, e que para tal se investe de signos: de imagens, fa-

zendo-se também “imagem”; de objectos, fazendo-se também “objecto”. E 

assim, através de imagens e de todos os objectos de comunicação e consu-

mo, o corpo adere aos seus ritos, identificando-se ou rejeitando outros cor-

pos e os seus ritos. A identidade pessoal constrói-se no corpo e é partilhável 

com identidades/corpos afins. O corpo “neo-primitivo” de Branzi, auto-

investido, tornado linguagem, é um lugar de expressão aberto a trocas, po-

tencialmente “neo-tribal”:  
 
And through the body the tendency to a new ritualism starts.	  The ritualism 
is a sort of neoprimitivism in which it becomes surface to be decorated, a 
symbolic point of communication, an	  object to be cared for, a pretext for 
small but fundamental daily	   rites, and an instrument of seduction for our-
selves even before	  being so for others. This new way in which the body is 
lived	  directly involves the problem of dress as representation of self,	  within 
a precise image culture.	  / The look-generation, as an extreme case, passing 
from one disguise to the other, offers a conception of the body as a surface, 
as a representation, as an image, as a language to interpret through the con-
tinuous multiplication/subtraction/superposition of signs and signals that, in 
some cases, leads to neotribalization, the notorious subcultures of the 
young. In a more general manner, fashion becomes a magic dimension that 
we follow to reinforce our own identity and by which we remain 
bewitched. / The body thus becomes the central point of expression of that 
emerging phenomenon defined as neoprimitivism, and that, in reality, re-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
70 T.L. – «Durante os anos 1980, de facto, o corpo invadiu a experiência social. O amor pelo nosso 
corpo cresce exponencialmente, e o interesse pelo nosso bem-estar físico aumenta. O corpo neo-
primitivo, um novo objecto mágico, é um fenómeno resultante de um processo de emancipação que 
tem as suas raízes nos fermentos inovadores da década de 1970. / O passado das nossas sociedades é 
marcado por um princípio de transcendência, Deus ou as leis da história, localizadas em ambos os 
casos além das relações sociais quotidianas. Face a esse princípio, o corpo não podia deixar de ser 
vivido como um limite, como o produto de uma queda, como uma degradada natureza a opor ao espí-
rito. / Para o fim da década de 1970, com o fracasso dos horizontes e projectos globais, uma nova 
mudança ocorreu na ligação com os nossos corpos. Na história actual, tendo-se abandonado a espe-
rança de melhorar a vida e o mundo de uma forma complexa, estamos a ficar convencidos de que o 
importante é melhorar a nossa própria condição psicofísica. / O corpo torna-se num dos elementos 
construtivos da identidade, que escapa à incerteza e à fragmentação do universo contemporâneo. 
Além disso, a crise nas relações de integração social e secular da identidade implica o incremento da 
importância do corpo, isto é, da percepção espacial de si mesmo, como se a certeza sobre o nosso ser 
aqui estivesse a ser reforçada por um corpo que é saudável, protegido e cuidado». 
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presents one of the extreme poles of the postmodern condition (Branzi, 
1989 [1985], p. 40-41)71. 
 

O vestuário, assim como todos os produtos de consumo – objectos do De-

sign de Produto e do Design de Moda – convergem com o corpo e projec-

tam-no, são activos no processo corporal de construção de identidades pes-

soais, grupais e sociais – independentemente desses objectos estarem mais 

ou menos próximos do corpo: podem ser uma tatuagem, um piercing, peças 

de vestuário, um gadget de comunicação portátil, um automóvel, utensílios 

de cozinha ou mobiliário. De certo modo, esses objectos “fazem” também o 

corpo, ou “são” corpo, porque participam activamente na construção da sua 

dimensão comunicacional. 

Os corpos assim investidos fogem de um “corpo standard”, talvez para 

cair noutros standards, ou identificam-se mesmo com “corpos standard”. 

Porém, hoje, a construção das identidades pessoais e dos corpos parece ten-

der para uma, cada vez maior, fragmentação (Fig. 2.71).  

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
71 T.L. – «E através do corpo a tendência para um novo ritualismo começa. O ritualismo é uma espé-
cie de neo-primitivismo em que o corpo se torna superfície a ser decorada, um ponto simbólico de 
comunicação, um objecto a ser cuidado, um pretexto para pequenos mas fundamentais ritos diários, e 
um instrumento de sedução para nós próprios, mesmo antes de o ser para os outros. Este novo modo 
de viver o corpo directamente, envolve o problema do vestir como uma representação do si mesmo, 
dentro de uma cultura de imagens precisa. / A look-generation, como um caso extremo, passando de 
um disfarce para o outro, oferece uma concepção do corpo como uma superfície, como uma represen-
tação, como uma imagem, como uma linguagem a interpretar através da contínua multiplica-
ção/subtracção/sobreposição de signos e sinais que, em certos casos, conduz à neo-tribalização – as 
notórias subculturas dos jovens. De uma maneira mais geral, a moda torna-se numa dimensão mágica, 
que seguimos para reforçar a nossa própria identidade, e através da qual permanecemos enfeitiçados. / 
O corpo torna-se assim o ponto central de expressão desse emergente fenómeno definido como neo-
primitivismo, e que, na realidade, representa um dos pólos extremos da condição pós-moderna». 
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Fig. 2.71: Diana Romero, Last Supper of Urban Tribes, fotografia, manipulação digital, trabalho escolar, 2010-
2013  
Fonte: http://psikadelic.deviantart.com/#/art/Last-Supper-of-urban-tribes-168273808?hf=1 [Acesso Agosto 5, 2013] 

 

No âmbito da consideração dos corpos (no limite, de cada corpo) pelas 

disciplinas projectuais, alguns autores propõem uma fuga ao standard recor-

rendo às representações normalizadas do corpo dos manuais antropométri-

cos para arquitectos e designers, colocando-as em causa – com algum hu-

mor e fazendo uso de antíteses –, para evidenciar, justamente, a individuali-

dade dos corpos (de cada corpo). Um dos alvos principais é o Bauentwurfs-

lehre de Neufert (1996 [1936]). O fotógrafo Paul Gisbrecht (1988-) propõe 

uma sua reinterpretação, mantendo algumas características de representação 

das figuras humanas (posições, cotagens, etc.), mas usando corpos reais 

(modelos fotográficos) em substituição das rígidas ilustrações e invertendo a 

dominante figuração masculina para uma figuração feminina (Figs. 2.72 e 

2.73)72. Thomas Carpentier (1986-) vai bastante mais longe, ao propor como 

“novo standard” uma representação corporal totalmente fragmentada (Fig. 

2.74). Recorrendo a corpos/identidades reais e fictícios, que fogem a todas 

as normas, humoristicamente representados como as figurações dos manuais 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
72 Compare-se com as Figs. 2.6 e 2.7.  
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de Antropometria (Fig. 2.75), hiperbolicamente, ou por absurdo, propõe so-

luções arquitectónicas e de equipamentos para tais identidades – para cada 

corpo uma solução, mas para a convivência entre si, soluções que não os 

excluam (Figs. 2.76 e 2.77). Recordamos que em 1948 Schroeder tinha pro-

posto, em Anathomy for Interior Designers, figurações do corpo humano 

alternativas às dos manuais como o Bauentwurfslehre, recorrendo a ilustra-

ções de Nino Repetto, repletas de humor, as quais Panero manteve e ampli-

ou na edição de 1962 da mesma obra (Figs. 2.78 a 2.80). Contudo, como 

nota Ramírez, essas representações humanas assemelham-se a “móveis bi-

omórficos”, como os de Carlo Mollino (1905-1973) ou os de Arne Jacobsen 

(1902-1971), «como si se acentuara de esta manera la exigencia ergonómica 

para todo el diseño interior» (Ramírez, 2003, p. 77)73. Apesar disso, as bem 

humoradas figurações remetem para problemas e situações diárias/pessoais, 

mas não se encontram no posterior Human Dimension & Interior Space: A 

Source Book of Design Reference Standards de Panero e Zelnik, cujas mus-

culadas e rígidas representações corporais fazem lembrar crash test 

dummies (Fig. 2.81). 

 

 
 
Fig. 2.72: Paul Gisbrecht, Human Reification or Esnst Neufert’s Definition of Space, fotografia, 2011  
Fonte: http://www.paulgisbrecht.com/Numbered [Acesso Junho 12, 2013] 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
73 T.L. – «como se se acentuasse desta maneira a exigência ergonómica para todo o design de interio-
res». 
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Fig. 2.73 [página anterior]: Paul Gisbrecht, Human Reification or Esnst Neufert’s Definition of Space, vinte foto-
grafias, 2011  
Fonte: http://www.paulgisbrecht.com/Numbered [Acesso Junho 12, 2013] 
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Fig. 2.74: Thomas Carpentier / École Spéciale d’Architecture, L’homme, mesures de toutes choses, un nouveau 
standard, portefólio de trabalho para diploma em Arquitectura, 2012  
Fonte: http://esa-paris.fr/Evenement-Laureats-du-prix-du.html?lang=fr [Acesso Setembro 28, 2013] 

 

 
 
Fig. 2.75: Thomas Carpentier / École Spéciale d’Architecture, L’homme, mesures de toutes choses, dimensions du 
corps, Claudia Mitchell – 1er femme à bras bionique, Arnold Schwarzenegger – Homo Musculus, Ping & Jing – 
Danseuses siamoises, Queen Borg – 50% humaine 50% machine, portefólio de trabalho para diploma em Arqui-
tectura, 2012  
Fonte: http://esa-paris.fr/Evenement-Laureats-du-prix-du.html?lang=fr [Acesso Setembro 28, 2013] 
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Fig. 2.76: Thomas Carpentier / École Spéciale d’Architecture, L’homme, mesures de toutes choses, quarto, casa 
de banho e respectivos equipamentos para David Toole, bailarino sem pernas, e sua mulher hermafrodita, porte-
fólio de trabalho para diploma em Arquitectura, 2012  
Fonte: http://esa-paris.fr/Evenement-Laureats-du-prix-du.html?lang=fr [Acesso Setembro 28, 2013] 
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Fig. 2.77: Thomas Carpentier / École Spéciale d’Architecture, L’homme, mesures de toutes choses, habitação 
comunitária para corpos/identidades diversas, reais e fictícias, soluções arquitectónicas e de equipamentos, porte-
fólio de trabalho para diploma em Arquitectura, 2012  
Fonte: http://esa-paris.fr/Evenement-Laureats-du-prix-du.html?lang=fr [Acesso Setembro 28, 2013] 
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Fig. 2.78: Nino Repetto, ilustração com indicações dimensionais para requisitos de espaço diversos  
Fonte: Panero (1962 [1948], p. 9) 

 
 

 
 
Fig. 2.79: Nino Repetto, ilustração com indicações dimensionais para secretárias de estenógrafas (in Schroeder, 
F.N., 1951 [1948]. Anatomy for Interior Designers and How to Talk to a Client 2nd ed., New York: Whitney Pu-
blications) 
Fonte: http://thediagram.com/8_6/notethat.html [Acesso Julho 21, 2013] 
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Fig. 2.80: Nino Repetto, ilustração com as palavras my skin 
Fonte: Panero (1962 [1948], p. 54) 

 

 
 
Fig. 2.81: Julius Panero e Martin Zelnik, Anthropometric (body) measurements of most use to designers of interior 
spaces, 1979 (in Panero, J. e Zelnik, M., 1979. Human Dimension & Interior Space, New York: Watson-Guptill, 
p. 30). O tipo de representação do corpo exemplificado pela figura mantém-se ao longo do livro. 
Fonte: www.k-state.edu/udlearnsite/Lesson4.htm [Acesso Agosto 23, 2013] 
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2.7. O corpo nos objectos 

 

A construção da identidade pessoal e a dimensão comunicacional do cor-

po remetem para uma ordem de intercâmbios: para uma capacidade do cor-

po em atrair signos, por um lado, e para uma capacidade em gerá-los e em 

partilhá-los, por outro. Na relação do corpo com os objectos, algo destes se 

inscreve no corpo; e algo do corpo se inscreve, sempre, nos objectos. O cor-

po é uma fonte fulcral de inspiração na produção de todos os objectos. 

Como vimos através da teoria prostética, tal inspiração dos objectos no 

corpo é funcional e também simbólica. Por exemplo, Ramírez remete para 

esta dimensão simbólica quando, a propósito do “organicismo internacio-

nal” das décadas de 50 e 60 do século XX, se refere aos “móveis biomórfi-

cos” ou “móveis-corpo” produzidos nesse período (Figs. 2.82 e 2.83):  
 

Las	  formas flotantes de Calder y el biomorfismo de Jean Arp, por ejemplo, 
inspiraron a los numerosos diseñadores de piscinas y mesas “de riñón”, con 
patas inclinadas de sugerente suavidad. Hubo muchos muebles-cuerpo, co-
mo las sillas evocadoras de las cinturas femeninas que diseñara Arne Jaco-
bsen (aunque tuvieran los nombres más neutrales de silla-cisne, silla-huevo 
o silla-hormiga), con toda la larga secuela de acompañantes e imitadores 
(Ramiréz, 2003, pp. 75-76)74.  
 

 
 
Fig. 2.82: Carlo Mollino, cadeira, madeira arqueada e contraplacado moldado, c. 1951 
Fonte: http://www.domusweb.it/en/from-the-archive/2011/02/21/fantastico-mollino.html [Acesso Agosto 24, 2013] 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
74 T.L. – «As formas flutuantes de Calder e o biomorfismo de Arp, por exemplo, inspiraram muitos 
designers de piscinas e mesas “de reunião”, com pernas inclinadas de sugestiva suavidade. Houve 
muitos móveis-corpo, como as cadeiras evocadoras de cinturas femininas que Arne Jacobsen dese-
nhou (embora tenham sido designadas pelos nomes mais neutros de cadeira-cisne, cadeira-ovo ou 
cadeira-formiga), com toda a longa sequência de acompanhantes e imitadores». 
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Fig. 2.83: Arne Jacobsen, cadeiras Ant (Fritz Hansen), 1952, Grand Prix (Fritz Hansen), 1957, Egg (Fritz Han-
sen), 1958 [destacada] e Swan (Fritz Hansen), 1958. Recortes publicitários. 
Fonte: http://designgirl.blox.pl/2008/02/JESZCZE-O-EGG-CHAIR.html [Acesso Agosto 24, 2013] 

 

No entanto, por vezes, os atributos dos objectos mimetizam de tal modo o 

corpo que pode referir-se uma inspiração visceral – o seu paradigma está 

nas tentativas, imaginárias ou reais, de replicação antropomórfica e das ca-

pacidades físicas, sensoriais e intelectuais do corpo: nos autómatos, nos 

robôs, nos andróides, nos replicants, nos clones (Figs. 2.84 a 2.87),  
 
[Na] Galateia esculpida no marfim por Pigmalião e animada por Afrodite, 
como conta Ovídio nas Metamorfoses, sintetizando as crenças da Antigui-
dade na vida das estátuas. [N]a figura do Golem da tradição hebraica, outro 
lendário ser artificial criado a partir do barro à imagem do homem. [N]o 
homúnculo do médico alquimista Paracelso. [N]a mítica filha mecânica de 
René Descartes, Francine, e [em] todos os autómatos dos mecanicistas do 
Iluminismo. [N]a romântica, e igualmente mecânica, Olímpia de Ernst 
Hoffmann; [n]a Eva futura de Villiers de l’Isle Adam; [n]a criatura do Dr. 
Frankenstein de Mary Shelley; ou [n]a satírica e misteriosa estátua viva de 
Os Canibais de Álvaro do Carvalhal. Ou [n]as bonecas falantes de Thomas 
Edison, [n]os robota de Karel Capek e [n]a Maria artificial de Thea Von 
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Harbou e Fritz Lang em Metropolis. / Ou então [n]o Pinóquio de Carlo 
Collodi, figura tão diferente, mas igualmente imaginada como criatura arti-
ficial à imagem do Homem: o travesso boneco de madeira, talhado pelo 
“artista de génio” Geppetto a partir de um cepo animado e falante. Criatura 
que, encantada por uma intrigante Fada de cabelos azul-turquesa, se queria 
transformar num rapaz de verdade. (…) Ou [n]o Cog, ou [n]o Kismet, do 
MIT (…), versões corpo-máquina do duplo, verdadeiros robôs humanóides: 
experimentais e de investigação, expressivos e interactivos, capazes de ex-
primir “necessidades” e “estados de espírito”, de “aprender” por interacção. 
(…) [Nos] replicants do filme de Ridley Scott [Blade Runner] (…) [No] 
miúdo mecha do A.I. de Steven Spielberg (Dias, 2005, pp. 65-67)75.  

               

Tal ordem de mimese visceral, que não passa necessariamente pela  repli-

cação integral do corpo humano (Manzini, 1993 [1988]; Dias, 2005), é 

abordada por alguns autores de modo consideravelmente distinto.  

Lupton coloca a questão das trocas materiais e simbólicas entre o corpo e 

os objectos e também a questão da visceralidade de tais ligações, e seus en-

cantos, perigos e obstáculos:  

 
The substance of the body is under renovation. The arsenal of drugs, vacci-
nes,	  and mechanical replacement parts developed during the 20th century 
has been joined by the engineering of flesh itself. While living skin has be-
come a commercially manufactured product, objects and buildings have 
come to resemble natural organisms. The barriers between body and pro-
duct, self and other, nature and technology, are folding inward. The dense, 
luminous surfaces of contemporary objects – pulsing with hidden intelli-
gence or taut with potential life – can be beautiful and disturbing, divine 
and grotestque. These industrial skins may be incubating something alien. 
They could be shielding us from invisible dangers or harboring the nascent 
growth of a predatory being. Everywhere, prophylactic skins slip into the 
space between people and things,	   forming seductive planes of contact as 
well as protective barriers, screens where image replaces tactility or where 
touch triggers a visual response – points of no entry or no return (Lupton, 
2006, p. 134)76. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
75 Muito a propósito, Maldonado (1999 [1976], pp. 21-28) integra os autómatos iluministas nos seus 
“pressupostos históricos do Design Industrial”. Giedion também refere esses autómatos em Mechani-
zation Takes Command (1975 [1948], pp. 34-36). Ambos remetem a filiação de tais autómatos para 
períodos anteriores da História: Giedion recua até à Época Helenística, Maldonado até aos autómatos 
idealizados por Heron de Alexandria (séc. I d.C.). Acerca da história das criações do Homem à sua 
própria imagem vid. ainda Breton (1995) e Wood (2002).  
76 T.L. – «A substância do corpo está em renovação. Ao arsenal de drogas, vacinas e peças mecânicas 
de substituição, desenvolvidos durante o século XX, tem-se juntado a engenharia da própria carne. 
Enquanto a pele viva se tornou num produto comercialmente fabricado, objectos e edifícios tornaram-
se semelhantes a organismos naturais. As barreiras entre corpo e produto, eu e outro, natureza e tec-
nologia, estão a dobrar-se para dentro. As densas, luminosas superfícies dos objectos contemporâneos 
– pulsando com inteligência escondida ou tensas de vida potencial – podem ser belas e perturbadoras, 
divinas e grotescas. Estas peles industriais podem estar a incubar algo alienígena. Poderão estar a 
proteger-nos de perigos invisíveis ou a abrigar o nascente crescimento de uma criatura predatória. Em 
todo o lado, peles profilácticas deslizam para o espaço entre pessoas e coisas, formando sedutores 
planos de contacto, bem como barreiras protectoras, ecrãs onde a imagem substitui a tactilidade ou 



                                                             O CORPO HUMANO NA LITERATURA DISCIPLINAR DE DESIGN 

	   	   	   125	  

  
 

 
 

 
 
Fig. 2.84 [em cima]: Pierre Jaquet-Droz (1721-1790), Henri-Louis Jaquet-Droz (1752-1791) e Jean-Frédéric 
Leschot (1746-1824), La Musicienne, Musée d’Art et d’Histoire, Neuchâtel, 1774 	  
Fonte: http://www.mahn.ch/collections-arts-appliques-automates [Acesso Agosto 22, 2013] 
 
Fig. 2.85 [ao centro, à esquerda]: Fritz Lang (1890-1976), Maria artificial no filme Metropolis, longa metragem, 
153 min., mudo, Alemanha, 1927  
Fonte: http://vi.sualize.us/mlfoley/?page=6&waterflow [Acesso Agosto 5, 2013] 
 
Fig. 2.86 [ao centro, à direita]: Science University of Tokio, Hara-Kobayashi Laboratory, Second-generation face 
robot. Fotografia: Peter Menzel (1948-), 2000.	  
Fonte: http://cabinetmagazine.org/issues/14/sagan.php [Acesso Agosto 5, 2013] 
 
Fig. 2.87 [em baixo]: Ridley Scott (1937-), Replicant Rachael no filme Blade Runner, longa metragem, 117 min., 
EUA/Hong Kong/Reino Unido, 1982  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
onde o toque desencadeia uma resposta visual – pontos sem entrada ou sem retorno». O texto de Lup-
ton que citamos actualiza outro que também consultámos (2002). 
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A autora concentra-se sobretudo na analogia da “pele”, «as substance and 

metaphor in recent design practice» (Lupton, 2006, p. 122)77. A pele, no 

corpo, abre-se ao mundo, mas é também uma barreira. A “pele” nos objec-

tos possui características similares: torna os objectos transparentes ou, pelo 

contrário, opacos – relativamente ao seu uso, ao seu significado, à sua razão 

de ser.  

Bofinger mostra um universo de objectos que implicam trocas com o cor-

po marcadamente viscerais – sexuais, violentas ou, no limite, escatológicas:  
 

Blood, violence, and weapons, (…) sex and genitals, bowels, bodily fluids, 
and decay. (…) A rift is developing in the world of aesthetically designed 
everyday objects. Lamps shaped like weapons, bloody dishware, a gasmask 
as showerhead, a dildo in the form of a crucifix, a coffee cup sporting bre-
asts, jewelry made from real teeth. A myriad of morally dubious ideas are 
being translated into designed products. Is this arrogant and repulsive? Or 
is it poetic? Is it art, kitsch, parody, or irony? (Bofinger, 2011, contraca-
pa)78. 

 

É na “pele” destes objectos, de um design “superficial”, que a “escatologia” 

se exibe, ora de modo divertido, ora abjecto, bastante inconsequente (Figs. 

2.88 e 2.89).  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
77 T.L. – «como substância e metáfora na recente prática de design». «Skin is a multilayered, multi-
purpose organ that shifts from thick to thin, tight to loose, wet to dry, across the landscape of the 
body. Skin responds to heat and cold, pleasure and pain. Lacking definitive boundaries, it flows con-
tinuously from the exposed surfaces of the body to its internal cavities. It is a self-repairing, self-
replacing material whose exterior is senseless and inert while its inner layers are flush with nerves, 
glands, and capillaries. / Some contemporary designers are approaching the surfaces of products and 
buildings as similarly complex, ambiguous forms» (Lupton, 2006, pp. 122-123). 
78 T.L. – «Sangue, violência e armas, (...) sexo e órgãos genitais, vísceras, fluidos corporais, e deca-
dência. (...) A brecha propaga-se no mundo dos objectos quotidianos esteticamente projectados. Can-
deeiros em forma de armas, louça sangrenta, uma máscara de gás como chuveiro, um vibrador em 
forma de crucifixo, uma chávena de café ostentando seios, jóias com dentes reais. Uma miríade de 
ideias moralmente duvidosas estão a ser convertidas em produtos. É isto arrogante e repulsivo? Ou é 
poético? É arte, kitsch, paródia ou ironia?». 
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Fig. 2.88 [à esquerda]: Antje Gerwien / Bauhaus-Universität Weimar, The Evil, ReVital Advertising, placa de 
corte, peça única, 2005 
Fonte: http://www.zum.de/Faecher/G/BW/Landeskunde/rhein/kultur/museen/blmka/ausst/design/schneidebrett.htm [Acesso Agos-
to 2, 2013] 
 
Fig. 2.89 [à direita]: Antonio Murado (1964-), Salome (Sargadelos para o New Museum, New York), serviço de 
café, porcelana, 2007  
Fonte: http://www.whokilledbambi.co.uk/tag/blood/page/3/ [Acesso Agosto 2, 2013] 

 

Cogdell (2003; 2004) recua até aos designers do streamline americano da 

década de 30 do século XX, criticamente lembrando o modo como conside-

raram os objectos que projectaram – enquanto “estilizados ou depurados 

corpos” –, evocando a eugenia:  

 
By aligning themselves with eugenicists in their shared role as the chief 
agents of evolutionary progress, and by approaching products as bodies in 
need of the same types of reforms as those promoted by eugenic ideology, 
streamline designers exhibited their faith in contemporary science, techno-
logy, and their own newfound profession to serve as the true progenitors of 
an orderly future world (Cogdell, 2003, p. 53)79. 
 

A autora ilustra a relação do streamline com os ideais eugénicos, por exem-

plo, através do modo como Walter Dorwin Teague (1883-1960), Donald 

Deskey (1894-1989), Raymond Loewy (1893-1986), Henry Dreyfuss, Eg-

mont Arens (1889-1966) ou George Sakier (1897-1988) consideraram o 

corpo da mulher, quando em 1939 responderam ao apelo da revista Vogue 

para desenhar um vestido para “a mulher do futuro”: todos apresentaram 

visões de corpos perfeitos: semi-desnudados ou pragmáticos e eficientes 

(Cogdell, 2003, pp. 36-37; 2004, pp. 41-42). Neste contexto, por exemplo, 

Deskey declarou: «Medical Science will have made her body Perfect. She’ll 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
79 T.L. – «Alinhando-se com os eugenistas no papel compartilhado de principais agentes do progresso 
evolucionário, e abordando os produtos como corpos, na necessidade de fixar os mesmos tipos de 
reformas, como as promovidas pela ideologia eugénica, os designers do streamline exibiram a sua fé 
na ciência contemporânea, na tecnologia, e na sua recém-descoberta profissão, para servirem de ver-
dadeiros progenitores de um ordenado mundo futuro». 
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never know obesity, emaciation, colds in the head, superfluous hair, or a bad 

complexion – thanks to a controlled diet, controlled basal metabolism. Her 

height will be increased, her eyelashes lengthened – with some X-hormone» 

(Deskey apud Cogdell, 2003, p. 37)80. As propostas destes autores (Figs. 

2.90 e 2.91) podem ler-se como corpos-paradigma relativamente à produção 

dos seus objectos. Estas ou outras representações idealizadas do corpo: o 

Transparent Man do Dr. Bruno Gebhard (1899-1981), que esteve exposto 

num biorama no Hall of Man / Hall of Public Health de Arens na New York 

World’s Fair (1939-1940), ou a figuração homóloga que acima dele pairava 

«a huge, classical, blond, Christ-like male of Nordic type, ascending into 

heaven» (Cogdell, 2004, pp. 121-122)81 (Fig. 2.92); ou as figurações ideali-

zadas do “homem médio” (Cogdell, 2004, pp. 190-216). Mesmo a propósito 

do (G.I.) Joe82 e Josephine de Dreyfuss, Cogdell nota:  

 
Joe and Josephine (…) were based upon a range of numerical figures and 
proportions (not upon a single “norm”), for Dreyfuss realized that designed 
products needed to fit the wide variety of people who might use them. This 
more realistic and balanced approach on Dreyfuss’s part, however, did not 
evidence a complete rejection of the notion of the human “ideal,” for as the 
text beneath his illustration of Joe in 1900 and 2000 indicated, Dreyfuss 
thought that by the year 2000 Joe and Josephine might be producing “a race 
of Greek gods and Amazons” (Cogdell, 2004, p. 203)83 (Fig. 2.93). 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
80 «A Ciência Médica terá feito o seu corpo perfeito. Ela nunca conhecerá a obesidade, o emagreci-
mento, dores de cabeça, cabelo supérfluo, ou problemas de pele – graças a uma dieta controlada, e ao 
controlo do metabolismo basal. A sua altura aumentará e as suas pestanas ficarão mais alongadas – 
com um pouco de hormonas X». 
81 T.L. – «um enorme, clássico, loiro, crístico homem de tipo nórdico, ascendendo ao céu». 
82 Cogdell (2004, p. 202) refere Joe como G.I. Joe, mas é o próprio Dreyfuss (2003 [1955], p. 30) que 
cunha a designação, por referência aos soldados americanos.  
83 T.L. – «Joe e Josephine (...) foram baseados numa série de figuras numéricas (não numa única 
“norma”), porque Dreyfuss percebeu que os produtos necessitavam de ajustar-se à grande variedade 
de pessoas que os podiam usar. Esta abordagem mais realista e equilibrada de Dreyfuss não evidenci-
ou, contúdo, uma rejeição completa da noção de ser humano “ideal”, pois como no texto abaixo da 
sua ilustração de Joe em 1900 e 2000, Dreyfuss pensou que até ao ano 2000 Joe e Josephine poderiam 
produzir “uma raça de deuses Gregos e Amazonas”». 
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Fig. 2.90 [à esquerda]: Henry Dreyfuss, proposta de vestido para “a mulher do futuro”, 1939 (in Vogue, Fevereiro 
1, 1939) 
Fonte: http://blogs.smithsonianmag.com/paleofuture/2012/12/grandpa-jetson-is-way-cooler-than-grandpa-simpson/ [Acesso Julho 
16, 2013] 
 
Fig. 2.91 [à direita]: Raymond Loewy, proposta de vestido para “a mulher do futuro” 1939 (in Vogue, Fevereiro 1, 
1939) 
Fonte: http://www.raymondloewy.org/gallery/fash_black.html [Acesso Julho 16, 2013] 

 

 
 
Fig. 2.92: Bruno Gebhard, o Transparent Man [em baixo, à esquerda] e a representação homóloga de tipo nórdico 
[dominante], biorama no Hall of Man / Hall of Public Health, New York World’s Fair, 1939-1940 
Fonte: Cogdell (2004, p. 122) 
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Fig. 2.93: Henry Dreyfuss, 1900 A.D., 2000 A.D., How fast are we growing?, 1966 (in Dreyfuss, H., 1967. De-
signing for People New ed., New York: Paragraphic Books). Na legenda [em baixo, à direita] lê-se: «These charts 
cover a century in time – with a prognosis for the year 2000 A.D. Joe grows 3 inches and his weight increases 
more than 25 pounds; Josephine grows 2.8 inches, and perhaps to her annoyance, adds 171/2 pounds. / But their 
appearance does not suffer, for the additional leisure available permits them to exercise and could produce a race 
of Greek gods and Amazons».  
Fonte: Dreyfuss (2003 [1955], pp. 266-267) 

 

Os objectos de Design de Produto – “objectos-corpo” – referenciados por 

Ramírez, Lupton, Bofinger e Cogdell não são, obviamente, corpo em termos 

literais. Porém, novos objectos como pele ou outros órgãos artificiais, pode-

rão traçar um outro percurso; caminho, por exemplo, ficcionalmente apon-

tado pelo cineasta David Cronenberg (1943-), nos objectos-carne (os game 

pod) de eXistenZ (1999), filme onde tais objectos vivos se fundem, literal-

mente, com o corpo através do “jogo” (Fig. 2.94), como nota Cassagnau:  
 
Dans les films de Cronenberg (Vidéodrome,	  eXistenZ), la mise en exergue 
de la surface des objets souligne des zones	  de passage entre l’espace inté-
rieur et l’espace extérieur, en qualifiant des	  formes en devenir. Dans eXis-
tenZ le “game pod” du jeu vidéo est	  vivant; il constitue une méta-chair en 
devenir communiquant avec	  l’intérieur du corps (Cassagnau, 1999, p. 43)84. 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
84 T.L. – «Nos filmes de Cronenberg (Videodrome, eXistenZ), o destaque na superfície dos objetos 
sublinha zonas de passagem entre o espaço interior e o espaço exterior, ligando formas em devir. Em 
eXistenZ o “game pod” do videojogo está vivo; constitui uma meta-carne em devir comunicante com 
o interior do corpo». 
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Fig. 2.94: David Cronenberg, relação empática e imersiva das personagens com o game pod e com o “jogo” em 
eXistenZ, filme de longa metragem, 97 min., Canadá/Reino Unido, 1999  
Fontes: http://www.movingimagesource.us/articles/they-came-from-within-20120120 [Acesso Agosto 2, 2013], 
http://www.filmindex.hu/common/images/movies/5/4605/2009042415450102.jpg 
[Acesso Agosto 2, 2013] 

 

Por ora, a evocação visceral do corpo nos objectos de Design de Produto 

continua, sobretudo, simbólica, metafórica.  

Escatologia aplicada? Objectos eugénicos? Objectos de carne viva?  

Pelo menos será possível responder sim à seguinte questão colocada por 

Lupton: «Is it possible for design to speak about the darker sides of human 

experience?» (Lupton, 2006, p. 122)85. 

	  

	  

2.8. O corpo como objecto de design 
 

O lado negro da experiência humana continua latente quando se passa da 

possibilidade de um objecto de produção humana se tornar “corpo” para a 

possibilidade do corpo se tornar num objecto tecnicamente manipulado co-

mo um produto, com fins eugénicos ou outros.  

A partir de possibilidades tecnológicas actuais e das suas potencialidades 

futuras – informáticas, biomecânicas, genéticas, biotecnológicas e nanotec-

nológicas – alguns artistas têm insistido na possibilidade de transformações 

radicais, usando por vezes os seus próprios corpos como material de trans-

formação, servindo de representações modelares para um corpo actual ou 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
85 T.L. – «É possível, em design, falar-se acerca dos lados mais negros da experiência humana?». 
«We expect other forms of artistic expression – literature, film, drama, painting, music – to give voice 
to a full range of emotions. The demeanor of the fine arts is not incessantly happy and humorous; it 
sometimes shows rage, despair, fear, or anxiety. Designers, however, are trained, in general, to paint a 
happy face across the surfaces of life, serving as publicists for an endless supply of optimism and 
utility» (Lupton, 2006, p. 122).	  
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futuro. Tais são os casos de Stelarc (1946-), que propõe um corpo-cyborg 

(Fig. 2.95 e 2.97), de Orlan (1947-), que recorre frequentemente à cirurgia 

plástica (Fig. 96), ou de Natasha Vita-More (1950-), que propõe uma revi-

são integral do corpo e das suas funções e, logo, do ser humano (Fig. 2.98    

e 2.99). 

Tal temática, não passa completamente despercebida aos designers, bem 

como aos discursos da Teoria e da Crítica de Design, e em particular de  

Design de Produto.  

 

 
 
Fig. 2.95 [à esquerda]: Stelarc, Third Hand, mãos a escrever a palavra evolution, performance, Maki Gallery, 
Tokyo, 1982. Fotografia: Keisuke Oki.  
Fonte: http://stelarc.org/media/lightbox/data/images/9.jpg [Acesso Agosto 3, 2013] 
 
Fig. 2.96 [à direita]: Orlan, Omnipresence, sétima cirurgia plástica, performance, New York, 1993	  
Fonte: http://histart3.blogspot.pt/2013/02/orlan-est-une-artiste-plasticienne-nee.html [Acesso Agosto 3, 2013] 

 
 

 
 
Fig. 2.97: Stelarc, Ping Body, an internet actuated & uploaded performance, diagrama, 1997-1998 
Fonte: http://stelarc.org/media/lightbox/data/images/17.jpg [Acesso Agosto 3, 2013] 
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Fig. 2.98: Natasha Vita-More, Primo Posthuman, conceito, 1999-2011 
Fonte: http://archimorph.com/2011/01/23/primo-post-human-trans-humanist-culture/ [Acesso Julho 11, 2013] 

 

 
                             
Fig. 2.99: Natasha Vita-More, Transhuman Tree of Future Human Self trough Arts / Science / Technology, dia-
grama  
Fonte: http://www.natasha.cc/transhumantree.htm [Acesso Julho 11, 2013] 

 

A possibilidade de transformação do corpo (lato sensu) faz parte da con-

dição humana e reenvia para o que o corpo, aprioristicamente, tem de técni-

co e de cultural. Recordando Marcel Mauss (1872-1950) e o seu texto semi-

nal As Técnicas do Corpo, o qual Highmore (2009, pp. 73-87) integra na sua 

colectânea de estudos culturais em Design, o corpo é um lugar de técnicas. 
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O texto do reconhecido sociólogo e antropólogo, entende o corpo como um 

natural objecto técnico, ou natural instrumento, e logo, segundo Highmore, 

é um lugar apriorístico de processos de design, de “design pré-objectos” ou 

de “design corporal”, ou seja, um lugar de acções aculturadas:  
 
When we help a child learn to walk, or when we learn to swim (to uses 
Mauss favoured example), or when we start spoon-feeding a baby, we are 
entering into design processes (…) From a body-design perspective the abi-
lity to squat – which most small children everywhere can do, but which 
most adults in chair-dominated societies lose – is preferable to the ability to 
sit. Squatting is more practical, it is self-sufficient and suggests a higher 
degree of affordance for the design body (after all squatting doesn't preclu-
de the ability to sit, whereas sitting often results in the inability to squat) 
(Highmore, 2009, p. 73)86. 
 

As capacidades técnicas do corpo conduzem às possibilidades técnicas 

para a sua transformação literal. Alguns autores deram-se conta desta poten-

cial transformação, no âmbito da Teoria e da Crítica de Design. Fortunati, 

Katz & Riccini (2003) propõem uma reflexão multi e interdisciplinar acerca 

das relações entre o corpo humano e a tecnologia, nomeadamente sobre as 

consequências do seu impacto no corpo, num momento em que a tecnologia 

e outras forças sociais para este convergem. Nela integram o Design de Pro-

duto enquanto disciplina que projecta objectos (técnicos, tecnológicos, cul-

turais) relacionáveis com o corpo, a par de áreas disciplinares tão diversas 

como o Design de Moda, a Inteligência Artificial, a Biotecnologia, a Histó-

ria da Arte, a Estética, a Semiótica, a Epistemologia, a Antropologia, a So-

ciologia, a Medicina e a Matemática: 

 
The body (…) seems to be fleeing from itself, because activity – the pro-
duction of objects by the body – is a way for the body to possess itself in 
things, on the one hand, and to reveal the latent possibilities of things, on 
the other. For this reason, there is much of our bodies in technology; just as 
there is much technology in our bodies. / So the body is an entity with a 
high natural and cultural dynamics. […] The aim [is] to understand the 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
86 T.L. – «Quando ajudamos uma criança a aprender a andar, ou quando aprendemos a nadar (para 
usar o exemplo preferido de Mauss), ou quando começamos a alimentar um bebé com uma colher, 
entramos em processos de design (...) De uma perspectiva corpo-design a capacidade de agachar – 
que a maioria das crianças pequenas por toda a parte pode praticar, mas que a maioria dos adultos nas 
sociedades dominadas pela cadeira perdeu – é preferível à capacidade de sentar. Agachar é mais prá-
tico, é auto-suficiente, e sugere um grau mais elevado de affordance para o design corporal (afinal 
agachar não impede a capacidade de sentar, enquanto sentar muitas vezes resulta na incapacidade de 
agachar)». 
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trends in communication technologies, fashion, design, and art and their 
impact on the body; what people gain and / or lose from this technological 
invasion of the body; what the possible risks are (anomie, loss of identity, 
strategies of social and individual control); and, finally, what the body itself 
is communicating (Fortunati, Katz & Riccini, 2003, p. 2, 6)87. 

 

Na obra editada por estes autores, Maldonado (2003) sublinha a necessi-

dade de uma indagação ética em torno do corpo. Sem se reportar directa-

mente ao Design Industrial (hoje diz-se Design de Produto), o reputado teó-

rico de Design Industrial refere-se ao corpo remetendo para o conceito de 

prótese (estando, portanto, o Design de Produto, obviamente implicado). O 

autor refere-se, sobretudo, às próteses tecnológicas que potenciam cada vez 

mais o corpo – performativa, terapêutica ou cognitivamente –, apelando pa-

ra uma reflexão ética acerca dos artifícios que o violentam. Sem renegar o 

processo de artificialização do corpo, Maldonado pondera antes sobre a sua 

aceleração – notória nas possibilidades de integração de dispositivos micro-

electrónicos, na acção da engenharia genética, na reprodução assistida ou no 

uso de drogas psicotrópicas –, criticando as visões mais radicais do “corpo 

prostético”: as concepções pós-humanas – as visões exacerbadas de fé ou de 

desdém pelo corpo –, quer impliquem um re-design idealizado (do corpo), a 

constituição de um cyborg ou de um substituto (do corpo):  

 
In the final analysis the body has always been artificialized, because in one 
way or another the body has always been subject to the influence of culture. 
Therefore there is nothing new about the assumption that artificialization 
has played, and continues to play, a decisive role in the strategies of design 
(or redesign) of our bodies, strategies destined on an individual and collec-
tive level to meet evolutionary and environmental challenges. What is new, 
however, is the very high degree of artificialization that the body is achie-
ving in our time. […] Although the theories of (…) modern “despisers of 
the body” may have (…) morally and politically abhorrent implications, 
this does not mean that the theme of the relationship between the body and 
technology is unimportant. To the contrary, it is crucial in hypermodern so-
ciety. The problem is not the defense to the bitter end of the natural sacre-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
87 T.L. – «O corpo (...) parece fugir de si próprio, porque a atividade – a produção de objetos pelo 
corpo – é uma maneira do corpo se possuir a si mesmo nas coisas, por um lado, e para revelar as pos-
sibilidades latentes das coisas, por outro. Por esta razão, há muito dos nossos corpos na tecnologia; 
assim como há muita tecnologia nos nossos corpos. / Assim, o corpo é uma entidade com uma eleva-
da dinâmica natural e cultural. [...] O objetivo [é] compreender as tendências nas tecnologias da co-
municação, na moda, no design e na arte, e o seu impacto sobre o corpo; o que as pessoas ganham 
e/ou perdem com esta invasão tecnológica do corpo; quais os possíveis riscos que se coloccam (ano-
mia, perda de identidade, estratégias de controlo social e individual); e, finalmente, que o próprio 
corpo está em comunicação». 
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dness of the body, in the belief that moments of functional convergence 
between the body and the technical cannot exist (after all, they have always 
existed) (Maldonado, 2003, p. 16, 19)88. 
 

O autor  defende uma visão humanista do corpo, o regresso a um certo an-

tropocentrismo; não numa perspectiva que obscureça o conhecimento, mas 

que garanta a nossa condição humana; propondo uma aproximação ao corpo 

concreto, de todos os dias, ao corpo que “somos” –  corpo necessariamente 

moldado pelo meio e, necessariamente, por meio de extensões artificiais:  
 
A human body is not an abstraction, but the concrete, everyday body that 
each of us occupies in a given historical moment. The human body has be-
en our body for millennia, since the emergence of Homo sapiens sapiens. 
Certainly it is a temporary, vulnerable, imperfect body; a body never at pe-
ace with itself, constantly torn by conflicting experiences; a body that is a 
source of pleasure, but also of suffering; a body we love, and sometimes do 
not love; a body we wish were everlasting, but we know to be ephemeral. / 
Our body is not, as is commonly believed, what we have. It is – whether we 
like it or not – what we are. For this reason, and others, the defense of our 
body is, logically speaking, an obligatory choice. My perspective is that it 
is worth trying to ensure the continuation of the human species. […] I am 
not suggesting that, out of principle, we should exclude prehuman and pos-
thuman worlds from scientific and philosophical study, worlds in which we 
humans, as a species, have been or will be absent. Nothing could be more 
irrelevant to my way of thinking than the obtuse anthropocentrism that for 
centuries obstructed the development of knowledge in every fields. (…) 
But I am convinced that a certain amount – a very small dose – of the old 
anthropocentrism might help restore our hopes regarding the fate of our 
body, and therefore of our humana conditio, at a time when the gloomiest 
prophecies about its future are tending to capture the attention of a growing 
audience. / All things considered, anthropocentrism contains a nucleus of 
good sense, which it could be useful to recover in the face of the excesses 
of antianthropocentrism (Maldonado, 2003, p. 18, 21)89. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
88 T.L. – «Em última análise, o corpo foi sempre artificializado porque, de um modo ou de outro, 
esteve sempre sujeito à influência da cultura. Portanto, não há nada de novo relativamente à pressupo-
sição de que a artificialização desempenhou, e continua a desempenhar, um papel decisivo nas estra-
tégias de design (ou de re-design) dos nossos corpos; estratégias destinadas, a nível individual e cole-
tivo, a enfrentar desafios evolutivos e ambientais. O que é novo, no entanto, é o elevado grau de arti-
ficialização que o corpo está a atingir no nosso tempo. [...] Ainda que as teorias dos (...) modernos 
“desprezadores do corpo” possam ter (...) implicações morais e politicamente abomináveis, isso não 
significa que o tema da relação entre o corpo e a tecnologia não seja importante. Pelo contrário, é 
crucial na sociedade hipermoderna. O problema não é a defesa, até ao amargo fim, da sacralidade 
natural do corpo, na crença de que os momentos de convergência funcional entre o corpo e o técnico 
não existam (afinal, sempre existiram)». O sublinhado é do autor. 
89 T.L. – «Um corpo humano não é uma abstração, mas sim o corpo concreto, de todos os dias, que 
cada um de nós ocupa num dado momento histórico. O corpo humano tem sido o nosso corpo desde 
há milénios, a partir do surgimento do Homo sapiens sapiens. É certamente um corpo temporário, 
vulnerável, imperfeito; um corpo nunca em paz consigo próprio, constantemente dilacerado por expe-
riências conflituosas; um corpo que é uma fonte de prazer, mas também de sofrimento; um corpo que 
amamos, e que por vezes não amamos; um corpo que desejamos que seja eterno, mas que sabemos ser 
efémero. / O nosso corpo não é, como habitualmente se acredita, o que temos. É – gostemos disso ou 
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Por seu turno, Bürdek (2005 [1991], pp. 425-432), situando-se em pleno 

campo da Teoria e da História do Design de Produto, refere-se igualmente 

ao corpo a propósito dos novos contextos tecnológicos, posteriores ao ad-

vento da microelectrónica, não enveredando por uma crítica ou reflexão éti-

ca, antes por uma apresentação de possibilidades relativas ao impacto das 

novas tecnologias no corpo e, por consequência, no Design de Produto. Se a 

microelectrónica configurou uma Era Digital, em que ainda vivemos, esta-

remos agora na iminência da passagem para outro paradigma – para uma 

Era Biológica, de que já há indícios que se direccionam para o corpo, mais 

do que para produtos. O impacto da microelectrónica nos objectos de De-

sign de Produto estava bem estabelecido: miniaturização, ecrãs, interfaces 

visuais e tácteis, interactividade. Estaremos agora perante a possibilidade de 

assistir à migração deste processo tecnológico – na sua evolução e transfor-

mação – para o corpo, elidindo os objectos. O corpo está a tornar-se no su-

premo objecto de fascínio tecnológico:  
 
Researchers have started exploring biological computer systems,	   whose 
structure may one day resemble human DNA. If they should come to exist, 
they will shift the emphasis back to analog solutions. (…) Some even talk 
of paradigm shifts, and design in the twentieth century can certainly be said 
to have changed course several times – just think of the linguistic turn, the 
semantic turn, and the visual turn. Developments in the twenty-first century 
promise to be even more spectacular as the focus moves to human beings: a 
“biological era” is in sight. Peter Sloterdijk, a German philosopher and me-
dia theorist who teaches at the State Academy for Design in Karlsruhe, 
even now speaks of the new anthropotechnologies, for what is at stake is 
the human organism. Attempts at cloning animals have been successful, 
and the last barrier began to crumble when the human genome was deco-
ded. Human engineering is the new battleground. The human body is under 
attack on various fronts, with science leading the charge. (…) While the in-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
não – o que somos. Por esta razão, e por outras, a defesa do nosso corpo é, logicamente, uma escolha 
obrigatória. Na minha perspectiva, vale a pena tentar garantir a continuação da espécie humana. [...] 
Não sugiro que, por princípio, devamos excluir os mundos pré-humanos e pós-humanos dos estudos 
científicos e filosóficos, mundos de que nós, seres humanos, como espécie, estivemos ou vamos estar 
ausentes. Nada pode ser mais irrelevante, na minha maneira de pensar, do que o obtuso antropocen-
trismo que, durante séculos, obstruíu o desenvolvimento do conhecimento em todos os campos. (...) 
Mas estou convencido de que uma certa quantidade – uma dose muito pequena – do velho antropo-
centrismo pode ajudar a restaurar as nossas esperanças relativamente ao destino do nosso corpo e, 
portanto, da nossa humana conditio, num momento em que as profecias mais sombrias sobre o seu 
futuro tendem a captar a atenção de um público cada vez maior. / Tudo considerado, o antropocen-
trismo contém um núcleo de bom senso, que poderá ser útil para recuperar dos excessos do anti-
antropocentrismo». Os sublinhados são do autor. 
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fluence of postmodernism in the 1980s and 1990s generated a strong orien-
tation on products, the dawn of the twenty first century brought a new fas-
cination with the human body (Bürdek, 2005 [1991], p. 426)90.  
 

No processo de deslocalização de atenções dos objectos para o corpo, o au-

tor assinala uma progressão (Bürdek, 2005 [1991], p. 427-432): primeiro 

uma migração dos objectos e respectivos dispositivos microelectrónicos pa-

ra as imediações do corpo, com os wearables (wearable electronics / wea-

rable technologies); depois para o interior do corpo, com os implantes; con-

duzindo ao corpo cyborg: «popularly known as cyborgs, cybernetic orga-

nisms are suspended between the natural and the artificial – part human, 

part machine. They fulfill humankind’s long-cherished dream of altering 

and extending its limited abilities» (Bürdek, 2005 [1991], p. 429)91; e, con-

sequentemente, ao “design humano”:  
 
What will the twenty-first century bring? Speculation was rife after the de-
coding of the human genome (DNA) in the year 2000. The industrial age is 
finally nearing its end and the biotechnical age is at the door. A combinati-
on of genetic research and informatics (bioinformatics) will entail totally 
new challenges for design.	  The cultivation of human organs will make the 
human body an object to be designed. Cloning Dolly the sheep in 1997 was 
only the beginning; in 2003 Italy followed suit with the filly Prometea. Pri-
vate eugenics will also offer a field of activity for designers, as the themes 
of “semantic” or “aesthetic” added value are addressed in the brave new fu-
ture world of human design (Bürdek, 2005 [1991], p. 431)92.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
90 T.L. – «Os investigadores começaram a explorar sistemas para computadores biológicos, cuja es-
trutura pode um dia assemelhar-se a DNA humano. Se vierem a existir, enfatizarão de novo soluções 
analógicas. (...) Há até quem refira mudanças de paradigma, e pode dizer-se, por certo, que o design 
no século XX mudou de rumo várias vezes – basta pensar na linguistic turn, na semantic turn, e na 
visual turn. Os desenvolvimentos no século XXI prometem ser ainda mais espetaculares, quando o 
foco se move para os seres humanos: a “era biológica” está à vista. Peter Sloterdijk, um filósofo ale-
mão e teórico dos média que lecciona na Academia Estadual de Design, em Karlsruhe, mesmo agora, 
fala de novas antropotecnologias, porque o que está em jogo é o organismo humano. As tentativas de 
clonagem de animais têm sido bem sucedidas, e a última barreira começou a desintegrar-se quando o 
genoma humano foi descodificado. A engenharia humana é o novo campo de batalha. O corpo huma-
no está sob ataque em várias frentes, com a ciência na liderança. (...) Se a influência do pós-
modernismo, nos anos de 1980 e 1990, gerou uma forte orientação para produtos, a aurora do século 
XXI trouxe um novo fascínio pelo corpo humano». 
91 T.L. – «popularmente conhecidos como cyborgs, os organismos cibernéticos estão suspensos entre 
o natural e o artificial – parte humanos, parte máquinas. Eles realizam o sonho, há muito acalentado 
pela humanidade, de alterar e ampliar as suas capacidades limitadas». 
92 T.L. – «O que nos trará o século XXI? A especulação foi abundante depois da descodificação do 
genoma humano (DNA) no ano 2000. A era industrial está próxima do seu fim e a era biotécnica está 
à porta. Uma combinação de pesquisa genética e informática (bio-informática) implicará desafios 
completamente novos para o design. O cultivo de órgãos humanos fará do corpo humano um objecto 
a projectar. A clonagem da ovelha Dolly em 1997 foi apenas o começo; em 2003 a Itália seguiu o 
exemplo com a potra Prometea. A eugenia privada oferecerá também um campo de actividade para os 
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Perante este cenário, terá o Design de Produto de recentrar, forçosamente, 

o seu foco dos objectos para o corpo? De que modo deve ou pode suceder 

tal deslocação de propósitos? São questões que ficam no ar quando lemos a 

citada passagem (final) na última edição do livro-referência de Bürdek. 

Questões às quais alguns designers têm tentado responder, especulativamen-

te ou criticamente, sobretudo através de propostas conceituais: Marc Beh-

rens (1970-) propõe novas soluções funcionais para o corpo, explorando as 

possibilidades dos implantes subcutâneos (Fig. 2.100); Susana Soares 

(1977-) especula sobre o aumento das capacidades da percepção humana, 

propondo o desenvolvimento de novos órgãos como sensores complementa-

res (Fig. 2.101); Michael Burton (1977-) prefere reflectir acerca das conse-

quências distópicas da manipulação do corpo pelas nanotecnologias, nome-

adamente sobre a exploração de alguns corpos, para o incremento de outros, 

em novos rituais de beleza (Fig. 2.102). 

 

 
 
Fig. 2.100 [à esquerda]: Marc Behrens, Vorlesefinger / The Reading Finger, conceito 
Fonte: Bürdek (2005 [1991], p. 430) 
 
Fig. 2.101 [à direita]: Susana Soares / Royal College of Art, Design Interactions Department, New Organs of 
Perception, Genetic Trace, conceito, 2006-2007 
Fonte: http://www.susanasoares.com/index.php?id=77 [Acesso Agosto 3, 2013] 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
designers, assim como será abordado o valor acrescentado da “semântica” ou da “estética” no admi-
rável futuro mundo novo do design humano». 
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Fig. 2.102: Michael Burton / Royal College of Art, Design Interactions Department, Future Farm, Nanotopia, 
conceito, vídeo, 2006-2007 
Fonte: http://www.michael-burton.co.uk/HTML/nanotopia.htm [Acesso Agosto 3, 2013] 

 

Considerando, por um lado, a inevitabilidade do processo de aculturação 

e artificialização do corpo e, por outro, a radicalização desse processo, sem-

pre passível de reflexão ética, cabe ainda referir que tais temas relativos ao 

corpo – entendido enquanto “objecto” transformável por relação, ou por hi-

bridação, com o ambiente artificial – têm tido maior fortuna teórica e crítica 

em outras áreas de projecto, nomeadamente na Arquitectura93. Atente-se nas 

interrogações a que procede Teyssot, as quais pensamos serem também 

aplicáveis às relações do corpo com artefactos, i.e. passíveis de maior apro-

fundamento pela Teoria e pela Crítica de Design de Produto:  
 
Seguindo a rejeição da teoria clássica, que procurava a imitação das pro-
porções do corpo humano na arquitectura, como é possível repensar as re-
lações entre o corpo e ambiente construído? A partir de agora, torna-se ur-
gente questionar as relações dinâmicas entre os constituintes do corpo e o 
mundo. “Há” um corpo? É uma propriedade ou instrumento? “Temos” um 
corpo? O que é “um” corpo? Habitamos o corpo? Como interagem corpo e 
cérebro com o mundo? Como tal, é necessário começar por examinar as di-
versas teorias do corpo para se compreender como pode interagir com a 
concepção do ambiente, construído ou não, e também com as noções de 
projecto arquitectónico (Teyssot, 2010 [2007], p. 159). 
 

A interdependência do corpo com o ambiente – e, logo, também com os 

objectos artificiais, com os quais lidamos com o mundo – implica, per si, 

transformações do corpo. Teyssot (2010 [2007]) regista uma série de teorias 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
93 Facto, porventura, justificável por razões históricas, uma vez que «parecem irrefutáveis as ligações 
históricas, directas e contínuas, entre a arquitectura e o corpo, estabelecidas quer analogicamente quer 
na realidade, desde o vitruvianismo até ao mecanicismo do século XVII, ao sensualismo do século 
XVIII, ao organicismo do século XIX e às máquinas celibatárias e às máquinas-de-habitar do século 
XX» (Teyssot, 2010 [2007], p. 159). 
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que apontam para uma relação ou hibridação do corpo com o meio e para 

uma consequente “mutação”.  

As teorias do “corpo sem órgãos” e dos “órgãos sem corpo” (Teyssot, 

2010 [2007], pp. 259-262) têm origem no pensamento dos filósofos Gilles 

Deleuze (1925-1995) e Félix Guattari (1930-1992) e referem-se, resumida-

mente, a uma concepção fragmentada do corpo, aberta a todas as possibili-

dades: de ligações, de cisões e de reversões entre corpos, objectos, máqui-

nas, estruturas e ambientes; entre o corpo e o meio, o interior e o exterior, o 

uno e o múltiplo, etc.:  

 
Emergem (…) duas hipóteses – distintas mas relacionadas – de fragmenta-
ção do corpo. A primeira é definida pela formulação órgão-sem-corpo. Este 
órgão está liberto e pode ser vendido como mercadoria, como também pode 
ser enxertado num outro corpo, noutro organismo, vivo ou não, seja mecâ-
nico, biológico, ou computacional. (…) A segunda hipótese define o corpo-
sem-órgãos. O corpo torna-se liberto, libidinal, desejante. Seria incessan-
temente atravessado por experiências efémeras que dão nascimento a efei-
tos vitais induzidos: tacto e contacto, sensação e vibração, amaciar e tocar, 
carícia e fricção, prazeres efémeros e satisfações momentâneas, fluxos e 
descargas (Teyssot, 2010 [2007], p. 262). 
 

A teoria dos “cyborgs” (Teyssot, 2010 [2007], pp. 269-271) refere-se à 

figura homónima, teorizada por autores como a filósofa de ciência e tecno-

logia Donna Haraway (1944-) enquanto novo paradigma, ou alternativa, pa-

ra o corpo, derivando da evolução tecnológica “inscrita” no corpo. Figura 

híbrida, será o resultado de trocas e de uma indistinção de fronteiras muito 

presente: «parece que hoje as dicotomias, para além daquela de organis-

mo/máquina,	  podem ser postas em questão pela cultura cyborg – por exem-

plo, espírito/corpo, animal/humano, público/privado, natureza/cultura, mas-

culino/feminino, primitivo/civilizado, virtual/real» (Teyssot 2010 [2007], p. 

270).  

A teoria “ecotécnica” (Teyssot, 2010 [2007], pp. 271-273) que o autor re-

porta, fundamentalmente, ao filósofo Jean-Luc Nancy (1940-), também 

pressupõe uma diluição de fronteiras: num mundo “ecotécnico” – o nosso –, 

somos, a priori, uma espécie de cyborgs, uma vez que a dimensão técnica 

está sempre presente. 
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Outras teorias revistas por Teyssot apontam para um corpo articulado, 

transformado ou potenciado pelo meio, advertindo para alguns perigos e pa-

ra a vulnerabilidade do corpo. A teoria do “body-building” (Teyssot, 2010 

[2007], pp. 263-265), à qual aludimos94, assinala a possibilidade (a ameaça) 

do corpo tornar-se em coisa puramente mecânica, por via de uma domesti-

cação high-tech excessiva. A teoria da “incorporação” (Teyssot, 2010 

[2007], p. 265-269) remete para a presença do corpo na Arte, nomeadamen-

te na Arte contemporânea, e mostra a «vulnerabilidade do corpo em si» 

(Teyssot, 2010 [2007], p. 269). Finalmente, a teoria das “esferas” (Teyssot, 

2010 [2007], pp. 273-275) – que se refere a um corpo progressivamente en-

volvido por “bolhas” ou “esferas” técnicas, extensivas ou protectoras: «o 

meio ambiente é desenhado pela sobreposição de diferentes esferas: pele e 

invólucros epiteliais, coisas e ferramentas, terra e fogo, ar e água, luzes        

e nuvens, climas e tempo atmosférico, aparelhos e máquinas, interfaces de 

media. É realmente uma coisa atmo-esférica» (Teyssot, 2010 [2007], p. 274) 

– aponta, num sentido, para uma exteriorização e extensividade do corpo 

mas, no sentido oposto, para a sua imensa fragilidade no centro das         

“esferas” 95.  

 
De forma a compreender completamente a nova condição de um espaço hí-
brido,	  devemos lidar com a situação do nosso “corpo” na sociedade. Já não 
parece possível basearmo-nos nas oposições metafísicas, tradicionais e fa-
laciosas tais como interior/exterior, órgão/função, porque a introdução das 
tecnologias digitais esbateu essas distinções. Em debate, então, haveria pro-
jectos que reconstroem as várias pregas que os nossos corpos tecem com o 
mundo. / A tarefa urgente que a arquitectura tem de assumir, portanto, é a 
de definir e imaginar um ambiente não apenas para corpos naturais, mas 
para corpos projectados para o exterior de si próprios, ausentes e extáticos, 
através dos seus sentidos ampliados tecnologicamente. Longe de assimilar 
a ferramenta com o corpo de acordo com a tradição mecanista do dualismo 
cartesiano, devemos conceber ferramenta e instrumento como uma espécie 
de segundo corpo, incorporado em e ampliando os nossos poderes corpo-
rais. / Torna-se então possível, se não mesmo necessário inverter logica-
mente os termos das proposições tradicionais sobre a tarefa da arquitectura 
contemporânea. A incorporação da tecnologia não é efectuada imaginando 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
94 No ponto 2.3.2 do presente capítulo. 
95 Teyssot remete para Marshall McLuhan (1911-1980), nomeadamente para a sua teoria dos média 
como extensões do Homem, desenvolvida sobretudo em Understanding Media: The Extensions of 
Man (1964), mas também para Peter Sloterdijk (1947-), nomeadamente para a sua (colossal) teoria 
das esferas, Sphären, sobretudo para Sphären I: Blasen (1998). 
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um novo meio ambiente,	  mas pela reconfiguração do próprio corpo, empur-
rando-o para fora, para onde as suas extremidades artificiais encontram o 
mundo. Não é tanto um problema de imaginar novas casas para cyborgs. 
Este ser híbrido, parte orgânico, parte automático, é sempre já ambiente, 
meio, interface, superfície onde as relações do eu-próprio e o mundo são 
jogadas, atmosfera. A questão seria antes a de redesenhar e literalmente re-
artilhar o nosso corpo equipado e melhorado instrumentalmente, de forma a 
que possa habitar o mundo e entrar em transacção com as múltiplas esferas 
do conforto, media e informação. / O interior poderia ser definido como a 
projecção do corpo num estado de ex-stasis através de um exterior, cruzan-
do dentro-fora através das superfícies que delimitam as nossas envolventes: 
tais como poros, cicatrizes e pontos, células e membranas somáticas, costu-
ras e cortes, mobília convertível, implementos de ginástica, nichos e cantos, 
covas e alcovas, rampas e elevadores, quedas de lixo e chaminés de venti-
lação, dispositivos de ar condicionado e casas móveis, aparelhagens elec-
tromecânicas e electrónicas, umbrais e molduras, portas e janelas, peles 
como envelope ou anel, estratos epidérmicos e profilaxias epiteliais, enre-
dos de tecno-tecidos e arreios de indumentária couraçada, ligaduras e ata-
duras, adereços ortopédicos, hotéis cápsula, fatos espaciais, quadrículas, la-
birintos de cabos, dispositivos sem fio, controlo remoto, computadores por-
táteis, écrans e interfaces, feixes de portas ligando às redes, nós e desnove-
lamentos, traços e teias, ou, como numa garrafa Klein, tiras de superfícies 
reversíveis (Teyssot, 2010 [2007], pp. 274-275)96.  

 

Enquanto responsável pelo projecto de muitos destes objectos “reversí-

veis”, entre o interior e o exterior do corpo, caberá ao Design de Produto, 

tanto quanto à Arquitectura (e a outras disciplinas que projectam o mundo 

material), um papel determinante no futuro dos objectos que tomem o corpo 

como referente, assim como no futuro do próprio corpo97. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
96 Referimos em nota anterior do presente capítulo que o texto de Teyssot que seguimos actualiza 
outro, o qual também consultámos (1994). Cabe agora assinalar que esse texto inicial foi escrito a 
propósito dos primeiros projectos de Diller & Scofidio (1994), particularmente abertos a cruzamentos 
disciplinares (Arquitectura, Design, Arte, etc.) e integrando problemáticas sociais, institucionais, 
mediáticas, identitárias, sexuais, etc., num apelo a uma reconsideração da “carne” e do corpo. Nas 
palavras de Teyssot, «they refuse to integrate their activities into a “purely” professional practice 
which could not provide them the proper space nor time for reflection (…) D + S’s works often deal 
with the situation of our “body” in society. Their projects retrace the various “folds” our bodies 
weave with the world» (Teyssot, 1994, pp. 8-9). 
97 A “reversibilidade” dos objectos entre o interior e o exterior do corpo é bem característica de um 
tempo de indistinções como o nosso. A propósito destas indistinções, no âmbito da literatura de Teo-
ria e de Crítica de Design de Produto, Dormer manifestou as suas preocupações relativamente aos 
limites entre o corpo e objecto, ou mais concretamente entre o corpo e máquina, remetendo para uma 
metáfora de William Shakespeare: «os tempos modernos estão a tornar-se indistintos, como duas 
gotas de água» (Dormer, 1995 [1990], p. 59), prosseguindo: «na nossa cultura material, as relações 
animal/máquina e máquina/ser humano são reveladoras da nossa relação com o que criamos. A dis-
tinção máquina/Homem tem servido notavelmente os nossos objectivos materiais e é uma das razões 
que têm apoiado a nossa tendência para despromover os animais, equiparando-os a máquinas, passo 
necessário para que eles se tornem instrumentos e não agentes. E o desenvolvimento das máquinas 
tem servido ainda melhor os nossos objectivos porque, claro, as máquinas não têm sentimentos. Não 
se pode violentar uma máquina a não ser em termos puramente materiais. Mas, gradualmente, o mun-
do natural e hierárquico da nossa cultura material está a mudar. As categorias estão a ser elididas – 
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2.9. Considerações do corpo em design de produto  
 

Podem sintetizar-se as considerações do corpo encontradas na literatura 

disciplinar – paradigmas, representações, modelos, discussões e inquie-

tações – do seguinte modo: 

 

> Um corpo como referente de proporção e de medida – lugar de afe-

rição de geometrias e harmonias e lugar metrológico; 

 

> Um corpo anatómico, biomecânico, fisiológico e biológico, mas 

também psíquico e somático; 

  

> Um corpo da experiência – perceptivo, sensitivo, sensorial e sensível, 

emocional e emotivo, na sua relação com o mundo e com as coisas; mas 

também cognitivo, intelectivo e lugar de memória; 

 

> Um corpo veículo da identidade pessoal e de abertura à comunica-

ção – lugar de inscrição e de troca ou partilha de signos, com os outros e 

perante a sociedade; corpo simbólico, expressivo e sedutor (investido, 

tornado linguagem, sema, para além de soma), corpo grupal, social e cul-

tural/aculturado; 

 

> Um corpo prostético – incompleto ou vulnerável, em busca de integra-

lidade: física, funcional, sensorial, psíquica, social, simbólica ou cultural; 

 

> Um corpo relacional “interactivo” – enredado em interfaces e ambi-

entes artificiais, progressivamente mais reactivos, “sensíveis” e “inteli-

gentes”; 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
por enquanto ainda não de modo a causar uma revolução cultural profunda, mas o suficiente para 
provocar algumas confusões» (Dormer, 1995 [1990], p. 70). A propósito da evolução tecnológica no 
campo dos materiais e suas novas possibilidades, no âmbito do Design de Produto, vid. a obra de 
referência de Manzini (1993 [1986]). 
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> Um corpo referente visceral – fonte de inspirações e evocações sim-

bólicas e metafóricas: eróticas, sexuais, carnais ou mesmo escatológicas; 

ou então como fonte de mimeses funcionais: biométricas, biomiméticas, 

biónicas ou biotecnológicas; 

 

> Um corpo objectificado – que por pressão tecnológica, mas também 

social e cultural (implantes, engenharia genética, reprodução assistida, 

etc.), corre o risco de se tornar num “produto” ou de radicalmente se 

transformar – com fins eugénicos ou por exacerbada fé no progresso tec-

nológico (corpo cyborg, corpo pós-humano, substitutos artificiais) –; um 

corpo como supremo objecto de manipulação e fascínio tecnológico; 

 

> Um corpo reversível – articulado com o meio ambiente artificial, ne-

cessariamente moldado pelo meio e que molda o meio. 

 

Aqui sintetizadas, ou apresentadas mais acima, as abordagens ao corpo 

que procurámos coligir podem causar uma errónea percepção: a de que a 

consideração do corpo pela literatura disciplinar e, consequentemente, pela 

prática de Design de Produto, é ampla e diversificada, e logo operativa. Tal, 

de modo algum se verifica. Existem diversos modos de consideração e 

abordagens recorrentes, mas confirmamos que sob diversos aspectos os dis-

cursos são efectivamente escassos e encontram-se consideravelmente dis-

persos. São também raras elaborações teóricas e críticas com suficiente am-

plitude, ou seja, que colijam criticamente informação, ou ainda que abordem 

o corpo de modo holístico ou multidimensional.  

Se uma ancestral concepção do corpo baseada em nobres razões geomé-

tricas e matemáticas, enquanto referente para o projecto, tem hoje uma con-

sideração muito limitada, já o corpo enquanto referente dimensional, através 

do crivo científico da Antropometria e da Ergonomia, continua uma impa-

rável progressão através de processos tecnológicos cada vez mais apurados. 

E do mesmo modo, igualmente através do crivo da Ergonomia, e de uma 

série de novas áreas e métodos disciplinares, também a consideração anató-
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mica, biomecânica e fisiológica do corpo, tal como a consideração percepti-

va, cognitiva, sensorial e emocional/emotiva – ou seja as considerações do 

corpo que se apoiam, fundamentalmente, nas ciências biológicas e nas ciên-

cias psicológicas.  

Porém, as considerações do corpo apoiadas nas Humanísticas e nas Ciên-

cias Sociais parecem-nos mais problemáticas, certamente porque as “reali-

dades” observáveis são mais inconstantes mas, fundamentalmente, porque 

os discursos, que remetem para esses domínios, são efectivamente mais es-

cassos e, logo, menos consolidados. Não é novidade a consideração dos ob-

jectos de uso quotidiano para a “construção” social/cultural do corpo e da 

identidade, mas é um território em constante mudança e requer uma perma-

nente atenção e discussão. A teoria prostética do corpo, pela sua abrangên-

cia (funcional, sensorial, psíquica, social, simbólica e cultural), como vimos 

com Forty (1993 [1990]), serve de elo de ligação teórico entre a considera-

ção biológica e psicológica do corpo e a sua consideração social e cultural, 

mas as novas realidades artificiais “interactivas”, “inteligentes” e “rizomáti-

cas” põe em causa o lugar do corpo e da sua “extensibilidade” através de 

objectos, ao ponto daquele poder ser tomado como extensão do próprio am-

biente artificial, e de se “objectificar”. 

À luz desta problemática, falta um entendimento mais aprofundado do 

corpo no âmbito do Design de Produto. Falta uma consideração e discussão, 

um aprofundamento crítico e ético, acerca de um corpo que é, necessaria-

mente, “reversível” na sua articulação com o meio ambiente artificial – téc-

nico, social e cultural –, corpo que molda o meio através de objectos, mas 

que necessariamente é sempre moldado por ele e pelos objectos. Porque       

o projecto destes objectos terá de contar, cada vez mais, com tal condição  

do corpo. 

No entanto, globalmente, os discursos coligidos e organizados, em articu-

lação com considerações afectas à literatura de disciplinas de projecto pró-

ximas, permitem inferir que é possível abordar o corpo de modo mais amplo 

e aprofundado, mais crítico e, consequentemente, de modo mais estratégico 

e operativo.  
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Contudo, falta (re)considerar reflexões e entendimentos menos debatidos, 

problemáticas contemporâneos/actuais, abordagens negligenciadas ou es-

quecidas, procurá-las fora da esfera das disciplinas de projecto e trazê-las 

para o campo disciplinar; e falta sistematizar informação, articular visões 

sobre o corpo que façam reflectir os designers. Falta um debate actual, teó-

rico e crítico, acerca do que pode ou deve ser o corpo para a disciplina, uma 

discussão frequente e mais presente (em permanentemente actualização), 

que chegue à esfera de actuação dos designers, e por eles seja objecto de 

reflexão e aplicação. Em suma, ante várias possibilidades de consideração 

do corpo, existe discursividade, mas é globalmente esparsa e sob alguns as-

pectos embrionária, inconsistente e pouco operativa. Por entre presenças e 

ausências do corpo, não possui suficiente “massa crítica”. Falta-lhe gravitas. 

Se na Teoria e na Crítica de Arquitectura se podem encontrar algumas re-

flexões mais amplas e aprofundadas sobre importância do corpo para a prá-

tica disciplinar contemporânea e actual – Pallasmaa (2005 [1996]; 2009) e 

Teyssot (1994; 2010 [2007]), de modos diversos, procedem a essa reflexão 

(como esperamos ter evidenciado quando a eles nos referimos) –, na litera-

tura disciplinar de Design, alguns autores notam, justamente, a ausência de 

uma reflexão crítica mais alargada, mais consistente e profícua, tanto em 

Design de Produto, como em outras áreas de Design. Por exemplo, no cam-

po do Design de Moda, Entwistle (2000, pp. 1-77) aponta uma omissão do 

corpo aos autores da teoria social que reflectiram sobre a disciplina:  

 
The specific ways in which	  fashion speaks of the body have been ignored. 
So, too, has the	   relationship between discourses on the body and embodi-
ment.	  Even the literature which takes account of the body tends to focus	  on 
the textual or discursive body and not the lived, experiential body	  that is ar-
ticulated through practices of dress. Dress in everyday life is	  about the ex-
perience of living in and acting on the body, but this	  embodied aspect of 
dress has been little discussed in the literature (Entwistle, 2000, pp. 4-5)98. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
98 T.L. – «Os modos específicos com que a moda se refere ao corpo têm sido ignorados. Assim, tam-
bém, a relação entre os discursos sobre o corpo e incorporação. Mesmo a literatura que dá conta do 
corpo tende a focar-se no corpo textual ou discursivo e não no corpo vivido, experiencial, que é arti-
culado através das práticas do vestir. O vestir na vida diária remete para a experiência de viver e de 
agir sobre o corpo, mas este aspecto incorporado do vestir foi pouco discutido pela literatura». 
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Ou Katz (2008, pp. 69-74) que, advertindo para o perigo decorrente da insti-

tucionalização de modelos de corpo, como por exemplo aqueles, universais, 

que vigoram na moda e nos meios de comunicação, vê a necessidade de cri-

ação de uma “teoria crítica”, emancipatória, para o corpo99. O Design de 

Moda é uma área de projecto em que uma consideração crítica do corpo faz 

pleno sentido, porque «human bodies are dressed bodies», como nota En-

twistle (2000, p. 6)100. Articulação do vestuário com o corpo, que se pode 

extrapolar para as suas ligações com todos os objectos de uso quotidiano. 

Por isso mesmo, também alguns autores afectos ao Design de Produto sen-

tem a ausência de uma maior consideração do corpo nos discursos e, conse-

quentemente, na prática disciplinar. Por exemplo Cranz (2000 [1998]), de 

modo bastante aplicado, ao repensar a “cadeira”, nota como o corpo tem 

sido tantas vezes negligenciado, propondo-se considerá-lo para além da Er-

gonomia, colocando a par desta abordagem uma “perspectiva corpo-mente”, 

insistindo num body-conscious design e propondo «[a] celebration of the 

human body» (Cranz, 2000 [1998], p. 16)101. Ou Clark & Brody (2009) que, 

de modo mais indirecto, incluem na sua colectânea temáticas relacionadas, 

ou relacionáveis, com o corpo, nomeadamente sobre “cultura material e in-

teracções sociais” (2009, pp. 218-256), “identidade e consumo” (2009, pp. 

257-333), bem como, integradas na última, “identidade virtual e design” 

(2009, pp. 259-279) e “género e design” (2009, pp. 280-296), abordagens 

que incluem textos de autores que abordaram o corpo na sua relação com 

objectos, como o filósofo Michel Foucault (1926-1984), o sociólogo Erving 

Goffman (1922-1982) e Donna Haraway, trazendo assim a sua leitura para o 

âmbito disciplinar de Design102 – porque aprofundar as relações do corpo 

com a cultura material e com o consumo, entendê-lo implicado na rede de 

interacções sociais, relacioná-lo com a identidade pessoal (entre outras pos-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
99 Apelámos também para essa urgência, no âmbito do Design de Produto, em Dias & Ferrão (2014).  
100 T.L. – «os corpos humanos são corpos vestidos». O sublinhado é do autor. 
101 T.L. – «[uma] celebração do corpo humano». 
102 Abordamos estes autores, afectos às Humanísticas e às Ciências Sociais, bem como vários outros, 
no capítulo seguinte. 
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síveis temáticas) parece-nos muito produtivo para a prática de Design em 

geral, e em particular para a prática de Design de Produto. 

 

 

2.10. Sumário 

 
O estado da arte realizado permitiu coligir diversas visões do corpo em 

Design de Produto. A incursão por outras áreas disciplinares que também se 

reclamam do Porjecto, nomeadamente a Arquitectura, serviu de contraponto 

e permitiu averiguar possibilidades complementares de consideração do 

corpo. As abordagens, coligidas e organizadas tematicamente, permitiram a 

elaboração, posterior, de uma síntese de considerações do corpo e de um 

comentário global relativo aos entendimentos, mais e menos, considerados 

pela cultura disciplinar. O corpo como referente metrológico e as concep-

ções de cariz biológico e psicológico têm uma consideração mais consolida-

da pela disciplina, por comparação com concepções que remetem para os 

domínios das Humanísticas e das Ciências Sociais. Inferiu-se que o proces-

so de “construção” social e cultural do corpo – que está directamente relaci-

onado com a produção de objectos e de todo o ambiente artificial, os quais, 

por sua vez, têm impacto no próprio corpo – carece de sistematização e de 

aprofundamento. A discursividade é lacunar relativamente a esta problemá-

tica, facto que impede uma consideração do corpo mais ampla e mais crítica 

no âmbito disciplinar de Design de Produto. 

Globalmente, por entre presenças e ausências (do corpo), apurou-se, por-

tanto, que existe discursividade e que esta permite inferir que é possível 

abordar o corpo de modo mais aprofundado (amplo e crítico). Falta, contu-

do, investigar e sistematizar o modo como o tema do corpo tem sido abor-

dado em outros registos disciplinares, designadamente nas Humanísticas e 

nas Ciências Sociais, para enriquecer e operacionalizar as abordagens em 

Design de Produto, nomeadamente na prática de projecto. 
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3. O CORPO HUMANO NAS HUMANÍSTICAS E NAS  

CIÊNCIAS SOCIAIS: POSSIBILIDADE DE  

DELINEAMENTO DE UMA HERMENÊUTICA E DE 

UMA CRÍTICA1 
 

Que o nosso corpo é um fluxo cultivado, não existe qualquer dúvida.  

Novalis (2000 [1797-1800], p. 81) 

 

Por vezes, ao lado das cabeças humanas fiz comparecer objectos, árvores 
ou animais porque ainda não tenho a certeza dos limites em que o corpo 
do eu humano pode parar. 

Artaud (2007 [1947]a, p. 143)2 

 

“Ah”, sighs the traditional subject, “if only I could extract myself from 
this narrow-minded body and roam through the cosmos, unfettered by any 
instrument, I would see the world as it is, without words, without models, 
without controversies, silent and contemplative”; “Really?” replies the ar-
ticulated body with some benign surprise, “why do you wish to be dead? 
For myself, I want to be alive and thus I want more words, more contro-
versies, more artificial settings, more instruments, so as to become sensi-
tive to even more differences. My kingdom for a more embodied body!” 

Latour (2004, pp. 211-212)3  

 

 

3.1. Introdução  
 

Perante as o(s) modo(s) como a cultura de Design de Produto aborda o 

corpo humano, considerado(s) no capítulo 2, pretende-se agora saber como 

é o corpo entendido pelas Humanísticas e pelas Ciências Sociais, na sua re-

lação com o meio e os objectos, para perceber se tal consideração poderá ou 

não suprir lacunas e fragilidades, reforçar ou acrescentar pontos de vista, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Parte deste capítulo tem como base o artigo Product Design and the Human Body: Towards a Criti-
cal Theory, realizado no âmbito da presente investigação (Dias & Ferrão, 2014). 
2 Artaud refere-se aos desenhos que expôs na Galeria Pierre, em Paris, entre 4 e 20 de Julho de 1947. 
3 T.L. – «“Ah”, suspira o sujeito tradicional, “se eu pudesse extrair-me deste corpo pobre de espírito e 
vaguear pelo cosmos, liberto de qualquer instrumento, gostaria de ver o mundo tal como é, sem pala-
vras, sem modelos, sem controvérsias, silencioso e contemplativo”; “A sério?” responde o corpo arti-
culado com alguma afável surpresa, “por que deseja estar morto? Por mim, quero estar vivo e portan-
to quero mais palavras, mais controvérsias, mais cenários artificiais, mais instrumentos, de modo a 
tornar-me sensível a mais diferenças. O meu reino por um corpo mais incorporado». 



DESIGN DE PRODUTO E CORPO HUMANO	  
	  

	  156	  

consolidar ou iluminar a informação anterior e potenciar uma consideração 

renovada e mais aprofundada do corpo. Ou seja, pretende-se indagar se, a 

partir dessa incursão, transposta para o domínio de Design de Produto, se 

poderá delinear uma hermenêutica e uma crítica do corpo humano que seja 

mais estratégica e mais operativa para a prática disciplinar. 

Privilegiámos os estudos sobre o corpo oriundos das áreas disciplinares 

da Filosofia, Sociologia e Antropologia, e pesquisou-se em literatura de au-

tores seminais e naqueles que coligem ou sintetizam informação4. 

A nível de operacionalização, num primeiro momento, sistematizamos    

as abordagens ao corpo remissíveis para o Design de Produto, procedendo-

se de modo similar à organização do capítulo 2 – por temas/tipos de  abor-

dagem.  

Reunidas e apresentadas as teorizações acerca do corpo, oriundas das 

Humanísticas e das Ciências Sociais, abordam-se, subsequentemente, de 

modo crítico – por sobreposição e cotejo com as visões/teorizações de dis-

ciplinas que sustentam actividades projectuais (capítulo 2) – e aferem-se 

interpretações/entendimentos do corpo estratégicos. Os resultados deste 

processo permitem abordar uma primeira vez a hipótese de investigação (as-

sim como a questão de partida), para verificar acerca da possibilidade de 

delineamento de uma hermenêutica crítica do corpo humano estratégica       

e operativa para a prática de projecto em Design de Produto. Visa-se, por-

tanto, operar um balanço e um programa definidor dos passos subsequentes 

para se confirmar efectivamente a hipótese e produzir conhecimento        

relevante. 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Relativamente aos autores que coligem ou sintetizam informação, consideraram-se fundamental-
mente: Featherstone, Hepworth & Turner (1991); Shilling (1993); Turner (1996 [1984]); Tucherman 
(1999); Le Breton (2006 [1992]) e Blackman (2008). Complementarmente, foram também importan-
tes: Feher (1989a; 1989b; 1989c); Crary & Kwinter (1992); Featherstone & Burrows (1995); Gray 
(1995); Featherstone (2000); Fraser & Greco (2005); Howes (2005) e Smith & Morra (2006). 
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3.2. Na senda cultural e social do corpo 
  

O corpo humano está aberto a múltiplas leituras. Pode ser interpretado por 

entre o físico e a mente, a carne e o espírito, o objecto e o sujeito, o indiví-

duo e o colectivo, a natureza e a técnica, a experiência e a cultura. Podemos 

referir-nos a um corpo biológico, ou da experiência, ou das práticas quotidi-

anas e culturais. O corpo pode “ser” tudo isto. Em Valparaiso, do escritor 

Don DeLillo (1936-), encontrámos, na fala de uma personagem, Livia, uma 

síntese daquilo que um corpo pode congregar ou efectivamente “ser”:  
 

Sou um pouco de tudo o que me rodeia. Quem sou eu. Mas, ao mesmo 
tempo, completamente distinta. Sou qualquer pessoa das minhas memórias. 
Sou, em parte, a minha mãe, o meu pai, o meu marido, o meu filho. Em 
parte o meu carro, a minha casa. O meu cão, se tivéssemos cão. Bastante, a 
cidade em que nasci. Mas alguém completamente distinta. Costumava ter 
os joelhos um pouco metidos para dentro. O meu pai chamava-me uma cri-
atura da terra de joelhos tortos. Eis o que sou (DeLillo, 2002 [1999], p. 80). 

 

Na “terra de joelhos tortos” é este o corpo que “somos”, ou que podemos 

“ser”.  

Este “nosso” corpo pode ser interpretado pelas Ciências Naturais, pelas 

Ciências Sociais ou pelas Humanísticas. O corpo é coisa de difícil leitura. 

Em Leaves of Grass, Walt Whitman (1819-1892) escreveu: «o amor do cor-

po do homem ou da mulher impede a descrição, o próprio corpo impede a 

descrição» (Whitman, 2002 [1855-1892], p. 177)5. O corpo é assunto deli-

cado, complexo, coisa deveras escorregadia. O filósofo José Gil (1939-), 

como o poeta, compreende essa dificuldade de abordagem:  
 

Qualquer discurso sobre o corpo parece ter que enfrentar uma resistência. 
Ela provém certamente da própria natureza da linguagem: como para a 
morte ou para o tempo, a linguagem esquiva-se à intenção de definir: cada 
definição permanece um ponto de vista parcial, determinado por um domí-
nio epistemológico ou cultural particular (Gil, 1997 [1981], p. 13).  
 

O corpo é uma presença, mas pela “natureza da linguagem”, ou pelos 

olhares redutores e, tantas vezes, equívocos das visões humanas, ou ainda 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Citado do poema “Eu canto o corpo eléctrico” / “I sing the body electric”. 
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graças à própria “natureza do corpo”, o que talvez seja certo é que este nos 

escape sempre6. Ou que nos esmague sempre: 
 

Há um grau de tensão, de esmagamento, de espessura opaca,	  de refluxo so-
brecomprimido de um corpo / que deixam longe e para trás toda a filosofia, 
toda a dialéctica,	  toda a música, toda a física, / toda a poesia, / toda a magia 
(Artaud, 2007 [1948], p. 150). 

 

Qualquer abordagem ao corpo – científica, filosófica, teológica, cultural – 

torna-se necessária mas, por si mesma, não suficiente para agarrar essa coisa 

presente, mas esquiva7. No entanto, os domínios sob os quais pode ser abor-

dado, as áreas disciplinares que o têm como enfoque – parcelares ou permu-

tando saberes – vão-no problematizando, vão-lhe atribuindo sentidos, vão 

criando laços, contribuindo todos para o seu processo de “construção soci-

al”, o qual estará sempre em aberto. O corpo será sempre coisa meio encon-

trada, meio perdida. 

Não temos, por isso, a pretensão de abordar o corpo de modo holístico, 

nem cremos que tal seja possível; preferimos uma visão múltipla, que vá 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 O corpo é como a carta do conto de Edgar Allan Poe (1809-1849) The Purloined Letter (Poe, 1990 
[1844]): «acabamos todos por andar à procura do corpo no lugar onde não está, no hieróglifo, na arte 
e nas várias actividades substitutivas. O corpo chega a ser objecto metafórico, e nós projectados pelo 
poder da representação, reproduzimos para o corpo a trajectória da Carta roubada de Edgar Poe. A 
evidência no lugar cegou o ver, já não vemos o corpo onde ele está, mas onde entretanto o pomos, 
olhámo-lo à “boa distância”» (Oliveira, 1990, p. 44). Onde o corpo “está” ou “onde o pomos” serão, 
no entanto, faces da mesma moeda. Mas, Oliveira guia-nos na epígrafe de Novalis: «os homens per-
correm caminhos diferentes; quem se der a segui-los e a compará-los, verá surgir estranhas figuras; 
figuras, dir-se-á, que fazem parte daquela escrita difícil e caprichosa que em todo o lado se encon-
tra: nas asas, na casca dos ovos, nas nuvens… nas placas de vidro e de resina quando são esfregadas 
e as apalpamos; nas limalhas que aderem ao íman e nas estranhas conjecturas da sorte… pressente-
se a chave e a gramática dessa escrita singular; mas este pressentimento não quer concretizar-se 
num aspecto nem sujeitar-se a uma forma definida» (Novalis apud Oliveira, 1990, p. 41). 
7 A título exemplificativo, a abordagem da Ciência ao corpo – obviamente de extrema importância 
para o seu entendimento –, corra esta no sentido de um conhecimento biológico ou qualquer outro, 
não foge a constituir-se como parcelar, ou melhor, não foge a uma constante abertura. Todas as Ciên-
cias têm por base uma análise dos fenómenos que constituem a realidade, perseguindo uma explica-
ção dos mesmos. Porém, todas as tentativas de compreensão da “natureza” do corpo, ou de qualquer 
outro objecto, deixam zonas em branco. Os seus “modelos” e os seus discursos tanto se harmonizam 
como entrechocam. Tais “modelos” são contingentes, votados à rectificação ou à reformulação, à 
abertura. Não podem, por si mesmos, nem no seu conjunto, explicar “a verdade”, ainda que a busca 
da verdade seja o seu leitmotiv. A este propósito esclarece Garcia: «a ciência não é um acto de coligir 
“factos” ou “dados”, muito menos de experiência – mas sim de teoria e experimentação no sentido de 
inquérito metódico da “natureza” através de uma linguagem com a qual os problemas são formulados. 
Os “dados” não são demonstrativos por si próprios, eles são parte de uma linguagem – a linguagem 
da ciência; argumentar demonstrando não deixa de ser argumentação e os dados não eliminam nem 
resolvem a axiologia. Que a linguagem da ciência tenha na verdade o seu código, não implica que o 
valor da ciência seja o valor da verdade» (Garcia, 2000, p. 263). O sublinhado é do autor. 
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acrescentando camadas e assim criando nexos. Não queremos saber o que o 

corpo “é”; pretendemos problematizá-lo.  

Como proposto, abordamo-lo por via das Humanísticas e das Ciências 

Sociais, assumindo uma perspectiva, sobretudo, cultural e social, justamente 

por relação do corpo com o entorno sócio-cultural e os objectos que o com-

põem. E queremos, nesse território, filtrar interpretações e entendimentos, 

abordar “presenças” do corpo.  

Tal incursão, implica, necessariamente, ficar aberto às suas transforma-

ções tecno-culturais, metafóricas ou literais – às reencenações, reconfigura-

ções ou fragmentações do corpo potenciadas pelo nosso tempo de tecno-

ciência e de tecno-cultura. Plano de reencenações que convoca o seu desti-

no, porque as problemáticas e desafios contemporâneos abrem espaço para 

latências e virtualidades do corpo – que não queremos alinhar com visões 

entusiastas. Sob a égide do “pós-humanismo”, não faltam acerca do corpo 

brilhantes visões porém, frequentemente, bastante redutoras. 

 

 

3.3. Técnicas do corpo e objectos técnicos  
 

Parece-nos apropriado começar pelas “técnicas do corpo” enunciadas por 

Mauss (1974 [1934]), i.e. as acções corporais, gestos ou sequências de ges-

tos que têm em vista um determinado objectivo prático ou simbólico: modos 

de andar, correr, nadar, dançar, cumprimentar, namorar, acasalar, repousar, 

dormir, comer, cuidar do próprio corpo, manipular objectos…, ou seja, os 

modos como os indivíduos utilizam o seu corpo: «as maneiras como os ho-

mens, sociedade por sociedade e de maneira tradicional, sabem servir-se dos 

seus corpos» (Mauss, 1974 [1934]), p. 211). Na constante adaptação do in-

divíduo ao meio em que se insere, as práticas corporais são gestos montados 

pelo próprio e pela sociedade – são actos montados por aprendizagem, mas 

podem variar entre diferentes sociedades, culturas, gerações, classes sociais, 

idade e género.  
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O que é fundamental na noção de “técnicas do corpo” é o facto da tecni-

cidade ser remetida para o corpo, mesmo sem haver objecto técnico (ferra-

menta, utensílio ou máquina), o que rompe com uma concepção estritamen-

te “natural” ou biológica do corpo, pois este também é “técnica” e “instru-

mento”:  

 
Cometemos, e cometi durante muitos anos, o erro fundamental de só consi-
derar que há técnica quando há instrumento. (…) O corpo é o primeiro e o 
mais natural instrumento do homem. (…) Antes das técnicas com instru-
mentos, há o conjunto de técnicas corporais (Mauss, 1974 [1934]), pp. 217-
218). 

              

A tecnicidade pode então ser vista como um elo de ligação entre o corpo e 

os objectos técnicos. As “técnicas do corpo” prolongam-se nas técnicas e 

tecnologias dos objectos. E prolongam-se através de gestos. São estes que 

espoletam a acção dos objectos8. Pode afirmar-se que qualquer objecto téc-

nico “não existe” sem o corpo e o seu gesto, porque só estes conseguem tor-

ná-lo operativo: «o utensílio só existe realmente no gesto que o torna tecni-

camente eficaz» (Leroi-Gourhan, 1987 [1965], p. 33). O gesto possui uma 

dimensão “interactiva” (Le Breton, 2006 [1992], p. 45) que confere sentido 

ao objecto, como prolongamento do corpo.  

Os objectos exteriorizam a acção do corpo, complementando-o ou com-

pletando-o. Remetem sempre para o corpo, enquanto prolongamentos e am-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Complementarmente, Gil refere um “espaço do corpo” onde se actualizam os gestos: «o espaço do 
corpo não é apenas produzido pelos desportistas ou os artistas que utilizam o seu corpo. É uma reali-
dade muito geral, presente por toda a parte, que nasce a partir do momento em que há investimento 
afectivo do corpo. / Aparenta-se ao “território” dos etólogos. De facto, é a primeira prótese natural do 
corpo: dá-se a si próprio prolongamentos no espaço, de tal modo que se forma um novo corpo – virtu-
al, mas pronto a actualizar-se e a deixar que gestos nele se actualizem. Consideremos o simples facto 
de conduzir um automóvel: se podemos passar entre dois muros sem os tocar, ou virar à esquerda sem 
roçar o passeio, é porque o nosso corpo desposa o espaço e os contornos do carro. É assim que calcu-
lamos as distâncias como se elas se referissem ao nosso corpo (na parte da frente do carro, é o meu 
corpo que corre o risco de tocar no passeio). / De um modo geral, qualquer ferramenta e a sua mani-
pulação precisa supõem o espaço do corpo» (Gil, 2001a, p. 58). O “espaço do corpo” foi antes abor-
dado por Hall segundo o conceito de “proxémia”: «conjunto das observações e teorias referentes ao 
uso que o homem faz do espaço enquanto produto cultural específico. […] Praticamente tudo o que o 
homem faz e é está ligado à experiência do espaço. O nosso sentimento do espaço resulta da síntese 
de numerosos dados sensoriais, de ordem visual, auditiva, quinestésica, olfativa e térmica. Não só 
cada sentido constitui um sistema complexo (…), mas cada um deles se encontra igualmente modela-
do e estruturado pela cultura. (…) A estruturação do mundo perceptivo não é somente função da cul-
tura, mas igualmente da natureza das relações humanas, da actividade e da afectividade. (…) O estu-
do da cultura no sentido proxémico consiste em estudar o uso que os indivíduos fazem do seu apare-
lho sensorial segundo os seus diferentes estados afectivos, no decurso de actividades ou relações hu-
manas variadas, bem como em ambientes diversos» (Hall, 1986 [1966], p. 11, 205). 
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pliações de funções e gestos (as ferramentas, os utensílios), ou mesmo 

quando, aparentemente, se autonomizam (a máquina, o computador, o robô, 

o iminente clone). As técnicas dos objectos derivam das “técnicas do cor-

po”; os objectos derivam do corpo, e ao corpo parecem visceralmente re-

gressar: 

 
Se, então, se concebe a história humana como história da produção e se se 
considera tudo o resto acessório, podemos identificar, grosso modo, os se-
guintes períodos: mãos, utensílios, máquinas, robots. Produzir significa 
tomar (entwenden) o que está disponível no ambiente, virá-lo do avesso 
(umwenden) para o transformar num produto acabado, aplicá-lo (anwen-
den) e adoptá-lo (verwenden). Estas passagens e transformações 
(Bewegungen des Wendes) são realizadas inicialmente pelas mãos, depois 
por utensílios, por máquinas e, por fim, por robots. Como as mãos do ho-
mem, assim como as dos macacos, são órgãos que servem para virar do 
avesso e transformar um objecto (visto que o acto de virar um objecto do 
avesso para o transformar corresponde a uma informação contida no patri-
mónio genético), então os utensílios, as máquinas, os robots podem ser 
considerados simulações das mãos, que as prolongam como próteses e, por 
conseguinte, permitem ampliar o conjunto de informações hereditárias gra-
ças à aquisição de informações culturais. (…) Os utensílios são simulações 
empíricas das mãos e do corpo, as máquinas simulações mecânicas e os ro-
bots simulações neurofisiológicas e biológicas. Trata-se de simulações cada 
vez mais enganadoramente escrupulosas das informações genéticas heredi-
tárias (Flusser, 2010 [1991], pp. 40-43). 

 
Leroi-Gourhan, que classificou exaustivamente os objectos da exterioriza-

ção técnica (1984 [1943]; 1984 [1945]; 1987 [1965]); 1990 [1964]), tam-

bém se referiu à similaridade, e ao afastamento, entre as criações humanas   

e a vida orgânica, antecipando uma aproximação entre a Tecnologia e a      

Biologia:  
 

A todo o instante	  se torna nítido que os elementos técnicos se sucedem e se 
organizam à	  semelhança de organismos vivos, e que a criação humana, pela 
sua	  continuidade, é um decalque da criação universal.	  Similitude não signi-
fica identidade, e não se deve esquecer que	  Tecnologia e Biologia são ciên-
cias que podem levar a resultados muito divergentes. Se a Biologia pode 
hesitar em atribuir à Vida planos	   predeterminados, nós, pelo nosso lado, 
podemos conferir a essa fina	  película material que se interpõe entre o Ho-
mem e o Meio, tendência,	  intenções, um objectivo, porque ela é uma cria-
ção humana e porque	  desejar é próprio do homem. Se	  nos propomos justa-
por Invenção e	  Mutação, Tradição e Transmissão dos caracteres adquiri-
dos, não é	  para tomar partido, por pretendermos uma extensão dos valores	  
tecnológicos aos valores biológicos; a complexidade dos problemas bioló-
gicos é-nos demasiado familiar para deixarmos de observar a mais estrita 
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prudência. A Biologia atravessa a sua crise de puberdade e	   a Tecnologia 
ainda mal acabou de nascer, mas é de prever que no	  futuro, a proximidade 
entre as duas disciplinas se tornará mais nítida e	  que, através da confronta-
ção entre as duas séries de criações, as	  criações da Natureza e as criações 
da Indústria humana, acabe por	   atingir-se uma percepção mais profunda 
dos fenómenos gerais da	  Evolução (Leroi-Gourhan, 1984 [1945], p. 330)9. 

        
Entre a “penetração” da técnica no corpo e a “extracção” de “máquinas” 

do corpo, está contido todo o progresso tecnológico, enquanto extensão do 

ser humano (e toda a teoria prostética), bem como a progressiva convergên-

cia da Tecnologia com a Biologia, que autores como Gourhan intuíram, e se 

confirmou com o desenvolvimento das tecnologias reprodutivas, da biotec-

nologia ou do modelo computacional da mente. Martins (1996, pp. 167-198) 

traça criticamente esse percurso da tecnologia, entendida enquanto extensão 

humana, e a sua hiperbolização tecno-científica contemporânea:  

 
Talvez devêssemos olhar estas experiências com o pensamento e os pro-
gramas de investigação que dramatiza como o	  último e mais alto estádio do 
gnosticismo tecnológico e como	  a inflexão mais faustiana na “retórica do 
tecnologicamente sublime”. Como no pós-modernismo contemporâneo, a 
“profundidade” (ontológica ou epistemológica) é evitada, mas uma espécie 
de	   terrível e até demónica sublimidade é cultivada. Que a mente possa al-
guma vez vir a ser totalmente translúcida perante si mesma é um	  horror me-
tafísico peculiar da tecno-ciência hiperbólica (Martins, 1996, p. 196)10. 

 

No que o desenvolvimento da tecnologia, enquanto extensão do corpo, ao 

Design de Produto diz respeito, é de notar a definição de “design” de 

Kerckhove – discípulo de um dos maiores cultores da teoria dos objectos e 

dos média como extensões do Homem (do corpo humano, dos sentidos, do 

sistema nervoso), Marshall McLuhan (1911-1980)11: «o design, tal como eu 

o compreendo, é uma modulação da relação entre o corpo humano e o am-

biente na medida em que ela é modificada pela tecnologia. A tecnologia 

vem do corpo humano e o design dá-lhe sentido» (Kerckhove, 1997 [1995], 

pp. 214-215). A definição radica claramente na teoria prostética do corpo. 

Para Kerckhove (1997 [1995], pp. 211-227) o Design, que opera habitual-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 O sublinhado é do autor. 
10 Complementarmente, vid. Martins (2001).   
11 «It is a persistent theme of this book that all technologies are extensions of our physical and nerv-
ous systems» (McLuhan, 2001 [1964], p. 90). 
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mente nos “campos tecnoculturais” gerados pelas tecnologias – a nível fun-

cional, mas também cognitivo, sensorial e metafórico –, é um eco cultural 

da tecnologia, mas deverá penetrar cada vez mais na própria tecnologia:  
 

O design evoluirá rapidamente de um estádio sobretudo reactivo para se 
tornar pró-activo. As novas tecnologias devem tornar-se objecto do design, 
em vez de estarem na origem do design. O design encontrará campos mais 
recompensadores na exploração e criação de interfaces do que na produção 
de objectos (Kerckhove, 1997 [1995], p. 227).  

 

Este é um rumo que continuará, eventualmente, a verificar-se, restando 

saber quais as tecnologias que o Design deverá ou poderá efectivamente pe-

netrar, bem como o campo mais restrito do Design de Produto. Ponderar 

sobre tais questões será certamente necessário; mas voltando ao referente 

corpo, no âmbito deste subcapítulo, será certamente muito útil para os de-

signers de produto ponderar na teoria das “técnicas do corpo” de Mauss, 

porque nos parece fundamental compreender, aprofundadamente, as “técni-

cas do corpo” do nosso tempo para, a partir da consciência da sua comple-

xidade, repensar os objectos técnicos/culturais e o sentido da sua transfor-

mação. Por exemplo, a sedentarização decorrente do uso de computadores 

pessoais ou do uso abusivo do objecto “cadeira”, requer estratégias projec-

tuais para a redefinição de hábitos e, assim, das próprias “técnicas corpo-

rais” implicadas. 

 

 

3.4. Do corpo vivido ao corpo significante: a experiência      

(das coisas) do mundo e dos objectos 
 

Em sentido inverso às acções do corpo e sua exteriorização técnica, uma 

outra linha de consideração explora as «corporificações do funcionamento 

regular do mundo» (Le Breton, 2006 [1992], p. 55), ou seja, o modo como 

os indivíduos vivem, experienciam e decifram, corporalmente, as coisas do 

mundo (incluindo o próprio corpo). Trata-se da vivência subjectiva da cor-

poreidade – o modo como sentimos e percebemos as coisas exteriores atra-
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vés do nosso corpo. O corpo é o lugar onde processamos o mundo, é o lugar 

da percepção, do pensamento e da consciência, e o papel dos sentidos adqui-

re particular importância na sua articulação.  

Esse sentir o mundo no corpo (e o próprio corpo) através dos sentidos, 

tem também (como para as acções técnicas) variações culturais, entre clas-

ses, idade, género, etc.; na realidade, varia de indivíduo para indivíduo, de 

corpo para corpo; e os cambiantes sensoriais (visuais, tácteis, auditivos, ol-

factivos ou gustativos; de prazer ou de dor) são de natureza fisiológica, tan-

to quanto são socialmente configurados. 

Na abordagem ao corpo sensitivo, que também é um corpo emotivo, é 

fulcral ponderar sobre a sua relação com o mundo, e questionar aí o seu pa-

pel – no mundo que o corpo assimila e que é capaz de transformar em ob-

jectos, transformando-se a si próprio.  

Para Merleau-Ponty o “corpo próprio” é o centro do mundo das experiên-

cias e do viver: «le corps propre est dans le monde comme le cœur dans 

l’organisme: il maintient continuellement en vie le spectacle visible, il 

l’anime et le nourrit intérieurement, il forme avec lui un système» (Merleau-

Ponty, 2001 [1945], p. 235)12. Na experiência corporal, de sentidos inter-

relacionados (Merleau-Ponty, 2001 [1945], pp. 240-280), o corpo liga-se 

com o mundo através de um “entrelaçamento” ou “quiasma” (Merleau-

Ponty 2000 [1964], pp. 127-150): «em vez de rivalizar com a espessura do 

mundo, a de meu corpo é, ao contrário, o único meio que possuo para che-

gar ao âmago das coisas, fazendo-me mundo e fazendo-as carne» (Merleau-

Ponty, 2000 [1964], p. 132). O corpo é o único meio de chegar às coisas, 

nesse movimento fazendo-se “mundo” e fazendo das coisas “carne”, ou se-

ja, o corpo é simultaneamente “objecto” e “sujeito” (Merleau-Ponty, 2000 

[1964], pp. 132-133), “objecto” do mundo e “sujeito” capaz de transformar 

o mundo; por exemplo,  
 

O pintor “oferece o seu corpo”, diz Valéry. (…) É emprestando o seu corpo 
ao mundo que o pintor transmuta o mundo em pintura. Para compreender 
estas transubstanciações, é necessário reencontrar o corpo operante e actu-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 T.L. – «O corpo próprio está no mundo como o coração no organismo: ele mantém continuamente 
vivo o espectáculo visível, ele anima-o e alimenta-o internamente, forma com ele um sistema».  
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al, aquele que não é um pedaço de espaço, um feixe de funções, que é um 
entrançado de visão e movimento (Merleau-Ponty, 1992 [1961], p. 19).  

 

O corpo, «carne da carne do mundo» (Jana, 1995, p. 149)13, assimila o 

mundo e transforma-o, criando objectos.  

Por seu turno, Serres, através do seu “princípio de contingência” e “filo-

sofia dos corpos misturados”, propõe um encontro com o mundo através    

da pele: 
 

La peau est une variété de contingence: en elle, par elle, avec elle se tou-
chent le monde et mon corps, le sentant et le senti, elle définit leur bord 
commun. Contingence veut dire tangence commune: monde et corps se 
coupent en elle, en elle se caressent. Je n’aime pas dire milieu pour le lieu 
où mon corps habite, je préfère dire que les choses se mêlent entre elles et 
que je ne fais pas exception à cela, je me mélange au monde qui se mélange 
à moi. La peau intervient entre plusieurs choses du monde et les fait se mê-
ler (Serres, 1985, p. 82)14. 

 

A pele é tanto do corpo, quanto das coisas do mundo. Através dela, o corpo 

está “entre”, nunca perante tais coisas; mistura-se, dissolve-se com elas nu-

ma contingente evanescência/eflorescência, excedendo-se, transmutando-se, 

transcendendo-se. Eis como Serres descreve o encontro da mão com o mar-

telo, como se se dissolvessem um no outro: «the hand is no longer a hand 

when it has taken hold of the hammer, it is the hammer itself, it is no longer 

a hammer, it flies transparent, between the hammer and the nail, it disap-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Jana desenvolve a ideia do corpo como “carne do mundo” a partir de Merleau-Ponty e Pedro Laín 
Entralgo (1908-2001), tendendo para uma visão holística: «essa comunidade real – ou comum unida-
de – entre corpo e mundo é multidimensional. Dizer o corpo como carne é afirmar que ele pertence ao 
mundo e é um do mundo que se percebe e nesse perceber percebe o mundo; é afirmar o carácter cor-
póreo e mundano, físico-biossocial dos processos superiores do homem como homem; é afirmar um 
continuum desde o big-bang até ao espírito; é afirmar a espacialidade e a temporalidade como intrín-
secas às manifestações do homem, mesmo as mais “espirituais”; é afirmar a precaridade, logo a limi-
tação e a relatividade de todo o fenómeno humano; enfim, é afirmar a implicação do homem com o 
outro homem e de todos entre si na comunidade dos homens, o que inclui o passado, o presente e o 
futuro. / A afirmação do homem como carne participando da carne do mundo visa superar uma epis-
temologia analítica e situar-se ao nível duma razão holística, capaz de pensar tudo no todo» (Jana, 
1995, p. 149-150). O sublinhado é do autor. 
14 T.L. – «A pele é uma variedade de contingência: nela, através dela, com ela, tocam-se o mundo e o 
meu corpo, o que sente e o que é sentido, ela define o seu bordo comum. Contingência significa tan-
gente comum: mundo e corpo nela se interceptam, nela se acariciam. Não gosto de dizer meio quando 
me refiro ao lugar onde vive o meu corpo, prefiro dizer que as coisas se misturam e eu não sou excep-
ção a isso, misturo-me com o mundo que se mistura em mim. A pele intervém entre várias coisas do 
mundo e faz com que se misturem». 
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pears and dissolves» (Serres, 1995 [1982], p. 30)15. E eis como o corpo se 

reconstrói ou transcende através dos sentidos redentores, quando (como a 

pele) visitam o mundo:  
 

L’esprit voit, le langage voit, le corps visite. Il excède toujours	  son site, par 
déplacement. Le sujet voit, le corps visite, dépasse son lieu et sort de son 
rôle ou de sa parole. Autrement dit: aucun corps n’a jamais senti et seule-
ment senti l’odeur unique d’une	  rose. L’entendement, peut-être, la langue, 
sûrement, réalisent cette performance d’isolement ou sélection. Le corps 
sent une rose et mille odeurs alentour en même temps qu’il touché de la 
laine, voit un paysage multiple et frémit sous les vagues du son, en même 
temps qu’il refuse tout ce bariolage sensible pour imaginer à son aise, se 
recueillir abstraitement ou tomber en extase, travailler activement ou inter-
préter de dix manières son état sans cesser de l’éprouver. Le corps sort du 
corps dans tous les sens, le sensible noue ce nœud-là, le sensible ou le 
corps ne demeurent jamais dans le même terrain ou contenu mais plongent 
et vivent dans un échangeur perpétuel, turbulence, tourbillon, circons-
tances, maintenus tels jusqu’à l’instant de la mort, où le nœud se dénoue, se 
délie et s’analyse, où la turbulence défait son lien et s’évanouit dans les 
flux. Le corps excède le corps ou défaille, ce moi-là dépasse le moi, 
l’identité se délivre à chaque instant de telle appartenance, je sens donc je 
passe, caméléon, dans une multiplicité bariolé, deviens métis, quarteron, 
mulâtre, octavon, hybride (Serres, 1985, pp. 336-337)16. 

 

Segundo Merleau-Ponty, o corpo é um centro de troca ou cruzamento 

com o mundo, activo e transformador. Segundo Serres – que critica a feno-

menologia daquele autor, excessivamente presa à “palavra-feita-carne” 

(Connor, 2005, pp. 318-319) –, há uma transformação/transcendência do 

corpo por hibridação com o mundo, ou mesmo uma sua multiplicação e dis-

seminação – o corpo deixa de ser um centro, liberta-se do jugo da lingua-

gem que o paralisa, pois agora vive no tempo e no mundo da tecnociência 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 T.L. – «a mão deixa de ser mão quando se apodera do martelo, é o próprio martelo, mas já não é o 
martelo, voa transparente entre o martelo e o prego, desaparece e dissolve-se». 
16 T.L. – «A mente vê, a linguagem vê, o corpo visita. Excede sempre o seu local, por deslocação. O 
sujeito vê, o corpo visita, excede o seu lugar e sai do seu papel ou da sua palavra. Dito de outro modo: 
nunca nenhum corpo sentiu e somente sentiu o cheiro único de uma rosa. O entendimento, talvez, a 
língua, certamente, realizam essa performance de isolamento ou selecção. O corpo sente uma rosa e 
mil odores em redor, ao mesmo tempo que toca na lã, vê uma paisagem múltipla e estremece sob 
vagas de som, ao mesmo tempo que recusa toda esta mistura sensível, para imaginar livremente, reco-
lher-se abstractamente ou cair em êxtase, trabalhar activamente ou interpretar de dez maneiras o seu 
estado, sem parar o experienciar. O corpo sai do corpo em todos os sentidos, o sensível ata aquele nó 
ali, o sensível ou o corpo não demoram nunca no mesmo campo ou conteúdo, mas mergulham e vi-
vem num intercâmbio permanente, turbulência, turbilhão, circunstâncias, mantidos como tal até ao 
momento da morte, quando o nó se desata, se solta e rompe, quando a turbulência desfaz o seu laço e 
desaparece nos fluxos. O corpo excede o corpo ou falha, o eu-lá ultrapassa o eu, a identidade liberta-
se a cada instante da sua filiação, eu sinto logo eu passo, camaleão, numa multiplicidade variegada, 
devenho mestiço, quarterão, mulato, octavon, híbrido». 
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(da informação e dos códigos), ele mesmo passível de ser transformado em 

código e informação (Connor, 2005, p. 331). 

Fontanille (2001), complementa a abordagem a um corpo da experiência, 

sensível e intencional (e que está “entre” as coisas do mundo, transcenden-

do-se), acrescentando-lhe uma dimensão semiótica – particularmente perti-

nente para, a partir do corpo, se compreenderem melhor os objectos, a sua 

concepção e o(s) seu(s) significado(s). Se o “corpo próprio” e o “corpo car-

ne” fenomenológicos implicam um corpo sensível mas, sobretudo, intencio-

nal (quinésico ou quinestésico), que age sobre o mundo – um “estar no 

mundo significante” – e se o corpo está aberto a trocas – Fontanille refere, 

neste ponto, uma dimensão psicanalítica:  
 

A psicanálise (…), partindo da noção de “barreiras de contacto” desenvol-
vida por Freud, elaborou a teoria das “membranas” psíquicas, invólucros de 
protecção, de triagem e de troca, susceptíveis de receber as “impressões” 
dos “significantes” reveladores dos acontecimentos e das estruturas psíqui-
cas. A este nível, o corpo transformado em “eu-pele” é um corpo cinestési-
co, um invólucro susceptível de funcionar como “superfície de inscrição”, e 
de engendrar por desembraiagem o conjunto dos suportes semióticos, os 
substratos materiais do “plano da expressão” (Fontanille, 2001, p. 235). 

 

–, então o corpo implica uma “estrutura semiótica” – «a semiótica não é 

uma disciplina residual, já que, pela pena de Umberto Eco (…), não concebe 

a atribuição de um estatuto semiótico aos utensílios, às máquinas e ao con-

junto da tecnologia de hoje a não ser na sua relação ao corpo» (Fontanille, 

2001, p. 235)17 – e deixa prolongamentos e inscrições (semióticas) no mun-

do e nos objectos projectados e produzidos. Fontanille refere um processo 

de “embraiagem” do corpo – através da sua intencionalidade significante – 

e, consequentemente, um processo de “desembraiagem” – nos prolonga-

mentos e inscrições semióticas (nos objectos) que produz: 
 

Uma embraiagem, em primeiro lugar, visto que se trata de pensar, por 
aproximação, o conjunto dos objectos a partir de uma semiótica do corpo 
próprio, e portanto graças a um retorno ao sujeito; uma desembraiagem, em 
seguida, porque a própria ideia de tratar a superfície dos objectos como 
uma superfície de inscrição para as impressões supõe uma projecção fora 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Vid. Eco (1999 [1997], pp. 351-365) acerca das próteses, dos espelhos como próteses e da sua ex-
trapolação para a tecnologia e média contemporâneos/actuais. 
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do sujeito, das propriedades do seu próprio “invólucro” semiótico (Fonta-
nille, 2001, p. 236). 
 

Os objectos são prolongamentos (próteses), mas também superfícies de 

inscrição ou impressão do corpo: 
 

Se pensarmos por exemplo nos efeitos visíveis da ergonomia sobre os uten-
sílios, somos obrigados a constatar que, pelo menos para as partes do uten-
sílio que devem estar em relação com o operador humano (partes que pode-
ríamos reagrupar sob o título genérico “interface-sujeito”, estas apresentam 
como que escavada e em espelho a forma e as propriedades das partes do 
invólucro corporal do qual elas acolherão o contacto: braços de utensílios 
perfurados por dedos ausentes (…), máquinas de café que oferecem os seus 
quadros de comandos a mãos habituadas a tocar em teclados, etc. / No pró-
prio movimento de desembraiagem que, partindo de um corpo, engendra 
objectos significantes para esse corpo, o objecto (o utensílio) guarda a me-
mória da sua origem corporal, ao mesmo tempo que antecipa o regresso ao 
corpo e o contacto com este, no momento da utilização. Ele guarda a im-
pressão do invólucro corporal, ele é o seu signo, pelo menos o signo do seu 
estatuto de objecto definido e desembraiado a partir do corpo, e susceptível 
de o acolher e/ou de o completar (Fontanille, 2001, p. 238). 

 

Isto permite pensar os objectos, nomeadamente as suas superfícies de inter-

face, para além de próteses (prolongamentos), também como “negativos”  

do corpo. 

A maneira como subjectivamos, sentimos e agimos sobre o mundo e o 

construímos – e assim também nos transcendemos, como indiciámos com 

Serres – é de extrema importância para quem projecta objectos, pois estes 

serão sempre usufruídos pelo corpo. Desenvolver a consciência de que, 

através dos sentidos, da pele, da intencionalidade dos corpos, das trocas 

afectivas ou semióticas, nos ligamos e “fundimos” aos objectos do mundo e, 

em particular, àqueles que projectamos e produzimos, parece-nos essencial 

para promover uma cultura de projecto cada vez mais acurada, subtil e    

sensível. 
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3.5. Construção social do corpo e da identidade pessoal 
 

Um outro campo de consideração do corpo aborda os processos de “cons-

trução social do corpo” e da “identidade pessoal”. 

Contra um entendimento corporal como inevitabilidade não controlável 

pelo Homem, biológico-fatalista, a noção de “construção social do corpo” 

reivindica a possibilidade de um controlo humano e remete para a influência 

da sociedade e da cultura na construção da corporeidade; o corpo não é só 

algo da ordem do incontrolável, é igualmente produto da acção e da cultura 

humana e, consequentemente, é também matéria de símbolo (Le Breton, 

2006 [1992], p. 65). Berger & Luckmann (1999 [1966], pp. 185-188) refe-

rem uma afectação mútua, uma dialéctica entre a natureza/corpo-organismo 

e a sociedade, processo transformador do corpo e do próprio Homem:  
 

O homem está predestinado, ao nível biológico, a construir e habitar um 
mundo com outros. Este mundo torna-se para ele a realidade dominante e 
definitiva. Os seus limites são estabelecidos pela natureza, mas, uma vez 
construído, este mundo reage sobre a natureza. Na dialética entre a natureza 
e o mundo social construído, o próprio organismo humano é transformado. 
Nessa mesma dialética o homem produz realidade e assim se constrói a si 
mesmo (Berger & Luckmann, 1999 [1966], p. 188).  

             

No processo de socialização e de “construção social de realidade” produz-se 

“corpo”, e também identidade (identidade social e identidade pessoal). 

Nos processos de construção social, o(s) corpo(s) são veículo de compor-

tamentos, condutas, valores e são suporte de linguagens, aparências objec-

tos, capitais. Tais veiculações, socialmente filtradas, tanto quanto social-

mente expostas na comunicação com os outros, reflectem, tanto quanto con-

figuram a identidade de cada indivíduo. Na vida diária, os corpos são “per-

formativos”: sujeitam-se a regras que podem, inadvertidamente, quebrar ou, 

intencionalmente, romper. Nesses processos, criam-se partilhas e pertenças 

(de classe, etnia, género, profissão, etc.) e vincam-se identidades: sociais e 

pessoais. 

Goffman (1993 [1959]) recorreu a metáforas teatrais – “actor”, “especta-

dor”, “papel”, “desempenho”, “dramaturgia”, “encenação”, etc. – para ana-
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lisar o comportamento do(s) indivíduo(s) em sociedade: o modo como «se 

apresenta a si próprio e à sua actividade perante os outros, as maneiras como 

orienta e controla a impressão que os outros formam dele, as diferentes coi-

sas que poderá fazer ou não fazer enquanto desempenha perante os outros o 

seu papel» (Goffman, 1993 [1959], p. 9). Enquanto o indivíduo desempenha 

o seu papel na apresentação de si próprio perante os outros, as “técnicas” e 

práticas do corpo adquirem particular significado (os gestos, o modo como 

se veste, etc.). A concepção “dramatúrgica” de Goffman é seminal para o 

entendimento da gestão do corpo e da linguagem corporal nas relações soci-

ais (na comunicação com os outros), nomeadamente nas sociedades ociden-

tais contemporâneas, processo que inclui a utilização de objectos, i.e. o uso 

de “guarda-roupa” e de “adereços”18. Essa “dramaturgia” é igualmente im-

portante para compreensão do modo como (também) através do corpo e dos 

seus “adereços” se vincam identidades sociais e pessoais. 

De investimentos no corpo (apresentação, cuidados, prática de desporto, 

etc.) e da sua associação a objectos (cosmética, vestuário, etc.) trata também 

Bourdieu (2010 [1979], pp. 309-339). Considerando as sociedades ociden-

tais do pós Segunda Guerra Mundial, o autor remete tais práticas corporais 

para o comportamento dos indivíduos, induzido pela sua classe social. Em 

Bourdieu (2010 [1979]) os agenciamentos dos indivíduos, e os respectivos 

investimentos no corpo, são abordados à luz de lógicas de habitus, estilos de 

vida e distinções, num quadro de estratificação social. Apesar do indivíduo 

ser um agente capaz de trabalhar as coisas, incluindo o corpo, os investi-

mentos corporais em objectos, as suas funções e significados, tais agencia-

mentos inserem-se sempre em estratégias sociais mais vastas, complexas, de 

consolidação de distinções (e de poder): de classe, grupais.  

A lógica de determinação social e de consequente confinamento do indi-

víduo, e das suas práticas corporais, à classe a que pertence, é criticada por 

Le Breton: tal determinação «parece desconhecer os aspectos contemporâ-

neos de uma sociedade onde o provisório é a única permanência e onde o 

imprevisível leva frequentemente vantagem sobre o provável» (Le Breton, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Estas metáforas teatrais são nossas. 



                                                     O CORPO HUMANO NAS HUMANÍSTICAS E NAS CIÊNCIAS SOCIAIS 

	  

	   171	  

2006 [1992], p. 83); o indivíduo, em Bourdieu, seria um mero “agente” de 

determinada classe, sem espaço para mobilidades (inter-classes), e não tanto 

um “actor”.  

Em Giddens (1997 [1991]), que discursa num contexto de “modernidade 

tardia”19, plenamente enquadrado nas lógicas de pluralidade de escolha das 

sociedades contemporâneas/actuais ocidentais, o indivíduo é, sem dúvida, 

um “actor” – i.e. um agente social capaz de maior capacidade de escolha e 

de maior mobilidade – e o seu corpo abre-se igualmente a “mobilidades”, ao 

ponto de se ter tornado num “projecto”: «tornámo-nos responsáveis pelo 

design dos nossos próprios corpos» (Giddens, 1997 [1991], p. 96).  

Para este autor, a própria “modernidade tardia” constitui-se enquanto 

“projecto reflexivo”, i.e. envolve uma integração constante, por parte das 

suas instituições, de novos processos de conhecimento e de circulação de 

informação em múltiplos ambientes de acção, constantemente reorganizados 

e reconstituídos. E do mesmo modo a identidade pessoal de cada indivíduo 

é regida por um ordenamento reflexivo. Perante as dinâmicas dos processos 

de conhecimento e de informação e da multiplicidade de ambientes de ac-

ção, os indivíduos integram-nos (incorporam-nos) e reorganizam e recons-

troem permanentemente as suas auto-narrativas e biografias: «um indivíduo 

deve encontrar a sua identidade entre as estratégias e opções proporcionadas 

pelos sistemas abstractos» (Giddens, 2000 [1990], p. 87). 

Este processo reflexivo da contemporaneidade e dos indivíduos já não é 

constituído por ligações personalizadas num quadro de comunidade local, 

de redes de parentesco ou de classe social, mas não deve ser confundido 

com “individualismo”. A confiança nos outros a um nível pessoal torna-se 

agora também num “projecto” reflexivo, exigindo que o indivíduo se abra 

ao outro, mas tal “projecto” tem de «ser “trabalhado” pelas partes envolvi-

das» (Giddens, 2000 [1990], p. 85). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Giddens prefere usar a expressão “modernidade tardia”, alternativamente à de “pós-modernidade”, 
para caracterizar a contemporaneidade: «fase de desenvolvimento das instituições modernas marcada 
pela radicalização e globalização de traços básicos da modernidade» (Giddens, 1997 [1991], p. 214). 
Vid. ainda Giddens (2000 [1990]). 
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Tendo em conta os processos reflexivos da contemporaneidade pode/deve 

falar-se de “individualização” e não de “individualismo”. A “individualiza-

ção” remete para o sucesso e satisfação no trabalho, nas relações, na saúde, 

no bem-estar, etc., à luz do “projecto” reflexivo do indivíduo, perante as es-

colhas que se lhe oferecem e perante os outros. 

Na “modernidade tardia” de Giddens, assim como na “sociedade de ris-

co” de Beck (1992 [1986]) ou na “modernidade líquida” ou “sociedade flui-

da” de Bauman (2000) é crucial o conceito de “individualização”. Perante a 

fluidez, os riscos e escolhas nas sociedades contemporâneas, verificam-se 

sempre processos de “individualização”. Beck & Beck-Gernsheim (2002 

[2001]) argumentaram que a “individualização” dos processos sociais na 

modernidade reflexiva liquidaram o conceito de classe social. Rose (1999 

[1989]; 1998 [1996]), refere:  

 
If there is one value that seems beyond reproach, in our current confused 
ethical climate, it is that of the self and the terms that cluster around it - au-
tonomy, identity, individuality, liberty, choice, fulfilment. It is in terms of 
our autonomous selves that we understand our passions and desires shape 
our life-styles, choose our partners, marriage, even parenthood. It is in the 
name of the kinds of persons that we really are that we consume commodi-
ties, act out our tastes, fashion our bodies, display our distinctiveness (Ro-
se, 1998 [1996], p. 1)20. 

 

Recorrendo a Paul Valéry (1871-1945): «Interrupção, incoerência, sur-

presa são as condições comuns da nossa vida. (…) Não podemos mais tole-

rar o que dura. Não sabemos mais fazer com que o tédio dê frutos» (Valéry 

apud Bauman, 2001 [2000], p. 7), Bauman, a propósito da sua “modernida-

de líquida” reforça e adverte:  
 

A “individualização” chegou para ficar; toda [a] elaboração sobre os meios 
de enfrentar [o] seu impacto sobre o modo como levamos [as] nossas vidas 
deve partir do reconhecimento desse fato. A individualização traz para um 
número sempre crescente de pessoas uma liberdade sem precedentes de ex-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 T.L. – «Se há um valor que parece irrepreensível, no nosso confuso clima ético actual, é o self  e os 
termos que se aglomeram em torno dele – autonomia, identidade, individualidade, liberdade, escolha, 
satisfação. É em termos dos nossos selves autónomos que entendemos as nossas paixões e desejos, 
moldamos os nossos estilos de vida, escolhemos os nossos parceiros, casamos, escolhemos mesmo a 
nossa paternidade. É em nome do tipo de pessoas que realmente somos que consumimos produtos, 
projectamos os nossos gostos, moldamos os nossos corpos, mostramos a nossa singularidade». 



                                                     O CORPO HUMANO NAS HUMANÍSTICAS E NAS CIÊNCIAS SOCIAIS 

	  

	   173	  

perimentar mas (…) traz junto a tarefa também sem precedentes de enfren-
tar as consequências (Bauman, 2001 [2000], p. 48). 

 

Para estes autores que abordaram as sociedades contemporâneas (fluidas, 

de risco, reflexivas), o indivíduo é requisitado a ver a sua vida como resul-

tado das escolhas que realizou, mas deve fazê-las responsavelmente. 

Remetendo o conceito de “individualização” para o corpo, é esclarecedo-

ra a referência de Bauman à guru da actividade física Jane Fonda (1937-): 
 

“Gosto muito de pensar que [o] meu corpo é produto de mim mesma, é 
meu sangue e entranhas. É minha responsabilidade”. A mensagem de Fon-
da para toda [a] mulher é que trate [o] seu corpo como sua propriedade 
(meu sangue, minhas entranhas), seu próprio produto e, acima de tudo, sua 
própria responsabilidade (Bauman, 2001 [2000] p. 79). 

 

A identificação com o corpo de Fonda é uma escolha possível, dentro do 

quadro de “tipos de corpo” que são oferecidos ao indivíduo, e constitui uma 

“narrativa” possível (da sua responsabilidade) para o projecto de construção 

da identidade pessoal; e para a construção da identidade pessoal com o cor-

po. O corpo constrói identidade pessoal e configura-se como um “projecto” 

pelo qual o indivíduo também é responsável. Podemos “mudar” o corpo in-

vestindo-o: fisicamente, geneticamente, através de objectos, etc. Como refe-

rido por Giddens (1997 [1991], p. 96) o “design” dos nossos corpos é da 

nossa responsabilidade. 

Investigar e considerar os processos de “construção social” do corpo e da 

identidade pessoal, assim como o papel que os objectos podem desempe-

nhar nesses processos, é certamente da maior importância para os designers; 

será mesmo fundamental fazê-lo, quando o próprio corpo é encarado en-

quanto “projecto” (lato sensu ou stricto sensu). Todos os objectos de uso 

pessoal são importantes no processo de construção social do corpo e da 

identidade pessoal. O vestuário e os adornos são exemplos evidentes mas, 

cada vez mais, objectos como mobile phones, smartphones, tablets, etc. – 

pela sua marca, pela aplicação de materiais, cores e acabamentos atractivos 

e pela possibilidade de personalização – são definidores de identidades gru-
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pais e, sobretudo, pessoais, e são tão definidores de identidade quanto o uso 

de piercings ou de tatuagens. 

 

 

3.6. Corpo e poder 
 

Giddens (1997 [1991], pp. 52-59, 92-100, 200-203) articula o corpo com 

os conceitos de “self” e “identidade pessoal” ou “auto-identidade” (self-

identity), que remetem para o modo como o indivíduo é moldado pela soci-

edade mas, fundamentalmente, para o modo como ele próprio se forja e as-

sim se torna socialmente influente. O self e a identidade pessoal encontram-

se encarnados num corpo, e há aspectos neste que são relevantes ou decisi-

vos para os primeiros: a postura, a aparência, a sensualidade, os seus regi-

mes, o uso de objectos. Tais noções não são inócuas porque remetem para 

questões de poder. 

A questão dos poderes socialmente exercidos sobre o corpo, e do poder 

do próprio corpo, tinham antes sido abordados por Foucault (1992 [1975]; 

2000 [1975]). A noção de “disciplina corporal” é fundamental neste autor, 

que analisou as práticas disciplinares impostas ao corpo, sobretudo nas soci-

edades ocidentais modernas21; práticas exercidas em instituições como a 

prisão, o exército, a fábrica, o hospital ou a escola, numa difusão “microfísi-

ca” do poder, realizada através de técnicas meticulosas (horários rígidos, 

temporização das acções, exercício físico, vigilância, fiscalização, etc.) e 

dos seus dispositivos (arquitectónicos, como o Panopticon22, criado pelo 

filósofo e jurista Jeremy Bentham (1748-1832); mas também fardamentos, 

máquinas de ginástica, equipamento escolar, etc.). Os corpos produzidos por 

estes controlos são “corpos disciplinados” ou “corpos dóceis” (Foucault, 

2000 [1975], pp. 117-142). Mas, Foucault (1992 [1975], p. 147) referiu-se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Foucault caracterizou as sociedades modernas como “sociedades disciplinares”. Na esteira do au-
tor, Deleuze (2004 [1990]) referiu-se às sociedades contemporâneas como “sociedades de controle”. 
22 Trata-se de um “dispositivo” circular, aplicado à construção de prisões, hospitais, etc., que permite, 
a partir de uma posição central, a vigilância, em redor, dos indivíduos. É, desse modo, um dispositivo 
de vigilância maximamente eficaz. 
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também à luta constante entre os poderes exercidos sobre o corpo e o poder 

do próprio corpo, luta que caracteriza melhor a contemporaneidade. Numa 

entrevista publicada na revista Quel Corps? o autor referiu:  
 

O corpo se tornou aquilo que está em jogo numa luta entre os filhos e os 
pais, entre a criança e as instâncias de controle. A revolta do corpo sexual é 
o contra-efeito desta ofensiva. Como é que o poder responde? Através de 
uma exploração econômica (e talvez ideológica) da erotização, desde os 
produtos para bronzear até os filmes pornográficos… Como resposta à re-
volta do corpo, encontramos um novo investimento que não tem mais a 
forma de controle-repressão, mas de controle-estimulação: “Fique nu… 
mas seja magro, bonito, bronzeado!” A cada movimento de um dos dois 
adversários corresponde o movimento do outro (Foucault, 1992 [1975], p. 
147).  

 

Apesar desta luta observada por Foucault, Giddens (1997 [1991], p. 53) 

considera incompleta a visão do autor, aproximando-se mais de Merleau-

Ponty (pela intencionalidade do “corpo próprio” e do “corpo carne”) e de 

Goffman (pela consideração do corpo enquanto “actor”), procurando explo-

rar mais aprofundadamente questão do poder do próprio corpo nas socieda-

des contemporâneas. O autor refere que as disciplinas, ou os “regimes” (ex-

pressão que prefere), para além de poderem ser organizados socialmente – 

de fazerem parte da dinâmica da vida social e quotidiana –, são também au-

to-impostos e geridos pelos indivíduos:  
 

A disciplina corporal é intrínseca ao agente social competente; é transcultu-
ral mais do que especificamente ligada à modernidade; é uma característica 
contínua do fluxo de conduta na durée da vida diária. […] Os regimes são 
sempre em parte uma questão de influência e gosto individuais (Giddens, 
1997 [1991], p. 53, 57). 

 

Por exemplo, relativamente ao regime do vestuário, Giddens refere: «em 

todas as culturas o vestuário é muito mais do que simples meio de protecção 

corporal: é, manifestamente, uma forma de demonstração simbólica, uma 

maneira de dar forma exterior a narrativas de auto-identidade» (Giddens, 

1997 [1991], p. 57). Na contemporaneidade, os regimes do corpo (alimenta-

res, físicos, sexuais, identitários, em prol da saúde, da aparência, ou da li-

berdade), que quase sempre implicam objectos, articulam-se com o planea-

mento da vida diária e com opções de estilo de vida, no pano de fundo de 
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pluralidade de escolhas que as tecnologias e o mercado têm para oferecer. 

Promove-se o culto do corpo ou mesmo as suas “recriações” (tecnológicas e 

culturais). O cuidado do corpo, a sua vivência, os seus poderes, radicalizam-

se, tornam-se periciais (do domínio de técnicos e especialistas), mas são 

também um empenhamento dos próprios indivíduos. Estes são livres de fa-

zer escolhas relativamente ao seu próprio corpo: aparência física, opções de 

ordem sexual, reprodutiva, etc.   

Segundo a perspectiva de Giddens, de certo modo, o corpo ter-se-á eman-

cipado. Não pode ser entendido como uma entidade inerte (como uma coisa 

obscura ou como um mero aspecto da natureza – fisiológico ou biológico; 

como o assento da alma; nem como um corpo disciplinado). É certo que os 

“regimes” agem sobre o corpo, mas este tornou-se numa plataforma de inte-

racção, de apropriações e de projecções. Num contexto de pluralidade de 

escolhas, o corpo, articulável com o self, enquanto “projecto reflexivo” re-

levante na promoção da identidade pessoal, disponível para ser trabalhado, 

organizado de modo sistemático por uma série de peritos e pelo próprio in-

divíduo, invadido e potenciado por sistemas abstractos (simbólicos, perici-

ais, códigos – de conduta, visuais, informacionais, código genético, etc.), 

investido de novos poderes e possibilidades, já não é o “corpo dócil” que 

Foucault associou às sociedades modernas.  

Lipovetsky (1989 [1983], pp. 57-60), antes de Giddens, tinha abordado a 

questão dos investimentos do corpo, mas no âmbito do individualismo23 

contemporâneo. O autor refere uma identificação do corpo com o “ser-

sujeito” ou a “pessoa” (Giddens uma articulação corpo e self). O corpo reve-

la a nossa mais íntima identidade, mas o processo de personalização é narcí-

sico e feito à custa de uma série de investimentos que tornam o corpo num 

«espaço indecidível, num “objecto-sujeito”, um misto flutuante de sentido e 

de sensível, como dizia Merleau-Ponty» (Lipovetsky, 1989 [1983], p. 59), 

numa coisa permanentemente “reciclável”, aberta à “mobilidade social”. O 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Não deve confundir-se “individualismo” com “individualização” (conceito abordado no subcapítu-
lo anterior). 
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corpo joga-se numa luta de poderes que lembra a referida por Foucault, mas 

agora mediada pelo individualismo/narcisismo:  
 

O (…) corpo torna[-se] um sujeito e, como tal, é colocado na órbita da li-
bertação, ou até da revolução, sexual sem dúvida, mas também estética, di-
etética, sanitária, etc., sob a égide de “modelos directivos”. Não devemos 
omitir que em simultâneo com uma função de personalização, o narcisismo 
realiza uma missão de normalização do corpo: o interesse febril que temos 
pelo corpo não é de modo nenhum espontâneo e “livre”, obedece a impera-
tivos sociais, como a “linha”, a “forma”, o orgasmo, etc. O narcisismo joga 
e ganha em todos os tabuleiros, funcionando ao mesmo tempo como opera-
dor de desestandardização e como operador de estandardização, sem que 
esta última se apresente jamais como tal, mas como sujeição às exigências 
mínimas da personalização: a normalização pós-moderna apresenta-se 
sempre como o único meio de o indivíduo ser realmente ele próprio, jovem, 
esbelto, dinâmico. (…) O narcisismo,	  pela atenção escrupulosa que conce-
de ao corpo, pela sua preocupação permanente de funcionalidade óptima, 
faz cair as resistências “tradicionais” e torna o corpo disponível para todas 
as experimentações. O corpo, na esteira da consciência torna-se um espaço 
flutuante, um espaço des-localizado, entregue à “mobilidade social” (Lipo-
vetsky, 1989 [1983], pp. 59-60)24. 

 

É importante ponderar acerca dos poderes exercidos sobre o corpo e acer-

ca do poder do próprio corpo, sobretudo em Design de Produto, pois tais 

poderes exercem-se também através de objectos. Na difusão “microfísica” 

dos poderes, inúmeros dispositivos e objectos servem para conformar “cor-

pos dóceis”, como aqueles acima referidos a propósito do pensamento de 

Foucault. Na luta entre os poderes que se inscrevem num corpo e o poder do 

próprio corpo, alguns objectos são esclarecedores: as armas são o exemplo 

mais óbvio. Quando um homem aponta uma arma a outro homem, de um 

lado está um corpo cujo poder se desmesura e do outro está um corpo com-

pletamente dócil. Mas todos os objectos definidores de identidade pesso-

al/corporal jogam-se igualmente nessa luta de poderes – um corpo torna-se 

dócil ou adquire poder, consoante os contextos sociais e culturais nos quais 

se encontra inscrito; por exemplo, através do vestuário, um corpo pode tor-

nar-se escravo (aprisionamentos sociais ou religiosos, persecução “psicóti-

ca” de modas e tendências, etc.) ou, pelo contrário, pode emancipar-se, ou 

mesmo transcender-se (veremos, no subcapítulo seguinte, como pode o cor-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 O sublinhado é do autor. 
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po – por servidão às lógicas do consumo e da informação – “exorbitar-se” 

ao ponto de se perder; e, mais adiante, no subcapítulo 3.8, como pode o cor-

po – através da mediação de objectos – verdadeiramente “construir-se” e  

“transcender-se”, desenvolvendo o que ficou sugerido atrás, no subcapítulo 

3.4., com Serres. 

 

 

3.7. O corpo no sistema de consumo e de informação:               

um corpo exorbitante 
 

As reflexões de Lipovetsky ou de Giddens sobre o corpo podem ser en-

quadradas no âmbito das sociedades de consumo, mas também de informa-

ção. Todavia, quem abordou com maior acutilância crítica o problema do 

corpo na sua relação com o consumo e informação foi Baudrillard.  

 
No campo de manipulação de símbolos que caracteriza o consumo, Jean 
Baudrillard faz do corpo “o mais belo objeto” do investimento individual e 
social. Desde 1970, em A sociedade de consumo, deixa claro os limites e as 
ambiguidades da “libertação do corpo” (Le Breton, 2006 [1992], p. 84). 
 

O corpo é um tema omnipresente na obra de Baudrillard, esquadrinhado à 

luz da evolução das sociedades capitalistas, primeiro no contexto do consu-

mo, sob o regime da “economia política do signo” (Baudrillard, 1995 

[1970]; 1995 [1972]) e, posteriormente, também no contexto da informação 

e da invasão de todos os sistemas abstractos, códigos, simulações e hiper-

realidades (Baudrillard, 1991 [1981]; 1996 [1976]; 1996 [1995]; 1998 

[1990]).  

Perante o sistema de consumo, o corpo é perspectivado segundo a liberta-

ção física e sexual; a beleza e o erotismo; os regimes, cuidados, práticas e 

cultos higiénicos, físicos, dietéticos e terapêuticos; a obsessão pela juventu-

de, pela virilidade ou feminilidade; o mito do prazer; a omnipresença em 

toda a cultura massificada. Baudrillard refere uma peculiar redescoberta e 

salvação pelo corpo, enquanto facto de cultura, não enquanto evidência. A 

sociedade de consumo e os dispositivos que lhe servem de suporte (média, 
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publicidade, moda, design) induzem a um vigoroso investimento hedonista 

e narcisista, orquestrado como uma mística de realização e de libertação do 

corpo, tornando-o num património privado da ordem do “enfeitiçamento” e 

do espectáculo. O corpo é emulado, tornando-se num capital de investimen-

to que deve frutificar como suporte táctico para os rituais sociais, ou seja, 

torna-se da ordem do funcional: o corpo quer-se polido e perfeito. Porém, 

neste processo, a relação do corpo com o indivíduo tende a perder-se:  
 

O corpo não se reapropria segundo as finalidades autónomas do sujeito, 
mas de acordo com o princípio normativo do prazer e da rendibilidade he-
donista, segundo a coacção de instrumentalidade directamente indexada pe-
lo código e pelas normas da sociedade de produção e de consumo dirigido 
(Baudrillard, 1995 [1970], p. 139)25. 

 

O corpo torna-se num objecto de estatuto social e de consumo – equivale 

aos objectos, é seu homólogo: 
 

O corpo e os objectos constituem uma rede de signos homogéneos que (…) 
conseguem permutar as respectivas significações (nisso consiste o seu “va-
lor de troca”) e “fazer-se valer” reciprocamente (…) A “redescoberta do 
corpo” é sempre a do corpo/objecto no contexto generalizado dos outros 
objectos (…) Sabe-se muito bem como a erótica e a estética moderna do 
corpo mergulham em abundante envolvimento de produtos, de gadgets e de 
acessórios (…) Da higiene à maquilhagem, passando pelo bronzeamento, 
pelo desporto e múltiplas “libertações” da moda, a redescoberta do corpo 
passa antes de mais pelos objectos (Baudrillard, 1995 [1970], pp. 142-143).  

 

Mas, o corpo não se limita a ser objecto entre objectos, significante entre 

significantes; é o mais belo objecto, o objecto dos objectos de estatuto social 

e de consumo: «na panóplia do consumo, o mais belo, precioso e resplande-

cente de todos os objectos – ainda mais carregado de conotações que o au-

tomóvel que, no entanto, os resume a todos é o CORPO» (Baudrillard, 1995 

[1970], p. 136)26. 

O corpo é trespassado por uma rede de marcas, signos e códigos, e dele se 

extraem signos renovados: de felicidade, saúde, beleza, erotismo ou anima-

lidade. Porém, a malha aperta-se de tal modo sobre o corpo, que tende a es-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 O sublinhado é do autor. 
26 O sublinhado é do autor. 



DESIGN DE PRODUTO E CORPO HUMANO	  
	  

	  180	  

tilhaçá-lo e a negá-lo na sua evidência e diferença: este é um corpo mori-

bundo, um “sepulcro de signos” (Baudrillard, 1996 [1976], pp. 167-205). 

Num mundo progressivamente dominado por códigos (imagéticos, ciber-

néticos, informáticos, genéticos), que engendram novos e interpelantes si-

mulacros de realidade, que tornam o próprio mundo da ordem da “simula-

ção” e da “hiper-realidade” (veleidade dos códigos em reconstruir radical-

mente as coisas, replicando-as), novos modelos para o corpo, ou para o 

substituir, requerem-se e sucedem-se: o modelo (mannequin), o robô, o ho-

lograma, o clone. Os códigos geram multiplicações, espectros radicais do 

corpo (Baudrillard, 1991 [1981]); 1996 [1976], pp. 81-142, 193-194). No 

mundo da informação, dos média, das novas indústrias culturais, de todos os 

sinais, imagens, programações, códigos e redes, perante o primado totalitá-

rio da “simulação” e da “hiper-realidade”, usando as expressões caras a 

Baudrillard, o corpo “nucleariza-se”, “fractaliza-se”, “virtualiza-se”; passa 

definitivamente para o lado do objecto e dos simulacros, o corpo “sateliza-

se”27. Pertence e rege-se pela “ordem dos simulacros”: na sua atracção/fusão 

à moda, às imagens dos média e a todas as tecnologias (descodifica-

ção/recodificação do genoma à cabeça), nas práticas de exercício físico, que 

tornam o corpo puramente performativo, ou na pornografia, que passa a 

identificar-se com o real, ou vice-versa. Perante a pressão dos simulacros, o 

corpo é por eles de tal modo invadido, que qualquer possível diferença se 

esvai; o corpo como que sai de si mesmo tornando-se num “satélite” – tão 

“satélite” quanto aqueles que outrora, relativamente a si, teriam sido os ob-

jectos, enquanto próteses extensivas do corpo. Trata-se da generaliza-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Esta passagem do corpo para o lado dos objectos e dos simulacros é crucial na teorização de Bau-
drillard. Até dado momento na sua obra (Baudrillard, 1991 [1981]), o corpo, por motivos conjuntu-
rais, é ainda diagnosticado como coisa significante, apesar de equiparável ao objecto, por via da inva-
são e esquadrinhamento pelos signos e códigos (no entanto já capazes de extraírem do corpo “outros 
corpos” – simulados e hiper-reais). Momentaneamente, o autor refere-se a tais signos e códigos como 
se de uma “segunda pele” se tratassem; de certo modo, verifica-se ainda a uma “demarcação” possí-
vel do corpo, como se, para este, ainda restasse um residual espaço de manobra, enquanto lugar de 
diferença ou de alteridade. Porém, a partir do momento em que Baudrillard, impulsionado pelas suas 
lógicas de simulação e hiper-realidade, abandona em definitivo uma estratégia possível do sujeito em 
prol de uma  estratégia suprema do objecto (Baudrillard, 1991 [1983]), o corpo passa totalmente para 
“o outro lado do espelho”, ou seja, torna-se coisa definitivamente do lado do objecto, dos simulacros 
e da simulação, do mundo hiper-real de todos os artifícios tecnológicos (Baudrillard, 1996 [1995]; 
1998 [1990]). 
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ção/inversão da teoria prostética das “extensões do homem” de autores co-

mo McLuhan (2001 [1964]): 
 

Não é ficção-científica. É apenas a generalização da teoria de McLuhan so-
bre as “extensões do homem”. Tudo do ser humano, seu corpo biológico, 
mental, muscular,	  cerebral, flutua em torno dele na forma de próteses me-
cânicas ou informáticas. Simplesmente, em McLuhan, tudo isso é,	  concebi-
do como uma expansão positiva, como a	  universalização do homem através 
de suas extensões midiáticas.	  É bem otimista. De fato, em vez de gravitar 
em torno dele em ordem concêntrica, todas as funções do corpo do homem 
satelizaram-se em torno dele em ordem excêntrica. Entraram em órbita por 
si mesmas e, por isso, com referência a essa extraversão orbital de suas 
próprias funções, de suas próprias tecnologias, é o homem que se encontra 
em estado de exorbitação e de excentricidade. Com referência aos satélites 
que criou e pôs em órbita, é o homem com seu planeta Terra, seu território, 
seu corpo, quem se satelizou. De transcendente, ele tornou-se exorbitante 
(Baudrillard, 1998 [1990]), p. 37)28. 

 

A tendência para este “corpo satélite”, de um “homem satélite”, segue a 

visão crescentemente apocalíptica de Baudrillard para o real, tornado total-

mente hiper-real, e implica a perda do “corpo próprio” e do “corpo carne” 

fenomenológicos, e do “corpo significante” semiótico. Paralelamente ou na 

esteira de Baudrillard, a perda destes “corpos” é igualmente assinalada por 

outros autores, como Virilio29 ou Le Breton.  

Virilio (1993 [1990]; 2000 [1995]; 2000 [1996], pp. 41-73) aborda a 

“perda do corpo” no contexto dos seus estudos em “dromologia” – acerca da 

perda do território em virtude da aceleração contemporânea provocada pela 

revolução dos transportes, das tecnologias da guerra e dos espaços “virtu-

ais” e da telepresença. Considere-se, por exemplo, a seguinte passagem, que 

– remetendo para autores supracitados e citando o designer Alessandro 

Mendini (1931-) – coincide, particularmente, com a visão “excêntrica” e 

“exorbitante” do corpo em Baudrillard: 
 

Poderá imaginar-se sequer a perda da extensão e da duração constitutivas 
do eixo de referência do corpo? Poderá conceber-se seriamente o esqueci-
mento do lugar, de todos os lugares, em proveito exclusivo da ego-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Os sublinhados são do autor. 
29 Virilio é urbanista, mas também filósofo e teórico da cultura, pelo que, dada a sua proximidade a 
autores explorados neste capítulo, justifica-se referi-lo aqui e não no capítulo precedente (onde abor-
dámos teóricos das disciplinas projectuais, embora ultrapassando as fronteiras da Teoria e da Crítica 
de Design de Produto). 
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centragem comportamental, única polaridade do ser? – de um ser menos 
“no mundo” que em si mesmo. Muito dificilmente, dir-se-á, sem reparar 
que muitos de nós se esforçam já por fazê-lo, aqui ou ali, nos negócios, nas 
artes ou na guerra. Ouçamos o designer Alessandro Mendini: / “O homem é 
ele próprio um conjunto de instrumentos. Se me sento no chão, sou um as-
sento. Se ando, sou um meio de transporte. Se canto, sou como um instru-
mento musical. O corpo é o conjunto primário dos objectos à disposição do 
homem, ao passo que os utensílios são as extensões artificiais, próteses 
monstruosas… O primitivo, o nómada, o indivíduo que viaja à boleia, con-
densam em si mesmos os seus utensílios, coincidem com a sua própria ca-
sa. Eles são uma casa, são uma arquitectura.” Já sabíamos tudo isto, é cer-
to, desde Leroy-Gourhan, mas a questão continua a estar mal formulada 
porque aquilo que se concentra em nós não são já apenas os “instrumen-
tos”, mas o “meio ambiente”. Aquilo que coincide em tempo real connosco 
próprios não é já, portanto, uma casa, uma arquitectura qualquer, mas a 
ECÚMENA, o conjunto da terra habitada. “Fui tudo, e tudo não é nada”, 
declarava o estóico Marco Aurélio… Deveremos dizer doravante: “Sou a 
Terra, sou o homem-planeta”? Claro que nos custa reconhecê-lo, mas é de 
facto assim (Virilio, 1993 [1990], pp. 115-116)30. 

 

No entanto, se em Baudrillard o “corpo próprio” parece definitivamente 

perdido, para Virilio, trata-se ainda de tentar que o seu lugar no mundo – hic 

et nunc (aqui e agora), na sua relação aos outros – não se esgote, por via de 

todas as velocidades e telepresenças contemporâneas; ou trata-se de tentar 

recuperá-lo (o diagnóstico/prognóstico é pessimista): 
 

Perder o corpo no automatismo ou na esquizofrenia é (…) insuportável. 
Ora, eu creio que, devido às tecnologias, estamos a perder tanto o corpo 
próprio, em benefício do corpo espectral, como o mundo próprio, em bene-
fício de um mundo virtual. A questão que se coloca, é de encontrar o con-
tacto. (…) Virá o dia em que as perdas serão insuportáveis e em que os ga-
nhos deixarão de existir. O século XXI será provavelmente o século desta 
descoberta: as perdas dominarão os ganhos. A perda do mundo próprio, a 
perda do corpo próprio terão de ser compensadas, porque tornar-se-ão in-
suportáveis para todos (Virilio, 2000 [1996], p. 53). 

 

Le Breton aborda também a perda do “corpo próprio”, por via da imersão 

nos espaços “virtuais” (Le Breton, 2001; 2004) – conducente, nas hipóteses 

pós-humanistas mais radicais, ao seu obsoletismo –, mas também por via 

dos investimentos identitários no corpo: bodybuilding e ginástica de todos 

os tipos, regimes alimentares, cirurgia estética, tatuagens e piercings, etc. 

(Le Breton, 2004 [2002]; 2004) – trata-se de uma perspectiva mais localiza-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 Os sublinhados são dos autores. 
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da nos indivíduos, consentida por cada um, de acordo com o desejo de cada 

um, mas como se esses investimentos fossem realizados num objecto, numa 

extensão ou numa projecção, numa prótese ou num duplo, tomando-se     

assim o corpo também por prótese ou por duplo – por um “acessório da      

presença”: 

 
Lugar da necessária incarnação do sujeito, o corpo tende a tornar-se uma 
matéria-prima a modelar consoante o clima do momento. É, a partir de en-
tão, para numerosos contemporâneos, um acessório da presença, um lugar 
de encenação, um objecto separado de si, mas especificamente investido de 
ser substituto de si próprio. (…) A versão moderna do dualismo difuso da 
vida quotidiana opõe o homem ao seu próprio corpo e já não, como anteri-
ormente, a alma ou espírito ao corpo. O corpo deixou de ser uma incarna-
ção irredutível, sendo antes uma construção pessoal, um objecto transitório 
e manipulável, susceptível de múltiplas metamorfoses de acordo com os 
desejos do indivíduo. (…) Não se trata de se contentar com o corpo que se 
tem, mas sim de lhe modificar os alicerces para completá-lo ou adequá-lo à 
ideia que dele se faz. O corpo é hoje em dia um alter ego, um duplo, um 
outro de si mesmo, porventura ilusório mas disponível para todas as modi-
ficações. (…) É necessário colocar-se fora de si para se tornar si mesmo. A 
interioridade decide-se num esforço de exterioridade (Le Breton, 2004, pp. 
67-68). 

 

Alertando para um possível “adeus ao corpo” ou para um corpo “como 

“acessório da presença”, a perspectiva de Le Breton, muito menos hiperbó-

lica que a de Baudrillard, parece mais empenhada: «pensar o corpo é outra 

forma de pensar o mundo. (…) O corpo é hoje um desafio político primor-

dial, o parâmetro fundamental das nossas sociedades contemporâneas» (Le 

Breton, 2004, p. 79). 

A reflexão crítica destes autores – com algumas diferenças de tom: pes-

simista e hiperbólico em Baudrillard, pessimista e, por vezes, alarmista em 

Virilio, ou um alerta em Le Breton (também o é em Virilio) – ajuda, apesar 

de tudo, a perceber (veremos, seguidamente, como pode o corpo “construir-

se” com os objectos, sem se exorbitar) até que ponto, sob falsos pretextos de 

libertação (sexual, física, tecnológica, etc.), o corpo, enquanto mero acessó-

rio da presença ou glorificado como mercadoria, enredado exclusivamente 

em espaços “virtuais” e na lei do “tempo real” e, por isso, obsolescente, ou 

reduzido a mero código, corre o risco de se resumir, efectivamente, a objec-

to. Esta dimensão é muito redutora e por isso os designers também devem 
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saber evitá-la, sob pena de abomináveis confusões entre os objectos que 

projectam e o seu referente – o corpo. 

 

 

3.8. Corpos do mundo, corpos em construção,                             

corpos que se transcendem 
 

A ameaça de perda do “corpo próprio” ou do “corpo carne da carne do 

mundo” – do corpo hic et nunc e intencional, aberto à relação e a trocas com 

as coisas do mundo e com os outros –, deverá ser tida em consideração, por 

todas as inquietações contemporâneas. Corpos formatados ou objectificados 

são corpos a evitar. É, por isso, pertinente uma continuada discussão política 

e social em torno do corpo (como propõe Le Breton), ou melhor, uma per-

manente atenção (política e social) relativamente à luta constante (referida 

por Foucault) entre os poderes que se exercem sobre o corpo e o poder do 

próprio corpo (ou do “corpo próprio” intencional). Essa luta continua e, cer-

tamente, continuará a verificar-se, restando saber precisamente em que 

“mundo” e sob que condicionantes, num momento em que «as forças no 

homem entram em relacionamento com forças do de-fora, as do silício que 

tira a desforra do carbono, as dos componentes genéticos que se desforram 

do organismo, as dos agramaticais que tiram desforço do significante» (De-

leuze, 1998 [1986], p. 178); num momento em que o corpo, por emergência 

do poder imagético que sempre teve, é visceralmente seduzido pela tecnoci-

ência, ficando ao alcance de todas as manipulações (Tibon-Cornillot, 1997 

[1992])31; ou num momento de emergência de utopias para uma “saúde per-

feita” (Sfez, 1997 [1995])32.  

Segundo a hipótese da teoria prostética, as tecnologias projectam o corpo 

em “esferas” tecnológicas – a “aldeia global” seria a suprema realização da 

prótese, ou a suprema esfera tecnológica para a comunicação entre todos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Tibon-Cornillot refere-se, em concreto, ao poder imagético do “corpo biológico”. 
32 Sfez refere uma utopia generalizada. As abordagens de Tibon-Cornillot e de Sfez são críticas, não 
apologéticas. 
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(McLuhan (1972 [1962]; 2001 [1964]) –, mas essas “esferas” também po-

dem ser vistas como protecções ou sistemas imunitários. Sloterdijk coloca a 

questão nos seguintes termos: 
 

What makes the Modern Age special is that after the turn to the Copernican 
world, the sky as an immune system was suddenly useless. Modernity is 
characterized by the technical production of its immunities and the increa-
sing removal of its safety structures from the traditional theological and 
cosmological narratives. Industrial-scale civilization, the welfare state, the 
world market and the media sphere: all these large-scale projects aim, in a 
shelless time, for an imitation of the now impossible, imaginary spheric se-
curity. Now networks and insurance policies are meant to replace the celes-
tial domes; telecommunication has to reenact the all-encompassing. The 
body of humanity seeks to create a new immune constitution in an electro-
nic medial skin. Because the old all-encompassing and containing structure, 
the heavenly continens firmament, is irretrievably lost, that which is no 
longer encompassed and no longer contained, the former contentum, must 
now create its own satisfaction on artificial continents under artificial skies 
and domes (Sloterdijk, 2011 [1998], p. 25)34. 

 

Porém, esse mundo de “esferas” tecnológicas protectoras, essa nova ordem 

imunológica, torna o corpo humano imensamente “frágil”. Quando «eve-

ryone is the other and no one is himself» (Heidegger apud Sloterdijk, 2011 

[1998], p. 626)35, não se trata agora de uma perda do “corpo próprio” mas, 

na nossa interpretação, de uma imensa solidão: 
 

In the face of the globalization wars and technological departures that lent 
the twentieth century its character, being-in means this: inhabiting the 
monstrous [The uses of “the monstrous” here and in the closing question 
correspond in the original to das Ungeheure, and should be taken less in 
the sense of “atrocious” or “horrible” than “immense” or “unfathomable”]. 
Kant taught that the question humans ask to assure themselves of their pla-
ce in the world should be: “What can we hope for?” After the un-
groundings of the twentieth century, we know that the question should 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 T.L. – «O que torna a Idade Moderna especial é que, após a viragem para o mundo de Copérnico, o 
céu como sistema imunológico tornou-se subitamente inútil. A modernidade é caracterizada pela 
produção técnica das suas imunidades e pela crescente remoção das suas estruturas de segurança ba-
seadas em narrativas teológicas e cosmológicas tradicionais. A civilização à escala industrial, o welfa-
re state, o mercado mundial e a esfera dos média: todos estes projectos de grande escala anseiam, 
num tempo “sem protecção”, por uma imitação da, agora impossível, imaginária segurança esférica. 
Agora as redes e as políticas  de segurança destinam-se a substituir as cúpulas celestes; As telecomu-
nicações tem que reencenar o todo englobante. O corpo da humanidade procura criar uma nova cons-
tituição imunológica numa pele mediática mundial. Porque o velho todo englobante e estrutura con-
tentora, o celestial firmamento continens, está irremediavelmente perdido; o que já não está engloba-
do e não mais contido, o ex-contentum, deve agora encontrar a sua satisfação em continentes artifici-
ais sob céus e cúpulas artificiais». 
35 T.L. – «todos são o outro e ninguém é si mesmo». 
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rather be: “Where are we when we are in the monstrous?” (Sloterdijk, 2011 
[1998], p. 630)36. 
  

Ou, reformulando a questão, recorrendo ainda assim à terminologia de 

Sloterdjik: onde estamos quando estamos na “imanência extática” tecnoló-

gica? Na solidão, ou em redefinição. Talvez em processo, nós próprios, de 

“devir-monstros” como sugere Gil: 
 

A reterritorialização no corpo surge como uma tentativa última para edifi-
car um território viável, no meio das ruínas de todos os territórios. Mas é 
uma lâmina de dois gumes: porque o virar-se exclusivamente para si de um 
corpo vazio, construindo agenciamentos de corpos-músculo, ou corpos-
teatro, corpos limitados aos seus contornos, pode contribuir para a incuba-
ção de verdadeiros monstros – e falhar o devir transformador e criador de 
um novo espaço-tempo. / Os monstros andam à solta. Mas tornou-se difícil 
distingui-los. Talvez porque nós, também sem o saber, entrámos num pro-
cesso de devir-monstros (Gil, 2001b, p. 58). 

 

Ou na iminência de uma redefinição do próprio humano: 
 

Saber se o desenvolvimento a longo prazo levará também a uma reforma 
das propriedades da espécie, se uma futura antropotecnologia irá ao ponto 
de pôr em prática um planeamento explícito dos caracteres genéticos, ou se 
a humanidade como espécie conseguirá passar do fatalismo do nascimento 
a uma gestação facultativa e à selecção pré-natal – são perguntas, ainda va-
gas e inquietantes, com que o horizonte da evolução começa a confrontar-
nos (Sloterdijk, 2007 [1999], pp. 64-65). 

 

A citação é retirada da polémica conferência Regeln für den Menchenpark, 

que enfrentava tal possibilidade de redefinição do humano (de redefinição 

das regras antropotécnicas para o “parque humano”) em virtude da emer-

gência das novas tecnologias e, sobretudo, da biotecnologia. Quintais      

esclarece: 
         

Uma interrogação maior será porventura a seguinte: deveremos correr para 
todas as hipóteses de manipulação que se abrem com os processos de brico-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 T.L. – «Face às guerras da globalização e descolagens tecnológicas que emprestaram ao século XX 
o seu carácter, “estar em” significa isto: habitar o monstruoso [Os usos de “o monstruoso” aqui e na 
pergunta de fecho correspondem no original a Das Ungeheure e devem ser tomados menos no sentido 
de “atroz” ou “horrível” do que de “imenso” ou “insondável”]. Kant ensinou que a questão que os 
humanos colocam para se assegurarem do seu lugar no mundo, deve ser: “O que podemos esperar?”. 
Depois das desfundamentações do século XX, sabemos que a questão deve antes ser: “Onde estamos 
quando estamos no monstruoso?”». O esclarecimento entre parêntesis rectos corresponde a uma nota 
do tradutor do texto para a língua inglesa, in Sloterdijk (2011 [1998], p. 663). 
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lage biotecnológico que repousam na reutilização de utensilagens forneci-
das pela evolução biológica agora recriáveis em laboratório? / As respostas 
não são claras, e Regras apenas nos diz que tais hipóteses de manipulação 
têm de ser sopesadas no interior de um código de antropotécnicas, sem que 
o conteúdo normativo de tal código seja considerado. Acresce ainda que al-
guns desenvolvimentos recentes do pensamento de Sloterdijk apontam para 
a possibilidade do biotecnológico não corresponder a uma hipótese de es-
cravidão ontológica, mas tão-só a um alargamento das nossas capacidades 
de auto-constituição, algo que é simplesmente aflorado em Regras. Nada 
disto implica necessariamente assumir uma postura nietzscheniana ou um 
compromisso com um projecto em que se pretende acelerar o suposto ocaso 
e transição do humano. / O que parece incontornável é a solicitação e a ur-
gência que recobre os tropos tecnológicos e biotecnológicos. Eles exigem, 
no presente, uma investigação filosófica que não caia nas armadilhas do 
triunfalismo nem na sujeição a um clima de empobrecimento cognitivo e 
conceptual em que a liminar recusa se afigura como a única resposta possí-
vel (Quintais, 2007 [2005], pp. 16-17). 

 

A nossa condição no mundo – a tudo ligada ou solitária, em “devir-

monstro” ou em “devir-criador” – está inevitavelmente implicada, ou me-

lhor, enredada (entangled) na dimensão “extática” das “esferas” tecnológi-

cas, extensíveis ou protectoras. Uma vez nessa condição, são instrutivas as 

palavras de Miranda a propósito do corpo: 
 

A resposta não está num outro corpo, nem num corpo melhor. Fundamen-
talmente, não está no corpo utópico. Basta um “braço” certo, na altura cer-
ta. É apenas isso que pudemos e devemos esperar. Demasiado insuficiente, 
porque poderá nunca vir? Isso já não depende de nós. É preciso que esse 
braço já tenha vindo, em cada um. Só é aceitável o acto que propicia a vin-
da desse “braço”, ou duma “mão” ou de uma “palavra” certa. A vir, sendo 
o braço certo, poderá ser o braço de um outro homem, de um “monstro” ou 
de um “cyborg”, mas será sempre um braço humano (Miranda, 2000,        
p. 208)37. 

                

Todas as inquietações, tensões e interrogações contemporâneas estão pre-

sentes, de diversos modos, nas reflexões contemporâneas/actuais sobre o 

corpo que queremos, por fim, aqui trazer. São reflexões que não perdem de 

vista o enredamento (entanglement) do corpo com os objectos, as imagens, 

os códigos e todas tecnologias, e dão igualmente atenção à relação com os 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 O “braço salvador” é trazido por Miranda do conto de Edgar Allan Poe, The Pit and the Pendulum 
(Poe, 1990 [1842], pp. 50-58]). O pêndulo é uma das infernais “máquinas” de Poe. O braço (do Gene-
ral Lasalle) salva o protagonista no momento em que caía para o abismo do poço, impelido pelo pên-
dulo (da Inquisição Espanhola). O texto de Miranda que citamos pode também consultar-se nas ver-
sões publicadas posteriormente (Miranda 2002, pp. 174-193; 2008, pp. 135-152). 
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outros (humanos, animais), instituições, comunidades e territórios, numa 

perspectiva que nos parece ser prolífica para consideração. Para os autores 

que agora abordaremos, o corpo – na ligação às coisas, ao mundo e aos ou-

tros – é sempre entendido enquanto processo, actuação, movimento, mudan-

ça, virtualidade e multiplicidade. Os corpos são sempre sistemas relacionais 

e plurais (nunca singulares) e abertos (nunca fechados). Um corpo está sem-

pre incompleto e em permanente construção. Interessa a estes autores o que 

o corpo “pode fazer” (e não o que “seja”)38; interessa, para além de uma in-

tencionalidade do corpo, como ele se vai “produzindo”, transformando e 

transcendendo – no enredamento com as coisas e com os outros. 

Na sequência do “corpo próprio” e do “corpo carne” de Merleau-Ponty 

(abordados no subcapítulo 3.4.) vimos, com Serres (1985), que o corpo está 

“entre”, não perante, as coisas do mundo: mistura-se com tais coisas, torna-

se “híbrido”, excedendo-se e transcendendo-se assim. 

Deleuze & Guattari (1995 [1972]; 2007 [1980], pp. 199-218]) e Deleuze 

(2011 [1981], pp. 93-109), superando igualmente o “corpo vivido” fenome-

nológico, desenvolveram a noção de “corpo sem órgãos”39, que remete para 

uma dimensão corporal não limitada ao organismo; tal dimensão não exclui 

os órgãos; talvez nem mesmo a entidade molar que é o conjunto dos órgãos, 

ou o “corpo próprio”, ou os processos de subjectivação e significância do 

corpo – parte deles (do “interior” do corpo), mas desarticula-os, anula-os 

(daí o “corpo sem órgãos”) e excede-os; trata-se de uma dimensão esquizo-

frénica, libertadora, desejante, libidinal e criadora, que implica uma desarti-

culação, uma reversão e uma exteriorização, ou extensibilidade, do corpo 

(que não tem que ver com a teoria prostética), porque implica a “criação” de 

um “corpo-fluxo-intensivo”, que se liga a outros fluxos e por estes é tres-

passado: outros órgãos, outros corpos, objectos, máquinas, tecnologias, ter-

ritórios, etc.; corpo entendido através das ligações, e desligações, a essas 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 A propósito do que o corpo “pode fazer”, citem-se como mote Deleuze & Parnet, a propósito de 
Baruch Espinosa (1632-1677): «Espinosa não cessa de se espantar com o corpo. Não se espanta por 
ter um corpo, mas com aquilo que pode o corpo. Os corpos não se definem pelo seu género ou pela 
sua espécie, pelos seus órgãos e pelas suas funções, mas por aquilo que podem» (Deleuze & Parnet, 
2004 [1977], p. 78). 
39 Deleuze & Guattari partiram da “declaração de guerra aos órgãos” de Antonin Artaud (1896-1948). 
Vid. Artaud (1975 [1948]; 2007 [1947]b).  
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coisas: desejos, afectos, intensidades, descargas, misturas, diferenças e cor-

tes; corpo relacionável com o meio-rede-de-fluxos que o “produz” e que 

“produz” outros “corpos”. Trata-se da “produção” de um corpo de sensação 

e de desejo – criador. Não é dado, mas sim resultado de uma construção 

(Gil, 2008, p. 181), não é singular e não é fixo, porque se abre a transforma-

ções e mutações (Blackman, 2008, pp. 109-112). Podem ser “os corpos que 

se produzem” no sadomasoquismo; ou “o corpo produzido” pelo dançarino 

quando dança, pelo pensador quando pensa, pelo artista quando produz a 

sua obra, pelo arquitecto ou o designer quando projectam40; ou pode ser “o 

corpo produzido” por quem usufrui das “criações” de tais “criadores”. Pode. 

Pois terá de ser sempre “construído”. 

Numa perspectiva muito diversa, Haraway (1991 [1985]; 1995; 1997) 

promove também uma visão do corpo não separada de outras coisas ou enti-

dades, humanas ou não-humanas. Por exemplo, a figura do cyborg é convo-

cada como modelo para uma compreensão do corpo que ultrapasse a separa-

ção entre homem e máquina:  
 

We are all chimeras, theorized and fabricated hybrids of machine and or-
ganism; in short, we are cyborgs. The cyborg is our ontology; it gives us 
our politics. The cyborg is a condensed image of both imagination and ma-
terial reality, the two joined centres structuring any possibility of historical 
transformation (Haraway, 1991 [1985], p. 150)41.  

 

Proposta que implica um corpo transformado, plural e em aberto. Num 

mundo de tecnologias, e de todos os seus imaginários, a nossa condição é 

um “devir-cyborg” 42, ou um “devir-simbionte” – ou um “devir-monstro”.  

Para uma espécie de cyborgs remetemos também Nancy (2000 [1992]), 

sem que o autor refira tal figura43. Na sua “techne dos corpos” (2000 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40 Vid., em particular, a construção do “corpo sem órgãos” no arquitecto (Gil, 2008, pp. 194-196). 
41 T.L. – «Somos todos quimeras, teorizados e fabricados híbridos entre máquina e organismo; em 
suma, somos cyborgs. O cyborg é a nossa ontologia; oferece-nos a nossa política. O cyborg é uma 
imagem condensada da imaginação e da realidade material; os dois centros unificados estruturam 
qualquer possibilidade de transformação histórica». 
42 A propósito de uma condição cyborg, ou mesmo de uma cidadania cyborg, vid. ainda Gray (1995; 
2001) e Hayles (1999). 
43 Observámos tal analogia em Teyssot (2010 [2007], p. 272), como referimos no capítulo 2, subcapí-
tulo 2.8. 
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[1992], pp. 86-91), num mundo “ecotécnico” – o cosmos, o mundo em que 

vivemos; agora mais do que nunca –, somos uma espécie de cyborgs porque 

uma “dimensão técnica” está sempre presente, operando ligações e criando 

corpos:  
 

A “criação” é a techné dos corpos. O nosso mundo cria a maior parte dos 
corpos,	  cria-se enquanto mundo dos corpos (evidenciando o	  que sempre foi 
também a sua verdade de mundo). O	  nosso mundo é o mundo da “técnica”, 
o mundo no	  qual o cosmos, a natureza, os deuses, o sistema completo na 
sua articulação íntima se expõe como “técnica”: mundo de uma ecotecnia. 
A ecotecnia funciona com aparelhos técnicos, ligando-nos a eles por	  todos 
os lados. Mas aquilo que ela faz são os nossos	  corpos, que ela põe no mun-
do e liga a esse sistema,	  os nossos corpos que ela assim cria mais visíveis, 
mais proliferantes, mais polimorfos, mais pressionados,	  mais em “massas” 
e em “zonas” como jamais o estiveram até agora. É na criação dos corpos 
que a ecotecnia tem esse sentido que em vão se procura em resquícios de 
céu ou de espírito (Nancy, 2000 [1992], p. 87)44. 

 

Por seu turno, Lévy (2001 [1998], pp. 25-31) perspectiva o corpo – o cor-

po de cada um – à luz dos processos de “virtualização” em curso na con-

temporaneidade (desportos, drogas, tecnologias, objectos), tornando-se “ou-

tro” nesse processo, do nascimento até à morte:  

 
[A virtualização] apresenta-se como um movimento de “tornar-se outro” – 
ou heterogénese – do humano. […] O meu corpo pessoal é a actualização 
temporária de um enorme hipercorpo híbrido, social e tecnobiológico. O 
corpo contemporâneo é como uma chama, muitas vezes minúsculo, isolado, 
separado, quase imobilizado. Depois, ele sai de si mesmo, intensificado pe-
los desportos ou pelas drogas, passa por um satélite, liga-se então ao corpo 
público e queima-se com a mesma chama, brilha com a mesma luz do que 
os outros “corpos-chama”. De seguida, volta a si, transformado, numa esfe-
ra quase privada aqui e por todo o lado, tanto em si como misturado. Um 
dia, ele separa-se completamente do hipercorpo e apaga-se (Lévy, 2001 
[1998], p. 12, 31)45. 
 

Latour (2004) especifica como se constrói o corpo através das coisas e 

dos outros: objectos, técnicas, tecnologias, práticas, indivíduos, instituições. 

O autor precisa: ou se é corpo ou cadáver, e para se ser corpo, cada vez mais 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44 Os sublinhados são do autor. 
45 Precise-se o sentido da noção “virtual” em Lévy: «o virtual, rigorosamente definido, tem pouca 
afinidade com o falso, com o ilusório ou com o imaginário. O virtual não é o oposto do real. É, pelo 
contrário, um modo de estar fecundo e potente, que fomenta os processos de criação, abre possibili-
dades e sentidos na vulgaridade da presença física imediata» (Lévy, 2001 [1998] p. 12). 
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corpo, é necessário que, progressivamente, aprendamos a ser afectados (le-

arn to be affected), despertos, dinamizados pelas outras coisas e pelos ou-

tros. O corpo é «an interface that becomes more and more describable as it 

learns to be affected by more and more elements» (Latour, 2004, p. 206)46. 

Somos afectados pelas coisas e pelos outros para nos “efectuarmos”. 

Blackman reforça que, para Latour, o corpo «is an assemblage through the 

way it is connected up to material practices, human and non-human, which 

articulate its potentiality. The body is never singular and is always “multi-

ple” and in a process of becoming» (Blackman, 2008, p. 97)47. Enquanto 

assemblage o corpo está em permanente processo de construção, por ligação 

às coisas do mundo, e por isso é múltiplo, nunca singular; noção que remete 

para os “híbridos” do mesmo autor – para as coisas do nosso tempo: embri-

ões congelados, vírus da sida, robôs, etc. (Latour 1997 [1991], pp. 7-13). 

Todavia, prestamos aqui particular atenção à noção de “articulação”, explo-

rada pelo autor: o corpo “articula-se”, afecta-se e efectua-se, constrói-se, por 

acção das coisas nele, por exemplo determinados objectos, mas objectos que 

garantam um certo tipo de aprendizagem. Latour (2004) dá o exemplo do 

odour kit (malette à odeurs), dispositivo usado na indústria de perfumaria 

para treinar “narizes” na diferenciação entre odores progressivamente mais 

próximos. De certo modo, esse objecto pertence ao corpo:  
 

Although it is not a part of the body as traditionally defined, it certainly is a 
part of the body understood as “training to be affected”. As far as progres-
sive sensation is concerned, the kit is coextensive with the body. (…) The 
kit (with all its associated elements) is part and parcel of what it is to have a 
body, that is to benefit from a richer odoriferous world (Latour, 2004,       
p. 207)48.  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46 T.L. – «Um interface que se torna mais e mais descritível quando aprende a ser afectado por mais 
e mais elementos». O sublinhado é do autor. 
47 T.L. – «É uma assemblage através do modo como está ligado às práticas materiais, humanas e não-
humanas, que articulam a sua potencialidade. O corpo nunca é singular e é sempre “múltiplo”, num 
processo de devir». 
48 T.L. – «Embora não seja uma parte do corpo, tal como tradicionalmente entendida, é certamente 
uma parte do corpo – entendido como [corpo] “treinado para ser afectado”. No tocante à “progressiva 
sensação”, o kit é co-extensivo com o corpo. (...) O kit (com todos os seus elementos associados) é 
parte e parcela do que é ter um corpo, ou seja, é beneficiar de um mundo odorífero mais rico». 
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O objecto “articula” o corpo:  

 
An articulate subject is someone who learns to be affected by others – not 
by itself. There is nothing especially interesting, deep, profound, worth-
while in a subject “by itself”, this is the limit of the common definition – a 
subject only becomes interesting, deep, profound, worthwhile when it reso-
nates with others, is effected, moved, put into motion by new entities 
whose differences are registered in new and unexpected ways. (…) The 
main advantage of the word “articulation” is not its somewhat ambiguous 
connection with language and sophistication, but its ability to take on board 
the artificial and material components allowing one to progressively have 
a body. It is not inappropriate to say that the odour kit “articulates” pupils’ 
perceptions with fragrances by the industry and demonstrations given by 
the professor. If difference is what generates meaning, to have pure odours 
bottled in little flasks and opened on schedule, beginning with starkest con-
trast so as to end up, after many repetitions, with smaller ones, is a way of 
giving a voice, that is a meaning, to whatever conditions generate odour 
tasting. The local, material and artificial setting cannot be construed as a 
mere intermediary (Latour, 2004, p. 210)49.  
 

O objecto conjuga-se com o corpo, “articulando-o” e ” construindo-o”, e 

quantos mais matizes detectados – as diferenças a que progressivamente vai 

sendo sensível – mais corpo “se produz”. Generalizando, «the more con-

trasts you add, the more differences and mediations you become sensible to. 

(…) The more mediations the better when acquiring a body, that is, when 

becoming sensitive to the effects of more different entities» (Latour, 2004, 

p. 211)50. 

Latour desenvolveu, com Michel Callon (1945-), a Actor-Network-Theory 

(ANT), uma aproximação à teoria social, que estuda as relações entre enti-

dades diversas em sistemas ou redes sociais. A ANT tende a tratar as enti-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49 T.L. – «Um sujeito articulado é alguém que aprende a ser afectado pelos outros – não por si mes-
mo. Não há nada de especialmente interessante, profundo, valoroso, num sujeito “por si mesmo”, este 
é o limite da definição comum – um sujeito só se torna interessante, profundo, valoroso, quando res-
soa com os outros, quando é efectuado, movido, colocado em movimento por novas entidades, cujas 
diferenças são registadas de novas e inesperadas maneiras (...) A principal vantagem da palavra “arti-
culação” não é a sua ligação, um tanto ambígua, com a linguagem e sofisticação, mas a sua capacida-
de de levar em conta os componentes artificiais e materiais, permitindo a qualquer um ter progressi-
vamente um corpo. Não é impróprio dizer que o odour kit “articula” as percepções dos aprendizes 
com as fragrâncias criadas pela indústria e com as demonstrações dadas pelo professor. Se a diferença 
é o que gera significado, ter odores puros engarrafados em pequenos frascos, abertos no momento, 
começando com o mais gritante contraste até acabar, depois de muitas repetições, com os menores, é 
uma maneira de dar uma voz, i.e. um significado, a quaisquer condições que gerem “degustação” de 
odores. O ambiente local, material e artificial não pode ser interpretado como um mero intermediá-
rio». Os sublinhados são do autor. 
50 T.L. – «Quanto mais contrastes adicionar, a mais diferenças e mediações se tornará sensível. (...) 
Quanto mais mediações melhor, quando “adquirimos” um corpo, i.e., quando nos tornamos sensíveis 
aos efeitos de mais, diferentes, entidades».	  O sublinhado é do autor. 
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dades intervenientes num dado sistema, humanas e não-humanas (animais, 

objectos, máquinas, etc.) de modo simétrico, ou seja, assumindo, a priori, 

essas entidades de modo igualitário (principle of generalized symmetry). As 

diferenças entre as entidades não são assim pressupostas, mas geradas pelas 

suas relações/interacções no sistema. 

Se avaliarmos a relação entre um corpo e o objecto odour kit como um 

sistema, recorrendo à ANT (e usando a sua terminologia), o odour kit, pela 

sua acção articuladora e construtora do corpo (como acima exposto) confi-

gura-se como um objecto “mediador”, e não como um mero “intermediá-

rio”: «an intermediary (…) is what transports meaning or force without 

transformation (…) Mediators transform, translate, distort, and modify the 

meaning or the elements they are supposed to carry» (Latour, 2005, p. 39)51. 

Desse modo (continuando a usar a terminologia da ANT), o odour kit é um 

“actante”, ou mesmo um “actor”, no processo de articulação, afectação e 

efectuação, construção e transformação do corpo: 
 

If action is limited a priori to what “intentional”, “meaningful” humans do, 
it is hard to see how a hammer, a basket, a door closer, a cat, a rug, a mug, 
a list, or a tag could act. They might exist in the domain of  “material” 
“causal” relations, but not in the “reflexive” “symbolic” domain of social 
relations. By contrast, if we stick to our decision to start from the contro-
versies about actors and agencies, then any thing that does modify a state of 
affairs by making a difference is an actor – or, if it has no figuration yet, an 
actant (Latour, 2005, p. 71)52. 

 

Por outro lado, só através da abertura do corpo à aprendizagem pelo ob-

jecto é que aquele se poderá afectar, e assim efectuar-se e construir-se (tor-

nar-se “mais corpo”) – no caso, tornar-se mais apto relativamente à detecção 

de nuances de odores, e desse modo transformar-se num melhor “corpo-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
51 T.L. – «Um intermediário (...) é o que transporta significado ou força sem transformação (...) os 
mediadores transformam, traduzem, distorcem e modificam o significado ou os elementos que supos-
tamente transportam». Os sublinhados são do autor. 
52 T.L. – «Se a acção é limitada a priori à “intencionalidade” e “significado” daquilo que os seres 
humanos fazem, é difícil ver como um martelo, uma cesta, um puxador de porta, um gato, um tapete, 
uma caneca, uma lista ou um tag podem agir. Podem existir no domínio das relações “materiais” 
“causais”, mas não no domínio “reflexivo” “simbólico” das relações sociais. Por contraste, se manti-
vermos a nossa decisão de começar a partir das controvérsias sobre actores e agenciamentos, então 
qualquer coisa que modifica um estado de coisas produzindo uma diferença é um actor – ou, não 
tendo ainda figuração, um actante». O sublinhado é do autor. 
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actor” perante outros sistemas. O corpo é um “actor” mas o objecto também 

o é, porque o afectou/efectuou – e, desse modo, fez o corpo transcender-se. 

Vimos também que o odour kit actuava “com” o corpo (pertencia-lhe de 

certo modo) por acção de subtis diferenciações. Eram estas que produziam 

“mais corpo”. Tal processo identifica-se consideravelmente com o que refe-

re Gil a propósito da noção de “conforto”: 
 

O que é o conforto? (…) O “conforto” não é a inércia e a imobilidade, mas 
o prazer da pequena diferença. O “estar com” ou a conivência com o espa-
ço-tempo	  da casa define a imanência do corpo com o espaço da casa. (…) 
A casa-abrigo abriga para o “conforto”, e o conforto significa a integração 
que subordina função e finalidade ao movimento da diferença expressiva. 
“Gesto mínimo arquitectural” não quer dizer “gesto de construção” de uma 
obra de arquitectura. (…) O CsO [corpo sem órgãos] do processo criativo 
da arquitectura é feito por muitas superfícies que constituem outros tantos 
CsO (fractalidade do plano, espaços encaixados como as cascas de uma ce-
bola) (Gil, 2008, pp. 195-196). 

 

Não se trata de identificar a construção do “corpo sem órgãos” com a 

construção do corpo em Latour, mas de salientar a importância das “subtis 

diferenciações” na Arquitectura, assim como no Design. São essas pequenas 

diferenciações que podem tornar um produto melhor, i.e., que podem criar 

relações de empatia com os utilizadores, ou que podem criar “conforto ex-

pressivo”. É, assim, tarefa dos designers encarar e projectar os objectos en-

quanto “mediadores”, e não como meros “intermediários”. Os objectos “in-

termediários” não geram diferenciação nem transformação. Só encarados 

enquanto “mediadores”/“actores” – é que os objectos podem gerar novos 

significados, e assim empatia, afectação e transformação (do corpo do utili-

zador). E o corpo transcende-se perante um objecto que o afecte e transfor-

me. Por natureza da disciplina (Design de Produto, ou qualquer área de De-

sign), é papel ético do designer, enquanto actor social, esta ponderação so-

bre os objectos, para uma construção positiva (construtiva), e subtil, do cor-

po de quem usa e usufrui um objecto. E é um papel ético porque alguns ob-

jectos (ou o uso indevido de outros) podem transformar radicalmente um 

corpo: por exemplo em cadáver.   

Enredados com as coisas do mundo, é certamente produtivo para os de-

signers ponderar sobre estes (nossos) corpos “desejantes”, “intensivos”, 
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“virtuais”, “criativos”, “híbridos”, “plurais” – abertos, em processo, em de-

vir, em construção, em produção, em transformação, em transcendência. 

Corpos que (também) se constroem “com” os objectos, que (também) se 

transcendem “pelos” objectos.   

 

 

3.9. Corpo múltiplo, múltiplos corpos:                                    

para uma hermenêutica e uma crítica do corpo  

potencialmente operativas 
 

A senda cultural e social do corpo humano empreendida, na sua relação 

com o meio e os objectos, as considerações e as discussões que expusemos, 

através de revisão de literatura nas Humanísticas e nas Ciências Sociais, su-

peram um entendimento naturalista e biológico do corpo, bem como as vi-

sões duais (corpo-alma, corpo-mente, corpo-indivíduo, etc.); algumas con-

siderações tendem mesmo a superar entendimentos fenomenológicos, pros-

téticos e semióticos; ultrapassam concepções tradicionalmente associadas ao 

Design de Produto (antropométricas, anatómicas, ergonómicas); e identifi-

cam-se, aprofundam, consolidam ou suprem lacunas relativamente às consi-

derações expostas a partir da revisão da literatura apresentada no nosso capí-

tulo 2.	  

O corpo entendido como “lugar de técnicas” ajuda a perceber a importân-

cia dos gestos e das práticas corporais na comunicação com os outros, em 

todas as sociedades, nomeadamente através de objectos. A compreensão, ou 

o questionamento, das “técnicas corporais”, em cada sociedade, constitui 

um fundamento importante para o desenvolvimento e para uso desses objec-

tos. O estudo aprofundado dos gestos e das práticas corporais do nosso tem-

po ajudará, certamente, a (re)definir características funcionais e simbólicas 

dos objectos para a comunicação com os outros. As “técnicas corporais”, ao 

remeterem o corpo para um “lugar de técnica”, ajudam também a perceber o 

sentido da evolução (prostética) dos objectos: um corpo investido de “técni-
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cas” é um corpo de onde se “extraem” todos os objectos, todas máquinas, 

todas as tecnologias.	  

A interpretação fenomenológica, sob os temas do “corpo próprio” e do 

“corpo carne”, consolida e redimensiona o entendimento do corpo como um 

centro perceptivo, cognitivo, sensitivo e emotivo, conferindo-lhe, na relação 

com o mundo, uma intencionalidade e uma acção transformadora. Trata-se 

de um corpo empírico, o corpo de cada um, aqui e agora, subjectivo, porém 

intencional, experiencial e experimental nas suas ligações ao mundo e aos 

outros – relações que se operam também através de objectos. Estes deverão 

potenciar os corpos para o enriquecimento, nunca para o empobrecimento, 

das experiências, das experimentações e das ligações (com o mundo e com 

os outros). 

Por sua vez, o corpo entendido como “intencionalidade significante” (di-

mensão semiótica do corpo), nas relações e nas trocas (uma vez mais: com o 

mundo e com os outros), reforça a ideia de um corpo capaz de produzir ex-

tensões potenciadoras (próteses), mas também capaz de deixar impressões 

(negativos) de si nesses objectos, e capaz de as acurar – fundamentação teó-

rica (semiótica) para um “design de interfaces”, e para uma cultura de pro-

jecto subtil e sensível. 

O corpo entendido como “construção social” e como “construção pesso-

al” (ou como “actor”) – que se forma e que se forja nas trocas sociais, e é 

investido e se investe de objectos –, mas igualmente os diagnósticos que no-

tam que o corpo, assim forjado, no limite, corre o risco de se “exorbitar” ao 

ponto de se reduzir a “acessório da presença” ou a “produto”, constituem 

perspectivas que o tema do poder complementa: pela luta constante entre os 

poderes exercidos, ou investidos, sobre o corpo e o poder do próprio corpo – 

temática muito pouco presente na literatura disciplinar de Design. A consi-

deração dessa luta permanente poderá/deverá ser motivo de discussão ética 

por parte da cultura de Design, porque os poderes também se inscrevem ou 

afirmam no corpo através de objectos, e porque o projecto desses objectos 

está, necessariamente, implicado nas lutas entre a formação de “corpos dis-
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ciplinados”, “dóceis” ou “objectificados” e a, desejável, formação de “cor-

pos emancipados”, ou de corpos actuantes, influentes, significantes.  

Por fim, a visão do corpo como “processo”, “devir”, “transformação”, 

“multiplicidade” e “transcendência”, pelo seu permanente enredamento e 

hibridação com o mundo (mesmo no imenso mundo-habitat tecnológico) – 

visão de um corpo que se pode afectar e efectuar/transcender, “construtiva-

mente”, por acção das coisas nele, que se pode construir “com” os objectos, 

e que se pode transcender “pelos” objectos (sem se exceder ou reduzir) – é 

uma perspectiva que nos parece bastante enriquecedora; que supera a inten-

cionalidade corporal (fenomenológica ou semiótica), para a “construção” de 

corpos (saliente-se o “plural” – corpos) fundamentalmente criativos e plu-

rais, em devir (para além de actuantes, influentes ou significantes).  

As incursões empreendidas no presente capítulo, cotejadas com as abor-

dagens encontradas na literatura disciplinar de Design, confirmam ainda que 

a noção de corpo humano (sobretudo quando relacionada com o meio e os 

objectos) de modo nenhum pode/deve ser entendida como fixa e estável. 

Das “técnicas” de Mauss à “techne” de Nancy, da “dialéctica” e “construção 

social” de Berger & Luckman à “construção/articulação” de Latour; da 

“carne” e “intencionalidade” de Merleau-Ponty ao “projecto” de Giddens, 

da “excedência” de Baudrillard à “transcendência” de Serres, as abordagens 

culturais e sociais do corpo consideradas acrescentam mais nuances e mais 

níveis de interpretação e, consequentemente, abrem o corpo – a corporeida-

de – a novas (ou inesperadas) ordens de leitura, obrigando a ponderações, 

quer por parte de quem reflecte sobre os artefactos da cultura material, quer 

por parte de quem os projecta. 

Augé (2006 [2003], pp. 55-63), reflectindo sobre a condição actual do 

corpo, por entre o “corpo individual” e o “corpo social”, por entre “corpos 

gloriosos” e “corpos assistidos”, por entre um “corpo objecto” e um “corpo 

acontecimento”, sintetiza bem as abordagens que expusemos. Em Ribeiro 

encontrámos também uma síntese: 

 
Um corpo não é uma entidade abstracta, um receptáculo onde se podem co-
locar atributos tais como alto, baixo, forte, magro; não é uma esfera a que 
se	  circunscreve o ser num determinado tempo, mas é	  uma energia, onde se 
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inscrevem circulações, substâncias, forças, pigmentações, comportamentos 
resultantes de treinos, de técnicas e de linguagens a que está	  permanente-
mente sujeito. Esta é uma constatação essencial e uma alteração radical no 
modo de colocar o	  problema do corpo (…)	  A par desta constatação, uma 
outra: a de que não	  existe um corpo padrão, mas existem corpos: o corpo do 
negro, do índio, do masculino, do feminino,	  do transexual, do adolescente, 
da criança, do deficiente. Todos eles corpos que, no caso presente, devem	  
ser considerados forças criadoras de expressões (…) Há, portanto, corpos 
nos quais é possível detectar	  diferenças de funcionamento e de comporta-
mento, às vezes radicais. É por isso que se pode afirmar a existência de 
corpos multiculturais fraccionados	  por	  diferenças que provocam tensões. É 
por isso que os corpos Benetton, aplanados nas suas diferenças pelo design 
publicitário, numa permanente e apagada inexpressão, são uma falsidade 
(Ribeiro, 1997, p. 7-8). 

 

Os níveis de abordagem que considerámos questionam o corpo para pon-

deração no âmbito disciplinar de Design de Produto53. Mas, os “corpos” que 

advêm de tais abordagens, não podem ser entendidos enquanto “modelos”, 

como os antropométricos, anatómicos ou ergonómicos, mas sim enquanto 

campos de investigação (sempre em aberto). À luz das abordagens conside-

radas, o corpo deve ser encarado como um perpétuo alimento, uma fonte 

referencial e de reflexão inesgotável. E deve igualmente ser encarado como 

coisa a celebrar. Sabemos que em Design de Produto cada projecto é um 

projecto diferente, e que as linhas de pesquisa poderão ser muito diversas, 

mas a consideração das dimensões do corpo abordadas poderá abrir campos 

inexplorados.  

Molotch (2010, pp. 102-104) sintetiza bem o problema do design, produ-

ção e consumo de objectos relativamente ao referente “corpo” – «What to 

do about the body?» (Molotch, 2010, p. 102)54: o autor assinala a interde-

pendência corpo-objecto, mas também a põe em causa, quando um objecto, 

por exemplo a “cadeira” (uma cadeira convencional) não faz sentido para 

um dado indivíduo ou cultura, sugerindo diferentes níveis de leitura do   

corpo:  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
53 A síntese que observámos em Ribeiro, de âmbito geral, precede uma reflexão sobre o corpo na 
dança, ou mais concretamente sobre a “função” do objecto “cadeira” na dança contemporânea. No 
âmbito do presente capítulo, remetemos a síntese de Ribeiro para o âmbito do Design de Produto. 
Porém, note-se que para esta disciplina continuam a ser, evidentemente, também importantes os atri-
butos “abstractos” do corpo que o autor começa por excluir: “alto, baixo, forte, magro”. 
54 T.L. – «O que fazer relativamente ao corpo?». 
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In the ongoing stream of mutuality between person and object, the objects 
forge the body and vice versa. (…) “The human body is a tool-being”. / A 
striking display of mutuality, albeit less genetically ambitious, comes from 
the case of the chair (…). Chairs historically arose from a need to display 
status (e.g. the throne) and offer respect (“have a seat”). As the chair be-
came ubiquitous, human musculature adapted with the result that people 
then came to need it. The chair along with the pew and the toilet snatches 
the body, creating what Latour calls a “hybrid” (a chair-human) and philos-
opher / biologist Donna Haraway calls a “cyborg”. But the hybrid / cyborg 
consists of more than artifact and musculature. It also consists of the stuff 
of ordinary sociology: the deviance of people who do not use chairs (some 
for medical reasons) and children who “can’t sit still”. For peoples who 
specialize in chair sitting (not Japanese, for example), it fosters the idea that 
those who crouch, eat on rugs, or squat when they defecate must indeed be 
primitive (Molotch, 2010, pp. 102-103)55.  
 

O corpo terá de ser constantemente interrogado, caso a caso, projecto a 

projecto, considerando diferentes possibilidades de abordagem.  

A partir da senda cultural e social do corpo encetada, e do seu cotejo com 

as considerações encontradas na literatura disciplinar de Design, pode então 

repensar-se o que pode ou deve ser o corpo para a disciplina de Design de 

Produto, reelaborando o conjunto de linhas de consideração (interpretações, 

entendimentos; campos de investigação) à maneira de balanço-programa 

crítico e estratégico (sintetizamos as linhas de abordagem, bem como a sua 

pertinência para o Design de Produto): 

 

> Um corpo como referente de medida – lugar metrológico.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55 T.L. – «No fluxo contínuo de reciprocidade entre pessoa e objecto, os objectos forjam o corpo e 
vice-versa. (...) “O corpo humano é uma ferramenta-ser”. / Uma marcante exibição de reciprocidade, 
embora geneticamente menos ambiciosa, vem do caso da cadeira (...). Historicamente, as cadeiras 
surgiram da necessidade de exibir status (por exemplo, o trono) e oferecer respeito ("sente-se"). Co-
mo a cadeira se tornou omnipresente, a musculatura humana adaptou-se, com o resultado das pessoas 
terem necessidade dela. A cadeira, juntamente com o banco e a sanita, agarra o corpo, criando o que 
Latour designa por “híbrido” (uma cadeira-homem) e a filósofa / bióloga Donna Haraway designa por 
“cyborg”. Mas o híbrido / cyborg consiste em mais do que artefacto e musculatura. Também é com-
posto por materiais da sociologia comum: pelo “desvio” representado pelas pessoas que não usam 
cadeiras (algumas por razões médicas) e pelas crianças que “não conseguem ficar paradas”. Para os 
povos que se especializaram no acto de sentar em cadeiras (os japoneses não, por exemplo), isto pro-
move a ideia de que aqueles que se agacham, para comer em tapetes ou quando defecam, devem re-
almente ser primitivos». O discurso de Molotch parece dirigir-se a interlocutores sociólogos que ne-
gligenciam os objectos: «it has been a mystery to me why my fellow sociologists have paid so little 
attention to objects – to their creation, design, and the specifics of their consumption. If they write 
about mass-produced goods at all, sociologists tend to treat them as distractions from other putatively 
more worthwhile aspects of existence» (Molotch, 2010, p. 100) –, tanto quanto a designers que negli-
genciam o corpo. 
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O corpo como objecto de todas as medições configura um campo de in-

vestigação (ancorado na Antropometria) que continua a ser pertinente em 

Design para a usabilidade dos produtos. Contudo, os “modelos” antropo-

métricos não devem padronizar os corpos – não podem constituir-se como 

standards universais. A não exclusão de corpos implicaria um impossível 

“modelo universal”, ou então, ao invés, a consideração de cada corpo co-

mo um “modelo”. A “personalização” dos produtos é uma tendência, mas 

a base serial da produção de objectos colide com o “caso a caso”; não é 

ainda viável a produção de produtos rigorosamente à medida de cada cor-

po. Os produtos terão de servir vários corpos, mas não necessariamente 

todos os corpos. O que é então desejável é que os “modelos” sejam aber-

tos, que se cruzem “modelos”, e que se articulem os “modelos” antropo-

métricos com outros entendimentos do corpo. Nada impede também que 

o corpo possa continuar a ser um referente de proporção (um lugar de afe-

rição de geometrias e harmonias) desde que os potenciais “modelos” de 

referência, do mesmo modo, não sirvam a padronização dos corpos.  

 

> Um corpo anatómico, fisiológico e biológico, mas também psíquico 

e somático. 

As pesquisas em torno do corpo “natural”, bem como aquelas relativas ao 

comportamento humano (de ordem “natural” mas também “cultural”), 

continuam igualmente a constituir fontes de informação inestimável para 

o Design de Produto, por via da Biologia, da Anatomia, da Fisiologia ou 

da Medicina, por via da Biomecânica ou da Biónica ou Biomimética, por 

via dos Human Factors ou da Ergonomia, ou por via de outras especiali-

zações disciplinares. Estas áreas (conjuntamente com a Antropometria), 

enquanto fontes de informação, constituem o núcleo de referência sobre o 

corpo mais consolidado em Design de Produto. Deverão, contudo, articu-

lar-se com outras considerações, de cunho mais vincadamente cultural e 

social. 
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> Um corpo como lugar de “técnicas” – de práticas corporais, de actos, 

de gestos, montados por aprendizagem do indivíduo e pela sociedade, 

com objectivos práticos ou simbólicos. 

Uma linha de investigação em Design de Produto que aborde ampla e 

aprofundadamente as “técnicas do corpo” (os gestos e as práticas corpo-

rais) das nossas sociedades, no nosso tempo, servirá para compreender 

melhor as práticas quotidianas empreendidas “com” objectos e, conse-

quentemente, para acurar intenções, funcionalidades ou níveis de signifi-

cação; pode servir também para repensar e redefinir práticas e hábitos 

(por exemplo de sedentarização) por intermédio de objectos – através do 

seu re-design, da proposta de objectos alternativos, ou mesmo da sua eli-

minação (ponderação sobre a inutilidade de alguns objectos, ou no exces-

so de funções de outros). 

 

> Um corpo prostético – incompleto ou vulnerável, em busca de integra-

lidade física, funcional, sensorial, psíquica, social, simbólica ou cultural. 

Corpo que, nessa senda, culturalmente investido de “técnicas”, por acção 

de gestos e actos socialmente montados, se exterioriza e prolonga através 

de objectos técnicos e culturais, configurando um ambiente tecno-cultural 

(“penetração” da “técnica” no corpo e “extracção” visceral de todas as 

tecnologias, objectos e “máquinas”; de todas as mimeses funcionais, sim-

bólicas, metafóricas ou literais56). 

O propósito de integralidade do corpo da teoria prostética (presente na 

cultura de Design de Produto) ajuda a entender e a vocacionar os objec-

tos-extensões-do-corpo, para o conforto, para o bem-estar, para a qualida-

de de vida ou para a saúde. Porém, ao considerar toda a produção tecno-

lógica humana como extensão ou prolongamento corporal (dos artefactos 

mais simples até à clonagem), a teoria ajuda igualmente a perceber o sen-

tido da evolução dos objectos técnicos e culturais, convidando a ponderar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
56 Na realidade a “penetração” da “técnica” e a consequente “extracção” de mimeses não sucede ex-
clusivamente no corpo do Homem, faz-se também (sempre por acção humana) a partir dos outros 
corpos (não-humanos), ou de todo o “corpo da Terra”. 
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acerca das tecnologias que o Design de Produto pode ou deve abraçar. A 

disciplina articula-se habitualmente com as tecnologias oriundas da Revo-

lução Industrial, adaptou-se às tecnologias da Era Digital, mas não é ain-

da claro como poderá ou deverá relacionar-se com as tecnologias emer-

gentes (biotecnologia, nanotecnologia). 

 

> Um corpo fenomenológico – da experiência, intencional e transforma-

dor. O corpo subjectivo e empírico – perceptivo (lugar da percepção); 

cognitivo e intelectivo (lugar do pensamento, da consciência e da memó-

ria); sensitivo, sensorial e sensível (de sentidos inter-relacionados); emo-

cional e emotivo; corpo que experiencia e decifra o mundo e as coisas. O 

corpo vivido, centro das experiências e do viver (“corpo próprio”). O cor-

po que ao ligar-se com o mundo (único meio de lhe chegar) se faz “mun-

do”, mas faz também das coisas “carne” (“corpo carne da carne do mun-

do”). O corpo “objecto” do mundo e “sujeito” intencional capaz de o 

transformar (e de se transformar a si próprio). 

O corpo fenomenológico também não é alheio à cultura de Design de 

Produto, por via dos temas do corpo subjectivo, do corpo empírico e do 

corpo vivido (importância da percepção e da experiência dos utilizadores, 

apelo aos sentidos ou à emotividade na relação com os objectos, etc.), po-

rém, não é demais recordar que o corpo fenomenológico, sempre relacio-

nal nas suas ligações ao mundo e aos outros, é também, sempre, um corpo 

intencional. Os objectos enquanto meios potenciadores dos corpos, na re-

lação com o mundo e com os outros deverão sempre contribuir para o en-

riquecimento das experiências de mediação, e para o enriquecimento do 

próprio corpo. 

 

> Um corpo semiótico – que através da sua abertura a trocas e intencio-

nalidade significante é capaz de produzir prolongamentos no mundo (ex-

tensões, próteses), mas também inscrições ou impressões (“negativos”   

do corpo). 
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A perspectiva do corpo semiótico complementa a perspectiva do corpo in-

tencional fenomenológico, ao dotar o corpo de uma intencionalidade sig-

nificante, e supera, ou reformula, a teoria prostética. Trata-se do corpo in-

tencional capaz de produzir objectos-prótese significantes (teoria prostéti-

ca), mas a sua verdadeira importância (também para o Design de Produto) 

reside no facto do corpo intencional significante deixar inscrições ou im-

pressões no mundo, e consequentemente, também nos objectos de produ-

ção humana. Estes não constituem, então, apenas extensões ou prolonga-

mentos do corpo, são também seus “negativos” (por exemplo, a superfície 

exterior de um copo é um negativo da mão, o bordo do copo é um negati-

vo da boca, a pega circular da chávena é um negativo do dedo, a tecla é 

um negativo da ponta do dedo, etc. – os exemplos são inúmeros; faça-se o 

exercício objecto a objecto, decomponha-se cada objecto em partes e pro-

ceda-se à descoberta destes negativos do corpo; repensem-se os objectos, 

ou partes de objectos segundo a teoria dos “negativos”). Acurar os nega-

tivos (pode ler-se interfaces) tem sido, de resto, a tarefa do “design de in-

terfaces”, ou da Ergonomia. Cabe, naturalmente, também ao Design de 

Produto essa tarefa de aperfeiçoamento. A teoria semiótica das “inscri-

ções”, “impressões” ou “negativos” do corpo pode servir como funda-

mento para estas áreas disciplinares. 

 

> Um corpo social e culturalmente construído, veículo de identidade 

pessoal e actor – um “corpo cultural” construído sobre um “corpo natu-

ral”; corpo socialmente filtrado e socialmente exposto na comunicação 

com os outros (lugar de inscrição e de troca de signos); corpo sujeito a 

partilhas e a pertenças (de classe, etnia, género, profissão, etc.), mas vei-

culador de comportamentos, condutas, valores e suporte de linguagens, 

símbolos e objectos configuradores de identidade; corpo investido e que 

se investe (também através de objectos), que se forja com o intuito de se 

tornar socialmente expressivo, sedutor ou influente; corpo sujeito a regras 

e que quebra regras; corpo “actor” ou corpo “projecto”. 
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A consideração de estilos de vida ou a tendência para a personalização de 

produtos, podem ser tomados como empenhamentos do Design de Produ-

to em compreender e integrar em projecto aspectos identitários grupais e 

pessoais, porém essas linhas de investigação negligenciam, muitas vezes, 

o facto do corpo estar directamente implicado na construção da identida-

de, assim como o facto dos objectos (que os designers projectam) afecta-

rem a própria construção social e pessoal do corpo. Os objectos de uso 

pessoal (não só o vestuário) “constroem” todos “corpo” e assim identida-

de (intencionalidade, sedução, influência, etc.). Um corpo enquanto actor 

social é sempre um corpo investido de objectos para a comunicação. E os 

objectos constituem também esse corpo. É isso também a “corporeidade”, 

ou o “corpo cultural”. O “corpo natural” é o corpo com que nascemos, 

organicamente vivemos e morremos. O “corpo cultural” é o corpo que 

contraria essa fatalidade, por acção humana (cultural) e na vida em socie-

dade; é o corpo “construído” pela Medicina, ou pelos média, ou pela Arte, 

ou pela Ergonomia, ou pelo Design de Produto. Porém, numa época em 

que o corpo é pericialmente investido e se auto-investe enquanto “projec-

to” (mesmo stricto sensu – por exemplo integrando objectos-implante na 

própria estrutura orgânica, por vontade pessoal, e por motivações de saú-

de ou outras bem mais fúteis) parece importante a reflexão pelos desig-

ners sobre esta linha de consideração. Os objectos não são inócuos; o cor-

po investe-se de objectos mas é frágil. As linhas de consideração seguin-

tes complementam e aprofundam esta questão. 

 

> Um corpo palco de inscrição de poderes e de afirmação de poderes 

(luta constante entre os poderes exercidos sobre o corpo e o poder do pró-

prio corpo) – corpo entre a acção de disciplinas, controlos ou práticas so-

ciais (conformadoras de “corpos disciplinados” ou “dóceis”) e a sua ne-

gação, gestão ou transformação pelos indivíduos (quando mais livres de 

fazer escolhas e abertos a “mobilidades sociais” – empenhamentos indi-

viduais nos cuidados do corpo e na aparência física, culto do corpo, indi-

vidualismo/narcisismo, opções de ordem sexual ou reprodutiva, “projec-
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ções/recriações” tecnológicas e culturais do corpo); corpo “disciplinado” 

ou, pelo contrário, corpo “emancipado” – mas sempre através de técnicas, 

dispositivos e objectos. 

A linha de consideração dos poderes, bastante ausente na cultura de De-

sign de Produto, acentua, ou prova, que os objectos não são passivos. Os 

poderes nunca são inócuos, e porque são veiculados através de objectos, 

então estes também não podem, de modo nenhum, ser passivos; enredam-

se nas práticas sociais e nos dramas da vida quotidiana, e enredam-se com 

os corpos – agem sobre os corpos, influenciam os corpos e forjam ou 

constroem os corpos como actores sociais influentes. Parece assim impor-

tante a ponderação, pelo Design de Produto, sobre a linha de consideração 

dos poderes, porque os objectos podem efectivamente configurar “corpos 

disciplinados”, “dóceis” ou “objectificados”.  

 

> Um corpo que corre o risco de se exorbitar (risco de perda do “corpo 

próprio”, do “corpo carne”, do “corpo significante” ou do “corpo actor”) 

– corpo que corre o risco de perder a sua relação com o lugar e com os 

outros, de se tornar num “acessório da presença” ou de, radicalmente, se 

“objectificar”, perante a pressão de todos os produtos, tecnologias, códi-

gos (imagéticos, cibernéticos, informáticos, genéticos), simulações, hiper-

realidades, práticas e velocidades contemporâneas, ou mesmo perante as 

lógicas da sua realização/emancipação/libertação, organizadas dentro do 

mesmo quadro de códigos (regimes, práticas, cuidados, cultos, opções de 

todo o tipo, fascínios tecnológicos). 

Trata-se de uma linha de consideração do corpo que deve ser tomada co-

mo alerta. No âmbito do Design de Produto, um alerta para o facto dos 

objectos (que nunca são passivos) poderem contribuir para a “perda” ou 

para a “obsolescência” do corpo. Esta “perda” pode verificar-se de diver-

sos modos: por exemplo, generalizando, por excesso de exposição aos es-

paços “virtuais” e ao “tempo real” (perda de contacto com o lugar e com 

o outro), ou por excesso de fúteis (por vezes perigosas) invasões e trans-

formações do organismo; ou então por via de objectos comuns, quando 
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deficitariamente projectados. Um objecto que não cumpre bem a sua fun-

ção (no desempenho de uma tarefa ou na comunicação com os outros) 

empobrece a experiência corporal. Um objecto – por exemplo uma cadei-

ra de escritório – que convida à sedentarização (o trabalho de escritório é 

por si sedentário), contribui para tornar o corpo “obsoleto”. Pelo contrá-

rio, uma cadeira de escritório que permite acções e movimentos corporais, 

“age” contra a situação sedentária, i.e. enriquece a experiência do corpo. 

 

> Um corpo enredado no êxtase tecnológico – i.e enredado na “imanên-

cia extática” de “esferas” tecnológicas, extensíveis e protectoras ou, pre-

cisando, um corpo “centrado” em “esferas” tecnológicas, projectadas a 

partir dos corpos (teoria prostética), tanto quanto protectoras dos corpos, 

mas que agora constituem um imenso habitat ou “esfera global” tecnoló-

gica, protectora e imunológica, onde os corpos estão necessariamente en-

redados (mais do que centrados). Perante a imensidão de tal habitat, es-

tamos perante “corpo frágeis” ou “corpos sós”, ou então perante “corpos 

em devir” (devir criador ou destruidor?). 

Enredado em ambientes cada vez mais artificiais, este é um corpo que to-

das as áreas de projecto têm necessariamente de enfrentar. O ambiente ar-

tificial é global, verdadeiramente esférico, do tamanho do planeta, mas 

está também nos nossos corpos (dentro dos nossos próprios corpos). Este 

corpo da teoria das “esferas” é igualmente o corpo enredado nas múltiplas 

interfaces, progressivamente mais reactivas, “sensíveis” e “inteligentes”, 

características do mundo ligado em rede e dos seus infinitos terminais. 

Como projectar para estes corpos? Componentes modulares, intermutá-

veis e conectáveis para cyborgs? Personalizáveis? Objectos reversíveis 

para um interior-exterior do corpo indistinto? (Somos todos cyborg?). 

Bastará certamente pensar que projectamos há muito estes objectos próte-

se-protecção – mas não para “organismos cibernéticos” ou seres de fic-

ção; que o nosso corpo sempre se articulou com o ambiente; que somos 

corpos em constante devir, ainda que perante renovados desafios; ou ain-

da, que a experiência do corpo, no seu devir, pode enriquecer-se com os 
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objectos mais banais ou com os mais sofisticados. Dotar um corpo ampu-

tado de um membro artificial é, a priori, uma experiência enriquecedora. 

Esse objecto é uma prótese (uma verdadeira prótese), mas também é uma 

protecção. A teoria das “esferas” supera a dimensão extensiva (prostética) 

dos objectos, permitindo ponderá-los enquanto protecções (ou esferas 

imunológicas) – a arquitectura e o vestuário são claramente protecções 

(ou próteses-protecção), mas essa dimensão protectora (ou extensivo-

protectora) pode ser observada, ou ponderada, em inúmeros outros       

objectos. 

 

> Um corpo enredado com o mundo, que se hibrida com as coisas, e 

que assim se constrói e transcende – corpo enredado com tudo, outros 

corpos (humanos e não-humanos), objectos, imagens, códigos, tecnolo-

gias, instituições, comunidades, territórios; corpo que está “entre”, nunca 

perante as coisas do mundo, que se mistura e dissolve com elas; corpo 

(mais do que intencional) relacional e aberto ao mundo (sempre incom-

pleto) e, portanto, corpo em permanente processo, actuação, movimento, 

transformação, virtualidade, multiplicidade e transcendência (corpos de 

sensação e de desejo, corpos criativos e criadores, corpos híbridos, corpos 

virtuais, corpos plurais, corpos que se afectam/efectuam por acção das 

coisas neles); corpos que se “outram” – «nada é, tudo se outra[sic]» (Pes-

soa, 2005 [2003], p. 14). 

A linha de consideração dos corpos híbridos, em construção, virtualidade, 

multiplicidade e transcendência, aprofunda a ideia de um corpo em devir. 

Em devir por relação com as coisas. Os corpos são propensos à abertura e 

a relações, e são sempre afectados na ligação com as coisas – empobre-

cendo-se ou transcendendo-se. Mas, mesmo em pleno habitat tecnológico, 

existem possibilidades para os corpos evitarem “excedências”, “reduções” 

ou “objectificações”. Os corpos podem construir-se e transcender-se – i.e. 

enriquecer a sua experiência enquanto corpos – por ligação com as coisas 

e por acção das coisas neles. Essa acção terá então de constituir uma 

aprendizagem – uma experiência enriquecedora. Para o Design de Produ-
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to esta é uma consideração importante. Mais do que potenciar ou conferir 

intencionalidade a corpos através de objectos, os designers deverão abor-

dá-los (aos objectos) como elementos que “formam” (afectam/efectuam) 

os corpos – i.e. como objectos que garantam uma aprendizagem e um en-

riquecimento. Os objectos não deverão, portanto, ser encarados como me-

ros “intermediários”, na relação com o corpo ou na comunicação com os 

outros, mas como “mediadores” ou como “actores”, nos “dramas” da vida 

quotidiana – i.e. deverão ser encarados como veiculadores de “subtis dife-

renciações”, como detonadores de empatia, aprendizagem, acção,  movi-

mento, devir criativo, relação entre os corpos.  

 

A incursão cultural e social do corpo encetada no presente capítulo, por 

via das Humanísticas e das Ciências Sociais, sobreposta e cotejada com as 

considerações do corpo averiguadas na literatura disciplinar de Design,  

permitiu elaborar um conjunto de linhas de abordagem mais sistematizado e 

aprofundado, importante para o delineamento ulterior de um “modelo” es-

tratégico e operativo para o Design de Produto. A incursão efectuada e o seu 

cotejo com a literatura de Design alarga, completa e aprofunda criticamente 

entendimentos e considerações sobre o corpo, e permite afirmar – abordan-

do, uma primeira vez, a questão de investigação e a hipótese – que, potenci-

almente, será possível delinear uma hermenêutica e uma crítica do corpo 

humano, a partir da reflexão literária oriunda das Humanísticas e das Ciên-

cias Sociais, que se torne estratégica e operativa para o Design de Produto. 

A confirmação advirá de alguns passos subsequentes, até à construção do 

“modelo”.  

O trabalho efectuado parece abrir possibilidades para uma renovada con-

sideração e reflexão crítica em torno do corpo humano, e da corporeidade, 

na cultura de Design de Produto. Cremos que a consolidação de uma her-

menêutica e de uma crítica do corpo humano na disciplina, abrirá renovadas 

linhas de investigação. Porque a consideração do corpo, também o cremos, 

deverá ser tão importante quanto o foram, e continuam a ser, as considera-

ções disciplinares relativas ao “corpo social” – desenvolvidas desde as re-
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flexões de John Ruskin (1819-1900) e William Morris (1834-1896), passan-

do pelos contributos de professores da Bauhaus e da Hochschule für Gestal-

tung de Ulm – e relativas ao “corpo da terra” (desenvolvidas no âmbito do 

eco-design e do design sustentável). 

Vimos, no capítulo 2, que Katz (2008) aborda a necessidade de conside-

ração  do corpo (ainda que no âmbito do Design de Moda) apelando para a 

constituição de uma “teoria crítica”. Apesar de vivermos em sociedades que 

conjugam autoritarismo com liberdade, condição que dificulta a construção 

de uma “teoria crítica” para o corpo (necessariamente emancipatória), esta 

deverá sempre combater “corpos dóceis”, “corpos consensuais” ou “corpos 

modelo”. A própria autora propõe uma “teoria crítica”, a “teoria corpomé-

dia”, que implica uma leitura do corpo em co-dependência com o ambiente: 

o corpo não existe por si só e também não é um mero recipiente ou veículo 

das informações que recebe do meio, mas sim um estado sempre provisório 

dessas informações, que o vão constituindo enquanto corpo, estando assim 

sempre em aberto, em movimento e transformação, sendo, por isso, sempre 

único e singular.  

Tal proposta, é similar à consideração do corpo que observámos em La-

tour (2004): aquela de um corpo “articulado” por elementos do meio. E ia 

mais longe a proposta deste autor, que insistia numa componente de apren-

dizagem (learn to be affected) com o meio e os objectos, num corpo pro-

gressivamente mais aberto às diferenças do mundo, mais corpo se tornando, 

mais “múltiplo” se tornando: 
 

The more you articulate controversies, the wider the world becomes. […] 
For articulated propositions (…) the more artificiality, the more sensorium, 
the more bodies, the more affections, the more realities will be registered. 
Reality and artificiality are synonyms, not antonyms. Learning to be affect-
ed means exactly that: the more you learn, the more differences exist (La-
tour, 2004, p. 211, 213)57. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57 T.L. – «Quanto mais controvérsias articular, mais amplo se tornará o mundo. [...] Para as proposi-
ções articuladas (...) mais artificialidade, mais sensorium, mais corpos, mais afectos, mais realidades 
ficarão registadas. Realidade e artificialidade são sinónimos, não antónimos. Aprender a ser afectado 
significa exactamente isso: quanto mais se aprende, mais diferenças existem». 
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Parece-nos então fulcral a questão da “diferenciação” e da “multiplica-

ção” em Latour, quando o autor considera o modo como a ciência e os cien-

tistas entendem o corpo (2004, pp. 214-227), tantas vezes redutor (o corpo 

reduzido à sua dimensão orgânica, ou celular, ou atómica…), quando deve-

ria ser uma multiplicação, uma proliferação, por exemplo, como um corpo 

num hospital: 
 

No subjectivity, no introspection, no native feeling can be any match for 
the fabulous proliferation of affects and effects that a body learns when be-
ing processed by a hospital. Far from being less, you become more. No sci-
entist on earth can reduce this proliferation to just a few basic, elementary, 
general phenomena under his or her control (Latour, 2004, p. 227)58. 

 

Bastará que substituamos aqui os cientistas pelos designers para reverter 

esta ideia para o nosso argumento. Só então os designers poderão considerar 

o corpo em tantas dimensões e matizes, quanto um dado projecto assim o 

exija, para projectar objectos que participem em aprendizagens do mundo 

mais enriquecedoras, que assim “vão formando” o corpo, único e simultane-

amente múltiplo, dos utilizadores dos seus objectos. 

 

 

3.10. Sumário 

  
A incursão pela literatura das Humanísticas e das Ciências Sociais, nome-

adamente por autores e teorias seminais em Filosofia, Antropologia e Socio-

logia do Corpo, permitiu uma abordagem sob um ponto de vista cultural e 

social (por relação do corpo com o meio e os objectos), dimensão da corpo-

reidade que tínhamos encontrado mais dispersa e difusa na literatura disci-

plinar de Design. Nesta incursão coligimos e sistematizámos abordagens 

potencialmente remissíveis para o Design de Produto. Em cada exposição 

temática procurámos realizar transposições para a área disciplinar, que faci-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58 T.L. – «Nenhuma subjectividade, nenhuma introspecção, nenhum sentimento nativo correspondem 
à fabulosa proliferação de afectos e efeitos que um corpo aprende quando é processado por um hospi-
tal. Longe de sermos menos, tornamo-nos mais. Nenhum cientista na Terra pode reduzir esta prolife-
ração a apenas alguns fenómenos, básicos, elementares, gerais, sob o seu controle».	  
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litaram o posterior cotejo crítico com as linhas de consideração identificadas 

no capítulo 2. Este processo, inicialmente expositivo e, posteriormente, 

comparativo, permitiu a elaboração de uma nova síntese de considerações 

do corpo: algumas mais familiares ao Design de Produto (o corpo como lu-

gar metrológico, o corpo biológico e psicológico, o corpo prostético), outras 

teoricamente consolidadas pela incursão social e cultural realizada (o corpo 

intencional fenomenológico, semiótico e cultural), e ainda outras abertas a 

uma renovada reflexão e ponderação disciplinar (o corpo como lugar de 

“técnica”, alguns aspectos do corpo semiótico, o corpo como palco de pode-

res, o corpo exorbitante, o corpo enredado e o corpo híbrido, processual e 

transcendente). Nessa síntese procurámos reforçar ligações com a cultura 

disciplinar e indicar linhas de pesquisa possíveis. 

A consideração das perspectivas da Filosofia, Antropologia e Sociologia 

do Corpo consolidou e complementou informação anterior, potenciando 

uma renovada e aprofundada abordagem crítica ao corpo.  

A síntese de linhas (possibilidades) de consideração do corpo que        

traçámos, constitui um balanço-programa para a realização de passos subse-

quentes.  

Confrontados com a questão de investigação e com a hipótese, os resulta-

dos do processo de consolidação e de síntese permitem antever um “mode-

lo” hermenêutico e crítico do corpo, estratégico e operativo para o Design 

de Produto. 

Com base no processo de consolidação operado, e antes da elaboração do 

“modelo”, devem ainda considerar-se alguns conceitos de ligação corpo-

objecto e “testá-los” em casos concretos (objectos contemporâneos de De-

sign de Produto) ilustrativos e interrogadores dos entendimentos do corpo 

considerados, no intuito de reforçar o que se inferiu de todo o processo de 

revisão literária. 
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4. CARTOGRAFIA DE LIGAÇÕES OBJECTO-CORPO: 

PARA A ELABORAÇÃO DE UM MODELO DO CORPO1 
 

Os afectos podem ser interpretados como próteses psicológicas, as mais 
antigas próteses, de uma fisiologia transparente: não se vêm como a pedra 
se vê, mas as ligações adivinham-se, arquitectam  uma fisiologia de indí-
cios, onde os restos que ficam atrás podem ser brutos e sólidos como foto-
grafias, pequenos objectos – tudo multiplicações do fio clássico, mitológi-
co: a partir de um conjunto de carne e derivados, em ligeiro desequilíbrio 
(o corpo humano), saem fios, dezenas, centenas de fios. Se os seguirmos 
encontramos família, amigos, objectos, hábitos: eis as próteses clássicas 
do corpo. Próteses afectivas. “Sós com tudo o que amamos”. 

Tavares (2013, p. 127)2 

                             

B – Não pode ir embora? 
A – Não posso ir-me embora sem as minhas coisas. 
B – E para que lhe servem? 
A – Para nada. 
B – E não pode ir embora sem elas? 
A – Não. 

Samuel Beckett (1906-1989) apud Tavares (2013, p. 128) 

 

 

4.1. Introdução 
 

Sem perder de vista as considerações do corpo abordadas nos capítulos 

precedentes e o balanço-programa efectuado, pretende-se neste capítulo 

sintetizar conceitos de ligação entre corpo e objectos e “testá-los” através de 

casos concretos (objectos), propondo uma cartografia de ligações que subli-

nhe ou aprofunde visões do corpo. O intuito é o de reforçar os resultados do 

processo de revisão literária, para o delineamento de um “modelo” herme-

nêutico e crítico do corpo para o Design de Produto. 

Propõe-se uma abordagem inicial à noção de “ligação” e, ulteriormente, a 

identificação de ligações operativas. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Na designação deste capítulo (bem como no título da tese) usamos a expressão “objecto-corpo” (e 
não “corpo-objecto”) por motivos pragmáticos: porque queremos aqui enfocar os objectos para ulteri-
ormente regressarmos ao corpo através da construção de um modelo (no capítulo 5) e porque quere-
mos entender como podem os objectos afectar/efectuar – construir – o corpo. 
2 Os sublinhados são do autor. 
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Quanto aos objectos, consideramo-los como meios de relação do corpo 

com o mundo e com os outros, assim como meios de “construção” do pró-

prio corpo. Recorremos à produção contemporânea/actual em Design de 

Produto. A consideração de tais objectos não pretende verificar se a disci-

plina possui um conhecimento lato e/ou aprofundado acerca do corpo (já 

vimos mais acima que, naturalmente, esse conhecimento existe, mas que, 

sob diversos aspectos, é fragmentário ou lacunar na Teoria e na Crítica de 

Design – i.e. na reflexão conformadora da prática). Os objectos apresenta-

dos são casos exemplares e/ou exemplificativos. Propõe-se uma selecção e 

interpretação de objectos, realizada à luz de conceitos de ligação identifica-

dos, com intuito ilustrativo, tanto quanto interrogador de processos de liga-

ção ao corpo. Ilustrando e interrogando, pretende-se lançar alguma luz sobre 

subjacentes entendimentos do corpo, para o delineamento ulterior do “mo-

delo” interpretativo e crítico.  

Esta intenção de indagar sobre o corpo através dos objectos e das liga-

ções, levou-nos a uma selecção de casos que, apesar de centrada na produ-

ção de Design de Produto, se situa, pontualmente, em zonas de fronteira 

(com o Design de Moda, com as Artes Plásticas e Visuais, com a Arquitec-

tura e com as Engenharias); bem como a considerar alguns objectos que só 

potencialmente são “produtos”, ou seja, que são ainda conceitos ou mode-

los/protótipos. Quanto ao primeiro caso, assumimos os objectos-fronteira, 

enquanto Design de Produto, de um ponto de vista “estratégico”3, mas 

igualmente pelo seu carácter disruptivo: iluminador ou interrogador, aberto 

a uma crítica das ligações, do corpo e dos objectos. 

A selecção e interpretação de objectos, realizada à luz dos conceitos de li-

gação apurados, configura, no seu conjunto, um mapeamento breve (passí-

vel de ser expandido). Tal cartografia é abordada criticamente, no intuito de 

reforçar (de sublinhar, mas também questionar/aprofundar), o que se inferiu 

da análise e revisão da literatura. A aferição dos dados cartográficos com os 

da revisão literária permite (num novo confronto com a questão de investi-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 A “estratégia” remete aqui para as “autonomias estratégicas” disciplinares a que se refere Foster 
(2003 [2002], p. 25; 2002, p. 191), num tempo de indefinição de fronteiras. 
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gação e com a hipótese) tirar conclusões primárias acerca de uma hermenêu-

tica e de uma crítica do corpo humano estratégica e operativa para o Design 

de Produto, a formalizar através da ulterior construção e discussão de um 

“modelo” interpretativo e crítico.  

 

 

4.2. Acerca da noção de ligação e das ligações                          

entre o corpo e os objectos 

 

Ligar: estabelecer um nexo, um vínculo, unir, conectar, tecer, estabelecer 

um encadeamento, criar uma rede, um liame. O tema das “ligações” é simul-

taneamente um fundamento e uma questão muito presente nas sociedades 

ocidentais: do fio da vida tecido e cortado pelas Moiras da mitologia grega 

ao actual, permanente, estar ligado/desligado (on-line/off-line) das “redes” 

que nós, mortais, tecemos. Trata-se de uma noção fundamental para com-

preender a contemporaneidade e o mundo global, totalmente dependente de 

ligações técnicas e tecnológicas. Referem Miranda & Cruz que «é essencial 

(…) problematizar a contemporaneidade a partir de uma questão que se 

apresenta como verdadeiramente crucial e reveladora. É o caso das “liga-

ções”» (Miranda & Cruz, 2002, p. 14)4.   

Estamos, como sempre estivemos, rodeados por ligações de todos o tipos. 

Toda a experiência se tece como múltiplas ligações:  
 

Toda a experiência é constituída por uma fina e subtil matriz de ligações, 
não apenas entre corpos, mas afectando tudo, do mais incorporal ao mais 
matérico. Foi a esta que, pelo menos desde o Banquete de Platão, competiu 
desde sempre pensar a lógica das ligações e desligações, materiais e imate-
riais, corporais e abstractas, forçadas e livres, que relacionam os homens 
entre si, mas também a mediação destes com objectos, propriedades, ima-
gens, etc. (Miranda & Cruz, 2002, p. 16). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 E prosseguem: «com efeito, à medida que a experiência é requisitável pela técnica, que se agencia 
facialmente em torno de categorias e fronteiras que a pareciam obstaculizar, as ligações tendem a 
emergir como algo crucial. Não será por acaso que há uma euforia em torno de termos como “on-
line”, “conectividade”, “conexão”, estar “on-line” ou “ligado”, mas também em torno da “interactivi-
dade”, das “comunidades” virtuais, etc.» (Miranda & Cruz, 2002, p. 14). 
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As ligações técnicas contemporâneas/actuais são apenas as mais visíveis. Na 

formulação de Clarence John Laughlin (1905-1985) «todas as coisas estão 

ligadas, quer vejamos as conexões ou não» (Laughlin apud Miranda 2002a, 

p. 259).  

Segundo Miranda & Cruz (2002) e Miranda (2002a)5, a emergência das 

ligações técnicas – de possibilidades de mistura entre Tecnologia e Biolo-

gia, mecânico e biológico, imagem e carne, etc. – traz consigo a “visibilida-

de” de ligações antes invisíveis ou veladas:  
 

Quando a ligação emerge na sua máxima universalidade algo de radical es-
tá em causa. Acima de tudo, perde a sua invisibilidade ou a sua excessiva 
evidência, que se equivalem. Desde os gregos que a ligação é pensada co-
mo “erótica”. De facto, a ligação é o reprimido da cultura ocidental, sempre 
inquietada pela “ligação” impossível (do homem e do animal, do senhor     
e do escravo, do orgânico e do inorgânico, etc.) (Miranda & Cruz, 2002,   
p. 14) 

 

Quando essas ligações impossíveis se tornam possíveis é justamente para 

o corpo que remetem. Elas põe em causa uma ideia de corpo que o mundo 

ocidental foi tecendo, a saber, a ideia do “corpo” como construção cultural, 

do corpo como véu da carne. Carne que estará de novo a emergir (Miranda, 

2001)6 na “erótica espectral” (Miranda & Cruz, 2002, p. 15) de ligação a 

todas as imagens, máquinas e redes, na coincidência do tecnológico com o 

biológico.  

O corpo (construção cultural) tem sido aquilo que protege a carne (a ma-

téria orgânica que vive e que vai morrer, os seus instintos e pulsões). É a 

cultura e a sociedade que protegem a carne, engendrando o “corpo” – atra-

vés de ligações (contratos sociais, técnicos, medicalizações, etc.):  
                  

O corpo é um feixe de ligações, para dentro e para fora. Depois de laborio-
samente criado pela história funciona como um atractor de ligações, ligan-
do-o a contratos, Máquinas, tactilizações de todo o tipo. A carne só aparece 
na experiência no estado-ligado das figuras mais ou menos invisíveis que a 
protegem e, simultaneamente, aprisionam. (…) Com a invenção do corpo 
institui-se finalmente a lógica da ligação em geral, de que o “corpo conec-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Pode consultar-se outra versão deste texto em Miranda (2002b, pp. 127-156). 
6 Pode consultar-se uma versão deste texto, publicada posteriormente, em Miranda (2008, pp. 98-
113). 
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tado”, o wired body, que a técnica actual expõe absolutamente (Miranda, 
1998, p. 40)7. 

 

A propósito do corpo e da carne, Tavares propõe a seguinte formulação: 
 

Poderemos utilizar então um conceito: incorpo será a parte do corpo consti-
tuída por ligações (afectos negativos ou positivos) que estabelece com o 
Mundo (pessoas, objectos, animais, lugares, acções-hábitos). O corpo, se-
ria, então, constituído pela carne – fisiologia viva – mais o incorpo. Quanto 
mais o corpo se reduz à carne (menor número de ligações com o mundo) 
menos o corpo tem a perder, mais o corpo é sacrificável. (…) Se o corpo é 
apenas fisiologia viva torna-se afinal carne, igual à do búfalo ou à da barata 
(Tavares, 2013, p. 131)8. 
 

Mas, mesmo o búfalo ou a barata estabelecem ligações, «pois vida é esta 

incapacidade de um órgão desligar-se de outro» (Zambrano apud Tavares, 

2009, p. 33). A partir desta frase de María Zambrano (1904-1991), Tavares 

escreve: «incapacidade de desligação. Estou vivo: impossível separar-me. / 

Ou: estou vivo: estou obrigado a ligar-me» (Tavares, 2009, p. 33). A carne-

corpo do Homem (ou a carne “e” o corpo) é uma potência, particularmente 

disponível para ligações: 

 
A ligação é uma força, não uma contemplação; qualquer ligação é um ir 
daqui para onde está o Outro, a outra coisa (…) Trata-se, diga-se, primeiro 
de uma questão de possibilidades. Não é por acaso que Deleuze e Parnet 
desenvolvem a importante questão colocada por Espinosa: “o que é que 
pode um corpo? De que afectos é capaz?” / Comecemos por esta imagem 
simples: um corpo imóvel, calado. Daqui, deste corpo aparentemente sem 
linguagem e sem movimentos, pelo menos evidentes no exterior, sairão li-
gações (Tavares, 2013, p. 156). 

 

Contudo, uma vez “ligado” o corpo, «não é fácil ser um homem livre»,  

consideram Deleuze & Parnet, a propósito do pensamento de Espinosa: 

 
Fugir da peste, organizar os encontros, aumentar a potência de agir, afectar-
se de alegria, multiplicar os afectos que exprimem ou encerram um máximo 
de afirmação. Fazer do corpo uma potência que não se reduz ao organismo, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 O sublinhado é do autor. O texto de Miranda que citamos pode também consultar-se numa versão 
publicada posteriormente (Miranda, 2008, pp. 114-134). 
8 Os sublinhados são do autor. 
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fazer do pensamento uma potência que não se reduz à consciência. (Deleu-
ze & Parnet, 2004 [1977], p. 80)9. 

 

Por entre potenciações do corpo e contratos sociais, imposições políticas, 

etc., nos enredamentos do mundo, o corpo “alegra-se” ou “entristece-se”. O 

corpo é uma potência que se liga, e é socialmente ligada, ao mundo, aos 

outros, às coisas. Retomando a citação de Tavares com que se epigrafou este 

capítulo, do corpo humano “saem fios, dezenas, centenas de fios”. É preciso 

então segui-los, encontrar ligações. Seguindo-os encontramos, por exemplo, 

objectos. «O que falta (…) à inteligência da biologia?», questiona Tavares 

(2009, p. 35),  
 

Instrumentos técnicos capazes de ver as marcas de ligação entre as coisas. / 
A prova de que estão vivos – tanto a cadeira como o homem que nela se 
senta – não se encontra nas células vivas de cada uma destas coisas, mas 
sim nas células que impedem que cada uma destas coisas se desligue. Por-
que o homem, mesmo quando na rua, não se desliga da cadeira que está no 
seu quarto (Tavares, 2009, p. 35).  

 

Por natureza (ou por cultura) o Design e os designers (como a Arte e os ar-

tistas, a Arquitectura e os arquitectos, o Cinema e os cineastas, a Sociologia 

e os sociólogos, a Filosofia e os filósofos…), possuem esses “instrumentos 

capazes de ver ligações entre as coisas”, estão particularmente habilitados e 

predispostos para descobrir e para propor ligações. Procuremos então fazê-

lo também, no âmbito deste capítulo. Deve-se começar por questionar: Co-

mo se liga o corpo (os corpos) aos objectos? Como se liga o corpo (os cor-

pos) ao mundo e aos outros através dos objectos? Pode estabelecer um ob-

jecto uma ligação? 

Tais ligações podem ser questão de posse, questão de “ser” ou questão de 

afecto ou paixão. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 “Ser um homem livre”, “fugir da peste”.  A “peste” é aqui o que diminui a “potência de agir”, o 
“afectar-se de alegria”, a “multiplicação de afectos” de um corpo na vida em sociedade: «Eis a ques-
tão: o que é que pode um corpo? de que afectos é que são capazes? Experimentem, mas é necessária 
muita prudência para experimentar. Vivemos num mundo desagradável, onde não somente as pessoas 
mas também os poderes estabelecidos têm interesse em nos comunicar afectos tristes. (…) Os poderes 
precisam menos de nos reprimir do que de nos angustiar, ou, como diz Virilio, de administrar e orga-
nizar os nossos pequenos e íntimos terrores» (Deleuze & Parnet, 2004 [1977], p. 79-80).  
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Enquanto questão de posse, a nossa ligação aos objectos pode ser descrita 

como Tavares indica, através da análise de Jean-Paul Sartre (1905-1980) aos 

rituais primitivos dos mortos:  
 

“O morto e os seus objectos formam um todo”. Isto é: “é tão impensável 
enterrar o morto sem os seus objectos habituais como enterrá-lo sem uma 
das pernas, por exemplo.” O corpo já não é só o corpo e as suas ligações 
humanas, é ainda o corpo e as suas ligações instrumentais (…) Trata-se 
pois de uma questão de posse, de posse transformada em matéria (Tavares, 
2013, p. 127-128). 

 

Ligação aos objectos como questão de posse, na morte como na vida,     

portanto.  

Porém, o “todo” formado por corpo e seus objectos, assim como as for-

mulações de Tavares «aquilo que o corpo utiliza é corpo [e] o que possuo 

sou, ou eu sou eu e o que possuo» (Tavares, 2013, p. 128)10, logo nos reme-

tem para as ligações entre corpo e objectos como questão de “ser”. Ponge 

explicita tal ordem de relação: «O homem é um corpo esquisito, que não 

tem o centro de gravidade em si mesmo. / A nossa alma é transitiva. Precisa 

de um objecto que a afecte, como seu complemento directo, imediatamente. 

/ Trata-se da relação mais grave (de modo algum da ordem do ter, mas do 

ser)» (Ponge, 1996, p. 133)11. O Homem – o seu corpo-alma – necessita de 

um objecto para “ser”, seja este uma obra de arte ou um objecto banal. 

“Ser”, portanto, também através dos objectos, para chegar ao mundo e aos 

outros. Por afecto, ou por desejo.         

Referem Deleuze & Parnet (2004 [1977], pp. 78-81), de novo a propósito 

de Espinosa, que os corpos se definem por aquilo que podem (e não pelo 

facto de serem organismos ou pela sua espécie ou género), i.e. definem-se 

«pelos afectos de que são capazes, tanto em paixão como em acção» (De-

leuze & Parnet, 2004 [1977], p. 78). «Os afectos não são sensações para-

das», escreve Tavares, seguindo aqueles autores, 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Os sublinhados são do autor. 
11 Os sublinhados são do autor. Citado do poema “O objecto é a poética” / “L’objet, c’est la poéti-
que”, editado originalmente na obra Nouveau Recueil, Paris, Gallimard, 1967.  
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São sensações que se movem, aliás, são movimentos que sentem; eis talvez 
a formulação mais próxima da realidade: os afectos são movimentos que 
sentem; movimentos: isto é, alterações corporais, modificações do corpo no 
espaço. Os afectos “são devires” – diz Deleuze na sua linguagem habitual 
(…) Em contraponto aos referidos movimentos que sentem poderemos pen-
sar na existência de movimentos que não sentem, movimentos funcionais, 
técnicos. Movimentos que se ligam, não devido a uma vontade do próprio 
corpo, mas sim a uma exigência do exterior: ligações tristes são as impos-
tas pelo exterior, ligações alegres as que resultam do desejo do indivíduo, 
eis outra formulação possível (Tavares, 2013, pp. 156-157). 

 

Não obstante, podemos repensar esta formulação, no que possa remeter para 

as ligações do corpo com objectos (na sua condição de “exterioridade” do 

corpo). Na relação dos objectos com o corpo, particularmente enquanto la-

ços com o mundo e os outros – nos complexos enredamentos do Homem e 

dos corpos com o mundo e com os outros –, os objectos podem gerar “liga-

ções tristes” (construir “corpos tristes” – i.e. “corpos disciplinados”, “corpos 

dóceis”), mas também podem, ou devem (retomando uma citação, acima, de 

Deleuze & Parnet), gerar “corpos que se alegram”. Os objectos podem po-

tenciar o corpo nos afectos, ou na sua condição desejante, em devir. É tam-

bém isso “ser corpo”, ligar-se ao mundo e aos outros. Pode igualmente ser 

isso “fugir da peste”. Pode. Porque não é sempre assim. Mas é destino do 

Homem o ligar desejante – e , em particular, o ligar desejante à produção 

material e à construção do mundo: 
 

Podemos, pois, avançar para esta hipótese: a simplicidade ou complexidade 
de um ser vivo depende da capacidade do seu desejo, da potência do seu 
desejo. (…) O Homem pode desejar sempre mais coisas, e mais, e mais. 
(…) Ouvir mais longe, ver mais longe, eis dois exemplos de desejos sim-
ples, mas que deram origem a coisas materiais, a invenções de instrumen-
tos, a indústrias, a elementos concretos que tornam a civilização humana 
mais forte. Desejos, desejos, desejos: eis a base da cidade (Tavares, 2013, 
pp. 159-160). 

 

«Não o que temos, mas o que desejamos» (Tavares, 2013, p. 157) ou, procu-

rando sintetizar o que acima ficou escrito, “não o que temos, mas o que so-

mos, desejando”. “Sós com tudo o que amamos”: pessoas, coisas, objectos 

(retomamos a epígrafe ao presente capítulo). 

Vivemos de “desejos, desejos, desejos”, mas também de “objectos, objec-

tos, objectos” (excessos): «Digamos que o tamanho do corpo depende da 
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quantidade de ligações – uma interpretação da frase de Novalis: a solidão 

não tem sempre a quantidade um. Existe a solidão magra, a solidão bem 

constituída e, ainda, a solidão obesa (excesso de ligações, ligações dispen-

sáveis)» (Tavares, 2013 pp. 129-130)12. 

A propósito das ligações excessivas, em particular a objectos (e a ima-

gens, codificações de todo o tipo, etc.), existe mesmo a possibilidade de 

desligação: por exemplo, não ficar preso a bens materiais, não consumir, 

ficar off-line, etc. Essa seria a atitude do monge-sábio, ou a do Homem sem 

Qualidades de Robert Musil (1880-1942). O excesso de ligações (a objec-

tos, a hábitos mundanos ou a pessoas) constitui, para o monge-sábio, uma 

diminuição de liberdade, equivalendo a liberdade a neutralidade (Tavares, 

2013, p. 129) – desligação, portanto. O “homem sem qualidades” de Musil, 

é também um homem desligado, de objectos, hábitos, amizades, qualidades, 

hierarquias (Tavares, 2013, p. 136)13. Mas talvez se possa partir desta posi-

ção, de uma não-hierarquização a priori, para formas de liberdade não ne-

cessariamente neutras: 
 
Uma das interpretações possíveis é ver, nesta recusa de ligações fixas, um 
método, ou melhor: um ponto de partida para desenvolver a imaginação. 
(…) Ver as coisas do mundo desligadas entre si é um ponto de partida para 
a imaginação (…) Se tudo está desligado, tudo pode ser ligado, sem qual-
quer ordem pré-definida (Tavares, 2013, p. 137). 
 

Recorrendo adicionalmente ao fragmento de Novalis «toda a ligação é si-

multaneamente liberdade» (Novalis, 2000 [1797-1800], p. 73), o que pre-

tendemos dizer é que tudo pode ser re-ligado, mas também que (re)ligar é 

libertador. Esta constatação é importante, pois considerar, rever, encontrar, 

propor ligações é o que pretendemos realizar neste capítulo: i) reunir alguns 

“fios” que saem do corpo até encontrar alguns objectos e partir dos objectos 

para perceber como estabelecem ligações (com o mundo, com os outros); ii) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 O sublinhado é do autor. 
13 Opostamente, o homem que, ligado às coisas, alcança o estado de satisfação é também um “homem 
sem qualidades”, nota Tavares (2013, p. 136-137), seguindo a descrição do homem “chamado a ser 
feliz” de José Ortega y Gasset (1883-1955). O Homem satisfeito «alcança (…) [um] lugar perigoso, 
lugar onde a existência pode parar. (…) Tem as suas ligações petrificadas, terminadas» (Tavares, 
2013, p. 136). 
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saber como se podem (ou devem) construir corpos “que se alegram”. A este 

propósito, é inspiradora a filosofia de ligações de Gilles Deleuze. Na inter-

pretação de Rajchman,  
 

A ligação exige um estilo de pensamento a que poderíamos chamar “empi-
rista” ou “pragmatista”, para o qual a experimentação vem antes da ontolo-
gia - o “e” antes do “é”. O princípio de um tal pragmatismo é estabelecido 
logo nas primeiras frases de Mille Plateaux, onde Deleuze e Guattari decla-
ram que a multiplicidade, mais do que uma questão de lógica, é algo que 
devemos fazer, e aprender fazendo – le multiple, il faut le faire. Temos 
sempre de fazer as ligações, uma vez que elas não nos são dadas. (…) Efec-
tuar ligações é assim trabalhar com outras possibilidades (…) Devemos 
portanto fazer ligações, cada vez mais ligações. Mas este pragmatismo – 
este “E” – não é um instrumentalismo (…) Não é determinado por resulta-
dos já conhecidos, nem se baseia num dom profético. Pelo contrário, a sua 
divisa consiste em “nada prever, mas permanecer atento ao desconhecido 
que nos bate à porta”. […] Em termos sociais, as ligações não são interac-
ções sociais entre sujeitos já constituídos; são simultaneamente “menores” 
e “maiores” que os indivíduos e supõem um tipo de sociabilidade que não 
se baseia nos mecanismos de reconhecimento ou identificação colectiva. O 
princípio básico de Deleuze é o de que a sociedade está sempre en fuite e 
pode ser entendida na forma como lida com as suas fuites. É sabido que to-
da a determinação de nós mesmos cria, ao mesmo tempo, zonas de inde-
terminação – indeterminação no que respeita às nossas individualizações 
enquanto pessoas, sexos ou géneros, classes ou estratos, mesmo como 
membros da espécie humana. É pois a partir dessas zonas que poderão sur-
gir “ligações” originais. […] “Manter apenas o que aumenta as ligações”. 
Porque afirmar não é declarar ou assumir, mas sim iluminar, desenterrar, 
soltar o ar fresco das outras possibilidades, combater a estupidez e o cliché. 
Desde o início, Deleuze foi um filósofo não da negação, mas da afirmação 
– não do luto e da ausência, não das ironias cansadas e tristes, mas do hu-
mor e da vida. Em conjunto com Guattari elaborou uma concepção do pró-
prio desejo que não assenta já no sacrifício ou na privação, mas, em vez 
disso, funciona como uma grande máquina de ligações; e, contra o melan-
cólico modelo da página em branco ou da tela vazia, propôs uma visão em 
que a página ou a tela estão já sempre cobertas por demasiados clichés, 
demasiadas probabilidades, devendo todas elas ser afastadas até se encon-
trar algo de vital, algo de novo. De acordo com este princípio tentou refor-
mar o problema da novidade e da originalidade, não enquanto transgressão 
ou “interrupção” mística, mas antes como uma grande arte da ligação e da 
experimentação. A Édipo e ao seu trágico destino ele opôs Hamlet e o 
complexo “tempo da cidade” que pode tornar-se “deslocado”; e, em vez de 
Antígona e da Lei, foi antes atraído por Ariana, figura da leveza e da afir-
mação. Porque ligar é afirmar, e afirmar é ligar (Rajchman, 2002 [2000], 
pp. 13-14, 19, 21-22)14.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Os sublinhados são do autor. 
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Remetendo, portanto, de novo, para a mitologia grega, com Deleuze 

(1996 [1963], pp. 49-58) sobre Friedrich Nietzsche (1844-1900), eis uma 

proposta pretensiosa, mas iluminadora: procurar não seguir o fio que Ariana 

ofereceu a Teseu para vencer o touro no labirinto, antes procurar a orelha 

pequena e redonda, o anel nupcial de Diónisos (a afirmação) e Ariana (a 

afirmação desdobrada, que redobra a afirmação de Diónisos), ou seja, não o 

labirinto do conhecimento e da moral (i.e. o peso, as “ligações que entriste-

cem”), antes «o labirinto da vida e do Ser como vida» (Deleuze, 1996 

[1963], pp. 58) (i.e. a leveza, as “ligações que alegram”, o “corpo que se 

alegra”).  

 

 

4.3. Múltiplas ligações objecto-corpo: um mapeamento15 
 

Referimos que a filosofia de ligações de Deleuze é inspiradora. Retenha-

mos esse pensamento que opera por ligações – um pensamento do “e” antes 

do “é” (como notado por Rajchman). Porque, a nosso modo, também temos 

procurado operar com o “e” – não propondo uma leitura do corpo como 

coisa dada ou acabada, propondo antes uma leitura múltipla (não holística). 

Por exemplo, ainda a propósito de Espinosa, Deleuze & Parnet referem: 

«[Espinosa] quer abater a pseudo-superioridade da alma sobre o corpo. Há a 

alma e o corpo, e ambos exprimem uma única e mesma coisa» (2004 

[1977], p. 79)16. De modo similar, podemos notar que há a carne “e” o cor-

po, o corpo “e” os objectos, que o corpo é uma multiplicidade, etc. Prosse-

guindo com o “e” (o “e” empírico e experimental das listagens, dos desdo-

bramentos, das multiplicidades), apliquemo-lo agora ao mapeamento de 

ligações objecto-corpo proposto17. Consideremo-lo como um “e” de “li-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Em Dias (2012, pp. 268-278; 2013, pp. 201-204) ensaiámos uma breve “classificação” de ligações 
entre objectos e corpo, que serviu embrião para o presente “mapeamento”. 
16 O sublinhado é do autor. 
17 Devemos esclarecer que o nosso “e” é bem mais instrumental que o “e” deleuziano. Lembramos 
que Rajchman notava que esse “e” – “fazer ligações, cada vez mais ligações” – “não é um instrumen-
talismo”, porque “não é determinado por resultados já conhecidos”, é “trabalhar com outras possibili-
dades”, consistindo “a sua divisa em permanecer atento ao desconhecido que nos bate à porta”. Pre-
tendemos manter esse espírito e inspiração. Porém, esse “e” é um modo de pensar, diferente do “fa-
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nhas” e de “cruzamentos” num mapa. A partir de conceitos (ou de associa-

ções entre conceitos) que remetem para ligações entre o corpo e os objectos, 

oriundos de discursividades diversas (explícita ou implicitamente extraídos 

da revisão de literatura, mas também das leituras que a própria noção de 

ligação propiciou), cruzam-se esses conceitos com casos/objectos que os 

exemplifiquem, legitimando-os ou questionando-os. Tais cruzamentos, 

constituem reflexões acerca do corpo humano e das suas ligações em De-

sign de Produto. 

Não se pretende, de modo algum, realizar uma cartografia de ligações 

acabada: o mapeamento deverá ficar aberto a ulteriores discussões acerca 

das ligações consideradas e dos objectos propostos (poderiam ser outros, 

poderiam abarcar um arco temporal mais alargado, e logo, consolidar me-

lhor ligações18). Assim como poderão propor-se outros modos de ligação 

objecto-corpo. Um mapa é, por natureza, passível de correcções e de altera-

ções. No mapeamento que propomos, os cruzamentos (as reflexões) não 

estão dispostas de modo aleatório, mas consideramos a possibilidade de nele 

se entrar por qualquer cruzamento, do mesmo modo que será possível rela-

cionar as reflexões (e os conceitos, e os objectos) de maneiras diversas. O 

modo como Deleuze & Guattari, descrevem a “estrutura” mapa (a propósito 

da noção de rizoma) constitui uma referência: 
 

[O mapa] é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, desmontável, 
invertível, susceptível de receber modificações constantemente. O mapa 
pode rasgar-se, ser virado do avesso, adaptar-se a montagens de qualquer 
natureza, ser posto em estaleiro por um indivíduo, um grupo, uma formação 
social. Pode-se desenhá-lo numa parede, concebê-lo como uma obra de ar-
te, construí-lo como uma acção política ou como uma meditação. É, talvez, 
uma das características mais importantes do rizoma, de ser sempre com en-
tradas múltiplas (…) Um mapa tem entradas múltiplas. Um mapa é uma 
questão de performance (Deleuze & Guattari, 2007 [1980], pp. 32-33). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
zer” do Design (ainda que Deleuze tenha reflectido amiúde sobre inúmeras formas do “fazer”, em 
particular do “fazer artístico” – Literatura, Arte, Cinema, etc.). Assim, se o nosso intuito é o de procu-
rar “trabalhar com outras possibilidades, permanecendo atentos ao desconhecido” (i.e. ficar abertos a 
novas ligações), esse intuito remete também, necessariamente, para “resultados já conhecidos” (liga-
ções consolidadas em Design de Produto). É, nesse sentido, uma tarefa de natureza diversa, bem mais 
modesta. 
18 A nossa opção por objectos contemporâneos/actuais permite entender ligações actuais para, eventu-
almente, perceber como poderão evoluir. Ligações mais consolidadas estão igualmente implícitas ou 
explícitas nestes objectos. Servem-nos assim bem. Porém, não excluímos o benefício que a inclusão 
de outros objectos/casos da História do Design poderia trazer.  
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Um mapa é uma multiplicidade. Mas, é também uma mediação. Conside-

ramos, por isso, de igual modo, o papel de um mapa enquanto sistema de 

localização e de orientação – sem que com isto se esqueçam todas possibili-

dades de alteração e de expansão (de criação de novos cruzamentos) que um 

mapa, em si, contém.  

O mapeamento que propomos é um método para se (re)pensar o corpo em 

Design de Produto. Não se trata, contudo, de um mapeamento convencional 

(i.e. um mapa gráfico). É um mapeamento do mesmo modo que são “mape-

amentos” ou “cartografias” outras tentativas de compreensão e/ou sistemati-

zação de coisas: por conceitos, desenhos, imagens, etc. (que nos servem 

igualmente de referência). Tais tentativas remetem mesmo para outros mo-

dos de organização – para outras “estruturas”: “classificações”, “colecções”, 

“atlas”, etc. (i.e. para outros modos de aplicação do “e”). Alguns exemplos, 

muito diversos, relacionados com objectos (artefactos), Arquitectura, Arte e 

outros meios de expressão e/ou com o corpo, são: as classificações antropo-

lógicas/etnográficas de técnicas e de objectos de André Leroi-Gourhan 

(1911-1986) em Évolution et Techniques e em Le Geste et la Parole (Leroi-

Gourhan, 1984 [1943], 1984 [1945], 1987 [1965], 1990 [1964]); os concei-

tos filosóficos propostos por John Rajchman (1946-) para uma leitura da 

Arquitectura contemporânea, e das suas “virtualidades”, em Constructions 

(Rajchman, 2002 [1998]); a tentativa de sistematização dos conceitos e das 

formas da Arquitectura, do Design e da Arte do século XX de Josep Maria 

Montaner (1954-) em Las Formas del Siglo XX (Montaner, 2002)19; os con-

ceitos e as propostas literárias de Italo Calvino (1923-1985) para o próximo 

milénio em Lezioni Americane (Calvino, 2002 [1988]); a proposta de mape-

amento do corpo na Arte contemporânea de Juan António Ramírez (1948-

2009) em Corpus Solus (Ramírez, 2003); as teorizações, fragmentos e ima-

gens em torno do corpo que compõem o Atlas do Corpo Humano e da Ima-

ginação de Gonçalo M. Tavares (1970-) (Tavares, 2013). Ou ainda outras, 

ambiciosas, tentativas de “mapea-mento”/“colecção” como o atlas de ima-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Considere-se complementarmente a obra de Montaner Sistemas Arquitectónicos Contemporáneos 
(2009 [2008]). 
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gens Mnemosyne de Aby Warburg (n. Abraham Warburg, 1866-1929) ou o 

Le Musée Imaginaire de André Malraux (1901-1976) (Malraux, 2000 

[1965]). 

No âmbito da presente investigação, considerando o espaço de que dis-

pomos, não temos a pretensão de construir um “atlas” de ligações. 

Mapeamos. Mas, necessariamente, mapeamos sinteticamente – com o ex-

clusivo propósito de contribuir para a ulterior formulação de um “modelo” 

hermenêutico e crítico do corpo. Ainda assim, é significativo notar que to-

dos os exemplos de “mapeamento” acima referidos propõem ligações – 

mapeiam ligando –, e, por isso, constituem para nós referências (alguns in-

dicam-nos mesmo caminhos, oferecem-nos fios). Resta, pois, propor que 

continuem a “fazer-se” ligações.  

 

4.3.1. Gesto e prótese    
Como referimos no capítulo precedente, seguindo Mauss (1974 [1934]) e 

Leroi-Gourhan (1984 [1943], 1984 [1945], 1987 [1965], 1990 [1964]), 

“qualquer objecto de produção humana não existe sem o corpo e o seu ges-

to”. Ligar é desde logo perceber isso mesmo. É o gesto técnico e cultural 

que confere sentido ao objecto. Só assim ele cumpre a sua função, prolon-

gando e completando a acção corporal. Neste sentido, o objecto torna-se 

“parte” do corpo. O corpo e o objecto espoletado pelo gesto, constituem um 

“corpo-prótese”. Não existem então em separado, ligam-se, co-existem 

(ainda que a acção do objecto se verifique à distância). Ou melhor, o corpo e 

o gesto transfiguram o objecto inerte numa prótese; e o corpo, na acção con-

junta com o objecto-prótese, transfigura-se em “corpo-prótese” – transcen-

de-se, completa-se um pouco mais, torna-se um pouco mais apto na trans-

formação do mundo e na comunicação com os outros. Torna-se num corpo 

performativo. E a performance “corpo e objecto” pode implicar substitui-

ções corporais, por falta ou falha orgânica, interna ou externa (através de 

próteses substitutivas), extensões corporais (através de próteses extensivas), 
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extensões significativas (através de próteses amplificativas), ou extensões a 

locais inacessíveis (através de próteses intrusivas)20.  

Os pés e pernas artificiais Jairpur, desenvolvidos pela BMVSS, para am-

putados em países onde se verificam acidentes com minas (Fig. 4.1), as per-

nas artificiais Cheetah, da Össur, para atletas (Fig. 4.2)21, a perna artificial 

computorizada C-Leg, da Ottobock (Fig. 4.3.), as articulações artificiais de 

joelho DePuy (Fig. 4.5) e o coração artificial AbioCor, da Abiomed (Fig. 

4.4), constituem próteses substitutivas de órgãos (externos ou internos) com 

diversos níveis de sofisticação técnica. Todas procuram restituir a acção do 

corpo, integrando-o na vida social ou prolongando-lhe a vida.  

 

 
 
Fig. 4.1: Ram Chandra Sharma e P. K. Sethi (1927-2008) / BMVSS – Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata 
Samiti, Jaipur (BMVSS), pé artificial, 1968 
Fonte: http://images.businessweek.com/ss/09/12/1209_25_world_changing_products/15.htm [Acesso Janeiro 3, 2014] 

 
 

 
 
Fig. 4.2 [à esquerda]: Össur, Cheetah Flex-Sprint III (Össur), perna artificial para atletas amputados, fibra de 
carbono 
Fonte: http://www.ossur.com/lisalib/getfile.aspx?itemid=7266 [Acesso Fevereiro 5, 2007] 
 
Fig. 4.3. [ao centro]: Ottobock, C-Leg (Ottobock), perna artificial computorizada, 1997  
Fonte: http://www.ottobockus.com/ASSETS/6481F4703140462BA9ABD1E210B84AA0/C-Leg_Descent.jpg [Acesso Fevereiro 4, 
2007] 
 
Fig. 4.4 [à direita]: Abiomed, AbioCor (Abiomed), coração artificial, 2001 (1º implante) 
Fonte: http://www2.healthcare.ucla.edu/artificial_heart/image/abiocor_large.jpg [Acesso Fevereiro 14, 2007] 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Seguimos a classificação de Forty, abordada no capítulo 2, mas sobretudo a mais detalhada classifi-
cação de Eco (1999 [1997], pp. 351-353). 
21 As pernas artificiais Cheetah para atletas amputados têm origem no Flex-Foot Cheetah de Van 
Phillips (1954-), adquirido pela Össur em 2000. 
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Fig. 4.5: DePuy Orthopaedics, implantes com próteses Low Contact Stress (1), PFC Sigma RP (2) e PFC Sigma 
RPF (3) (DePuy), articulações artificiais de joelho, fotografias clínicas (A) e radiografias laterais (B) 
Fonte: http://www.healio.com/orthopedics/journals/ortho/{361d0f49-1ff3-427e-821a-c7919bc3ea24}/postoperative-flexion-
analysis-of-3-rotating-platform-knee-designs [Acesso Janeiro 4, 2014] 

 

Podem também considerar-se como próteses substitutivas aquelas que si-

mulam o corpo do outro ou suas partes. Basta dar o exemplo do biberão, 

como substituto da mama. No Natural Nurser, desenvolvido pela Whipsaw 

para a Adiri, a ordem de simulação é particularmente evidente, funcional e 

morfologicamente (Fig. 4.6). 
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Fig. 4.6: Whipsaw, Natural Nurser (Adiri), biberão, elastómero e polipropileno, 2007 
Fonte: http://www.whipsaw.com/work/projects/adiri-baby-bottle/ [Acesso Janeiro 4, 2014] 

 

As próteses extensivas e amplificativas remetem para muitos dos objectos 

(ferramentas, utensílios, veículos) que usamos diariamente. As ferramentas 

e utensílios domésticos da série Good Grips, desenvolvidos pela Smart De-

sign para a OXO, constituem bons exemplos de apuramento extensivo do 

corpo (de “acuramento” funcional e de uso) (Fig.4.7). O Segway Personal 

Transporter de Dean Kamen (1951-) surgiu como uma nova tipologia de 

veículo, inaugurando um novo modo do corpo se deslocar (Fig. 4.8). 

 

 
 
Fig. 4.7: Smart Design, Good Grips (OXO), descascadores giratórios, modelos, protótipos e objectos produzidos 
em série. A Smart Design desenvolve a linha de ferramentas e utensílios domésticos Good Grips, para a OXO, 
desde 1990. 
Fonte: http://smartdesignworldwide.com/work/oxo-good-grips/ [Acesso Janeiro 4, 2014] 
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Fig. 4.8: Dean Kamen, Segway PT i2 e PT x2 (Segway). O veículo Segway Personal Transporter foi apresentado 
em 2001 e é produzido em série desde 2002. 
Fonte: http://www.segway.com/products/ [Acesso Fevereiro 6, 2007] 

 

Por seu turno, os veículos robóticos PackBot, da iRobot (Fig. 4.9), para 

uso militar em operações urbanas de risco, exploram zonas perigosas e/ou 

inacessíveis, constituindo, por isso, exemplos de próteses intrusivas.  

 

 
 
Fig. 4.9: iRobot, PackBot Explorer [à esquerda] e PackBot EOD [à direita] (iRobot), veículos robóticos (UGV - 
Unmanned Ground Vehicle) para operações militares em terrreno urbano (MOUT - Military Operations Urban 
Terrain), c. 2002 
Fontes: http://www.irobot.com/sp.cfm?pageid=139 [Acesso Janeiro 31, 2007], 
http://www.defenseindustrydaily.com/images/LAND_Robot_iRobot_Packbot_lg.jpg [Acesso Janeiro 31, 2007] 

 

Enquanto substitutos ou extensões de órgãos, de funções, de sentidos e/ou 

de gestos, estes objectos-prótese estão intimamente ligados ao corpo, poten-

ciando-o e completando-o – conferindo-lhe integralidade. Configuram um 

corpo-prótese que é, necessariamente, e um corpo cultural e performativo – 

i.e. tecnicamente, funcionalmente, socialmente e simbolicamente mais apto 

para estabelecer renovadas ligações – com o mundo ou com os outros. 
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4.3.2. Mimese e duplicação 
Podem igualmente entender-se os objectos como mimeses do corpo hu-

mano – do organismo ou de órgãos determinados (na verdade, os objectos, 

podem também ser mimeses de corpos ou de órgãos não humanos). Ou me-

lhor, podem entender-se os objectos enquanto substituições ou extensões 

(próteses) miméticas. Funcionalmente, morfologicamente ou simbolicamen-

te alguns dos exemplos citados no ponto anterior são claramente mimeses 

de partes do corpo humano. O pé Jairpur, a C-Leg, o coração AbioCor, as 

articulações de joelho DePuy ou o biberão Natural Nurser, possuem carac-

terísticas miméticas dos órgãos do corpo humano que pretendem substituir. 

Este mimetismo é habitualmente evidente e intencional nas próteses substi-

tutivas. No entanto, as pernas de competição Cheetah mimetizam mais as 

patas de uma chita do que as pernas de um ser humano; isto deve-se a uma 

intenção performativa – uma chita em corrida atinge velocidades superiores 

às de qualquer ser humano.  

Ainda que menos visivelmente, também as próteses extensivas citadas no 

ponto anterior possuem similaridades com o corpo humano (como, de resto 

possuirão todos os objectos-prótese – de modo mais, ou menos, intencio-

nal): as lâminas dos descascadores Good Grips são, certamente, acurados 

incrementos das unhas e dos dentes; podem, certamente, encontrar-se nos 

mecanismos do Segway PT (articulações, sistema de equilíbrio) paralelis-

mos com sistemas do funcionamento do organismo; tal como nos PackBot – 

que são extensões dos aparelhos visual, auditivo e táctil humanos. Porém, há 

objectos extensivos/externos que imitam partes do corpo humano de modo 

tão evidente e eficaz (mimético) quanto as próteses substitutivas. São, habi-

tualmente, como estes, alvo de estudos biónicos, biomiméticos ou biomecâ-

nicos. Por exemplo, o banco para automóvel Spirit de Magdalena Paluch 

inspira-se nas estruturas ósseas, tirando partido de características de robus-

tez aliadas às de flexibilidade, leveza e economia de materiais (Fig. 4.10). 
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Fig. 4.10: Magdalena Paluch / Art Center Colledge of Design, Spirit, banco para automóvel, estrutura em compó-
sito Tegris, revestimento em polyester eco-inteligente, protótipo, 2009 
Fonte: http://www2.artcenter.edu/summit/exhibit/spirit.php [Acesso Janeiro 5, 2014] 

 

Noutros objectos, a ordem de mimese parece ter um alcance integral, vi-

sando simular o corpo humano no seu conjunto (no seu funcionamento, apa-

rência e disposições). Pode então falar-se de tentativa de duplicidade. Tal é 

o caso dos robôs antropomórficos ou andróides, como os desenvolvidos pela 

Honda (Fig. 4.11), em particular o Asimo (Fig. 4.12), e pela Sony, o Qrio 

(Fig. 4.13), ou como o Partner Ballroom Dance Robot do Kosuge-Wang 

Laboratory (Fig. 4.14). O caso dos actróides, nos quais a ordem de mimese 

é desenvolvida com particular detalhe, é ainda mais evidente: pode dar-se o 

exemplo das sofisticadas raparigas Repliee Q de Hiroshi Ishiguro (Fig. 

4.15). Remetendo para o corpo por mimese, mais do que qualquer outro 

objecto de criação humana, estes duplos maquínicos do corpo – desenvolvi-

dos com recurso à biomecânica e a modelos computacionais (programação 

IA – inteligência artificial), muito distantes do real funcionamento da mente 

humana, – tendem, contudo, a libertar-se do gesto humano, cumprindo tare-

fas autónomas em modo homeostático22, ou interagindo com os humanos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 A homeostasia, conceito criado pelo fisiologista Claude Bernard (1813-1878) e desenvolvido por 
Walter Cannon (1871-1945) é o processo de regulação através do qual um organismo, ou uma máqui-
na, mantém constante o seu equilíbrio. Para além do modo homeostático, pode também especular-se 
acerca de modos “autopoiéticos” e “alopoiéticos” nas máquinas. Remetemos para Humberto Matura-
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Porém, essa independência é, por hora, bastante limitada, pelo que, tais má-

quinas “inteligentes” são ainda próteses – substitutivas ou extensivas (pode-

rão um dia configurar-se como verdadeiros duplos?, como próteses totais?, 

como antíteses totais da prótese?). 

 

 
 

 
 
Fig. 4.11 [em cima, à esquerda]: Honda, E0 ao E6 (1986-1993), P1 ao P3 (1993-1997) e Asimo (2000, 2005) 
(Honda), robôs antropomórficos 
Fonte: http://gizmologia.com/2006/05/historia-visual-del-robot-asimo-de-honda [Acesso Outubro 5, 2007] 
 
Fig. 4.12 [em cima, à direita]: Honda, Asimo (Honda), robô antropomórfico interactivo, 2005  
Fonte: http://world.honda.com/news/2005/c051213_14.html [Acesso Outubro 5, 2007] 
 
Fig. 4.13 [em baixo, à esquerda]: Sony, Dream Robot Qrio (Sony), robô antropomórfico interactivo, 2003 
Fonte: http://www.sony.net/SonyInfo/QRIO/ [Acesso Março 4, 2007] 
 
Fig. 4.14 [em baixo, ao centro]: Kosuge-Wang Laboratory / Tohoku University, Division of Mechanical Enginee-
ring, Department of Bioengineering and Robotics / Nomura Unison Inc. / Torowazo Inc., Partner Ballroom Dance 
Robot, robô antropomórfico interactivo, 2005 
Fonte: http://www.engadget.com/2005/06/06/the-partner-ballroom-dance-robot/ [Acesso Março 5, 2007] 
 
Fig. 4.15 [em baixo, à direita]: Hiroshi Ishiguro / University of Osaka, Intelligent Robotics Laboratory, Repliee 
Q1, robô antropomórfico interactivo (actróide), 2004 
Fonte: http://robot.watch.impress.co.jp/cda/parts/image_for_link/2643-101-8-1.html [Acesso Setembro 13, 2011] 

 

A tendência para a duplicidade e para procedimentos autónomos nos ob-

jectos dotados de “inteligência artificial” não tem, contudo, habitualmente, 

uma correspondência morfológica antropomórfica. Quotidianamente, a tec-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
na e Francisco Varela, citados por Silva: «Um corpo é (…) uma máquina “autopoiética”, quer dizer, 
uma máquina que se faz a si própria. (…) Uma máquina “alopoiética”, por oposição, fará outras 
entidades que não ela» (Silva, 1999, p. 24). Acerca de “entidades maquínicas” com tais características 
vid. Turkle (1997 [1995], pp. 111-148). 



DESIGN DE PRODUTO E CORPO HUMANO	  
	  

	  240	  

nologia que está na base dos robôs antropomórficos, dissemina-se pelos 

omnipresentes objectos electrónicos e digitais. Considere-se, por exemplo, o 

caso, evidente, dos aspiradores robóticos ou autónomos, como o DC06 de 

James Dyson (1947-) (Fig. 4.16). Ainda que muito parcialmente, também é 

um duplo do corpo.  

 

 
Fig. 4.16: James Dyson, DC06 (Dyson), aspirador robótico, 1999 
Fonte: http://www.dyson.co.uk/story/story_another.asp?sinavtype=inpage [Acesso Janeiro 30, 2007] 

 

4.3.3. Protecção 
Os objectos podem também ser entendidos como protecções do corpo. 

Considerando ainda os objectos enquanto próteses, quando o corpo se liga a 

um objecto-prótese e se constitui como corpo-prótese, cria-se uma unidade, 

uma “micro-esfera” extensiva, mas simultaneamente protectora. Pode afir-

mar-se que um corpo tornado um pouco mais apto e mais completo, através 

de um objecto, é também um corpo mais protegido ou imunizado. Porém, 

alguns objectos evidenciam com mais clareza essa dimensão protectora. Um 

objecto-prótese pode proteger o corpo de elementos ou de situações adver-

sas diversificadas, garantindo um resguardo ocasional ou continuado. A 

protecção assegurada por um objecto remete, mais comummente, para a 

salvaguarda física perante riscos potenciais, mas o resguardo pode igual-

mente ser de ordem social e cultural.  

Alguns objectos contribuem para a protecção corporal a nível de saúde, 

actuando em situações de doença ou com um intuito preventivo. Os medi-

camentos e todos os instrumentos e dispositivos médicos têm essa finalidade 

protectora. Nesta área de intervenção, por entre os inúmeros exemplos pos-

síveis, apresentam-se duas respostas exemplares a problemas concretos. O 

aplicador de vacinas TCI – Transcutaneous Immunization desenvolvido pela 

IDEO, para a Iomai, procura contornar problemas ligados ao uso de agulhas 
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hipodérmicas, propondo um processo de imunização alternativo, bioquími-

co, não invasivo, através da derme (Fig. 4.17). Por seu turno o aplicador de 

preservativos, com preservativo integrado, 4SECS , desenvolvido pela … 

XYZ Design, constitui um estímulo ao uso correcto deste objecto protector, 

ajudando a prevenir a propagação do HIV e de outras doenças sexualmente 

transmissíveis, sobretudo em países em  desenvolvimento (Fig. 4.18). 

 

 
 
Fig. 4.17: IDEO, TCI – Transcutaneous Immunization (Iomai), aplicador de vacinas sem agulha hipodérmica, 
2008 
Fonte: www.ideo.com/work/transcutaneous-immunization-delivery-method-for-iomai [Acesso Janeiro 4, 2014] 

 
 

    

 
 
Fig. 4.18: Roelf Mulder (1959-), Byron Qually (1973-) e Richard Perez (1970-) / … XYZ Design, 4SECS, aplica-
dor de preservativos (com preservativo integrado), 2004 
Fontes: http://dddxyz.net/4secs-condom-applicator/ [Acesso Janeiro 8, 2014], 
http://compe.japandesign.ne.jp/report/mboisa07/01.html [Acesso Janeiro 8, 2014] 
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O vestuário constitui outra categoria de produtos com uma clara acção 

protectora, enquanto extensão/ampliação de funções da pele ou de outras 

funções corporais23. Os blusões Absolute Zero e Cooling System de Mauro 

Taliani (1958-), para a Corpo Nove, integram materiais e sistemas que res-

pondem, respectivamente, a condições de frio extremo e de calor extremo 

(Fig. 4.19). O colete com sistema airbag Hit Air, da Mugen Denko, procura 

proteger o corpo dos motociclistas perante a adversidade de uma queda (Fig. 

4.20). O radical No-Contact Jacket, de Adam Whiton e Yolita Nugent, pre-

tende proteger a integridade física em situações urbanas de violência imi-

nente, dissuadindo potenciais abordagens, ou repelindo com descargas eléc-

tricas abordagens efectivas (Fig. 4.21).  

 

 
 
Fig. 4.19: Mauro Taliani, [à esquerda] Absolute Zero (Corpo Nove), blusão para condições de frio extremo, forro 
em Aerogel, 1999; [à direita] Cooling System (Corpo Nove), blusão para condições de calor extremo, sistema de ar 
condicionado miniaturizado integrado, 1999 
Fontes: http://www.esa.int/esaCP/SEM3CKWLDMD_Improving_1.html [Acesso Fevereiro 10, 2007], 
http://www.01men.com/editorial/326850/des-vetements-refrigerants/ [Acesso Dezembro 28, 2013] 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Também a habitação teve sempre esse sentido de protecção. Para uma perspectiva ancestral relati-
vamente ao vestuário e à habitação enquanto protecções do corpo vid. Leroi-Gourham (1984 [1945], 
pp. 152-230). 
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Fig. 4.20: Mugen Denko, Hit Air (Mugen Denko), colete com sistema airbag para motociclistas, 2001 
Fonte: Lee (2005, p. 156) 

 

 
 
Fig. 4.21: Adam Whiton e Yolita Nugent, No-Contact Jacket (No-Contact), blusão anti-ataque com sistema de 
descarga de corrente eléctrica de alta voltagem, 2002  
Fonte: http://www.no-contact.com/images.html [Acesso Março, 3, 2007] 

 

Também em vivência social urbana, outros objectos mostram finalidades 

de protecção mais pacíficas. Os abrigos paraSITE de Michael Rakowitz 

(1973-), resguardam temporariamente pessoas sem abrigo, tirando partido 

energético de condutas HVAC (Heating, Ventilation and Air-Conditioning) 

(Fig. 4.22). Os objectos Cocoon Chair, Cocoonmask e Head Cocoon pro-
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postos por Jennie Pineus (1972-) constituem um meio diverso de protecção 

pessoal em ambiente urbano: com o propósito de retiro, repouso ou reflexão 

momentânea, isolam (desligam?) o corpo, ou apenas a face ou a cabeça, do 

espaço envolvente, constituindo, sobretudo, uma reflexão sobre a possibili-

dade de salvaguarda de privacidade em locais públicos (Fig. 4.23). Um pro-

pósito idêntico, aparentemente mais operativo, parece ter a cadeira Pod de 

Benjamin Hubert (1984-), para a De Vorm, que propicia, isoladamente, ou 

em conjunto, alguma privacidade visual e acústica relativamente ao ambien-

te circundante (Fig. 4.24).  

 

 
 
Fig. 4.22: Michael Rakowitz, paraSITE , abrigos urbanos temporários para pessoas sem abrigo, construção a partir 
de produtos/desperdícios industriais (sacos Ziploc, sacos de lixo, etc.), fita adesiva resistente a água, aproveita-
mento energético através de ligação a saídas de condutas HVAC, 1997 
Fonte: http://michaelrakowitz.com/projects/parasite/ [Acesso Janeiro 2, 2014] 

 

Um propósito de protecção social mais vincado, de ordem religiosa, tem o 

Burqini de Aheda Zanetti, conceito de vestuário para natação que funde o 

fato de banho com trajes como o hijab, o chador ou a burka, com o intuito 

de salvaguardar os valores das mulheres islâmicas, compatibilizando os seus 

códigos de conduta com um estilo de vida activo, integrando-as em activi-

dades desportivas e de lazer (Fig. 4.25). 
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Fig. 4.23: Jennie Pineus / Promise Park Designstudio, Cocoon Chair [em cima], Cocoonmask [em baixo, à esquer-
da] e Head Cocoon [em baixo, à direita], objectos para privacidade em ambiente urbano, 2000 
Fonte: Schwartz-Clauss & Vegesack (2002, p. 238, 240, 241, 244). 

 

 
 
Fig. 4.24: Benjamin Hubert, Pod (De Vorm), cadeira, peça de assento e privacidade acústica em feltro PET produ-
zido a partir de garrafas recicladas, 2011 
Fonte: http://www.benjaminhubert.co.uk/studio/press/ [Janeiro 11, 2014] 
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Fig. 4.25: Aheda Zanetti, Burqini (Ahiida), fato de natação para mulheres muçulmanas com valores islâmicos, 
2003 
Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Boerkini.jpg [Acesso Abril 1, 2007] 

 

4.3.4. Parasitismo  
Na sua actual panóplia, no seu excesso, por entre finalidades extensivas e 

protectoras, os objectos parecem ter adquirido uma condição parasitária 

relativamente ao corpo. O corpo vive, na sua esfera de acção, orbitado por 

inúmeros objectos. É o corpo que deles se acerca, é certo (e, por isso, talvez 

esta condição parasitária seja uma falsa condição). Mas os objectos im-

põem-se-lhe, é igualmente certo, tornando-se familiares, demasiado familia-

res. O vestuário e os adornos são velhos companheiros do corpo, gravitando 

junto à pele. Os instrumentos estão também muito próximos, à mão, para 

transformar o mundo. Mas hoje, uma multidão de novos gadgets invade a 

esfera de acção corporal. Estão igualmente muito próximos (disponíveis, à 

mão), ou então prendem-se na roupa, usam-se como brincos, enrolam-se nos 

pulsos. Há ainda objectos que penetram e invadem o próprio organismo. Ou 

objectos, externos, que tiram energia do corpo para funcionarem (com pro-

pósitos ecológicos). São ainda objectos-prótese, conformadores de um cor-

po-prótese. Em todo o caso, este outro ponto de vista, o dos “objectos-

parasita”, pode perspectivar um novo sentido nas ligações entre objectos e 

corpo, e no modo de considerar o próprio corpo – um corpo como fonte de 

alimentação dos objectos. Sempre o foi. É o corpo que tem o poder de trans-
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formar objectos inertes em objectos-prótese, dissemo-lo. Porém novas or-

dens de “alimentação/re-alimentação” estão em curso…  

Herdeiras do Walkman da Sony (aparelho portátil que permitiu a mobili-

dade do corpo no acto de ouvir música), as sucessivas gerações de leitores 

de ficheiros de música, desde o iPod da Apple (Fig. 4.26), tendem a minia-

turizar-se cada vez mais. A segunda, a terceira e a quarta gerações do iPod 

Shuffle, quais insectos, prendem-se a qualquer extremidade da roupa (Fig. 

4.27). O comunicador móvel Leaf proposto por Junyi Heo e Seungkyun 

Woo enrola-se em torno do pulso (Fig. 4.28). Sob a designação de wearable 

electronics ou wererable computing, uma série de novos dispositivos minia-

turizados integram-se na própria roupa: o MP3 Player Jacket de Petra Spee, 

para a O’Neil, é apenas um exemplo (Fig. 4.29). Os Bio-Blob Jogging 

Shoes, apresentados pela Viridian Design de Bruce Sterling (1954-), pro-

põem repensar o corpo como fonte de alimentação energética: a partir        

do movimento corporal na actividade de jogging acumulam energia, justa-

mente para re-alimentação dos aparelhos digitais portáteis que o orbitam          

(Fig. 4.30).  

 

 
 
Fig. 4.26: Jonathan Ive (1967-) / Apple Design Team, iPod (Apple), leitor de ficheiros de música MP3, 2001 
Fonte: http://www.apple-history.com/?page=gallery&model=ipod&performa=off&sort=date&order=ASC [Acesso Fevereiro 13, 
2007] 
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Fig. 4.27: Jonathan Ive / Apple Design Team, iPod Shuffle – 2nd Generation [à esquerda] e 4th Generation [à 
direita], leitores de ficheiros de música, 2006 e 2010 
Fontes: http://ipods.techfresh.net/the-new-apple-ipod-shuffle-colors/ [Acesso Janeiro 11, 2014], http://www.apple.com/ipod-
shuffle/ [Acesso Janeiro 4, 2014] 

 

 
 
Fig. 4.28: Junyi Heo e Seungkyun Woo / Chonbuk National University, Leaf, comunicador móvel de pulso, pro-
jecto, 2009 
Fonte: http://www.tuvie.com/leaf-phone-with-eco-charging-ability/ [Acesso, Janeiro, 4, 2014] 

 



                                                                                         CARTOGRAFIA DE LIGAÇÕES OBJECTO-CORPO	  

	   249	  

 
 
Fig. 4.29: Petra Spee / Infineon Technologies, MP3 Player Jacket (O’Neil), blusão para snowboarding com leitor 
de ficheiros de música MP3 integrado, 2002 
Fonte: http://spectrum.ieee.org/computing/hardware/ready-to-ware/0 [Acesso Setembro 13, 2011] 

 

 
 
Fig. 4.30: Viridian Design / Atelier Gershenfeld, Bio-Blob Jogging Shoe, sapatilhas de jogging com sistema de 
aproveitamento energético para carregamento de aparelhos portáteis com bateria, conceito, insert publicitário 
(Bruce Sterling, Artbyte e Calderwood-Pratt Design), 2000 
Fonte: Sterling (2000, p. 47) 
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4.3.5. Interface e interactividade 
A noção de interface remete para as características das superfícies dos ob-

jectos que permitem uma acção eficaz do corpo sobre os objectos, pondo em 

actividade as funcionalidades destes (por exemplo, a acção de cortar de uma 

tesoura). No interface o corpo actua sobre o objecto e este cumpre a sua 

função rotineira. Deverá cumpri-la de modo inequívoco, correspondendo ao 

gesto corporal. O dispositivo de aperto do torniquete MAT – Mechanical 

Advantage Tourniquet, para militares, desenvolvido pelo Erwing Design 

Group e produzido pela Cybertech Medical, é um exemplo de interface cla-

ro e inequívoco: é absolutamente transparente a affordance de rotação do 

manípulo, e a operação de estancamento completa-se com essa rotação pelos 

dedos polegar e indicador da mão livre (Fig. 4.31) 

 

 
 
Fig. 4.31: Erwing Design Group / Cybertech Medical, MAT – Mechanical Advantage Tourniquet (Cybertech 
Medical), torniquete para militares, 2003 
Fontes: http://www.pyng.com/products/mat/clinical-and-techical-information/ [Acesso Janeiro 4, 2014], 
http://www.gizmag.com/go/5882/ [Acesso Janeiro 4, 2014] 

 

Quando o objecto – a máquina, o aparelho – é suficientemente “inteli-

gente”, responde ao utilizador através do interface (por exemplo, um com-

putador pessoal), dando uma resposta (feedback) inequívoca ou não – apre-

sentando, por exemplo, opções ao utilizador, determinando posteriores ac-

ções corporais, e novas respostas por parte do objecto/interface. Pode então 

falar-se de interacção entre o corpo e o objecto, ou de interactividade – i.e. 

de uma envolvência recíproca, aproximável às relações interpessoais. 
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Os interfaces interactivos desenvolvidos para os computadores pessoais 

são sistemas tácteis e visuais, que operam coordenadamente (teclado, rato, 

menus, botões-pictograma, janelas de ecrã…), e são hoje omnipresentes. 

Dando-lhes sequência, os interfaces visuais/tácteis touchscreen têm ganho 

terreno, disseminando-se pelos aparelhos portáteis multifuncionais que 

usamos como comunicadores, para trabalho ou lazer, como o iPhone (Fig. 

4.32) ou o iPad da Apple. Em inúmeros aparelhos, têm sido exploradas as 

potencialidades das actuais tecnologias interactivas. Buscam-se modos es-

pecíficos de interacção e interactividade, com finalidades muito distintas e 

graus de empenhamento diversos do corpo e dos objectos. O auricular para 

comunicadores móveis Jawbone de Yves Béhar (1967-), para a Aliph, pro-

põe facilitar a comunicação em locais com muito ruído de fundo, através de 

um sensor no aparelho que detecta as vibrações do maxilar quando se fala, 

permitindo isolar a voz do ruído de fundo: quem fala não necessita altear a 

voz, quem escuta recebe uma transmissão mais clara (Fig. 4.33). O PSA – 

Personal Satellite Assistant, da NASA, é um sofisticado projecto interactivo; 

trata-se de um assistente pessoal robótico desenvolvido para interagir com 

astronautas em missão, cumprindo autonomamente tarefas a bordo (Fig. 

4.34). O equipamento robótico da Vinci, da Intuitive Surgical, é outro com-

plexo sistema interactivo: permite a realização de cirurgias à distância    

(Fig. 4.35). 

 

 
 
Fig. 4.32: Jonathan Ive / Apple Design Team, iPhone (Apple), comunicador móvel com interface tochscreen, 2007 
Fonte: http://www.macrumors.com/2013/04/29/original-iphone-will-soon-be-obsolete-in-apple-retail-stores/ [Acesso Janeiro 20, 
2014] 
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Fig. 4.33: Yves Béhar / Fuseproject, Jawbone (Aliph), auricular para comunicadores móveis (facilita a comunica-
ção em locais com muito ruído de fundo; um sensor detecta as vibrações do maxilar quando se fala, permitindo 
isolar a voz do ruído de fundo), 2004 
Fontes: http://www.idsa.org/idea/idea2004/s592.htm [Acesso Fevereiro 11, 2007], 
http://www.popsci.com/popsci/computerselec/22b2d4d03cb84010vgnvcm1000004eecbccdrcrd.html [Acesso Fevereiro 11, 2007] 

 

  
 
Fig. 4.34 [à esquerda]: Yuri Gawdiak / NASA, Ames Research Center, PSA – Personal Satelite Assistant (Boeing 
para a NASA), assistente robótico para astronautas em missão, 1998 
Fonte: http://psa.arc.nasa.gov/pics.shtml [Acesso Setembro 16, 2011] 
 
Fig. 4.35 [à direita]: Intuitive Surgical, da Vinci (Intuitive Surgical), equipamento para cirurgia à distancia, 2000 
Fonte: http://www.intuitivesurgical.com/products/davinci_surgicalsystem/index.aspx [Fevereiro 15, 2007] 

 

Sobretudo nos aparelhos de utilização diária, para trabalho e lazer (com-

putadores pessoais, comunicadores), os processos de interacção tendem a 

tornar-se user-friendly e a conjugar, cada vez mais, a visualidade dos ecrãs 

com a tactilidade. Porém, pode observar-se que é uma tactilidade contida, 

confinada às superfícies de objectos miniaturizados (botões, teclados, ratos, 

pequenos ecrãs). Contrariando esta tendência, alguns designers propuseram 

interfaces para um maior empenhamento corporal, táctil e espacial, sensorial 
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e emotivo. O computador Data Pond, proposto por Gary Natsume (1969-), 

remete, justamente, para uma ordem de interacção mais emotiva/emocional 

e sensorial/sensual entre o utilizador e a máquina, por exemplo, através de 

afagos ou massagens numa ampla superfície elíptica de interacção, bem 

como nos seus sub-componentes (Fig. 4.36). Herdeiro deste conceito, o Per-

sonal Pond de Eric Chan (1952-), desenvolvido para a Lexus/Toyota, é uma 

máquina experimental, meramente lúdica, que promove, de modo idêntico, 

uma interacção mais emotiva e sensorial com os utilizadores. Combinando 

componentes high-tech com elementos naturais, a interacção é realizada 

através da deslocação de pedras sobre uma superfície de contacto; a posição, 

orientação e combinação das pedras gera diferentes padrões lumínicos e 

musicais (a intensidade é ajustável através de movimentos das mãos) (Fig. 

4.37). Por seu turno, os estudos HMI (Human-Machine Interaction) de inter-

faces hápticos desenvolvidos pela Johnson Controls, para a indústria auto-

móvel, parecem mais direccionadas para o mercado e com maior viabilidade 

(Fig. 4.38). Ainda assim, as propostas alternativas de Natsume e de Chan 

constituem uma reflexão sobre o modo como podemos, com o corpo, inte-

ragir mais sensorialmente e mais emotivamente (mais humanamente?) com 

máquinas complexas.  

 

 
 

 
 
Fig. 4.36: Gary Natsume, Data Pond, computador com interface sensorial visual-táctil, protótipo, 1997 
Fonte: Byars (2001, p. 132) 
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Fig. 4.37: Eric Chan / Ecco Design, Personal Pond (Lexus/Toyota), máquina com interface lúdico, diversos mate-
riais e componentes naturais e artificiais: pedra natural, lâmpadas RGB LED, detectores de movimento, sensores 
RFID (radio-frequency identification), etc., 2003 
Fonte: http://www.eccoid.com/?p=638#!prettyPhoto[pp_gal]/1/ [Acesso Janeiro 8, 2014] 

 

 
 
Fig. 4.38: Johnson Controls, Sensory, estudo HMI (Human-Machine Interaction) de interface háptico para a 
indústria automóvel 
Fonte: Bürdek (2005 [1991], p. 410) 

 

Outros designers têm reflectido sobre a omnipresença e o impacto das 

tecnologias interactivas nos hábitos e no corpo, nas esferas do trabalho e do 

lazer. Os objectos de Hella Jongerius (1963-) para a instalação My Soft Offi-

ce fundem computadores pessoais e seus periféricos com objectos tradicio-

nais da vivência doméstica, como camas, almofadas ou pratos, expondo, 

desse modo, a invasão dos objectos tecnológicos na vida quotidiana. Porém, 

a comunhão de funções aparentemente dispares dos objectos de Jongerius 

parece pacífica, reflectindo o carácter familiar (tendencialmente amigável) 

que os objectos tecnológicos vão adquirindo nas nossas vidas (Fig. 4.39). 

Eles estão por toda a parte e integram-se nos nossos hábitos, quotidianos e 
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corporais. Por seu turno, os objectos de Katrin Baumgarten (1985-), The 

Disgusted Object, parecem curto-circuitar tal comunhão. A sua aparência é 

familiar (ratos de computador? controlos remotos?), e ao contacto da mão os 

objectos respondem (como qualquer aparelho interactivo); porém a resposta 

não é user-fiendly, provocando, ao invés, sentimentos de repulsa; os objec-

tos emitem zumbidos, contorcem-se, parecem querer fugir, ou incham,   

ficam com “pele de galinha” (Fig. 4.40). A “reacção” destes objectos, enfa-

tiza a “vida própria” dos aparelhos interactivos. Não são, por vezes, profun-

damente incómodas as disposições dos dispositivos electrónicos e digitais 

que nos rodeiam?: janelas pop-up com anúncios indesejados, indicações 

sonoras irritantes, vírus…). Essa dimensão de repulsa, ou de irritação, tam-

bém faz parte da nossa convivência com aparelhos e sistemas complexos 

interactivos. 

 

 
 

 
 
Fig. 4.39: Hella Jongerius, My Soft Office, instalação de objectos para a exposição Workspheres: Design and 
Contemporary Work Styles, Museum of Modern Art, New York, 2001 
Fontes: http://www.jongeriuslab.com/work/my-soft-office [Acesso Janeiro 21, 2014], 
http://www.moma.org/collection/browse_results.php?object_id=84258 [Acesso Fevereiro 12, 2007]  
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Fig. 4.40: Katrin Baumgarten / Royal Colledge of Art, Innovation Design Engineering Departmant, The Disgusted 
Object, objectos lúdicos, madeira, silicone, componentes electrónicos, 2010 
Fonte: http://katrinbaumgarten.de/the-disgusted-objects [Acesso Janeiro 3, 2014] 

 

4.3.6. Inscrição, impressão e negativo  
Seguindo Fontanille (2001), vimos no capítulo anterior que “os objectos 

são prolongamentos (próteses), mas também superfícies de inscrição ou 

impressão do corpo” e que isso “permite pensar os objectos, nomeadamente 

as suas superfícies de interface, para além de próteses (prolongamentos), 

também como negativos do corpo”. Todos os objectos, ao serem criados 

para o corpo (de modo mais, ou menos, intencional), têm sempre marcas ou 

indícios dele, como a “concha” da cadeira onde o corpo se conforta, ou a 

pega da chávena onde entram os dedos que a seguram. São registos funcio-

nais, mas também de ordem semiótica – que remetem para a dimensão sim-

bólica que todos os objectos conterão24. São fundamentalmente reversos 

semióticos – inscrições, impressões, negativos – de um corpo intencional e 

significante, e podem ser explorados (acurados) na superfície dos objectos 

como affordances de “acolhimento” do corpo ou de suas partes. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Considere-se a seguinte passagem de Leroi-Gourhan a propósito destes “negativos” em objectos 
para sentar: «basta tirar o molde do personagem a manter em posição de repouso sentado, para se 
obter um volume negativo que materializa a função pura, uma espécie de concha provida de apêndi-
ces de apoio judiciosamente orientados que, por ressonância, acaba por se assemelhar à forma duma 
concha marinha.» (1987 [1965], p. 106). Nesta “técnica” aparentemente apenas funcional, pode detec-
tar-se também, na alusão à concha, um sentido simbólico. 
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Alguns objectos revelam particularmente essa origem e destino corporal, 

tomando o corpo, ou suas partes, como molde: por exemplo, os objectos 

para repouso Body Props de Olivier Peyricot (1969-), para a EDRA, são 

“gerados” a partir de diversas posições corporais (Fig. 4.41); o bule para chá 

GreenTea, de Alex Rochat, é “gerado” a partir do fecho da mão (Fig. 4.42); 

os puxadores de armário de Juhani Pallasmaa (1936-), são “gerados” pelo 

aperto dos dedos polegar, indicador e médio (Fig. 4.43). A cadeira de escri-

tório Capisco de Peter Opsvik (1939-), para a HÅG, expõe, de igual modo, a 

origem e destino corporal, ficando como um notável exemplo de acuidade e 

prestação ergonómica; gerada a partir de (e para) diversas posições corpo-

rais, a cadeira de Opsvik não convida à sedentarização, mas sim ao movi-

mento do corpo – à permuta entre as diversas posições possíveis (Fig. 4.44). 

 

 
 

 
 
Fig. 4.41 [em cima, à esquerda]: Olivier Peyricot / IDSland, Body Props (EDRA), objectos para repouso em diver-
sas posições, poliuretano expandido, 2002  
Fonte: http://www.idsland.com/project/body-props/ [Acesso Setembro 13, 2011] 
 
Fig. 4.42 [em cima, à direita]: Alex Rochat / Lunar Design, GreenTea, bule para chá, projecto, 2009 
Fonte: Reis & Wiedemann (2010, p. 218) 
 
Fig. 4.43 [em baixo]: Juhani Pallasmaa, puxadores de armário gerados pelo aperto de três dedos (polegar, indica-
dor e dedo médio), bronze fundido, 1991 
Fonte: Pallasmaa (2009, p. 103) 
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Fig. 4.44: Peter Opsvik, Capisco (HÅG), cadeira de escritório, 1984 
Fonte: www.opsvik.no/works/industrial-design [Acesso Janeiro 6, 2014] 
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4.3.7. Exactidão e precisão  
As acções conjuntas corpo-objecto implicam, muitas vezes, precisão. O 

cumprimento eficaz de determinadas acções implica grande exactidão na 

concepção dos objectos (metrológica, de selecção e aplicação de materiais, 

de controle de qualidade em produção…). Tal, é particularmente notório em 

vários casos atrás abordados: nomeadamente, nas próteses substitutivas (nas 

que substituem um órgão ou membro em falta), nas ferramentas, em protec-

ções que implicam a garantia de integridade física, em interfaces que impli-

cam o cumprimento de tarefas precisas (por exemplo, condução de veículos, 

cirurgias à distância…). 

Por outro lado, em alguns casos, o rigor requerido na concepção dos ob-

jectos não obriga (ou não deve obrigar) a acções precisas, ou contidas, por 

parte do corpo. Por exemplo, se uma prótese de uma perna para um atleta 

deve ser desenhada para o cumprimento preciso de uma só tarefa (ex.: per-

correr uma distância de cem metros no mínimo tempo possível), uma próte-

se para uso diário deverá, pelo contrário, ajudar a libertar o corpo, dotando-o 

de um leque de movimentos o mais alargado possível. De modo idêntico, a 

concepção ergonómica, rigorosa, da cadeira de escritório Capisco de Peter 

Opsvik garante determinadas posturas (para o cumprimento de determinadas 

tarefas), mas sem sedentarizar o corpo, permitindo, ao invés, como vimos, 

ampla liberdade de movimentos. 

Observámos também que muitos sistemas de interface actuais em apare-

lhos electrónicos/digitais miniaturizados (computadores pessoais, comuni-

cadores) promovem um uso contido, convidativo a hábitos de sedentariza-

ção. Habituámo-nos à precisão imposta por superfícies de visualização e 

interface diminutas (pequenos ecrãs, pequenos botões). Desapareceu o “ges-

to largo”. Contrariar essa tendência é um desafio, perante o empobrecimento 

sensorial de muitos objectos que nos rodeiam. Marcia Nolte (1982-) procu-

rou fazê-lo, relativamente ao design de interruptores, propondo alternativas 

ao eficaz, porém omnipresente e inexpressivo, “toque” num botão, através 

de acções/affordances alternativas: carregar, puxar, rodar (Fig. 4.45). 
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Fig. 4.45: Marcia Nolte, Impulse, interruptores de parede, protótipos, 2013 
Fonte: http://www.marcianolte.com/IMPULSE-Wallmounted-lightswitches [Acesso Janeiro 1, 2014] 

 

4.3.8. Emotividade, movimento, flexibilidade e coreografia 
Há, portanto, acções corpo-objecto que requerem que o objecto incremen-

te factores de emotividade, de apelo ao movimento e à flexibilidade. Isso é 

notório quando se pretende combater factores de sedentarização, como 

vimos através do caso da cadeira Capisco de Peter Opsvik. Uma inspiração 

para esses objectos pode advir dos brinquedos para crianças, ou melhor, da 

observação da relação destas com os objectos com que brincam. É certo que 

os brinquedos digitais (consolas de jogos, em particular) vieram, também no 

caso das crianças, criar novos hábitos… de sedentarização. Por isso, pare-

cem-nos particularmente inspiradores os objectos electrónicos para crianças 

da linha odo, propostos pela Sony (câmaras fotográficas, de vídeo, ecrãs de 

visualização, etc.), que apelam à manipulação, à tactilidade e ao movimento 

(trata-se de objectos com autonomia energética que requerem manipulação e 

movimentos para recarregamento), mas que, fundamentalmente, parecem 

estimular (retomar) o sentido de descoberta (Fig. 4.46). Os objectos e espa-

ços de Vera Franke (1972-) e Frank Steinert (1968-) apelam, precisamente, 

para esse sentido de descoberta, de emotividade e de apelo ao movimento e 
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à flexibilidade, através das “interacções” que espoletam, ou das possibilida-

des geradas por componentes móveis, intermutáveis e permutáveis. Diría-

mos que estes objectos e espaços possuem um sentido “coreográfico”, ou 

melhor, de apelo a múltiplas acções corporais e a múltiplas “coreografias” 

(Fig. 4.47). 

 

 
 

 
 
Fig. 4.46: Sony, odo (Sony), família de produtos electrónicos para crianças, protótipos, 2006 
Fontes: http://www.derf.com.ar/despachos.asp?cod_des=184573 [Acesso Janeiro 4, 2014], 
http://www.treehugger.com/gadgets/sony-may-never-charge-again.html [Acesso Janeiro 4, 2014], 
http://www.designdirectory.com/societycreative/ODO [Acesso Janeiro 4, 2014], 
http://www.wired.com/gadgetlab/2007/06/sony_shows_alte/ [Acesso Janeiro 4, 2014], http://blog.thesietch.org/2007/06/08/odo-
sonys-new-line-of-human-powered-electronic-devices/ [Acesso Janeiro 4, 2014], 
http://www.citedudesign.com/fr/archives/300712-l-objet-du-design [Acesso Janeiro 4, 2014] 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



DESIGN DE PRODUTO E CORPO HUMANO	  
	  

	  262	  

 
 
Fig. 4.47: Vera Franke e Frank Steinert, [de cima para baixo] Fata Morgana, instalação “interactiva” com peças 
de mobiliário na Hochschule der Künste Berlin, 1995 e Sit down!, equipamento “interactivo” para sentar, 1997; 
Furniture Playstation, objecto/espaço de descanso com peças intermutáveis, 2000; Skat, torre multifuncional para 
três jogadores de cartas (inclui guarda-roupa, luminária, mesa dobrável e três cadeiras), 2003; SLOT table System, 
mesa multifuncional com elementos móveis e permutáveis, 2005; Garderobenlandschaft, caixas para guardar 
roupa no hall de entrada do Deutsches Technikmuseum, 2005 
Fonte: http://www.franke-steinert.de/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=8 [Acesso 
Janeiro 2, 2014] 
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4.3.9. Conforto 
Por entre acções corpo-objecto que requerem precisão e acções que re-

querem movimento pode tomar-se a noção de conforto como denominador 

comum. Projecta-se, habitualmente, para o conforto, para o bem estar, para 

a qualidade de vida. Mas o conforto é uma questão cultural e, como vimos, 

no capítulo anterior, seguindo Gil (2008), “não é a inércia e a imobilidade, 

mas o prazer da pequena diferença. O conforto significa a integração que 

subordina função e finalidade ao movimento da diferença expressiva”. Pare-

ce-nos encaixar nesta definição todo o trabalho de Peter Opsvik em torno do 

objecto “cadeira”. Todas os projectos e experiências deste autor, todos os 

seus “objectos para sentar” – por entre a consideração de posições corporais 

necessariamente precisas e um constante apelo ao movimento –, são um 

combate à sedentarização, e fazem esse combate justamente através da ex-

ploração de “subtis diferenças expressivas”: visíveis na variabilidade de 

soluções e nas posturas permitidas, nos detalhes e na aplicação de materiais, 

no combate a “lugares comuns” culturais, de projecto para projecto, de ex-

periência para experiência (Fig. 4.48).  
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Fig. 4.48: Peter Opsvik, [de cima para baixo] Pendulum (Stokke e Varier), 1983; Gravity balans (Stokke e Varier), 
1983; balans Femini (Stokke), 1983; Wing balans (Stokke e Varier), 1983; Garden (Stokke), 1985; Motion 
(Stokke), 1998; Reflex1 (Naturellement e HolzWerk), 2002 e Reflex3 (Naturellement e HolzWerk), 2009; Swing 
(HÅG/SBS), 2002; Viola (Naturellement), 2005; cadeiras e sistemas de sentar para habitação, escritório, etc. 
Fontes: http://www.opsvik.no/works/industrial-design [Acesso Janeiro 6, 2014], http://dissociatedpress.com/2010/05/ergonomic-
designs-that-get-to-the-seat-of-the-matter/ [Acesso Janeiro12, 2014], http://opsvik.no/works/balans-femini [Acesso Janeiro12, 
2014] 
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4.3.10. Intencionalidade e comunicação 
Às acções corpo-objecto subjaz sempre uma intencionalidade (fenomeno-

lógica, semiótica) de exploração do mundo ou de comunicação com os ou-

tros. Pode dizer-se que todos os objectos servem esses desígnios gerais, pos-

suindo intenções específicas. Alguns objectos cumprem a tarefa específica 

de procurar que alguns corpos entrem em sintonia com esses desígnios ge-

rais (Fig. 4.49). 
 

  
 
Fig. 4.49: Eddie Chiu / Parsons The New School for Design, Mobee, brinquedo/jogo para o desenvolvimento de 
capacidades motoras de crianças com paralisia cerebral ou deficiências visuais, através de movimento e tactilida-
de, protótipos, 2006 
Fontes: http://www.design21sdn.com/feature/40 [Acesso Janeiro 4, 2014], http://www.coroflot.com/Eddiechiustudio/Mobee 
[Acesso Janeiro 4, 2014] 

 

4.3.11. Identidade e personalização 
No processo corporal de estar e de ser no mundo, os objectos têm um pa-

pel fundamental na construção social e cultural do corpo e da identidade 

pessoal. Neste processo de construção, alguns objectos servem propósitos 

de integração: o supracitado Burqini de Aheda Zanetti pretende manter as 

mulheres muçulmanas integradas na sua comunidade cultural (islâmica) ou 

integrá-las noutras comunidades, mantendo activa (em qualquer dos casos) a 

sua vida pessoal. Outros objectos parecem seguir estratégias de diferencia-

ção: tal é o caso dos objectos personalizáveis. Possuir um objecto com o 

propósito de distinção (possuir um objecto diferente de todos os outros, dis-

tinguir-me de todos os outros) será, na maior parte dos casos, questão de 
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capricho. Porém, determinados objectos requerem obrigatoriamente perso-

nalizações. É o caso das próteses substitutivas de um órgão ou membro em 

falta, que devem ser funcionalmente ajustadas a cada utilizador. Scott 

Summit e Kenneth Trauner (Bespoke Innovations) propõem, para além des-

se aspecto funcional, uma personalização “de superfície” nas próteses subs-

titutivas que concebem – materiais, cores, padrões decorativos, etc. selecci-

onados pelo utilizador –, com o intuito de facilitar a integração pessoal do 

objecto no corpo do utilizador (Fig. 4.50). Capricho ou não, recordamos que 

uma prótese substitutiva visa sempre, ou deve visar, propósitos de integra-

ção social. 

  

  
 
Fig. 4.50: Scott Summit e Kenneth Trauner / Bespoke Innovations, próteses da perna personalizadas, desde 2009 
Fonte: http://www.bespokeinnovations.com/content/gallery [Acesso Janeiro 1, 2014]  

 

4.3.12. Poder  
O corpo é investido pelos objectos e investe-se de objectos. Seguindo 

Foucault (2000 [1975]; 1992 [1975]) e Giddens (1997 [1991]), considerá-

mos, no capítulo precedente, que “é importante ponderar acerca dos poderes 

exercidos sobre o corpo e acerca do poder do próprio corpo, sobretudo em 

Design de Produto, pois tais poderes exercem-se também através de objec-
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tos” e que “a linha de consideração dos poderes, bastante ausente na cultura 

disciplinar (Design de Produto), acentua, ou prova, que os objectos não são 

passivos. Os poderes nunca são inócuos, e porque são veiculados através de 

objectos, então estes também não podem, de modo nenhum, ser passivos; 

enredam-se nas práticas sociais e nos dramas da vida quotidiana, e enredam-

se com os corpos – agem sobre os corpos, influenciam os corpos e forjam 

ou constroem os corpos como actores sociais influentes”. 

Referimos também, seguindo Foucault (2000 [1975]), que “na difusão 

microfísica dos poderes, inúmeros dispositivos e objectos servem para con-

formar corpos dóceis”. Se considerarmos que essa “difusão microfísica” é 

continuamente verificável (mesmo nas sociedades actuais, com contornos 

distintos das “sociedades disciplinares” analisadas por Foucault), podemos 

recorrer a um caso paradigmático, igualmente referenciado a propósito do 

pensamento daquele autor: o mobiliário escolar. A título exemplificativo, 

considere-se a cadeira Max Chair de Tom Wates (Fig. 4.51). Trata-se do 

projecto de uma cadeira escolar que partiu da observação da prática comum 

entre os alunos (voluntária ou involuntária) de se inclinarem para trás apoi-

ando as cadeiras nas “pernas” traseiras. A cadeira de Wates (que é profes-

sor) evita a prática desse movimento, através do desenho arqueado das 

“pernas” traseiras. Tal restrição tem o propósito, muito claro e muito nobre, 

de evitar acidentes (quedas para trás), mas configura uma “proibição”, i.e. 

um exercício de “poder” (muito nobre, dissemo-lo). Considere-se, contudo, 

um outro caso. Recorremos, uma vez mais, a uma solução de Peter Opsvik, 

um apologista do movimento (dissemo-lo também) (Fig. 4.52). A opção 

estrutural de Opsvik em projectar cadeira e mesa como um objecto único, 

evita, desde logo, a prática atrás referida e a consequente possibilidade de 

acidentes. O re-design do objecto, de 1998, visível no protótipo realizado 

em 2008, permite, contudo, reclinações do corpo para trás – através de um 

apoio para pés elevado, na frente do objecto – e, consequentemente, permite 

variabilidade e liberdade de movimentos (alternância entre posições corpo-

rais) – com propósitos ergonómicos, sublinhe-se. Na solução de Opsvik o 

risco de quedas para trás é sempre evitado (mais do que na cadeira de Wa-
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tes), o objecto garante posturas correctas e variabilidade de posições, e 

qualquer “docilidade” do corpo é evitada. É uma solução eticamente exem-

plar, uma vez mais resolvida através de “subtis diferenças expressivas”, 

como notámos a propósito do mobiliário do autor, quando abordámos a no-

ção de conforto. 

A propósito da luta constante entre os poderes que se inscrevem sobre o 

corpo (através de objectos) e o poder do próprio corpo (auto-investido de 

objectos), ficou também referido que, em tal luta, alguns objectos são parti-

cularmente esclarecedores, e óbvios, como é o caso das armas (“quando um 

homem aponta uma arma a outro homem, de um lado está um corpo cujo 

poder se desmesura e do outro está um corpo completamente dócil”). Com 

um propósito iminentemente dissuasor (um modo de exibir poder), o caso 

do No-Contact Jacket de Adam Whiton e Yolita Nugent, atrás referido, ob-

jecto que repele violência com violência (emissão de descargas eléctricas), 

fica como caso ambíguo.  

Também os objectos definidores da identidade pessoal e corporal, como o  

vestuário comum, se jogam numa luta constante entre poderes: “um corpo 

torna-se dócil ou adquire poder, consoante os contextos sociais e culturais 

nos quais se encontra inscrito; por exemplo, através do vestuário, um corpo 

pode tornar-se escravo (aprisionamentos sociais ou religiosos, persecução 

psicótica de modas e tendências, etc.) ou, pelo contrário, pode emancipar-

se”, dissemo-lo. O supracitado Burqini de Aheda Zanetti é, neste sentido, 

um caso ambivalente, porque pretende libertar (manter comunitariamente 

activa a vida pessoal), ao mesmo tempo que persiste num aprisionamento 

(cultural/religioso). 
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Fig. 4.51: Tom Wates, Max Chair (DLB), cadeira escolar, tubo de aço e polipropileno, 2006 
Fonte: http://www.dlb.co.uk/gallery#!prettyPhoto [Acesso Janeiro 4, 2014] 

 
 

 
 

 
 
Fig. 4.52: Peter Opsvik, School desk (Stokke – protótipos originais), secretária escolar, tampo e assento ajustáveis, 
conceito e protótipos originais [em cima], 1977, re-design, 1998, protótipo [em baixo], 2008 
Fonte: www.opsvik.no/works/industrial-design [Acesso Janeiro 6, 2014] 
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4.3.13. Simulação e exorbitação / fragilidade e solidão 
Sobretudo através da obra de Jean Baudrillard (1929-2007), observámos 

que alguns investimentos excessivos no corpo, ou auto-investimentos, po-

dem transformá-lo num simulacro de si mesmo. E vimos que tal “exorbita-

ção” se produz através de regimes que passam pelo investimento em objec-

tos (ao ponto do corpo equivaler aos objectos). Trata-se sempre de uma 

questão de excesso (de excesso de consumo ou de excesso tecnológico). Os 

objectos em causa podem ir do vestuário às próteses invasivas e aos duplos 

do corpo. Porém, no contexto do presente mapeamento, a exemplificação 

através de qualquer objecto isolado não surtirá qualquer efeito (trata-se 

sempre de uma questão de excesso, dizíamos). No entanto, a reflexão de 

alguns autores (nomeadamente designers), através de alguns objectos meta-

fóricos, transmite a ideia de excesso, tal como Baudrillard a formula. Tal é o 

caso do blusão insuflável Killer Jacket da linha W&LT de Walter Van Bei-

rendonck (1957-), que simula um corpo musculado – remetendo para práti-

cas como o bodybuilding –, e assim reflecte acerca de investimentos hedo-

nistas/narcisistas no corpo e, consequentemente, na sua transformação em 

“espectáculo” (Fig. 4.53). Ou o caso dos copos Vice/Virtue de Elizabeth 

Diller (1954-) e Ricardo Scofidio (1935-), objectos que ponderam sobre 

outros excessos corporais contemporâneos: adição a drogas, fármacos, taba-

co e álcool (o efeito de excesso e adição é evidenciado pelo facto destes 

copos poderem, reversivelmente, ser entendidos como meros copos para 

água) (Fig. 4.54). Em BrandX, Peter Allen (1968-) e Carla Ross Allen (n. 

Carla Murray, 1970-) mostram corpos idealizados (manequins) atacados por 

(estranhas) doenças de pele, cujo foco são os objectos (as marcas) que os-

tentam: (nos exemplos que se mostram) óculos de sol Fendi e mala Louis 

Vuitton  (Fig. 4.55). Os corpos que se “exorbitam” são sempre corpos frá-

geis. Ou corpos sós. Demonstra-o, ainda melhor, a Vanity Chair de Diller e 

Scofidio: uma cadeira frente a um espelho (Fig. 4.56). Podemos aí imaginar 

sentado um corpo narcisista, observando-se ao espelho: um corpo só. Po-

rém, o objecto parece impedir o acto de sentar: é a cadeira de um corpo que 

se “satelizou”, ou que se desligou. 
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Fig. 4.53: Walter Van Beirendonck, Killer Jacket (linha W&LT – Wild and Letal Trash / colecção 1995-1996), 
blusão insuflável 
Fonte: http://www.airairarchives.com/airairshow/expo/mode/beirendonck.html [Acesso Fevereiro, 27, 2007] 

 

 
 

 
 
Fig. 4.54: Elizabeth Diller e Ricardo Scofidio, Vice/Virtue glasses, [em cima, à esquerda] Fountain, vidro soprado 
e seringa com agulha hipodérmica, [em cima, ao centro] Dispensary, vidro soprado e cápsulas Prozac, [em cima, à 
direita] Exhaust, vidro soprado e cigarro, [em baixo] Reservoir, vidro soprado, 1997 
Fonte: http://www.dsrny.com/#/projects/vice-virtue [Acesso Dezembro 31, 2013] 
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Fig. 4.55: Peter Allen e Carla Ross Allen, BrandX, [à esquerda] Fendi, manequim e óculos de sol Fendi, [à direita] 
Louis Vuitton, manequim e mala Louis Vuitton, 2007 
Fonte: http://ft.parsons.edu/amplifiers/?m=201102&paged=6 [Acesso Janeiro 6, 2014] 

 

 
 
Fig. 4.56: Elizabeth Diller e Ricardo Scofidio, Vanity Chair, 1988 
Fonte: http://www.dsrny.com/#/projects/vanity-chair [Acesso Dezembro 31, 2013] 

 

4.3.14. Pele, órgãos e carne 
Pele, órgãos e carne podem constituir metáforas relativamente à conver-

gência da Tecnologia com a Biologia: metáforas para novas possibilidades 

de mistura entre o corpo e os objectos (outro modo latente de exorbitação 

contemporânea). Metáforas para uma emergência da “carne” – como vimos 

acima com Miranda (2001) e Miranda & Cruz (2002). Metáforas para a pos-

sibilidade de um design de objectos feitos de “carne” (como os game pod  

do eXistenZ25 de David Cronenberg ou outros “objectos” do seu universo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Citámos este filme no capítulo 2. 
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ficcional). Metáforas para possibilidades latentes ou constatação de “fusões” 

reais?  

O receptor de rádio Moosk de Philippe Starck (1949-) e Jérôme Olivet 

(1971), para a Alessi, sugere algo de carne, osso e pele, porém híbrido, em 

processo de transformação, semi-vivo, entre a sugestão orgânica e os ele-

mentos característicos de um receptor de rádio (grelha da saída de som, bo-

tão e antena) (Fig. 4.57). Os objectos e fotografias de Anthony Aziz (1961-) 

e Sammy Cucher (1958-) das séries Plasmorphica e Chimeras exploram 

possibilidades de  fusão similares (Fig. 4.58). Os objectos da série Evolution 

de Nacho Carbonell (1980-) evocam igualmente ligações à “carne”, suge-

rindo órgãos (eventualmente descendentes da arquitectura uterina de Frede-

rick Kiesler26) (Fig. 4.59). De modo mais delicado, Andrea Branzi (1938-) 

também se aproximou da linguagem dos órgãos e da pele, nas peças da série 

Louis XXI, Porcelaine Humaine, para a Sèvres (Fig. 4.60). 

 

 
 
Fig. 4.57 [à esquerda]: Philippe Starck e Jérôme Olivet, Moosk (Alessi), receptor de rádio, poliestireno, 1996 
Fonte: http://www.connox.de/media/alessi/Moosk/moosk-weiss_original.jpg [Acesso Fevereiro 16, 2007]  
 
Fig. 4.58 [ao centro e à direita]: Anthony Aziz e Sammy Cucher, Plasmorphica, objectos, fotografia, 1997 e 
Chimeras, fotografia, manipulação digital, 1998 
Fontes: http://www.azizcucher.net/project/plasmorphica [Acesso Janeiro 2, 2014] e http://www.azizcucher.net/project/chimeras 
[Acesso Janeiro 2, 2014] 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Abordámos o trabalho de Kiesler no capítulo 2. 
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Fig. 4.59: Nacho Carbonell, Evolution Collection, [à esquerda] Lover's Chair, [à direita] Evolution Bench, estrutu-
ra metálica aramada e papel mâché, 2008 
Fontes: http://nachocarbonell.com/work/2008/04/28/evolution-collection/ [Acesso Janeiro 1, 2014], 
http://nachocarbonell.com/about/ [Acesso Janeiro 1, 2014] 

 
 

 
 
Fig. 4.60: Andrea Branzi, Louis XXI, Porcelaine Humaine (Sèvres), família de copos, cálices, taças e candelabros, 
porcelana e tintas cor de pele, 2010 
Fonte: http://www.designboom.com/design/andrea-branzi-for-sevres/ [Acesso Janeiro 1, 2014] 

 

Por seu turno, os projectos Apligraf e Biojewellery, realizados a partir das 

possibilidades da Engenharia de tecidos, constituem literais fusões objecto-

“carne”. Apligraf é um projecto de criação de pele viva artificial, para repa-

ração de feridas, desenvolvido pela empresa Organogenesis (Fig. 4.61). 

Biojewellery é um projecto de joalharia (anéis) desenvolvido por Tobie Ker-

ridge (1975-), Nikki Scott (1977-) e Ian Thompson (1975-), realizado com 

tecido ósseo desenvolvido em laboratório a partir de células humanas doa-

das (o protótipo mostrado foi realizado a partir de células ósseas de vaca) 

(Fig. 4.62). 
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Fig. 4.61: Organogenesis, Apligraf (Organogenesis), pele viva artificial para reparação de feridas, amostra de 
tecido no bio-reactor, tecnologia desenvolvida na década de 1990 
Fonte: www.designwritingresearch.org/second_skin/Apligraf.html [Acesso Janeiro 1, 2014] 

 

  
 
Fig. 4.62: Tobie Kerridge e Nikki Scott / Royal College of Art, Ian Thompson / Kings College, Biojewellery, anel 
(bio-joalharia), protótipo realizado com prata e tecido ósseo de vaca desenvolvido em laboratório, 2003 (início do 
projecto) 
Fonte: http://www.biojewellery.com/project4.html [Acesso Fevereiro 20, 2007] 
 

 

4.3.15. Hibridação, fusão e mutação  
Outros objectos não se aproximam tanto da “carne” humana, ou da sua 

aparência, limitando-se a sugerir misturas com o corpo ou suas transforma-

ções. Os exemplos a que recorremos evocam, uma vez mais, o universo 

cronenberguiano. As sapatilhas Blob Sneaker de Stephen Peart, para a 

Reebok, e o motociclo Eve Machina de Kenji Ekuan (GK Design Group), 

para a Yamaha, sugerem hibridações com o corpo humano (Figs. 4.63 e 

4.64). Os fatos de natação Speedo Fastskin mimetizam características da 

pele de tubarão, não criando resistência à turbulência da água, sugerindo 

fusões homem-animal (Fig. 4.65). Para uma sugestão de hibridação inter-
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espécies remetem também as pernas artificiais Össur Cheetah, acima referi-

das, que mimetizam as patas traseiras das chitas. O banco WW (1990) de 

Philippe Starck é um “corpo estranho”, que servirá para estranhos corpos 

nele se sentarem (Fig. 4.66). Os vestidos da colecção Primavera/Verão 1997 

de Rei Kawacubo, para a casa Comme des Garçons, evocavam quasímodos: 

corcundas, tumores, deformações corporais (Fig. 4.67).  

Todas as próteses substitutivas de órgãos ou membros tornam, efectiva-

mente, o corpo híbrido, fundem-se nele e transformam-no. 

 
 

 
 

 
Fig. 4.63 [à esquerda]: Stephen Peart / Vent Design, Blob Sneaker (Reebok), conceito para sapatilha, protótipo, 
1997 
Fonte: http://www.cca.edu/gallery/view/433/186 [Acesso Fevereiro 24, 2006] 
 
Fig. 4.64 [à direita]: Kenji Ekuan / GK Design Group, Eve Machina (Yamaha), conceito para motociclo, 1989  
Fonte: http://www.gk-design.co.jp/dynamics/eng/gkimage_e/concept_f/eve_r1_c2.jpg [Acesso Fevereiro 15, 2007] 

 

 
       
 

Fig. 4.65: Speedo, Fastskin (Speedo), fato de natação biomimético, nylon e Lycra texturada em forma de V como a 
pele de tubarão, 1999 
Fontes: http://www.scienceinthenews.org.uk/contents/?article=8 [Acesso Janeiro 7, 2014], 
http://www.speedousa.com/index.cfm/fuseaction/products.detail/categoryID/66c715cd-14f4-4029-8f39-
d24e73534b7d/productID/d7732d4e-91ec-4a3f-aa3e-f2f783858108/search/1/ [Acesso Fevereiro 10, 2007] 
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Fig. 4.66 [à esquerda]: Philippe Starck, WW, banco, alumínio, série limitada, 1990 
Fonte: http://csw.art.pl/new/2002/starck_e.html [Acesso Fevereiro 1, 2007] 
 
Fig. 4.67 [à direita]: Rei Kawacubo / Comme des Garçons, vestidos da colecção Primavera/Verão 1997  
Fonte: http://nymag.com/thecut/2012/08/50-most-scandalous-dresses-in-
history/slideshow/2012/08/13/scandalous_dresses/scandalous-dresses-43/ [Acesso Janeiro 7, 2014]  

 

4.3.16. Reversibilidade 
As próteses substitutivas de um órgão interno ou de um membro do corpo 

podem ser consideradas como objectos reversíveis. Enquanto objectos, são 

produzidos fora do corpo, para passarem a integrar o corpo ou a “ser corpo” 

(fazem “corpo” com o organismo). De certo modo, talvez todos os objectos 

possuam tal condição. Como já observámos, qualquer objecto artificial tem 

uma condição inerte. Só quando em uso pelo corpo é que o objecto ascende 

à condição de prótese – substitutiva ou extensiva (configurando-se, desse 

modo, um sistema corpo-prótese; ou noutra formulação possível, um siste-

ma organismo-objecto configura o próprio “corpo”). 

Nesse sentido, os sistemas organismo-objecto ou corpo-objecto, funcio-

nam como fitas de Möbius ou garrafas de Klein: seguindo o corpo alcança-

se o objecto (é o corpo que produz os objectos); continuando a seguir o ob-

jecto alcança-se de novo o corpo (quando o objecto passa a integrar ou a 

“constituir corpo”). 

Recorrendo de novo à imagem da fita de Möbius ou da garrafa de Klein, 

pode também considerar-se a noção de reversibilidade como uma questão de 

interior/exterior corporal. Determinados objectos (ou propostas de objectos) 

parecem criar um continuum entre o estar dentro e fora do corpo. É o caso 

da (invasiva) proposta de James Auger (1970-) e Jimmy Loizeau (1968-), 
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Audio Tooth Implant (Fig. 4.68). Trata-se de um dente artificial com um 

comunicador integrado. É um implante que serve propósitos de mastigação. 

No entanto, enquanto comunicador, esta prótese propõe um alcance externo 

(recebe informação do exterior e pode enviar informação para o exterior)27. 

A reversibilidade configura corpos híbridos ou cyborgs. 

 

 
 
Fig. 4.68: James Auger e Jimmy Loizeau, Audio Tooth Implant / mibEC – Micro-in-Body Electronics Corporati-
on, prótese dentária com comunicador integrado / empresa fictícia, conceito, modelo, 2001 
Fonte: http://www.auger-loizeau.com/index.php?id=7 [Acesso Janeiro 1, 2014] 

 

4.3.17. Nó e enredamento (rede, rizoma) 
Os corpos vivem hoje imersos em múltiplos enredamentos técnicos e cul-

turais de estruturação “reticular” ou “rizomática”, tendencialmente global: 

redes de transporte e redes de comunicação planetárias – que veiculam flu-

xos de pessoas, mercadorias e informação. No contexto do enredamento em 

tais estruturas, objectos específicos (síncronos com tais estruturas) propici-

am ao corpo ligações, mobilidades e multiplicidades: veículos de transporte 

para deslocações efectivas no espaço, ou objectos de comunicação (compu-

tadores, comunicadores) que deslocalizam o corpo em simulacros codifica-

dos de texto, imagem e som.  

Enredado em todas as estruturas e circulações contemporâneas o corpo 

parece, às vezes, ser só mais um pequeno “nó” – um corpo imerso e oculto. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Vid. o caso similar dos implantes de Kevin Warwick (1954-) in http://www.kevinwarwick.com/ 
[Acesso Janeiro 27, 2014]. 
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O fato interactivo Technolust proposto por Peter Allen e Carla Ross Allen, 

parece reflectir (ou faz reflectir) sobre tal condição. Trata-se de um fato para 

jogos “virtuais” interpessoais. Deliberadamente erótico, aparentemente dei-

xando o corpo autónomo (é um fato wireless), a sugestão de componentes 

ou entradas de informação electrónicas integradas, junto às zonas erógenas, 

parece ocultar o corpo por entre circuitos, ligações e redes de informação 

invisíveis (Fig. 4.69). Aparentemente autónomo, aparentemente hiper-

ligado. A ambiguidade remete para um corpo só. 

 

 
 
Fig. 4.69: Peter Allen e Carla Ross Allen / KnoWear, Technolust, fato para jogos “virtuais”, conceito, modelo, 
2000 
Fonte: http://knowear.net/ [Acesso Outubro 13, 2011] 

 

4.3.18. Dobra ou prega  
Contra um corpo excessivamente preso a objectos de ligação às redes de 

informação (corpo imerso, corpo vulnerável, corpo só), podemos procurar 

ver o mundo (mesmo esse mundo de enredamentos tecnológicos globais) 

como um imenso origami ou pregueado barroco. Ver o mundo como uma 

multiplicidade de dobras e desdobramentos que nascem dos corpos. Gilles 
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Deleuze propôs uma visão pregueada para a contemporaneidade no seu es-

tudo sobre Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716) e o Barroco, Le Pli. 

Citando Karlheinz Stockhausen (1928-2007) e Jean Dubuffet (1901-1985), 

Deleuze termina deste modo esse estudo: 
 

La question est toujours d’habiter le monde, mais l’habitat musical de Sto-
ckhausen, l’habitat plastique de Dubuffet ne laissent pas subsister la diffé-
rence de l’intérieur e de l’extérieur, du privé et du public: ils identifient la 
variation de la trajectoire, et doublent la monadologie d’une “nomadolo-
gie”. La musique est restée la maison, mais, ce qui a changé, c’est 
l’organisation de la maison, et sa nature. Nous restons leibniziens, bien que 
ce ne soit plus les accords qui expriment notre monde ou notre texte. Nous 
découvrons de nouvelles manières de plier comme de nouvelles enve-
loppes, mais nous restons leibniziens parce qu’il s’agit toujours de plier, 
déplier, replier (Deleuze, 1988, p. 189)28. 

 

Dobrar, desdobrar, redobrar. Podemos proceder a esse exercício a partir dos 

corpos; ver os objectos como pregas ou dobras dos corpos sobre o mundo, 

até atingirmos uma multiplicação tendencialmente infinita. Sobre os objec-

tos como dobras do corpo, vale a pena seguir Deleuze, por exemplo, a partir 

da sua análise ao vestuário Barroco: 
 

Si le Baroque se définit par le pli qui va à l’infini, à quoi se reconnaît-il, au 
plus simple? Il se reconnaît d’abord au modèle textile tel que le suggère la 
matière vêtue: il faut déjà que le tissu, le vêtement, libère ses propres plis 
de leur habituelle subordination au corps fini. S’il y a un costume propre-
ment baroque, il sera large, vague gonflant, bouillonnant, juponnant et en-
tourera le corps de ses plis autonomes, toujours multipliables (Deleuze, 
1988, p. 164)29. 

 

Procurando transpor a citação de Deleuze para o vestuário contemporâ-

neo, Issey Miyake (1938-) tem explorado exaustivamente a noção de dobra 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 T.L. – «A questão é sempre a de habitar o mundo, mas o habitat musical de Stockhausen, o habitat 
plástico de Dubuffet não deixam subsistir a diferença entre interior e exterior, privado e público: eles 
identificam a variação da trajectória, e dobram a monadologia de uma “nomadolologia”. A música 
ainda está em casa, o que mudou foi a organização da casa, e a sua natureza. Continuamos leibnizia-
nos, ainda que estes não sejam mais os acordes que expressam o nosso mundo, ou o nosso texto. Nós 
descobrimos novos modos de dobrar como novos envelopes, mas continuamos leibnizianos porque se 
trata sempre dobrar, desdobrar, redobrar». 
29 T.L. – «Se o barroco se define pela dobra [ou prega] que tende para o infinito, onde é que ele se 
reconhece nas coisas mais simples? Reconhece-se, em primeiro lugar, no modelo têxtil, tal como 
sugere a matéria vestida: é necessário desde logo que o tecido, o vestuário, liberte as suas próprias 
pregas da subordinação habitual ao corpo finito. Se existe um traje propriamente barroco, será amplo, 
ondulante, agitado, juponnant e rodeará o corpo com as suas pregas autónomas, sempre multiplicá-
veis». 
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ou prega. Por entre as inúmeras experiências de Miyake que poderíamos 

citar, exemplifique-se com Colombe (colecção Primavera/Verão 1991): uma 

peça de tecido rectangular, com um golpe e fechos de pressão, dobra-se e 

pregueia-se sobre o corpo (Fig. 4.70). O exemplo serve apenas de mote. 

Interessa-nos sobretudo a ideia (deleuziana) de ver os objectos como poten-

ciais geradores de multiplicidades; sobretudo de multiplicidades (dobras, 

pregas) do corpo sobre o mundo; bem como a ideia de corpos activamente 

enredados em tal processo. Por exemplo, veículos para novas “mobilidades” 

corporais, como o Segway PT, ou os objectos para comunicação, como 

iPod, o iPhone ou o iPad, acima citados. Mas também há objectos que en-

redam os corpos tirando partido literal da noção de dobra ou de prega. As 

embarcações para canoagem são sistemas de objectos que permitem uma 

acção determinada do corpo (ou dos corpos) no intuito de se deslocarem 

com rapidez, sobre o mar ou sobre o leito de um rio; os remos são “dobras” 

que permitem impulsão e a consequente deslocação do sistema corpo-

embarcação sobre a água; o próprio desenho do casco pode ser interpretado 

como uma “dobra” facilitadora da deslocação. Em Resolute: The 8, Jim 

Taylor, Dirk Kramers, Eric Goetz e Steve Gladstone reforçam a ideia da 

embarcação como “dobra” para deslocação aquática, através do uso de do-

bras na estrutura do casco (para reforço) e no desenho geral (Fig. 4.71). Por 

seu turno, o tapete multifuncional para repouso Sasan, de Alexander Munk, 

e o tapete multifuncional para lazer e trabalho Land Peel / Tatami 2.0, de 

Shin Yamashita, envolvem espacialmente os corpos através das suas possi-

bilidades multifuncionais obtidas por dobragens (Figs. 4.72 e 4.73). 
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Fig. 4.70: Issey Miyake, Colombe (colecção Primavera/Verão 1991), vestido, tecido e fechos de pressão, 1991 
Fonte: Lee (2005, p. 33) 

 

 
 
Fig. 4.71: Jim Taylor, Dirk Kramers, Eric Goetz e Steve Gladstone, Resolute: The 8 (Resolute Racing Shells), 
embarcação de oito lugares para canoagem, fibra de carbono, Nomex alveolar (película Kevlar mergulhada em 
resina fenólica), 2001 
Fonte: Lupton (2002, pp. 214-215) 
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Fig. 4.72: Alexander Munk, Sasan, tapete multifuncional para repouso, protótipo, 2007 
Fonte: http://www.munk-a.de/index.php?/product/sasan--fexible-furniture/ [Acesso Janeiro 2, 2014] 

 

 
 

  
 
Fig. 4.73: Shin Yamashita / Kyoto Institute of Technology, Land Peel / Tatami 2.0, tapete multifuncional para 
lazer ou trabalho, protótipo, 2010 
Fonte: http://shinple.com/projects/0002_land-peel.html [Acesso Janeiro 2, 2014] 

 

4.3.19. Rapidez, fluidez e mobilidade 
A velocidade, ou rapidez, foi um lema constante do século XX, um mote 

para visões progressistas do mundo, verificável na produção industrial, na 

revolução dos transportes ou no desporto (os Futuristas italianos foram os 

primeiros a glosar esse mote). Por exemplo, deslocar o corpo velozmente no 

espaço (Fig. 4.74)30. Permanecendo um tópico actual naqueles domínios 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 A figura é simbólica. 
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(produção, transporte, desporto) (Fig. 4.75)31, acrescem a esses domínios as 

comunicações globais, que se fazem à velocidade da luz. Velocidade da 

informação para corpos, tantas vezes, sedentários. 

 

 
 
Fig. 4.74 [à esquerda]: O recordista de velocidade Ernst Henne (1904-2005) na sua BMW, 1935 
Fonte: Diller & Scofidio (1994, p. 40) 
 
Fig. 4.75 [à direita]: Ted Mclntyre (1955-), MTT Turbine Superbike, aka Y2K Turbine Superbike (Marine Turbine 
Technologies), fibra de carbono, alumínio, turbina de helicóptero, velocidades superiores a 400 Km/h, 2000 
Fonte: http://www.bikespace.in/2011/03/7-fastest-motorcycles-in-the-world/ [Acesso Janeiro 2, 2014] 

 

Porém, o tópico da velocidade, ou da rapidez, parece dar lugar, cada vez 

mais, aos da fluidez e da mobilidade. Fluidez da informação ou do tráfego 

de veículos nas cidades – para novas mobilidades dos corpos. Os gadgets de 

comunicação portáteis propiciam a mobilidade dos corpos em actos de co-

municação; pequenos veículos urbanos, movidos com combustíveis conven-

cionais ou eléctricos, como o supracitado Segway PT, trocam a rapidez pela 

manobrabilidade e pela fluidez. Motes para visões sustentáveis do mundo. 

 

4.3.20. Pausa e desligação 
Perante os excessos da ligação às redes de informação ou perante os ex-

cessos de todas as velocidades contemporâneas, por vezes é bom pausar ou, 

momentaneamente, desligar.  

Tradicionalmente, alguns objectos exprimem necessidades corporais de 

pausa e de desligação. A cama tem o propósito de responder à necessidade 

básica de dormir ou, de modo geral, de acolher o corpo para repouso. A ca-

deira também tem este propósito, ainda que esteja ligada a hábitos de seden-

tarização. Contudo, é útil considerar aqui a cadeira como um objecto para 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 A figura é simbólica. 
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pausa do corpo (ou momentânea desligação), com propósitos de “reactiva-

ção”. Tal é a finalidade da cadeira na dança contemporânea, tal como abor-

dada por Ribeiro: 
 

Sentimos, e essa é a grande metáfora do uso da	  cadeira, que existe uma re-
tracção da actividade motora nas artes do corpo, sinal de uma contenção de	  
energia. Recorre-se à presença da cadeira para descansar, mas este recurso 
significa porventura a criação de uma “époché” a figura fenomenológica 
pela	  qual o conhecimento é suspenso por um tempo, possibilitando uma ac-
ção futura (Ribeiro, 1997, p. 33) 

 

Deixando o exemplo simbólico do “uso” da cadeira nas artes do corpo, 

procurando transpô-lo para a “vida diária”, exemplifique-se com alguns 

casos de objectos que parecem exprimir (ou reflectir sobre) essa necessidade 

de “pausa” para (necessárias) reactivações corporais ulteriores. A cadeira 

Pod de Benjamin Hubert, acima citada, enfatiza o acolhimento corporal, 

assegurando momentaneamente alguma privacidade. Os objectos Cocoon 

Chair, Cocoonmask e Head Cocoon de Jennie Pineus, igualmente acima 

referidos, reflectem sobre essa necessidade de pausa e privacidade momen-

tâneas, propondo isolar o corpo do ambiente circundante. A cápsula Na-

pshell de estudantes do Stuttgart University’s Institute for Living and De-

sign promete retiro e repouso em situações diversas, em ambientes interio-

res ou exteriores (Fig. 4.76). O interior do veículo Nissan Chappo, conver-

sível em mini living e área de dormir, explora igualmente situações de pausa 

e descanso (Fig. 4.77).  

Radicalizando a noção de pausa e de desligação, de modo crítico, An-

thony Dunne (1964-) e Fiona Raby (1963-) exploram situações-limite de 

desligação, propondo objectos-limite para a reclusão voluntária dos corpos. 

Perante ambientes urbanos adversos ou fobias pessoais, parece restar aos 

corpos a “liberdade” de se refugiarem em objectos-bunker ou em objectos-

túmulo. No entanto, numa dessas propostas, Designs for Fragile Personali-

ties in Anxious Times - Hideaway Furniture, Type2, é curiosa a referência à 

Maja Desnuda (c. 1797-1800) de Francisco Goya (1746-1828) (Fig. 4.78). 

Trata-se de uma pintura que Manuel de Godoy (1767-1851) manteve secreta 

numa sala privada, até ser descoberta em 1808 pela Inquisição Espanhola. 
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Por vezes, é preferível mantermo-nos secretos, ou desligados… por um 

pouco mais de tempo. 

 

 
Fig. 4.76: Markus Abele, Christine Bachl, Paul Cristian, Fritz Mielert, Martin Nerurkar, Nicolas Reber e Britta 
Szorg / Stuttgart University’s Institute for Living and Design,  Napshell, cápsula para repouso, protótipo, 2004 
Fonte: http://www.power-napping.com/objekt_en.html [Acesso Fevereiro 20, 2007]  

 

 
 

  
 
Fig. 4.77: Nissan, Nissan Chappo (Nissan), interior conversível em mini living e área de dormir, concept car, 2001 
Fonte: http://www.autocentre.ua/ac/auto/conception/nissan-mobilnaya-tusovka-1666.html [Acesso Janeiro 2, 2014]  
 

 
 
Fig. 4.78: Anthony Dunne, Fiona Raby e Michael Anastassiades (1967-), Designs for Fragile Personalities in 
Anxious Times - Hideaway Furniture, Type2, 2004-2005 
Fonte: http://www.dunneandraby.co.uk/content/projects/71/0 [Acesso Janeiro 2, 2014] 
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4.3.21. Leveza e transparência 
Dar leveza aos objectos é um modo de tornar leve o próprio corpo. Qual-

quer objecto que cumpra bem a sua função (uma prótese substitutiva, uma 

ferramenta, um utensílio, um objecto de comunicação, uma dobra com o 

mundo…) pode tornar o corpo mais apto, mais livre, ou mais leve. Alguns 

objectos exploram literalmente a ideia de leveza, com resultados diversos 

(Figs. 4.79 a 4.83); porém, nenhum caso nos parece mais leve que o Hippo 

Water Roller de Johan Jonker e Pettie Petzer – uma resposta verdadeiramen-

te eficaz a um problema real (Fig. 4.84).  

Outro modo de conferir leveza (aos objectos, ao corpo) é através da 

transparência. Porém, esta noção remete também para outros modos de liga-

ção ao corpo: para reflexões sobre o interior do corpo e dos objectos, sobre 

a nudez, sobre a ocultação do corpo, ou sobre o seu desaparecimento. Al-

guns designers fazem questão em expor as entranhas dos objectos – atitude 

aparentada com as práticas médicas que sondam o interior do corpo (raio X, 

TAC, etc.) –, reflectindo a curiosidade em olhar para dentro das coisas; tal 

apelo à curiosidade é patente nos primeiros objectos de Jonathan Ive para a 

Apple (Fig. 4.85). Alba D’Urbano (1955-) propõe uma reflexão sobre o ves-

tuário e a nudez; as peças, com estampagens fotográficas quase integrais do 

corpo da própria autora, vestem outros corpos; o resultado é uma fragmentá-

ria e paradoxal condição visual que oscila entre o nu e o vestido, o plano e o 

volume, etc. (Fig. 4.86). Sobre a ocultação do corpo, os camuflados milita-

res são uma referência (Fig. 4.87). Mas, na senda da transparência total, da 

leveza total, ou do desaparecimento total do corpo parece estar o inconse-

quente projecto de Susumu Tachi (1946-) que visa tornar o corpo invisível 

(Fig. 4.88). 
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Fig. 4.79: Martín Azúa (1965-), Casa Básica (Baï Thio), espaço portátil, insuflável, para abrigo ou retiro, polyester 
revestido com película metálica, protótipo, 1999  
Fontes: http://www.productdose.com/2005/07/27/what-do-you-need-in-a-house-anyway/ [Acesso Fevereiro 26, 2006], 
http://www.airairarchives.com/airairshow/expo/design/ruiz.html [Acesso Fevereiro 10, 2007] 

 
 

  
 
Fig. 4.80: Monica Förster (1966-), Cloud (Offecct), espaço portátil, insuflável, para reuniões, descanso ou concen-
tração, nylon, 2003 
Fonte: http://www.offecct.se/en/products/room-dividers/cloud [Acesso Janeiro 3, 2014] 
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Fig. 4.81: Shinishiro Ogata / Simplicity, Wasara, família de pratos e taças descartáveis, pasta de junco, bambu e 
bagaço (pasta de cana de açúcar), 2008 
Fontes: http://www.wasara.jp/e/products/ [Acesso Janeiro 5, 2014], http://www.wasara.jp/e/concept/index4.html [Acesso Janeiro 
5, 2014], http://wasara.shop-pro.jp/ [Acesso Janeiro 5, 2014], http://www.wasara.jp/e/company/ [Acesso Janeiro 5, 2014] 

 

 
 

 
 
Fig. 4.82: Mårten Claesson (1970-), Eero Koivisto (1958-) e Ola Rune (1963-), Parupu (Södra), cadeira para 
crianças, pasta de papel e PLA (DuraPulp), 2009 
Fontes: http://www.metropolismag.com/June-2009/A-Bright-Future/ [Acesso Janeiro 5, 2014], http://white-
lobster.com/blog/produkte/parupu-chair [Acesso Janeiro 5, 2014], http://www.packnyheter.se/default.asp?id=3794&show=more 
[Acesso Janeiro 5, 2014] 
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Fig. 4.83: John Phillips / Art Center Colledge of Design, EcoDeck Sustainable Skimboard, prancha para a prática 
de skimboarding, PET reciclado, 2008 
Fonte: http://www.johnphillipsdesign.com/index.php?/project/ecodeck/ [Acesso Janeiro 5, 2014] 

 

 
 

 
 
Fig. 4.84: Johan Jonker e Pettie Petzer, Hippo Water Roller, objecto para transporte de água, tubo metálico e 
polietileno roto-moldado, 1991; [em cima à esquerda] meio comum de transporte de água com recipiente em cima 
da cabeça (países em desenvolvimento) 
Fontes: www.hipporoller.org [Acesso Janeiro 03, 2014], http://www.hipporoller.org/multimedia/images?start=2 [Acesso Janeiro 3, 
2014] 
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Fig. 4.85: Jonathan Ive / Apple Design Team, [da esquerda para a direita] 17" Apple Studio Display (Apple), 
policarbonato transparente; iMac desktop computer (Apple), policarbonato transparente, 1998; iSub (Harman 
Kardon), subwofer, policarbonato transparente, 1999 
Fontes: http://www.robgalbraith.com/bins/content_page.asp?cid=7-3355-3381 [Acesso Fevereiro 15, 2007], 
http://www.designmuseum.org/design/jonathan-ive [Acesso Fevereiro 15, 2007] 

 

 
 

                                                                                                                             
 
Fig. 4.86 [em cima, à esquerda]: Alba D’Urbano, Alba D’Urbano Couture, 1997 
Fonte: http://www.osnabrueck.de/19752.asp?bigpic=2 [Acesso Fevereiro 16, 2007] 
 
Fig. 4.87 [em cima, à direita]: Caleb Crye (1975-) e Gregg Thompson (1976-), MultiCam Multi-Environment 
Camouflage (Crye Precision), nylon e algodão, 2003 
Fonte: 
http://www.moma.org/collection/object.php?criteria=O%3AOD%3AE%3A97956&page_number=1&template_id=1&sort_order=
1&background=black [Acesso Janeiro 7, 2014] 
 
Fig. 4.88 [em baixo]: Susumu Tachi / Tokyo University, capa transparente, dispositivo ilusório através de captação 
e projecção vídeo em tempo real, 2003 
Fonte: http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/bild-644727-6470.html [Acesso Janeiro 14, 2014] 
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4.3.22. Virtualidade, devir, multiplicidade, transcendência: 

objectos mediadores/actores 
Seguindo Serres (1985; 1995 [1982]), Deleuze & Guattari (1995 [1972]; 

2007 [1980]), Deleuze (2011 [1981]), Nancy (2000 [1992]), Lévy (2001 

[1998]) e Latour (1997 [1991]; 2004; 2005) vimos, no capítulo anterior, que 

é proveitoso entender o corpo como permanente construção – como virtua-

lidade, potência criativa, abertura, processo, movimento, devir, multiplici-

dade –, e que o corpo também se constrói “com” os objectos – para se trans-

cender (ou, seguindo a formulação do ponto anterior, para se tornar “mais 

leve”). Que objectos o podem fazer? Que objectos podem verdadeiramente 

afectar/efectuar o corpo, em processos de aprendizagem que o tornem cada 

vez “mais corpo”? Vimos com Latour (2004; 2005) que esses objectos terão 

necessariamente de configurar-se como mediadores/actores nas relações 

com o corpo ou na comunicação com os outros, perante os “dramas” e os 

“enredamentos” da vida quotidiana (e não como meros intermediários). Ou 

seja, como ficou dito, “deverão ser encarados como veiculadores de subtis 

diferenciações, como detonadores de empatia, aprendizagem, acção, movi-

mento, devir criativo, relação entre os corpos”. 

Deixamos alguns exemplos que fomos citando ao longo do mapeamento, 

aqueles que melhor parecem responder à formulação dos corpos que se 

transcendem: todos as próteses substitutivas exemplificadas; o aplicador de 

vacinas sem agulha hipodérmica TCI, desenvolvido pela IDEO; o aplicador 

de preservativos 4SECS desenvolvido pela … XYZ Design; o objecto para 

transporte de água Hippo Water Roller de Johan Jonker e Pettie Petzer; o 

brinquedo/jogo para o desenvolvimento de capacidades motoras Mobee de 

Eddie Chiu; os produtos electrónicos odo da Sony; os produtos de comuni-

cação de Jonathan Ive para a Apple, o Segway PT de Dean Kamen, todo o 

trabalho de Peter Opsvik em torno do objecto “cadeira”, os objectos e espa-

ços “coreográficos” de Vera Franke e Frank Steinert, as “dobras” da embar-

cação Resolute: The 8 de Jim Taylor, Dirk Kramers, Eric Goetz e Steve 

Gladstone; ou o fato de natação biomimético Speedo Fastskin. De um modo 

ou de outro, todos propiciam aprendizagens e alargam relações com o  
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mundo. Todos parecem entender e abrir o corpo a novos processos e possi-

bilidades. 

Apesar da notoriedade dos exemplos convocados, gostamos porém de 

pensar – enquanto designers, e não somente enquanto investigadores – que 

os melhores casos, os melhores exemplos, não podem ainda ser dados; que 

esses objectos estão ainda por projectar e produzir. 

 

 

4.4. Para um modelo hermenêutico e crítico do corpo 

 
As ligações e os casos acima enunciados evidenciam relações diversas en-

tre os objectos e o corpo, lineares ou intrincadas, subtis ou exageradas, di-

vergentes ou complementares, todas contributivas para o processo de inda-

gação/reflexão sobre o corpo (construção social do corpo) em Design de 

Produto, nas suas inquietações e paixões.  

Procurando sintetizar o percurso cartografado, eis o que podem os objec-

tos enquanto promotores de ligações corporais: os objectos podem substituir 

partes do corpo, integrar o corpo, ou prolongar a sua acção, potenciando-o; 

podem mimetizar o corpo, replicá-lo e multiplicá-lo; podem protegê-lo ou 

colocá-lo em repouso; orbitando o corpo, podem parasitá-lo e utilizá-lo para 

o seu funcionamento; podem interagir com ele, ou então repeli-lo; podem 

articular-se com o corpo por efeito positivo/negativo; podem conferir preci-

são às suas acções e movimentos, condicionar ou  libertar essas ac-

ções/movimentos; podem emocionar o corpo e motivá-lo; podem (re)activá-

lo e mobilizá-lo; podem conferir-lhe intencionalidade transformadora, mobi-

lizá-lo para a comunicação; podem conferir-lhe identidade pessoal, social e 

cultural, podem personalizá-lo; podem agir sobre o corpo, dominando-o ou 

controlando-o, ou podem conferir-lhe poder; podem exorbitá-lo, fragilizá-lo 

ou conferir-lhe solidão; podem aproximar-se da carne ou expor-se como 

carne; podem sugerir fusões e deformações corporais, ou fundir-se literal-

mente com o corpo formando-o/deformando-o; podem reverter-se com o 

corpo; podem submergi-lo nos “nós” de enredamentos tecno-culturais (po-
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dem fazê-lo equivaler a só mais um nó, a só mais um objecto); ou então 

podem desdobrá-lo como pregas sobre o mundo; conferir-lhe rapidez ou 

fluidez; pausá-lo ou desligá-lo apenas momentaneamente; conferir-lhe leve-

za ou transparência; ou dissimulá-lo/ocultá-lo momentaneamente; podem 

ainda virtualizá-lo, fazer dele uma potência criativa, um devir, um processo, 

um fluxo, uma multiplicidade, um corpo que se transcende. 

No cotejo destas possibilidades de ordem múltipla com os resultados da 

análise e revisão da literatura (nomeadamente com o balanço-programa ela-

borado no final do capítulo anterior), verificamos que são articuláveis com 

as considerações do corpo aí delineadas (em particular com aquelas oriun-

das ou reforçadas pela incursão nas Humanísticas e nas Ciências Sociais); a 

saber: com um corpo entendido como referente de medida; com um corpo 

anatómico, fisiológico, biológico, psíquico e somático; com um corpo como 

lugar de “técnicas”; com um corpo prostético; com um corpo fenomenológi-

co; com um corpo semiótico; com um corpo social e culturalmente constru-

ído, veículo de identidade pessoal e actor; com um corpo palco de inscrição 

de poderes e de afirmação de poderes; com um corpo que corre o risco de se 

exorbitar; com um corpo enredado no êxtase tecnológico; com um corpo 

enredado com o mundo, que se híbrida com as coisas, e que assim se cons-

trói e transcende. 

O mapeamento realizado sublinha e enriquece (completa e aprofunda) as 

considerações do corpo apuradas no processo de revisão de literatura, cons-

tituindo uma fonte adicional de informação e reflexão. Permite assim con-

firmar – abordando, uma segunda vez, a questão de investigação e a hipóte-

se – que é possível, como resultado de todo o processo, delinear uma her-

menêutica e uma crítica do corpo humano, através da ulterior elaboração e 

discussão de um “modelo”, que se torne estratégica e operativa para o De-

sign de Produto. 

Os resultados da revisão de literatura e a cartografia de ligações efectuada 

evidenciam multiplicidades: não há um corpo, mas corpos, não há uma in-

terpretação do corpo, mas múltiplas interpretações/ligações. Pode, portanto, 

provisoriamente, concluir-se que qualquer hermenêutica e crítica do corpo 
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humano, profícua para o Design de Produto, e qualquer “modelo” que o 

sirva, terão que ser, necessariamente, de natureza múltipla e aberta. Pois, 

como refere Lévy, o Design do nosso tempo é o «do hipercorpo, do hiper-

córtex, da nova economia dos acontecimentos (…), do espaço flutuante dos 

saberes» (Lévy, 2001 [1998], p. 140). 

 

 

4.5. Sumário  
 

A abordagem à noção de ligação e a cartografia de ligações objecto-corpo 

efectuada permitiu sublinhar e aprofundar o que se inferiu da análise e revi-

são da literatura, constituindo uma fonte adicional de dados para pondera-

ção. 

Cada tópico de ligação objecto-corpo, ilustrado e/ou questionado através 

de casos, permitiu sintetizar modos de relação dos objectos com o corpo. 

Num posterior cotejo com os resultados relativos ao apuramento de enten-

dimentos e considerações do corpo (oriundos da Teoria e da Crítica de De-

sign e, fundamentalmente, das Humanísticas e das Ciências Sociais), verifi-

cámos que são articuláveis e que o conjunto dos dados, de ordem múltipla 

(múltiplos entendimentos e considerações do corpo, múltiplas ligações ob-

jecto-corpo) permite confirmar a viabilidade de delineamento de uma her-

menêutica e de uma crítica do corpo humano estratégicas e operativas para o 

Design de Produto, através da construção e discussão de um “modelo” 

(abordou-se, uma segunda vez, a questão de investigação e a hipótese). 

Considerou-se, como conclusão primária, a natureza necessariamente múlti-

pla e aberta dessa abordagem hermenêutica/crítica e do respectivo “modelo” 

a construir e discutir. 
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5. UM MODELO-MAPA HERMENÊUTICO E CRÍTICO 

DO CORPO PARA O DESIGN DE PRODUTO1 
 

E se disséssemos (…) que jamais podemos ter a certeza daquilo que os 
nossos corpos ainda podem vir a fazer, as nossas vidas vir a ser, das for-
mas que podem vir a assumir, das configurações espaciais em que se po-
dem conjugar – se partíssemos da ideia de que somos seres singulares e 
indefinidos, coordenados por planos informais, que constantemente diver-
gem das geometrias fixas do nosso ser (…)? 

Rajchman (2002 [1998], pp. 13-14) 

 

 

5.1. Introdução 
 

Este capítulo formaliza o último passo da nossa investigação, resultante 

do processo anterior: i) abordagem à literatura de Teoria e de Crítica de De-

sign,  relativamente à consideração do corpo em Design de Produto e em 

áreas disciplinares afins (capítulo 2); ii) considerações e reflexões sobre o 

corpo (na sua articulação com a envolvente material), remissíveis para o 

nosso domínio disciplinar, a partir da revisão de literatura em autores fun-

damentais oriundos das Humanísticas e das Ciências Sociais (Filosofia, So-

ciologia e Antropologia) (capítulo 3); iii) realização de um balanço-

programa de considerações apuradas acerca do corpo potencialmente opera-

tivas para o Design de Produto, síntese da revisão literária (final do capítulo 

3); iv) sistematização de noções de ligação entre corpo e objectos apuradas 

ao longo daquele processo e cruzamento com exemplos respigados da cultu-

ra de projecto em Design de Produto, questionadores de ligações ao corpo – 

materialização através de um levantamento “cartográfico” (síntese de modos 

de relação dos objectos com o corpo) (capítulo 4); v) verificação da articu-

lação entre os modos de relação objecto-corpo que averiguámos e as consi-

derações do corpo sintetizadas (em balanço-programa), e consequente con-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 No âmbito da presente investigação encontra-se aprovado para publicação um artigo submetido ao 
congresso AHFE 2014: 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 
que divulga resultados obtidos neste capítulo e, assim, divulga igualmente resultados da própria in-
vestigação (Dias & Ferrão, 2014). Vid. também o Anexo a esta tese, Um modelo-mapa do corpo (ma-
pa (des)dobrável com infografia e síntese dos conteúdos apresentados no presente capítulo).    
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firmação da possibilidade de delineamento de uma hermenêutica e de uma 

crítica do corpo humano, estratégicas e operativas para o Design de Produto, 

através da construção de um “modelo” (a partir do conjunto de dados) (final 

do capítulo 4). 

O último passo que propomos é, portanto, a formalização desse “mode-

lo”. Para tal, ponderamos, inicialmente, acerca da sua “natureza”, tendo em 

conta: o conjunto múltiplo de considerações sobre o corpo e as múltiplas 

ligações objecto-corpo apurados, assim como a conclusão primária traçada 

(“qualquer hermenêutica e crítica do corpo humano, profícua para o Design 

de Produto, e qualquer modelo que o sirva, terão que ser, necessariamente, 

de natureza múltipla e aberta”). Realizada esta contextualização, apresenta-

se o referido “modelo”. A sua discussão é efectuada passo a passo, ponto a 

ponto, através de reflexões ou comentários críticos, com indicações para 

ponderação em Design de Produto – em particular pelos designers. 

Independentemente dos resultados, pretende-se que este “modelo” contri-

bua para a consciencialização das diversas dimensões do corpo e da corpo-

reidade na cultura e na prática em Design de Produto. Almeja-se que possa 

configurar um contributo, hermenêutico e crítico, a ampliar e a aprofundar 

continuamente, a confrontar, a discutir, a experimentar. 

 

 

5.2. Um modelo-mapa do corpo  
 

Através da senda do corpo humano encetada nas Humanísticas e nas Ci-

ências Sociais (incursão fundamentalmente sócio-cultural), e através da con-

sideração da noção de “ligação”, apurámos que a “natureza” do corpo de 

modo nenhum pode ser redutível ao organismo. O corpo é o organismo “e” 

as suas ligações sociais e culturais. Como tais ligações são múltiplas e vari-

áveis, o corpo é então uma matéria e potência aberta a processos, a articula-

ções, a construções, a multiplicidades. Deve pois ser encarado como coisa 

múltipla. Seguindo Latour (2004), no final do capítulo 3, vimos como pode 

ser importante para os designers, como para os cientistas, essa consideração 
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múltipla do corpo, quando o autor considerava “o modo como a ciência e os 

cientistas entendem o corpo, tantas vezes redutor (o corpo reduzido à sua 

dimensão orgânica, ou celular, ou atómica…), quando deveria ser uma mul-

tiplicação, uma proliferação, por exemplo, como um corpo num hospital”. O 

exemplo do hospital é significativo, pois é um lugar particularmente crítico 

para os corpos; um lugar de diagnóstico científico, de intervenção sobre os 

corpos, de tratamento e de restabelecimento; de “efeitos” e de circulação de 

afectos. É um microcosmos favorável à observação da condição múltipla do 

corpo, das suas camadas e véus: da sua condição orgânica/biológica (ou ce-

lular, ou molecular, ou atómica) (corpo molecular e molar) à sua condição 

psicológica e somática; da sua condição fenomenológica à dimensão social 

de circulação e acção dos afectos. É, enfim, um lugar onde corpos fragiliza-

dos se deverão restabelecer (ou “alegrar”); um lugar vocacionado para tor-

nar o corpo “mais corpo”. Deslocalizando este lugar para o mundo, rever-

tendo a ideia para o nosso argumento, considerámos então que os designers, 

como os cientistas ou os médicos, só terão a ganhar com uma aproximação 

múltipla e matizada ao corpo “para projectar objectos que participem em 

aprendizagens do mundo mais enriquecedoras, que vão formando o corpo, 

único e simultaneamente múltiplo, dos utilizadores dos seus objectos”. 

Esta ordem múltipla deve guiar-nos na abordagem e na construção do 

“modelo”.  

Devemos pois atentar, antes de mais, à própria noção de “modelo”, ques-

tionando se é a “estrutura” que nos serve melhor. Remetendo a noção para 

os modelos de representação/simulação do corpo humano que os designers 

de produto mais frequentemente utilizam – anatómicos, antropométricos, 

ergonómicos, ou seja, entendidos como “formas humanas” (normativas ou 

abertas) abordáveis enquanto fonte de dados quantitativos e de simulações 

digitais –, verificamos que tal concepção não nos serve inteiramente, uma 

vez que os resultados que apurámos não são de ordem quantitativa mas, ex-

clusivamente, de ordem qualitativa. E não constitui, certamente, o melhor 

modo de representar multiplicidades. Esta acepção de “modelo” é-nos ape-

nas útil no sentido em que, naturalmente, também queremos que a nossa 
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proposta seja uma fonte de informação – de ordem qualitativa, ela será so-

bretudo abordável em sentido interpretativo e crítico, e requer a considera-

ção de outras “estruturas”. Todavia, a noção de “modelo” (de algo que serve 

de referência, de mediação, de guia) remete também para concepções estru-

turalmente mais abrangentes: para sistemas lógicos ou para construções teó-

ricas referenciais, construídas com tipos de informação diversos, descritivas 

ou explicativas do funcionamento de um dado sistema ou “realidade” (das 

suas relações internas, da sua evolução, das suas mudanças, dos seus equilí-

brios). Esta acepção serve-nos melhor, porque o “modelo” que queremos 

propor será também uma “construção” referencial (hermenêutica e crítica), 

ainda que se pretenda uma configuração por múltiplos “estratos” interpreta-

tivos, em aberto a reformulações e reconfigurações. 

Não deixámos pois de considerar outras “estruturas” possíveis, ou com-

plementares, que implicassem multiplicidade. 

Construir um “atlas” ou uma “colecção”, tendencialmente infinita de refe-

rências acerca do corpo (potencialmente remissíveis para o nosso domínio 

disciplinar), pareceu-nos tentador. De novo vieram-nos à memória as ambi-

ciosas propostas de Aby Warburg (o atlas de imagens Mnemosyne) e de An-

dré Malraux (Le Musée Imaginaire) (2000 [1965]); também nos lembrámos 

das colecções que os artistas, os arquitectos e os designers vão constituindo 

como referenciais para o seu trabalho, como o notório exemplo do Atlas de 

Gerhard Richter (1932-) (Richter & Friedel, 2006), ou o atlas de parede que 

Eduardo Souto de Moura (1952-) actualiza permanentemente (Tavares & 

Bandeira, 2011), ou a colecção de referências de Peter Saville (1955-) (Sa-

ville & Munder, 2007), ou as colecções/referências de tantos outros, “anti-

gos” e “modernos”2. Estes “atlas” e estas “colecções” são inspiradores, mas 

explorar o seu carácter cumulativo não é praticável no espaço de que       

dispomos3.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Alusão à Querela entre os Antigos e Modernos (iniciada em meados do século XVII em França, a 
pretexto do conceito de beleza em Arquitectura), aqui retomada na acepção de “uns” e de “outros”, 
porque ambos organizaram o seu pensamento produtivo a partir de colecções de objectos, com exis-
tência real ou apenas mental.  
3 Remete-se para a investigação de Maldonado (2012) e respectivos desenvolvimentos (design de 
interacção e programação) que permitirão desenvolver a plataforma Inspædia, operativa para a cons-
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Parece-nos mais praticável uma “estrutura” de tipo “mapa” – tal como re-

ferenciada no capítulo precedente a partir de Deleuze & Guattari (2007 

[1980], pp. 32-33), e tal como aplicada na cartografia de ligações objecto-

corpo aí realizada –, ou seja, uma mediação ou sistema de localização e ori-

entação, porém com um carácter múltiplo, uma estrutura composta por múl-

tiplas linhas que se cruzam, com entradas múltiplas, aberta a modificações: 

correcções, alterações e expansões.  

Propomos então designar a nossa hermenêutica crítica do corpo por “mo-

delo-mapa”, e delineá-la enquanto referencial e enquanto estrutura múltipla 

e em aberto. 

A adopção de um “modelo-mapa” (ou de um “modelo” enquanto “ma-

pa”), permite-nos também continuar a operar com o “e” de inspiração de-

leuziana: com o procedimento experimental das ligações, dos desdobramen-

tos e das multiplicidades. Consideremos então, na elaboração do nosso 

“modelo” enquanto “mapa”, uma vez mais, esse “e” das linhas e dos cruza-

mentos das representações cartográficas. Operacionalizando, cruzam-se 

agora as considerações acerca corpo que apurámos (síntese do processo de 

revisão literária) com as reflexões oriundas do mapeamento de ligações ob-

jecto-corpo efectuado (síntese de modos de relação dos objectos com o cor-

po). Tais “cruzamentos” constituem sínteses revistas e reordenadas de con-

sideração e discussão do corpo, configurando, no seu conjunto, um “mode-

lo-mapa” interpretativo e crítico – resultado do processo de investigação. 

No intuito de tornar estratégica e operativa a nossa proposta, os “cruza-

mentos” não serão, também aqui, dispostos de modo aleatório, mas conside-

ramos, uma vez mais, a possibilidade de entrada por qualquer cruzamento e, 

do mesmo modo, a possibilidade de relacionamento das sínteses de manei-

ras diversas (esse poderá/deverá ser o trabalho de quem consulte o “modelo-

mapa” proposto, ou de quem o queira reescrever). O “modelo”, o “mapea-

mento”, deverá pois ficar aberto a discussões ulteriores, a outras abordagens 

ao corpo, a outras ligações: “um mapa é, por natureza, passível de correc-

ções e de alterações”, dissemo-lo. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
trução de muitos atlas inspiradores da actividade projectual, a apartir dos contributos dos “construto-
res” (inspædiers que inserem conteúdos, grupo do qual fazemos parte.) 
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Relativamente à interpretação em aberto do nosso “modelo-mapa”, ao seu 

eventual alcance, queremos ainda convocar aqui outro modelo, aparente-

mente oposto ao que pretendemos traçar, mas que insistimos em cruzar, nes-

te ponto, com o nosso. Trata-se de uma representação gráfica do corpo hu-

mano desenhada por Oskar Schlemmer (1888-1943) e utilizada no curso 

Der Mensch (O Homem), leccionado pelo autor na Bauhaus (entre o início 

de 1928 e Outubro de 1929 – data da sua saída daquela escola). Intitulado 

Vordruck (Formulário), esse modelo do corpo humano (Fig. 5.1), desenvol-

vido na sequência de uma longa tradição de estudos canónicos, é, segundo 

Feurstein (1998), uma figura ambígua e aberta, não um cânone fechado. 

Aparentemente masculina, pode igualmente ser lida como feminina – Feurs-

tein (1998, pp. 77-112) apurou que o Vordruck, muito provavelmente, tem 

origem numa representação feminina estudada por Schlemmer, Tafel 1 (Tá-

bua 1), atribuída a Adalbert Goeringer (1860-1893). Masculina/feminina, 

pode ainda ser interpretada como uma auto-representação do autor. Este ca-

rácter ambíguo sugere um modelo em aberto. Estudado por Feurstein no 

contexto dos estudos de Schlemmer sobre o corpo no espaço e como ferra-

menta para explorar ideias acerca do corpo no contexto do Design e da Ar-

quitectura na Bauhaus (sem perder de vista o seu “lado negro”)4, o 

Vordruck, pode ainda ser visto como um “formulário em branco”, mas pas-

sível de todas as inscrições: «Vordruck could (…) be seen as a blank form, 

but one that does not have to remain fearfully blank. It is merely incomplete 

and could undergo a process of finishing that could lead either to the good 

or the horrible» (Feurstein, 1998, p. 179)5.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Acerca da relação do corpo com o espaço em Schlemmer (no Teatro, na Dança, na Arquitectura) e 
acerca da relação do autor com a Arquitectura na Bauhaus, vid. em complemento a Feurstein (1998), 
respectivamente, Schlemmer (1996 [1924]) e Feurstein (2002). 
5 T.L. – «O Vordruck pode (...) ser visto como um formulário em branco, mas que não tem de perma-
necer temivelmente branca. É apenas incompleta e poderia passar por um processo de acabamento, 
conducente tanto ao bem como ao mal [ou horrível]». 
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Fig. 5.1: Oskar Schlemmer, Vordruck (Formulário), modelo do corpo humano, 1928-1929 
Fonte: Schlemmer (1971 [1969], pp. 73-75) 
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5.2.1 Carne 

A carne constitui um primeiro nível de interpretação do corpo, ou antes, é 

aquilo que ainda não se constitui verdadeiramente como “corpo”: é o orga-

nismo, o conjunto dos órgãos – a matéria biológica e fisiológica (que vive e 

que um dia vai morrer).  

Mas como “vida é a incapacidade de um órgão desligar-se de outro”, co-

mo referimos com María Zambrano citada por Tavares (2009, p. 33), ou 

como tudo o que é vida (humana, ou não-humana) está obrigado a ligar-se, 

então no organismo estão latentes ligações, múltiplas ligações, ou seja, está 

latente o “corpo”. O organismo está predisposto para ligações, para múlti-

plas ligações. E essas ligações efectuam-se por contacto com os outros e 

com mundo. Pode afirmar-se que só há “corpo” quando essas ligações se 

estabelecem – nos seres humanos e, talvez também, em outros seres vivos. 

Porém, o Homem foi o ser vivo – o organismo, a carne – que foi capaz de 

criar mais ligações, e mais véus para a carne. Pode dizer-se que foi o animal 

que conseguiu criar mais “corpo” – através de todas as ligações, contratuali-

zações e construções: sociais, culturais e técnicas –, e que conseguiu escon-

der mais a carne: os seus instintos, as suas pulsões.  

 

Em que pode interessar aos designers de produto esta primeira aborda-

gem, este primeiro estrato “corporal”?  

Recorde-se que o funcionamento dos organismos vivos sempre foi uma 

fonte de inspiração para as disciplinas de projecto, através de estudos cientí-

ficos, biónicos, biomiméticos e biomecânicos, materializados em inúmeras 

aplicações práticas. Essa fonte de investigação deve, evidentemente, conti-

nuar a inspirar os designers. 

Outra ordem de consideração possível para os designers, prende-se com a 

“emergência da carne” diagnosticada por Miranda (2001), e, num ponto, 

remete para a consideração do parágrafo anterior: para a evolução dos estu-

dos científicos sobre a matéria orgânica (celular, molecular e atómica). 

Quando a emergência tecnológica permite manipular o biológico (quando a 

Tecnologia e a Biologia coincidem) a “carne emerge”. Emerge como maté-
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ria manipulável, como material projectável. Vimos nos capítulos 2 e 3 que o 

os designers, tanto na prática de projecto como na reflexão teórica e crítica, 

não têm sido alheios a tais possibilidades. Trata-se de uma área ainda nebu-

losa no tocante ao Design de Produto (área de projecto que tem trabalhado 

com as tecnologias oriundas da Revolução Industrial e, mais recentemente, 

se tem articulado com as tecnologias da Revolução Digital). A possibili-

dade de articulação com as tecnologias biológicas é certamente matéria de       

reflexão. 

Ainda segundo Miranda (2001, p. 64), outro modo de “emergência da 

carne” verifica-se na vida diária, na ocorrência de doenças e de acidentes 

corporais, por exemplo, de automóvel (outros modos possíveis de “emer-

gência da carne” são o desejo sexual, a pulsão para a violência e para o cri-

me, etc.). Perante tais ocorrências, perante os necessários “cuidados” da 

carne, o Design de Produto tem (e deve continuar a ter) um papel preventi-

vo, por exemplo, respectivamente, na criação de instrumentos e de equipa-

mento médico, e na criação de objectos mais seguros. 

 

5.2.2. Corpo anatómico e metrológico  
Considerar a anatomia do corpo humano pode ser ainda assunto de “car-

ne”, mas preferimos autonomizar, neste ponto, este entendimento corporal, 

por constituir a matriz de interpretação que está na origem dos modelos cor-

porais (metrológicos) mais frequentemente utilizados pelos designers de 

produto. Trata-se do entendimento estrutural do organismo, da compreensão 

da organização dos órgãos e do seu funcionamento – historicamente figurá-

vel através de representações gráficas e de modelos físicos. Trata-se ainda 

de uma dimensão mensurável do corpo humano, passível de articulação com 

técnicas de obtenção de dados individuais e de tratamento estatístico, relati-

vos à variabilidade das diferenças físicas entre os seres humanos. Esta con-

dição anatómica e metrológica do corpo constitui, portanto, a origem dos 

estudos e dos modelos corporais desenvolvidos pela Antropometria e pela 

Ergonomia (cuja evolução foi abordada no capítulo 2). 
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O corpo anatomicamente entendido, enquanto fonte de dados metrológi-

cos, configura um campo de investigação continuamente pertinente para o 

Design de Produto. No balanço-programa efectuado no final do capítulo 3, 

configurámos um ponto de situação sobre esta acepção metrológica que 

consideramos pertinente apresentar aqui em termos idênticos: “os modelos 

antropométricos não devem padronizar os corpos – não podem constituir-se 

como standards universais. A não exclusão de corpos implicaria um impos-

sível modelo universal, ou ao invés, a consideração de cada corpo como um 

modelo. A personalização dos produtos é uma tendência, mas a base serial 

da produção de objectos colide com o caso a caso; não é ainda viável a pro-

dução alargada de produtos à medida de cada corpo. Os produtos terão de 

servir vários corpos, mas não necessariamente todos os corpos. O que é de-

sejável é que os modelos sejam abertos, que se cruzem modelos, e que se 

articulem os modelos antropométricos e ergonómicos com outros entendi-

mentos do corpo”. Dissemos ainda, complementarmente, a propósito do 

corpo como referente de proporção e de harmonia para a concepção de pro-

dutos, que nada impede tal aferição “desde que os potenciais modelos de 

referência, do mesmo modo, não sirvam a padronização dos corpos”.  

 

5.2.3. Corpo perceptivo e cognitivo 
A carne (e as suas pulsões) articula-se com a psique. Citámos Fontanille 

(2001, p. 235) a propósito da teoria das “membranas psíquicas” de Sigmund 

Freud (1856-1936) as quais, nas ligações do corpo com o mundo e com os 

outros, servem de “invólucros de protecção, de triagem e de troca susceptí-

veis de receberem impressões e reveladores dos acontecimentos e das pró-

prias estruturas psíquicas”. O corpo é “proprioceptivo”, “susceptível de fun-

cionar como superfície de inscrição”. O corpo é lugar de subjectivação das 

impressões que recebe do mundo e dos outros, é lugar de percepção, de 

cognição, de consciência e de memória. E apreende e “reconstrói” o mundo 

por via dos sentidos e da sua inter-relação. Sintetizando as teorias de cam-

pos disciplinares como a Psicofísica, a Neurologia, a Psicologia, a Medicina 

ou a Física, é reveladora a diversidade dos sentidos:  
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(i) Physiological Senses: meaning those senses that have some physiologi-
cal organs or mechanisms in the body / (ii) Sensibility driven Senses: mea-
ning those that do not have any direct physiological organs but are based on 
the combinational sensing of one or more physiological senses along with 
the past perceptions and sensibilities as also on brain functions like me-
mory, etc. / The physiologic senses are as follows: / 1) Visual / 2) Auditory 
/ 4) Gustatory / 5) Tactile / 6) Vestibular / 7) Kinesthesis / 8) Chemesthesis 
/ 9) VNO – vomernasal organ or Pheromonic / 10) Temperature / 11) Pain / 
12) Haptic / 13) Space / 14) Light and Time – in terms of circadian cycles 
based on melatonin secretion / 15) Sensors for Parasympathetic (PNS) and 
Sympathetic (SNS) activation / 16) Hunger / 17) Thirst / 18) Opiates and 
stimulants / 19) Fatigue / 20) Sense of personal history and identity / 21) 
Elimination (all types) / 22) Satiety / 23) The Unifying or the psychological 
sense / The sensibility driven senses include: / 1) Proximity (personal spa-
ce) / 2) Rhythm and synchronicity / 3) Time / 4) Intuition – as distinct from 
hunch (popularly known as the sixth sense) / 5) Reading Emotions and bo-
dy language / 6) Immunity – especially of others / 7) Sense of economy / 8) 
Sense of aesthetic appeal or beauty / 9) Value Perception / 10) Humor and 
wit / 11) Male/Female sensibility (including Body consciousness) / 12) 
Sense of delight, serenity and harmony or otherwise (in persons, places and 
objects) (Mehta, 2003, p. 180)6. 

 

Tal como a dimensão anatómica do corpo humano, também a dimensão 

considerada neste ponto tem constituído uma fonte de dados para a Ergo-

nomia, bem como para novos campos e processos disciplinares que ponde-

ram sobre o corpo subjectivo (percepção, sentidos, necessidades, limitações 

dos utilizadores) no intuito incrementar o conforto, a inclusividade, a aces-

sibilidade ou usabilidade dos produtos. Não é pois temática alheia à cultura 

de Design de Produto e aos designers. Projectar com e para os (vários) sen-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 T.L. – «(i) Sentidos Fisiológicos: sentidos que implicam órgãos ou mecanismos fisiológicos no cor-
po / (ii) Sentidos orientados para a Sensibilidade: aqueles que não implicam quaisquer órgãos fisioló-
gicos directos, mas que se baseiam na combinação sensorial de um ou mais sentidos fisiológicas, 
conjuntamente com as percepções passadas e sensibilidades, bem como as funções cerebrais como a 
memória, etc. / Os sentidos fisiológicos são os seguintes: / 1) Visual / 2) Auditivo / 4) Gustativo / 5) 
Táctil / 6) Vestibular / 7) Cinestesia / 8) Chemesthesis / 9) VNO - órgão vomeronasal ou Feromónio / 
10) Temperatura / 11) Dor / 12) Háptico / 13) Espaço / 14) Luz e Tempo - em termos de ciclos circa-
dianos com base na secreção de melatonina / 15 ) Sensores  para activação Parassimpática (SNP) e 
Simpática (SNS) / 16) Fome / 17) Sede / 18) Opiáceos e estimulantes / 19) Fadiga / 20) Sentido da 
história pessoal e da identidade / 21) Eliminação (todos os tipos) / 22) Saciedade / 23) The Unifying 
ou sentido psicológico / Os sentidos orientados para a sensibilidade incluem: / 1) Proximidade (espa-
ço pessoal) / 2) ritmo e sincronia / 3) Tempo / 4) Intuição – distinto de pressentimento (popularmente 
conhecido como sexto sentido) / 5) Leitura de Emoções e linguagem corporal / 6) Imunidade – espe-
cialmente aos outros / 7) Sentido de economia / 8) Sentido de estética e beleza / 9) Percepção de valor 
/ 10) Humor e inteligência / 11) Sensibilidade masculina/feminina (incluindo a consciência corporal) / 
12) Sentido de deleite, serenidade e harmonia, ou de outros modos (perante pessoas, lugares e objec-
tos)». 
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tidos é uma tarefa profundamente desafiadora – a listagem de Mehta (2003) 

comprova-o. 

 

5.2.4. Corpo fenomenológico 
A interpretação fenomenológica do corpo considera aspectos do ponto an-

terior (perceptivos e subjectivos) acrescentando-lhes um factor de intencio-

nalidade sobre as coisas do mundo – activo e transformador. Numa formu-

lação possível, a partir de Merleau-Ponty (2000 [1964], p. 132), é um corpo 

que se liga ao mundo fazendo-se “mundo” e um corpo que se liga ao mundo 

fazendo-o “carne” (corpo “carne da carne do mundo”). É um “corpo pró-

prio”, um “sujeito”, simultaneamente captor, construído, intencional e trans-

formador. Trata-se já de um corpo articulado com o mundo e com os outros, 

de um “corpo empírico”, centro de experiências e de vivências. É um “corpo 

vivido”. 

 

Tal como o corpo perceptivo e subjectivo, também os temas fenomenoló-

gicos do corpo “carne da carne do mundo”, do “corpo-próprio”, do “corpo-

empírico” e do “corpo vivido” não passam despercebidos à cultura de De-

sign de Produto e aos designers (mais intelectualizados, ou menos intelectu-

alizados). Estes termos remetem ainda para aspectos perceptivos e sensori-

ais mas, de igual modo, também para as necessidades, para os estilos de vi-

da, para a experiência dos utilizadores e para as suas limitações – aspectos 

considerados (por vezes negligenciados) pelos designers na concepção de 

produtos. 

Outro tema importante para consideração relativamente a este ponto é o 

do “corpo intencional” – do corpo que comunica e que transforma. Essa 

disposição e intencionalidade dos corpos é, em boa medida, realizada atra-

vés de objectos. Nas acções corpo-objecto o corpo é potenciado para a trans-

formação e para a comunicação. É tarefa dos designers enriquecer tais po-

tenciações e mediações, enriquecendo o próprio corpo. 
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5.2.5. Corpo emotivo e afectivo 
Um corpo intencional deve constituir-se como “corpo emotivo e afecti-

vo”. Se o corpo se constrói por ligação ao mundo e aos outros, se necessita 

de objectos para lhes chegar – e para “ser” – deve procurar fazê-lo por afec-

to ou por desejo, em processo de afirmação (de multiplicação dos afectos), 

para se “afectar de alegria” (para evitar reduzir-se ao organismo e à consci-

ência), para se construir como “corpo que se alegra”. É essa a base da civili-

zação, como aprendemos com Deleuze & Parnet (2004 [1977], p. 80), mas 

também com Tavares (2013, pp. 159-160). É essa dimensão corporal, essa 

potência, que designamos por “corpo emotivo e afectivo”.  

 

Considere-se então (ou continue a considerar-se) o “corpo emotivo e afec-

tivo” em Design de Produto. Deve projectar-se para a emotividade e para a 

afectividade: para multiplicar as relações com o mundo e os encontros com 

os outros, para a circulação e multiplicação dos afectos; i.e. para evitar a 

sedentarização e o “uso contido”, para recuperar o “gesto largo”, para o em-

penhamento corporal, para o movimento e para a mobilidade, para o confor-

to enquanto contrário de inércia e de imobilidade, para “o prazer da diferen-

ça expressiva”, para o enriquecimento sensorial dos objectos e das relações. 

 

5.2.6. Corpo semiótico 
O entendimento semiótico do corpo pode ler-se na sequência dos enten-

dimentos fenomenológico e emotivo, porque remete ainda para a sua abertu-

ra a trocas com o mundo e com os outros, e para a sua intencionalida-

de/intensidade nessas relações. A intencionalidade do corpo para a comuni-

cação e para a transformação do mundo, traduz-se na capacidade de produ-

zir objectos; mas estes não podem ser interpretados sem uma relação ao 

corpo (Eco, 1999 [1997], pp. 351-353; Eco apud Fontanille, 2001,  p. 235). 

A leitura dos objectos e do próprio corpo implica uma “estrutura semiótica”. 

A intencionalidade do corpo é significante. E é significante porque, justa-

mente, deixa prolongamentos e inscrições no mundo: objectos, impressões, 

representações. Seguindo Fontanille (2001, p. 236), no capítulo 3, demos 
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conta desse processo corporal intencional e transformador significante: de 

uma “embraiagem do corpo – através da sua intencionalidade significante – 

e, consequentemente, de uma desembraiagem – nos prolongamentos e ins-

crições que produz”.  

 

A interpretação semiótica do corpo permite entender os objectos (de pro-

dução manual ou industrial), como prolongamentos ou extensões do corpo 

(próteses), mas também como “inscrições” ou “negativos” do corpo (nas 

superfícies de interface). Relativamente aos prolongamentos ou extensões, 

remetemo-las para o “corpo prostético” (considerado mais adiante). Quanto 

às “inscrições” ou “negativos” das superfícies de interface, recordamos aqui 

(para consideração dos designers) um exercício anteriormente proposto (ba-

lanço-programa de considerações do corpo efectuado no capítulo 3): “objec-

to a objecto, decomponha-se cada um em partes e proceda-se à descoberta 

de negativos do corpo; repensem-se os objectos, ou partes dos objectos se-

gundo a teoria dos negativos”. Paralelamente, recorde-se ainda: i) que estes 

“negativos” constituem registos funcionais e simbólicos que podem/devem 

ser explorados e acurados como affordances de “acolhimento” do corpo ou 

de suas partes, mas também para potenciar a acção conjunta corpo-objecto 

(acrescente-se que os “negativos” podem ser combinados com “positivos” – 

relevos, texturas, etc.); ii) que alguns interfaces requerem um uso maxima-

mente eficaz, inequívoco), e que outros requerem gestos mais largos; iii) 

que os “negativos” podem também contribuir para o “prazer da diferença 

expressiva” (noção que temos vindo a frisar a propósito da noção de confor-

to) e, consequentemente, para o enriquecimento sensorial dos objectos e  

das relações. 

 

5.2.7. Corpo actor 
Entendemos por “corpo actor” aquele que está plenamente integrado nas 

dinâmicas da vida em sociedade. É o corpo social e culturalmente construí-

do por essas dinâmicas, mas que também se constrói a si mesmo nesse con-

texto. É um “corpo-próprio” e intencional, que se constitui como identidade 
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(significante), com os outros, e perante ou para os outros. Conforme segui-

mos com Goffman (1993 [1959]) e Guiddens (1997 [1991]), no capítulo 3, e 

posteriormente sintetizámos (balanço-programa no final do capítulo 3), tra-

ta-se de um “corpo sujeito a partilhas e a pertenças (de classe, etnia, género, 

profissão, etc.), mas veiculador de comportamentos, condutas, valores e su-

porte de linguagens, símbolos e objectos configuradores de identidade;   

corpo investido e que se investe, que se forja com o intuito de se tornar so-

cialmente expressivo, sedutor ou influente; corpo sujeito a regras e que que-

bra regras”.  

O “corpo actor” é, no limite, um corpo projectável na própria “carne”, 

quando permite investimentos periciais no organismo (recurso a implantes, 

potencial manipulação genética, etc.). 

 

Os contextos sociais e culturais onde os indivíduos se movem, e as suas 

acções, não são desconhecidos dos designers de produto, quando estes pon-

deram, no seu trabalho, aspectos grupais, identitários ou pessoais: conside-

ração de comportamentos sociais, estilos de vida, integração social, incre-

mento pessoal, personalização, etc. Podem projectar-se objectos para a in-

clusão social dos indivíduos ou para a diferenciação/personalização (por ca-

pricho ou não – relembramos o caso ambíguo das próteses personalizadas, 

referidas no capítulo 4). 

Contudo, notámos (balanço-programa no final do capítulo 3) que estas li-

nhas de consideração “negligenciam, muitas vezes, o facto do corpo estar 

directamente implicado na construção da identidade dos indivíduos”. Res-

salva que aqui mantemos, para ponderação, porque os “indivíduos” e a 

“identidade” não são entidades “desencarnadas”, ou seja elas articulam-se 

com outros estratos corporais, nomeadamente com a “carne” e as suas pul-

sões, com o “corpo subjectivo”, com o “corpo fenomenológico” ou com o 

“corpo emotivo”.  

Outro aspecto a ponderar tem que ver com o facto do corpo – enredado 

nos rituais sociais de comunicação com os outros – se constituir como “su-

porte de linguagens, símbolos e objectos”. Efectivamente, ele não é um me-
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ro suporte: investido e auto-investido de linguagens e objectos (corpo se-

miótico), ele constrói-se literalmente nesses processos, justamente enquanto 

“corpo cultural” e “corpo actor”. Nesse sentido, o corpo é sempre um “pro-

jecto”. O papel dos objectos, nesse processo de construção corporal, é cer-

tamente importante para consideração dos designers. Projectando objectos, 

os designers também projectam “corpo”. 

Vimos ainda que o “corpo actor” permite investimentos periciais no pró-

prio organismo (por exemplo, integração de implantes invasivos), ou seja, 

que a própria “carne” é projectável – assunto delicado, porventura ainda 

mais relevante para ponderação dos designers; pois tal invasão/emergência 

da “carne” pode ter subjacentes motivações consideravelmente divergentes: 

de saúde, de real integração e empenhamento emotivo dos corpos ou, pelo 

contrário, motivações bastante fúteis. 

De qualquer modo, deve considerar-se que os objectos nunca são inócuos 

– que o corpo, investido de objectos, pode verdadeiramente motivar-se e 

“alegrar-se”, mas que é também coisa frágil. 

 

5.2.8. Corpo gestual  
Vimos com Mauss (1974 [1934]), no capítulo 3, que o corpo é um lugar 

de “técnicas”, ou seja, de práticas e actos corporais montados por aprendi-

zagem do indivíduo na vida em sociedade – com objectivos práticos ou 

simbólicos. Essas práticas e actos implicam gestos. São os gestos do corpo 

enquanto actor social. São os gestos do “corpo actor”. Cruzando as “técni-

cas do corpo” de Mauss com o “corpo actor” propomos autonomizar aqui 

esta interpretação corporal: um “corpo gestual” – dos gestos na vida diária, 

dos gestos para a comunicação com os outros, dos gestos praticados “com” 

objectos. 

 

Relativamente à dimensão gestual do corpo, parece-nos importante, em 

primeiro lugar, uma ponderação pelo Design de Produto e pelos designers 

acerca da teoria das “técnicas do corpo” de Mauss e, consequentemente, 

uma atenção e compreensão aprofundadas das práticas, das “técnicas do 
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corpo” e dos “gestos” do nosso tempo para, a partir da consciencialização da 

sua complexidade, repensar objectos e hábitos – por exemplo, os hábitos de 

sedentarização decorrentes do uso de computadores pessoais ou do uso abu-

sivo do objecto “cadeira”. Requerem-se estratégias projectuais para a rede-

finição de tais hábitos, através de objectos que os combatam, que libertem   

o corpo para a gestualidade, para o movimento, para a mobilidade, para       

a fluidez. 

À luz da abordagem às “técnicas do corpo” e aos “gestos” do nosso tem-

po poderão assim ser repensadas muitas práticas quotidianas empreendidas 

“com” objectos, não apenas para combater “maus hábitos” mas, de um mo-

do geral, para se aperfeiçoarem funcionalidades e intencionalidades (níveis 

de performatividade, expressão e significação) dos objectos (entendidos  

enquanto potenciadores da acção corporal – para transformar o mundo ou 

para comunicar).  

Tendo em conta uma interpretação gestual do corpo, para uma reflexão 

sobre as práticas corporais empreendidas “com” objectos, devem ainda dis-

tinguir-se as acções corpo-objecto que implicam precisão (o cumprimento 

eficaz de determinadas acções requer grande exactidão na concepção dos 

objectos), das que requerem gestos largos. Em determinados objectos deve 

ponderar-se a sua articulação – pode considerar-se o exemplo do trabalho de 

Peter Opsvik em torno do objecto “cadeira”, que abordámos no capítulo 4. 

 

5.2.9. Corpo prostético 
O “corpo prostético” é o corpo verdadeiramente articulado com os objec-

tos, na vida em sociedade. 

Referimos no capítulo 4, a propósito de gestos e próteses, que “é 

 o gesto corporal, técnico e cultural, que confere sentido ao objecto. Só as-

sim ele cumpre a sua função, prolongando e completando a acção do corpo. 

Neste sentido, o objecto torna-se parte do corpo. O corpo e o objecto espole-

tado pelo gesto, constituem um corpo-prótese. Não existem em separado, 

ligam-se, coexistem (ainda que a acção do objecto se verifique à distância). 

Ou melhor, o corpo e o gesto transfiguram o objecto inerte numa prótese; e 
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o corpo, na acção conjunta com o objecto-prótese, transfigura-se em corpo-

prótese – transcende-se, completa-se, torna-se mais apto na transformação 

do mundo e na comunicação com os outros. Torna-se num corpo performa-

tivo”. Este “corpo performativo” é um corpo cultural e um actor social, tec-

nicamente,, funcionalmente, socialmente e simbolicamente mais apto para a 

transformação e para comunicação. Referimos ainda, que os “objectos-

prótese – intimamente ligados ao corpo, potenciando-o e completando-o – 

conferem-lhe integralidade”.  

Tínhamos referido, mais atrás, nos capítulos 2 e 3, que o corpo é incom-

pleto, e que procura completar-se, numa busca constante de integralidade, 

prolongando-se através de objectos (próteses). Reformulamos: é a “carne” 

que é incompleta e vulnerável. Na vida do corpo em sociedade, em boa me-

dida, são os objectos que constroem o “corpo”, sobrepondo estratos à “car-

ne”: físicos, funcionais, sensoriais, sociais, simbólicos e culturais. São os 

objectos que constroem o “corpo”, um corpo intencional e actor capaz de 

espoletar mais e mais objectos  prolongando-o, exteriorizando-o (“corpo-

prótese”), configurando o ambiente tecno-cultural.  

Podemos então ensaiar um ciclo: i) penetração da sociedade, da cultura e 

da técnica na “carne”; ii) construção cultural do corpo – corpo intencional, 

significante, actor (retomando a terminologia de Fontanille (2001): corpo 

embraiado); ii) desembraiagem e activação de prolongamentos corporais em 

todos os objectos, máquinas, mimeses, duplos, ambientes construídos, redes, 

tecnologias… 

 

De resto, para ponderação em Design de Produto, reiteramos o balanço-

programa do final do capítulo 3: “O propósito de integralidade corporal da 

teoria prostética ajuda a entender e a vocacionar os objectos-extensões-do-

corpo para o conforto, para o bem-estar, para a qualidade de vida ou para a 

saúde. Porém, ao considerar toda a produção tecnológica humana como ex-

tensão ou prolongamento corporal (dos artefactos mais simples até à clona-

gem), a teoria ajuda igualmente a perceber o sentido da evolução dos objec-

tos técnicos e culturais, convidando a ponderar acerca das tecnologias que o 
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Design de Produto pode ou deve abraçar. A disciplina articula-se habitual-

mente com as tecnologias oriundas da Revolução Industrial, adaptou-se     

às tecnologias da Era Digital, mas não é ainda claro como poderá ou deverá 

relacionar-se com as tecnologias emergentes (biotecnologia, nanotec-

nologia)”. 

 

5.2.10. Corpo-poder 
O corpo intencional (fenomenológico, semiótico, actor e prostético) deve 

também ser entendido tendo em conta o tema do poder: i.e. deve ser lido 

como “corpo-poder”. 

Seguindo Foucault (2000 [1975]; 1992 [1975]) e Giddens (1997 [1991]), 

considerámos, no capítulo 3, que o corpo, na vida em sociedade, pode ser 

palco de inscrição de poderes, mas também de afirmação de poderes (numa 

luta constante). Esses poderes podem ser exercidos através de objectos, con-

formando “corpos disciplinados”, ou “dóceis”, ou “objectificados” ou, pelo 

contrário, podem potenciar os corpos. O corpo intencional prostético é, jus-

tamente, um corpo potenciado por objectos, e pode sê-lo para descobrir e 

construir o mundo, para fazer circular afectos, para comunicar, para se 

transcender, para se emancipar ou, pelo contrário, para disciplinar outros 

corpos (no limite para liquidar outros corpos). São estas possibilidades di-

vergentes, passíveis de ponderação ética, que conferem ao corpo intencional 

o estatuto de “corpo-poder”. 

 

É importante para os designers realizar essa ponderação ética, caso a caso, 

produto a produto, porque os objectos nunca são passivos nem inócuos: 

agem sempre sobre os corpos e forjam sempre os corpos, e podem efecti-

vamente configurar corpos disciplinados ou dóceis, ou então corpos mais 

livres. No mapeamento de ligações objecto-corpo, realizado no capítulo 4, 

no tópico sobre o poder, considerámos alguns exemplos de objectos que 

ilustram a delicadeza desta problemática – tão pouco considerada pela cultu-

ra de Design de Produto (teoria, crítica e prática). 
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5.2.11. Corpo enredado 
“Corpo enredado” é o corpo humano perante o ciclo que ensaiámos na 

abordagem ao “corpo-prostético”: é o corpo enredado no êxtase tecnológico 

espoletado por cada um e por todos os corpos humanos. No capítulo 3, a 

partir do pensamento de Sloterdijk (2011 [1998]), afirmámos que o corpo é 

“enredado na imanência extática de esferas tecnológicas, extensíveis e pro-

tectoras ou, precisando, um corpo centrado em esferas tecnológicas, projec-

tadas a partir dos corpos (teoria prostética), tanto quanto protectoras dos 

corpos, mas que agora constituem um imenso habitat ou esfera global tecno-

lógica, protectora e imunológica, onde os corpos estão necessariamente en-

redados (mais do que centrados). Perante a imensidão de tal habitat, estamos 

perante corpos frágeis ou corpos sós, ou então perante corpos em devir (de-

vir criador ou destruidor?)”. Na esfera global tecnológica, extensiva e simul-

taneamente protectora, nos seus enredamentos (objectos, imagens, máqui-

nas, redes, interfaces e interactividades, códigos, parasitismos, simulações, 

hiper-realidades, velocidades, deslocalizações, fragmentações, invasões, fu-

sões, reversibilidades, cultos, desejos, fascínios), todas as possibilidades 

efectivamente se colocam para o corpo do Homem: corpos imersos, corpos 

sós, emergências da “carne” (na sua vulnerabilidade ou em pulsões destruti-

vas), corpos-satélite (corpos que se exorbitam), cyborgs, ou então corpos em 

permanente aprendizagem, corpos-devir, corpos que se transcendem. 

 

Colocado nos termos acima descritos, o “corpo enredado” constitui uma 

dimensão que as áreas de projecto têm obrigatoriamente de enfrentar (e o 

Design de Produto em particular). Reunimos, recordamos e revemos, algu-

mas reflexões e ponderações que fomos anotando em diversos locais ao 

longo da nossa tese, exortando à reflexão dos designers:  

i) “O ambiente artificial é global, verdadeiramente esférico, do tamanho 

do planeta, e está também nos nossos corpos (dentro dos nossos próprios 

corpos). O corpo da teoria das esferas é também o corpo enredado nas múl-

tiplas interfaces, progressivamente mais reactivas, sensíveis e inteligentes, 

características do mundo ligado em rede e dos seus infinitos terminais. Co-
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mo projectar para estes corpos? Componentes modulares, intermutáveis e 

conectáveis para cyborgs? Personalizáveis? Objectos reversíveis para um 

interior-exterior do corpo indistinto? (Somos todos cyborg?)”. Será então 

prudente considerar “que projectamos há muito estes objectos prótese-

protecção – mas não para organismos cibernéticos ou seres de ficção –; e 

que o nosso corpo sempre se articulou com o ambiente; e que somos corpos 

em constante devir, ainda que perante renovados desafios; ou ainda, que a 

experiência do corpo, no seu devir, pode enriquecer-se com os objectos 

mais banais ou com os mais sofisticados. Por exemplo, dotar um corpo am-

putado de um membro artificial é, a priori, uma experiência enriquecedora”.  

ii) “A reflexão crítica de autores como Baudrillard, Virilio ou Le Breton  

– ajuda a perceber até que ponto, sob falsos pretextos de libertação (sexual, 

física, tecnológica, etc.), o corpo, enquanto mero acessório da presença ou 

glorificado como mercadoria, enredado exclusivamente em espaços virtuais 

e na lei do tempo real e, por isso, obsolescente, ou reduzido a mero código, 

corre o risco de se resumir, efectivamente, a objecto. Esta dimensão é muito 

redutora e por isso os designers também devem saber evitá-la, sob pena     

de abomináveis confusões entre os objectos que projectam e o seu referente 

–  o corpo”. 

iii) “Os objectos não são passivos. Podem contribuir para a perda ou para 

a obsolescência do corpo. Esta perda pode verificar-se de diversos modos: 

por exemplo, generalizando, por excesso de exposição aos espaços virtuais e 

ao tempo real (perda de contacto com o lugar e com o outro), ou por excesso 

de fúteis (por vezes perigosas) invasões e transformações do organismo; ou 

então por via de objectos comuns, quando deficitariamente projectados. Um 

objecto que não cumpre bem a sua função (no desempenho de uma tarefa ou 

na comunicação com os outros) empobrece a experiência corporal. Um ob-

jecto – por exemplo uma cadeira de escritório – que convide à sedentariza-

ção, contribui para tornar o corpo obsoleto. Pelo contrário, uma cadeira de 

escritório que permita acções e movimentos corporais, age contra a situação 

sedentária, i.e. enriquece a experiência do corpo”. 
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iv) “A velocidade e rapidez, parece dar lugar, cada vez mais, à fluidez      

à mobilidade”. Requerem-se novas mobilidades corporais, repensando       

os objectos. 

v) “Perante os excessos de ligação às redes de informação ou perante os 

excessos de todas as velocidades contemporâneas, por vezes é bom pausar 

ou, momentaneamente, desligar. Por vezes, é preferível mantermo-nos des-

ligados… por um pouco mais de tempo”. 

 

5.2.12. Corpo híbrido e misturado 
O “corpo-híbrido e misturado” é também um corpo enredado, mas que se 

empenha, sensorialmente e sensitivamente, no envolvimento com tudo: com 

os outros corpos (humanos ou não), comunidades, territórios e tecnologias – 

na esfera global que construímos. É o corpo que Serres (1985; 1995 [1982]) 

nos ensinou (capítulo 3): um corpo sensitivo que está “entre” as coisas do 

mundo, que se vai misturando e dissolvendo com elas, e que assim efloresce 

e simultaneamente evanesce. É, desse modo, um corpo que também está nos 

outros e nas coisas, que passa para elas, que se dissemina e nelas se multi-

plica. É um corpo que vai aprendendo, e que se vai reconstruindo e exce-

dendo, a cada passo da sua vida. É um corpo sempre contingente, aberto às 

relações: com os outros corpos e com todas as coisas do mundo. 

 

É uma visão que nos mostra que, em pleno habitat tecnológico, existem 

possibilidades para os corpos evitarem excedências, reduções ou objectifi-

cações; que os corpos podem sempre enriquecer-se. Visão de notória impor-

tância para quem projecta objectos.  

Pode afirmar-se que o “corpo híbrido/misturado”, conforme descrito, reú-

ne sentidos, intencionalidade, trocas semióticas, trocas afectivas e trocas 

literais – através das quais nos vamos “fundindo” com o mundo e com as 

coisas; também com os objectos que projectamos e produzimos. Basta pen-

sar numa prótese substitutiva e nas capacidades que pode restituir a um cor-

po “incompleto”. Basta pensar em qualquer objecto que cumpre bem a sua 

função. Tratam-se de hibridações.  
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Serve a abordagem ao “corpo híbrido”, para exortar à promoção de uma 

cultura de projecto cada vez mais acurada, subtil, sensível. 

 

5.2.13. Corpo virtual  
O “corpo virtual” é o corpo considerado à luz de processos de “virtual-

zação”.  

Segundo Lévy (2001 [1998] p. 12) o virtual não é o falso, o ilusório ou o 

imaginário, nem é o oposto do real; é aquilo que está em potência criativa, 

aquilo que abre possibilidades e sentidos. A partir da distinção de Deleuze 

(2000 [1968], p. 345-347) entre o possível e o virtual (o possível é um pro-

cesso de realização e o virtual é um processo de actualização: de diferença, 

divergência e multiplicidade), Rajchman (2002 [1998], p. 117) complemen-

ta: «esta distinção integra uma tentativa para compreender a noção do po-

tencial fora das identidades preestabelecidas da forma, função e lugar, e 

conduz ao seguinte princípio: o melhor dos mundos é o mais “múltiplo”, o 

mais virtual». Podemos sintetizar: o virtual é o que está em potência criati-

va, aberto a múltiplas actualizações, a múltiplas possibilidades e a múltiplos 

sentidos. Por exemplo, no corpo. 

Com Lévy (2001 [1998], pp. 25-31) vimos (capítulo 3) que o corpo se ac-

tualiza ou virtualiza no encontro e na mistura com as coisas: com os outros 

corpos, ou com os desportos, as drogas, os objectos ou as tecnologias – tor-

nando-se constantemente “outro”.  

 

Em projecto, é certamente desafiante pensar virtualmente: pensar nas po-

tencialidades múltiplas que um objecto pode conferir a um corpo, nas po-

tencialidades múltiplas do próprio objecto.  

Mas como será um “objecto virtual”? Escreve Rajchman: «a casa virtual é 

aquela que no seu projecto, espaço, construção e inteligência desenvolve o 

maior número de “novas relações”» (Rajchman, 2002 [1998], p. 123) (pode 

substituir-se a casa, por qualquer objecto). Todavia: «há evidentemente um 

problema. Ainda tem de ser projectada» (Rajchman, 2002 [1998], p. 123). 
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5.2.14. Corpo-devir (criativo) 
O “corpo em devir criativo” é ainda um corpo que remete para todas as 

ligações, contingências e virtualidades, mas que tem que ser construído por 

cada um. Trata-se de uma dimensão criativa, que cada corpo pode, ou não, 

construir. Associamos livremente esta dimensão ao “corpo sem órgãos” de 

Deleuze & Guattari (1995 [1972]; 2007 [1980], pp. 199-218]) e Deleuze 

(2011 [1981], pp. 93-109), abordado no capítulo 3; a propósito do qual Gil 

(2008, p. 181) refere, justamente, que não é um corpo dado, mas o resultado 

de uma construção. Dissemos, a esse propósito, que pode ser “o corpo pro-

duzido pelo dançarino quando dança, pelo pensador quando pensa, pelo ar-

tista quando produz a sua obra, pelo arquitecto ou o designer quando projec-

tam; ou pode ser o corpo produzido por quem usufrui das criações de tais 

criadores. Pode. Pois terá de ser sempre construído”. Terá de construir-se 

sempre como corpo criativo – i.e., como criador de “obra” singu-

lar/transformadora. 

 

Quanto aos designers, conforme referimos, podem/devem procurar cons-

truir-se enquanto “corpos em devir criativo”. Quanto aos objectos que pro-

jectam, podem/devem contribuir para a criação de outros corpos em devir 

criativo mas, evidentemente, essa criação depende já da predisposição des-

ses corpos. 

 

5.2.15. Corpo transcendente 
Não é fácil construir um “corpo sem órgãos”, ou um “corpo em devir cri-

ador”. Mas, mesmo assim, os corpos podem tornar-se “mais corpo” – trans-

cender-se – nas ligações e nas misturas com as coisas do mundo. O “corpo 

híbrido” de Serres (1985; 1995 [1982]), apontava este caminho – a particu-

laridade dos corpos se hibridarem com as coisas, eflorescendo a cada mo-

mento. Latour (2004) desenvolve essa ideia, mas especifica como pode um 

objecto tornar um corpo “mais corpo”, conforme abordámos no capítulo 3. 

Como isso nos parece da maior relevância para consideração dos designers, 



     UM MODELO-MAPA HERMENÊUTICO E CRÍTICO DO CORPO PARA O DESIGN DE PRODUTO	  
	  

	   325	  

sintetizamos a abordagem de Latour, autonomizando esta última considera-

ção sobre o corpo enquanto “corpo transcendente”. 

Segundo Latour (2004), para que um corpo se efectue, se torne “mais 

corpo” (e assim se transcenda), é necessário que aprendamos a ser afectados 

(despertos, dinamizados) pelas coisas ou pelos outros, ou seja, é necessário 

que o corpo esteja predisposto para aprender; mas é igualmente necessário 

que as coisas garantam aprendizagem, e que afectem o corpo de modo efec-

tivo. O corpo está em permanente processo de articulação e construção, por 

relação com as coisas (constitui-se como permanente assemblagem – múlti-

pla, nunca singular), mas as coisas podem afectá-lo/efectuá-lo menos, ou 

mais. 
Considerando os objectos, também eles podem conferir diferentes graus 

de aprendizagem ao corpo; e quanto mais aprendizagem garantirem (e mais 

nuances de afectação/efectuação) mais articulam e constroem o corpo. Os 

objectos podem/devem ser “mediadores” e “actores” (e não meros interme-

diários) (Latour, 2005, p. 39, 71) no processo de construção do corpo.  

Os objectos podem contribuir para que o corpo se torne múltiplo, mais 

“mais corpo”, transcendendo-se a cada momento. 

 

Cabe então aos designers projectar objectos que contribuam para enrique-

cer a experiência dos corpos, considerando que estão em permanente cons-

trução e abertura, e que cada corpo é simultaneamente singular e múltiplo. 

Devem contribuir para tornar o(s) corpo(s) “mais corpo(s)”: encarando os 

objectos como mediadores e como actores, projectando objectos que garan-

tam aprendizagens enriquecedoras, que afectem os corpos através de subtis 

diferenciações expressivas (empáticas, significantes) e, desse modo, verda-

deiramente os efectuem (o corpo transcende-se assim). 

É um papel ético, porque os objectos podem também servir para conformar 

os corpos de outros modos, não para os libertar, emancipar, enriquecer ou 

fazer transcender, mas para os domesticar, docilizar, fragilizar, exorbitar ou 

anular. 
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Os objectos mediadores e actores, enriquecedores dos corpos, podem ser 

próteses, protecções, interfaces ou duplos; podem ser objectos que apelem à 

precisão e/ou à emotividade, ao movimento, à mobilidade ou à flexibilidade, 

ou ao conforto, ou à leveza; podem ainda ser encarados como “dobras” que 

nascem dos corpos e que os “transformam” no imenso origami do mundo. 

 

 

5.3. Corpo(s) para designers 
 

No final da década de 1920, quando Schlemmer desenhou o Vordruck, 

aproximavam-se os horrores de indústrias de morte e de corpos profunda-

mente tristes. Quase um século decorrido, perfilam-se no horizonte nebulo-

sos corpos bio-manipulados ou cyborgs, ou corpos em permanente processo 

de virtualização, devir e transcendência. Quanto aos cyborgs, de certo mo-

do, já todos o somos, talvez tenhamos sido sempre. Quanto aos corpos “em 

processo”, cabe (também) aos designers construí-los.  

Apresentámos uma possível cartografia – um “modelo-mapa” – em torno 

do corpo para consideração dos designers, aberta ao debate; mas, como úl-

tima ponderação, convoque-se Francis Ponge (1899-1988)7:  
 

O homem tem o seu botão electro-magnético. Depois o seu celeiro, como 
uma abadia reconvertida. Depois os seus moinhos, o seu telégrafo óptico. 
De lá saem por vezes andorinhas (Ponge, 1996, p. 75)8. 
 
Não sei porquê mas desejaria que o homem, em vez desses enormes mo-
numentos que apenas testemunham desproporção grotesca da sua imagina-
ção e do seu corpo (ou então dos seus ignóbeis costumes sociais, corporati-
vos), em vez mesmo de essas estátuas à sua escala ou ligeiramente maiores 
(penso no David de Miguel Ângelo) que não são senão simples representa-
ções de si, esculpisse umas espécies de nichos, de conchas do seu tamanho, 
de coisas muito diferentes da sua forma de molusco mas contudo a ela pro-
porcionadas (as palhotas negras satisfazem-me bastante deste ponto de vis-
ta), que o homem pusesse o seu cuidado em criar para as gerações uma mo-
rada não muito mais corpulenta que o seu corpo, que todas as suas imagi-
nações e razões aí estivessem compreendidas, que ele usasse o seu génio 
para o ajustamento e não para a desproporção, – ou, pelo menos, que o gé-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 No âmbito desta investigação, convocámos estas palavras de Ponge in Dias (2012). 
8 O sublinhado é nosso. Citado do poema “Primeiro Esboço de uma Mão” / “Première Ébauche d’une 
Main”, editado originalmente na obra Le Grand Recueil: III Pièces, Paris, Gallimard, 1961. 
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nio reconhecesse em si os limites do corpo que o suporta (Ponge, 1996, pp. 
45-47)9.  

 

Tais “andorinhas” e tais “conchas”, cabe aos designers criá-las. Reflec-

tindo acerca do corpo. Para projectar objectos mais belos, mais generosos, 

mais justos; para que os corpos se tornem “mais corpos”, i.e. mais belos, 

mais generosos, mais justos – nas “danças” e nos “dramas” entre os corpos, 

nos “enredamentos” ou nos “pregueados” em aberto do mundo. 

 

 

5.4. Sumário 
 

Contextualizou-se o “modelo” a traçar. Colocaram-se hipóteses de deli-

neamento a partir de resultados anteriores, e argumentou-se e justificou-se a 

opção pela estrutura “modelo-mapa” – enquanto sistema referencial aberto a 

multiplicidades e a alterações e expansões. 

Procedeu-se à sua construção, através do cruzamento de considerações 

acerca corpo apuradas (síntese do processo de revisão literária – capítulos 2 

e 3) com reflexões oriundas do mapeamento de ligações objecto-corpo efec-

tuado no capítulo 4 (síntese de modos de relação dos objectos com o corpo). 

As sínteses apuradas e discutidas configuraram uma cartografia hermenêuti-

ca e crítica de considerações sobre o corpo, a qual pretende constituir um 

contributo operativo (estratégico) para uma consciencialização e discussão 

renovadas em torno do corpo na área disciplinar de Design de Produto, com 

impacto nos seus actores: investigadores, teóricos, críticos, e em particular 

nos designers.  

Teceram-se considerações breves acerca do alcance desta proposta na 

produção dos designers, antecedendo as considerações finais. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 O sublinhado é nosso. Citado do poema “Notas para uma Concha” / “Notes pour un Coquillage”, 
editado originalmente na obra Le Parti Pris des Choses, Paris, Gallimard, 1942. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

6.1. Processo investigativo e resultados:  

contributo para o conhecimento 
 

O processo de investigação que agora chega ao seu termo permitiu, antes 

de mais, coligir informação dispersa sobre o tema do corpo humano por di-

versos territórios disciplinares, e reflectir sobre ela numa perspectiva “cons-

trutivista”, i.e. com o objectivo primeiro de nortear os discursos para escla-

recimento da prática projectual na área disciplinar de Design de Produto.  

A literatura consultada “em” e “sobre” Design, sobretudo de cariz teórico 

e crítico (e histórico, embora nos aspectos que revertem directamente para a 

prática) e a sua articulação com discursos oriundos de áreas artísticas e pro-

jectuais nas fronteiras do Design, constituíram um primeiro momento de 

reunião e sistematização de informação. Na sequência deste processo, o tra-

balho de indagação sobre as dimensões do corpo encontradas, sondando au-

tores do campo das Humanísticas e das Ciências Sociais, ampliou, conside-

ravelmente, as visões do corpo a considerar em Design de Produto. A incur-

são posterior no tema das “ligações”, o levantamento e a sistematização de 

relações entre corpo e objectos e ainda o seu cruzamento com objectos que 

considerámos como representativos para servir a argumentação aduzida ao 

longo do processo investigativo permitiram reavaliar considerações do cor-

po e construir um “modelo-mapa” interpretativo e crítico, a considerar, in-

formando a prática de projecto, a reflexão teórica e crítica e a produção his-

toriográfica em Design de Produto. 

Cremos que os discursos reunidos e a posterior elaboração do “modelo-

mapa”, constituem, por um lado, uma fonte para consulta futura e um estí-

mulo a aproximações mais finas, do ponto de vista do projecto de Design de 

Produto (mas também do seu ensino) e, por outro lado, um contributo para o 

desenvolvimento de projectos teóricos com vocação hermenêutica e heurís-
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tica, sem os quais a actividade projectual dos designers não consegue ultra-

passar as abordagens ingénuas. 

O culminar da investigação que agora se conclui é o “modelo-mapa”, o 

principal contributo para o conhecimento. Para o confirmar como tal, con-

frontam-se em seguida os resultados com os objectivos à partida elencados, 

verificando se foram cumpridos, e ainda se respondemos à questão de inves-

tigação, que transformámos em hipótese.  

 

Passando em revista o capítulo 2 do nosso itinerário, coligimos diversas 

considerações do corpo no registo disciplinar de Design; a incursão por ou-

tras áreas (nomeadamente a Arte e a Arquitectura) serviu de contraponto ao 

nosso inquérito e permitiu elaborar, posteriormente, uma síntese de conside-

rações do corpo e realizar um comentário global relativo aos entendimentos, 

mais e menos, considerados em Design de Produto. Observámos que o cor-

po como referente metrológico e que as concepções de cariz biológico e psi-

cológico têm lastro teórico na área disciplinar, e que a consideração de pro-

cessos de construção social e cultural do corpo – que se articulam com a 

produção de objectos – carece de sistematização e de aprofundamento: o 

discurso é lacunar, o que dificulta ou impede uma consideração do corpo 

mais ampla e crítica, em particular na actividade projectual. 

 

No capítulo 3 procedemos a uma incursão pela literatura das Humanísti-

cas e das Ciências Sociais, nomeadamente por autores e teorias seminais 

sobre o corpo nas áreas de Filosofia, Antropologia e Sociologia, o que per-

mitiu uma abordagem ampla à corporeidade sob um ponto de vista cultural e 

social (dimensão que tínhamos encontrado mais dispersa e difusa na litera-

tura disciplinar de Design). Coligimos e sistematizámos as abordagens mais 

significativas. Em cada exposição temática efectuada procurámos realizar 

transposições para a área disciplinar de Design de Produto, que facilitaram o 

posterior cotejo com as linhas de consideração identificadas no capítulo an-

terior. O processo interpretativo, comparativo e crítico realizado permitiu a 

elaboração de uma nova síntese de considerações do corpo, potencialmente 
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operativa (que designámos por “balanço-programa”). Esta síntese comple-

mentou e consolidou informação anterior, abriu espaço para novas reflexões 

e linhas de pesquisa, potenciando uma renovada e aprofundada abordagem 

ao corpo.  

 

No capítulo 4, apurámos noções de ligação entre corpo e objectos (oriun-

das da literatura consultada), e cruzámo-las com objectos da produção con-

temporânea em Design de Produto. Recorremos a um mapeamento de liga-

ções objecto-corpo e verificámos que se articulavam com as considerações 

sobre o corpo anteriormente sintetizadas. O conjunto de dados resultante, de 

ordem múltipla (múltiplas ligações objecto-corpo, múltiplos entendimentos 

corporais), permitiu confirmar a viabilidade de delineamento de uma her-

menêutica e crítica do corpo, estratégica e operativa para o Design de Pro-

duto, a realizar através da construção e discussão de um “modelo” – de con-

tornos necessariamente múltiplos e abertos. 

 

No capítulo 5, à luz do processo anterior, repensaram-se e reordenaram-se 

considerações do corpo, e delineou-se um modelo enquanto “mapa” – um 

“modelo-mapa” de leitura múltipla. A multiplicidade proposta esclarece que 

o “corpo” que deve servir o Design tem de ser abordado de modo verdadei-

ramente multi e interdisciplinar, e que só considerando essa multiplicidade o 

Design pode “articular” o corpo – os corpos de cada um, os corpos dos utili-

zadores dos objectos que produz. 

 

Cremos, assim, ter cumprido todos os objectivos específicos traçados, 

bem como o objectivo geral: as indicações que deixámos aos designers no 

“modelo-mapa”, o convite à discussão, constituem um “contributo para a 

consolidação de uma reflexão ética sobre o corpo humano na cultura de De-

sign de Produto”.  

Progressivamente, através dos métodos utilizados, fomos interpretando, 

cotejando, cruzando e sintetizando informação, apurando e articulando con-

cepções do corpo operativas para o nosso campo disciplinar. O processo es-
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poletado pela revisão da literatura produzida no âmbito das Humanísticas e 

das Ciências Sociais permitiu confirmar a possibilidade de delineamento de 

uma hermenêutica e crítica do corpo humano, estratégica e operativa para a 

prática projectual (mas igualmente para a elaboração de processos investiga-

tivos teóricos enquadradores da prática, ou mesmo para o ensino). Esta pos-

sibilidade foi confirmada com a construção do “modelo-mapa”, o qual,    

pelas suas características, dá resposta conclusiva à pergunta de partida         

e transforma a nossa hipótese em tese, constituindo o nosso contributo     

para o conhecimento – uma visão múltipla do corpo, aberta, mas também 

orientadora. 

 

 

6.2. Benefícios e limites 
 

Para além da possibilidade de consulta temática às considerações do cor-

po reunidas nos capítulos 2 e 3, os benefícios da nossa tese prendem-se, so-

bretudo, com a as possibilidades de consideração e utilização do “modelo-

mapa” proposto.  

Em primeiro lugar, vemos como benefício a própria concepção de “mode-

lo” enquanto “mapa”. Delineado enquanto estrutura múltipla e aberta, per-

mite considerar tantos modos de interpretação do corpo quanto um dado 

projecto o solicite, e permite ligar essas considerações de maneiras diversas. 

Podemos sintetizar os seus benefícios do seguinte modo: 

 
> Consideração múltipla do corpo; 

> Possibilidade de múltiplas ligações e articulações entre entendimentos 

do corpo considerados;  

> Possibilidade de selecção de vários entendimentos do/sobre o corpo; 

> Abertura a outros entendimentos/visões do corpo. 

 

Todavia, apesar das inúmeras possibilidades que o “modelo-mapa” per-

mite, faltam outros modos de consideração do corpo (eles poderão surgir de 
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áreas disciplinares que não considerámos) e, consequentemente, outras liga-

ções possíveis entre os entendimentos do corpo considerados, a desvendar.  

O “modelo-mapa” que propusemos destina-se fundamentalmente a desig-

ners e a investigadores, mas a sua consulta (tal como a do corpus da investi-

gação) e a sua aplicação pode/deve igualmente ser realizada por outros acto-

res em Design de Produto (ou de modo geral em Design), nomeadamente 

por docentes, a nível universitário, como ferramenta de ensino (para aplica-

ção e/ou discussão) nas disciplinas de projecto de Design ou em outras 

complementares, da Teoria do Design à Ergonomia. Esta consideração po-

tencial do nosso mapeamento por diversos utilizadores (também ela de ca-

rácter múltiplo) configura igualmente um benefício. 

Quanto à utilização do “modelo-mapa” por designers, ou docentes de pro-

jecto, entendemos como benefício associado a sua potencial ligação às me-

todologias de projecto – mais clássicas ou mais experimentais. 

Globalmente, a nossa investigação configura-se também como um poten-

cial modo de se recontar a História do Design, justamente, à luz do corpo e 

da corporeidade.  

Por limitações de tempo, não foi possível propor a experimentação do 

“mapa” por designers, quer em projecto quer no ensino de projecto. A nossa 

investigação assume-se, por isso, como um “corpo”: incompleta, à espera de 

outras que se “articulem” com ela. 

 

 

6.3. Espaços em aberto 
 

Consideramos como “espaços em aberto” a possibilidade de aprofunda-

mento das interpretações do corpo enunciadas, assim como das suas liga-

ções, bem como a possível inclusão de outros entendimentos corporais – a 

partir de áreas disciplinares que explorámos menos ou que não explorámos: 

Psicologia, Motricidade Humana, Medicina, Neurociência… Afinal, propôs-

se, fundamentalmente, uma incursão social e cultural pelo território do cor-
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po; e o próprio corpo, como fizemos questão de notar, é “matéria” mutável e 

aberta, tanto literalmente, quanto a nível de interpretação. 

Integrar outros entendimentos e visões do corpo, ou outras ligações, pode-

rá dar origem a novos processos investigativos, do tipo do que agora se en-

cerra, ou a investigações complementares. Dito de outro modo, estamos 

conscientes de que abrimos, apenas, a caixa das coisas que julgávamos co-

nhecer e que afinal não conseguimos, ainda, compreender nas suas múltiplas 

dobras, circulações e ligações. 

Também consideramos em aberto o “modelo-mapa” que propusemos, nas 

suas potenciais articulações com a componente projectual em Design, no-

meadamente a nível metodológico e processual, pelo que, também neste as-

pecto, novos e mais finos desenvolvimentos serão possíveis.   

 

 

6.4. Desenvolvimentos futuros  
 

Como prossecução do trabalho desenvolvido nesta tese, várias perspecti-

vas se abrem para a continuação da sua disseminação e desenvolvimento: i) 

a prossecução da divulgação de resultados em artigos ii) a sua publicação 

em livro; iii) a realização de novos projectos de investigação (desenvolvi-

mentos gerais ou específicos de âmbito teórico ou prático); iv) o desenvol-

vimento do “mapa” em articulação com uma metodologia de projecto; iv) o 

desenvolvimento de objectos/produtos; v) a elaboração de um “mapa” voca-

cionado para o ensino, articulado com a realização de enunciados (aborda-

gens às considerações do corpo e suas relações, para desenvolvimento de 

projectos teóricos ou práticos), adaptados aos diferentes níveis de ensino 

universitário.  

Abordadas algumas destas possibilidades nas provas públicas de douto-

ramento, retivemos em particular a proposta de elaboração sobre um novo 

corpo, um “corpo imponderável”, sujeito à gravidade zero, a condicionalis-

mos particularmente adversos – um corpo fora da Terra.  
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6.5. Indicações para os designers e investigadores 

 

Tendo em consideração as características do “modelo-mapa” proposto – a 

sua natureza cartográfica –, i.e. o seu carácter múltiplo, as múltiplas possibi-

lidades de ligação/articulação entre as interpretações e visões do corpo con-

sideradas, a possibilidade de selecção/articulação de entendimentos do cor-

po, a sua abertura a outros entendimentos do corpo, sugerimos que os desig-

ners o interpretem como um “verdadeiro mapa”: como um sistema múltiplo 

e aberto, mas também como um sistema de localização e orientação – para, 

preferencialmente, encontrarem “destinos”. 

No âmbito do ensino de Design, os docentes poderão interpretá-lo do 

mesmo modo. 

Quanto aos investigadores, lançamos o repto de pesquisarem outras liga-

ções possíveis entre os “corpos” propostos, de pesquisarem outros “corpos”, 

cruzando as suas pesquisas com o nosso “modelo-mapa”, apurando-o ou 

questionando-o e, no limite, descartando-o, substituindo-o por outro “ma-

pa”, mais complexo e maleável, tão complexo, maleável, ou efémero, vulne-

rável…, como é, afinal, o corpo na contemporaneidade.  
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GLOSSÁRIO 
Este glossário visa reunir e/ou esclarecer alguns termos, fundamentalmente os que se utili-

zam no capítulo 3. Na definição dos termos, regra geral, remetemos para os autores que os 

cunharam, usaram ou esclarecem (os quais devidamente citamos, remetendo para a Biblio-

grafia). Complementarmente, incluímos outros, recorrendo a dicionários esepecializados, 

como Boudon et al. (1990 [1989]), Carchia & D’Angelo (2009 [1999]), Grimal (1992 

[1955]), Mautner (2010 [1997]), Mora (1991 [1974]) e Payne (1997 [1996]). Pontualmente, 

recorremos a Houaiss et al. (2002). 

 

 

Actante – Coisa mediadora sem figuração (uma ideia, um discurso, etc.) 

que modifica um “estado de coisas”, que provoca diferença e transformação, 

social, corporal, etc  (Latour, 2005). 

Actor (social) – Apesar do termo “actor” poder ser entendido como sinóni-

mo de “agente” (vid. Agente), o indivíduo entendido enquanto “actor” pare-

ce dotado de maior capacidade de mobilidade e flexibilidade social em al-

guns autores (Goffman, 1993 [1959]; Latour, 2005). 

Actor-Network-Theory (ANT) – Aproximação à teoria social, desenvolvi-

da por Michel Callon (1945-), Bruno Latour (1947-) e outros autores, que 

estuda as relações entre entidades diversas em sistemas ou redes sociais. A 

ANT trata as entidades intervenientes nesses sistemas, humanas e não-

humanas (animais, objectos, máquinas, etc.), de modo simétrico, i.e. assu-

mindo, a priori, essas entidades de modo igualitário. As diferenças entre as 

entidades não são pressupostas, mas geradas pelas suas relações/interacções 

no sistema. Assim sendo, segundo a ANT, os objectos também podem ser 

actores num dado sistema (não apenas os humanos).  

Agente (social) – Indivíduo capaz de agir independentemente e de realizar 

escolhas.  

Antropocentrismo – Concepção que coloca a Humanidade no centro do 

universo. Atribuição de uma importância particular aos seres humanos e às 

preocupações humanas no esquema geral das coisas. A tendência antropo-
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cêntrica está presente em diversas mundividências religiosas e filosóficas 

tradicionais, bem como nos primórdios da ciência. Exprime-se, por exem-

plo, no ponto de vista de que tudo na natureza existe em prol do Homem. 

Na Era Moderna, a oposição a esta tendência tem aumentado. Baruch Espi-

noza (1632-1677) foi um dos primeiros críticos sobre esta mundivisão. 

Antropologia física – Actualmente, a Antropologia física é uma ciência que 

estuda os mecanismos de evolução biológica, a herança genética, a adapta-

bilidade e variabilidade humana, a primatologia e o registo fóssil da evolu-

ção humana. Durante o século XIX enfocou as diferenças físicas entre dife-

rentes etnias, e desenvolveu técnicas de obtenção de dados individuais e mé-

todos estatísticos de transformação dos dados em súmulas que exprimiam as 

propriedades fundamentais dos vários grupos étnicos alvo, dando origem à 

Antropometria. Porém, alguns dos seus ramos iniciais, nomeadamente de 

cariz antropométrico, são actualmente classificados como pseudociências: 

medidas como o índice cefálico eram utilizadas para extrapolar característi-

cas comportamentais, procedimento hoje obsoleto ou com aplicações muito 

limitadas. 

Antropomórfico – Que evoca a forma aparente do ser humano; que evoca a 

forma do corpo humano. 

Antropotécnica – Concepção de sistemas técnicos adaptados às faculdades 

humanas.  

Articulação (segundo Bruno Latour) – Construção do corpo, quando verda-

deiramente afectado/efectuado pelas coisas (os objectos, os outros, etc.) Pa-

ra o corpo se constituir como “corpo articulado” as coisas têm de garantir 

uma aprendizagem (uma afectação/efectuação) construindo assim corpo (ou 

mais corpo) (Latour, 2004).  

Assemblage – Termo utilizado por Blackman (2008) para caracterizar o 

corpo em Bruno Latour: um corpo que se articula com as práticas materiais 

a que está ligado (humanas e não-humanas), processo que o potencia como 
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entidade nunca singular, sempre múltipla, em permanente construção, em 

devir. 

Auto-identidade (self-identity) – O self enquanto reflexivamente entendido 

pelo indivíduo em termos da sua biografia (Guiddens, 1997 [1991]). 

Biomecânica – Ramo da Biologia, ou mais concretamente da Biofísica, que 

estuda as estruturas e funções dos organismos vivos, especialmente o siste-

ma locomotor do corpo humano, utilizando leis e métodos da mecânica. 

Biomimética – Ciência que investiga determinados processos biológicos 

dos seres vivos (soluções orgânicas e estruturais aplicadas pela “natureza” 

aos seus elementos), visando colher dados para aplicação em processos aná-

logos técnicos e industriais (solução de problemas técnicos em estruturas, 

objectos, etc.). Mimese técnica de processos biológicos.  

Biónica – Vid. Biomimética. (Não consideramos suficientemente clara uma 

distinção entre os dois conceitos). 

Biotécnica (segundo Frederick Kiesler) – Teoria e método desenvolvido por 

Kiesler (1890-1965), com base no trabalho de Sir Patrick Gueddes (1854-

1932), que preconizava uma arquitectura e design ambientais, incorporando 

as necessidades humanas em construções e equipamentos flexíveis, para be-

nefício da saúde física e mental (Phillips, 2005). 

Biotecnologia – Tecnologia desenvolvida a partir de conhecimentos de uma 

ou de várias áreas da Biologia para o desenvolvimento de organismos gene-

ticamente modificados, e sua utilização para fins produtivos na agricultura, 

na medicina, etc. 

Cânone – Modelo estrutural a ser seguido na tarefa compositiva, segundo 

uma determinada visão de Arte. Por exemplo, o Doríforo de Policleto (c. 

460/420-410 a.C.) ou o homem vitruviano de Leonardo da Vinci (1452-

1419) podem ser considerados cânones clássicos de proporções do corpo 

humano. Em meados do século V a.C. Policleto escreveu justamente um 

tratado designado Cânone; o Doríforo é a sua materialização escultórica.  
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Carne – Conceito usado por alguns autores para exprimir o organismo vivo 

(não exactamente o “corpo”), e também os seus instintos e pulsões ou as 

suas ligações ao mundo (Miranda, 1998; 2001; 2002a; Miranda & Cruz, 

2002b; Tavares, 2009; 2013). Encontramos em Merleau-Ponty (2000 

[1964]) um sentido um pouco diverso, porém relacionado com as ligações 

do corpo ao mundo (com o “entrelaçamento” do corpo com o mundo). Na 

fenomenologia do autor o corpo é o único meio que possuímos para chegar 

às coisas do mundo, nesse movimento fazendo-se “mundo” (transformando-

se) e fazendo das coisas “carne” (transformando-as). A “carne” é assim o 

que do corpo passa para o mundo, transformando-o. 

Conforto (segundo José Gil) – O “conforto” não é a inércia e a imobilidade, 

mas o prazer da pequena diferença. O “estar com” ou a conivência com       

o espaço-tempo da casa define a imanência do corpo com o espaço da casa. 

A casa-abrigo abriga para o “conforto”, e o conforto significa a integração 

que subordina função e finalidade ao movimento da diferença expressiva 

(Gil, 2008). 

Construção social do corpo – Corpo construído social e culturalmente. 

Aproximação ao corpo pelas Humanísticas e pelas Ciências Sociais que re-

jeita o essencialismo e o reducionismo naturalistas (um corpo meramente 

“natural” ou biológico), i.e. que rejeita um entendimento corporal como 

inevitabilidade não controlável pelo Homem, biológico-fatalista, e assume 

uma construção social ou inscrição cultural. A noção de “construção social 

do corpo” reivindica, portanto, a possibilidade de um controlo humano, re-

metendo para a influência dos processos sociais e culturais na construção da 

corporeidade; o corpo não é só algo da ordem do incontrolável, é igualmen-

te produto da acção e da cultura humana e, consequentemente, é também 

matéria de símbolo – de construção através de símbolos, códigos e sinais, da 

actividade significante, e de práticas discursivas (Le Breton, 2006 [1992]; 

Blackman, 2008). 
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Correalismo – Teoria desenvolvida por Fredrick Kiesler que preconizava 

uma dinâmica de interacção contínua entre os seres humanos e o ambiente 

natural e artificial. 

Corpo biológico – O corpo “natural”; o organismo, que nasce, vive e mor-

re; a carne. 

Corpo carne – Vid. Carne (na acepção de Merleau-Ponty). 

Corpo cultural – Vid. Construção social do corpo. 

Corpo da Terra – O planeta Terra e o conjunto dos seus habitantes, huma-

nos e não-humanos (não somente a ecúmena). 

Corpos disciplinados – Os corpos produzidos pela acção de práticas disci-

plinares exercidas nas instituições das sociedades ocidentais modernas (a 

prisão, o exército, a fábrica, o hospital, a escola), segundo uma difusão “mi-

crofísica” do poder, i.e. realizada através de técnicas meticulosas (horários 

rígidos, temporização de acções, exercício físico, vigilância, fiscalização, 

etc.) e dos seus dispositivos (arquitectónicos, fardamentos, máquinas de gi-

nástica, equipamento escolar, etc.), tal como abordado por Foucault (2000 

[1975]). Apesar dos contornos distintos das sociedades contemporâneas, 

pode dizer-se que continuam a produzir-se corpos disciplinados, ou corpos 

consensuais, corpos modelo, corpos standard, corpos objectificados… 

Corpos dóceis – Vid. Corpos disciplinados. 

Corpo exorbitante – Vid. Corpo satélite. 

Corpo flexível – Paradigma corporal apresentado por Braham & Emmons 

(2002) induzido, sobretudo, pelas actuais práticas de ginástica e respectivos 

equipamentos flexíveis. 

Corpo incompleto – Condição do corpo humano perante a constante de-

pendência de objectos para (sobre)viver no meio ambiente. 
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Corpo íntegro – De acordo com a permanente dependência de objectos pa-

ra a (sobre)vivência (corpo incompleto), a noção de corpo íntegro remete 

uma condição inalcançável do corpo – corpo utópico. 

Corpo intencional – Corpo activo e significante, capaz de transformar as 

coisas do mundo. 

Corpo misturado – Entendimento do corpo segundo Serres (1985): corpo 

que está “entre”, nunca perante as coisas do mundo; que se mistura com es-

sas coisas, excedendo-se, transmutando-se, transcendendo-se permanente-

mente; corpo que ao misturar-se com as coisas se dissemina também nelas; 

corpo híbrido e múltiplo. 

Corpo neo-primitivo – Designação proposta por Branzi (1989 [1985]) para 

caracterizar uma centralidade do corpo que estaria perdida e que foi retoma-

da na nova “ordem” fragmentada das sociedades contemporâneas. Esse cor-

po “recentrado” é caracterizado como um novo “objecto mágico”, como um 

lugar emancipado de potenciamentos físicos e psíquicos, de saúde e bem-

estar, de inscrição de signos, de investimentos (imagens, objectos), de ex-

pressão e de sedução. Numa sociedade de consumo e de comunicação a 

identidade pessoal constrói-se também no corpo e é partilhável com identi-

dades/corpos afins. Através de todos os investimentos em imagens e objec-

tos, o corpo abre-se aos seus ritos (de moda, etc.), é permeável com outros 

corpos e os seus ritos. O corpo “neo-primitivo” de Andrea Branzi (1938-), 

(auto)investido, tornado linguagem, é um lugar de expressão aberto a trocas, 

“neo-tribal” (referencia às subculturas urbanas juvenis). 

Corpo próprio – Corpo como centro das percepções, das experiências e do 

viver no mundo. Segundo Merleau-Ponty (2001 [1945]) o corpo próprio 

mantém continuamente em vida o espectáculo do mundo visível, animando-

o e alimentando-o internamente, formando com ele um sistema. O corpo 

próprio não é assim uma entidade passiva, é também um corpo intencional. 

Corpo satélite – Visão do corpo em Baudrillard (1998 [1990]), no âmbito 

das sociedades contemporâneas de consumo e informação, tornado coisa 
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definitivamente do lado do objecto, regido pela “ordem dos simulacros e da 

hiper-realidade”, na sua atracção a todos os códigos, à moda, às imagens 

veiculadas pelos média, às tecnologias, às práticas de exercício físico, à 

pornografia. Perante a pressão dos simulacros, o corpo é por eles de tal mo-

do invadido, que qualquer possível diferença se esvai; o corpo como que sai 

de si mesmo, exorbita-se, tornando-se num “satélite” ou, segundo as pala-

vras de David Le Breton (1953-), num “acessório da presença”. Esta ten-

dência implica a perda do “corpo próprio”. 

Corpo sem órgãos – Conceito desenvolvido por Deleuze & Guattari (1995 

[1972]; 2007 [1980]) e Deleuze (2011 [1981]) a partir da “declaração de 

guerra aos órgãos” de Artaud (1975 [1948]; 2007 [1947]b). Trata-se de uma 

visão corporal que ultrapassa o organismo, liberta, fluida, libidinal, desejan-

te, criativa, construída. Vid. também Teoria do corpo sem órgãos. 

Corpo significante – Dimensão semiótica do corpo próprio e intencional 

(Eco, 1999 [1997]; Fontanille, 2001); corpo capaz de deixar inscrições e 

prolongamentos mundo (imagens, objectos). 

Corpo social – Rede de relacionamentos sociais entre os indivíduos, insti-

tuições, etc. 

Corpo subjectivo – Dimensão corporal que remete para o modo como per-

cepcionamos, sentimos, deciframos, percebemos e vivenciamos subjectiva-

mente o mundo (as coisas exteriores e o nosso próprio corpo). Lugar onde 

processamos o mundo, através dos sentidos, da percepção, da consciência, 

do pensamento, da memória. 

Corpo vivido – Vid. Corpo próprio. 

Cyborg – Organismo cibernético; ser imaginário ou real, híbrido, constituí-

do por partes orgânicas e por partes mecânicas ou cibernéticas que incre-

mentam as capacidades do corpo. O termo foi  cunhado pelos cientistas 

Manfred E. Clynes (1925-) e Nathan S. Kline (1916-1983) em 1960, para se 

referirem a um ser humano melhorado que poderia sobreviver no espaço 
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sideral. O conceito tem sido apropriado pela ficção literária e cinematográfi-

ca (ficção científica), tanto quanto por teóricos de tecnologia como Haraway 

(1991 [1985]; 1995; 1997) e Gray (1995; 2001). 

Design comportamental – Nível projectual que remete para a utilização de 

um objecto, no sentido performativo, de prazer e de eficácia no uso, segun-

do Norman (2005 [2004]).  

Design humano – Possibilidade de redefinição do “humano”, nomeada-

mente do corpo humano, aplicando metodologias de Design em articulação 

com processos biotecnológicos, engenharia genética, etc. 

Design reflexivo – Nível projectual que remete para o significado pessoal 

de um objecto, i.e. para a imagem-própria que nele podemos ver reflectida, 

para a satisfação que nos pode dar e para as memórias pessoais que pode 

despertar, segundo Norman (2005 [2004]).  

Design visceral – Nível projectual que remete para aparência de um objec-

to, segundo Norman (2005 [2004]). 

Devir – Processo do ser ou o ser “como processo”. Pode mesmo contrapor-

se o devir ao ser, uma vez que o ser pode indiciar um ponto de ordem, jus-

tamente “ser”, enquanto que o devir indica sempre algo “em processo”, em 

permanente transformação. Mas, regra geral, devir designa todos os modos 

do chegar a ser, do ir sendo, do transformar-se, do acontecer, do passar, do 

mover-se, etc. 

Disciplina corporal – Conjunto de práticas impostas ao(s) corpo(s) estuda-

das por Foucault (2000 [1975]), sobretudo nas sociedades modernas ociden-

tais; práticas exercidas em instituições como a prisão, o exército, a fábrica, o 

hospital ou a escola, numa difusão “microfísica” do poder, i.e. realizadas 

através de técnicas meticulosas (horários rígidos, temporização de acções, 

exercício físico, vigilância, fiscalização, etc.) e dos seus dispositivos (arqui-

tectónicos fardamentos, máquinas de ginástica, equipamento escolar, etc.). 

As disciplinas corporais conformam corpos disciplinados ou dóceis. 
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Dobra – Conceito desenvolvido por Deleuze (1988) no seu estudo sobre 

Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716) e o Barroco, Le pli, onde pro-

pôs uma visão “pregueada” para a contemporaneidade: um mundo compos-

to por uma multiplicidade de dobras e redobras (tal como um pregueado 

barroco). O conceito foi apropriado por alguns autores nas áreas de projecto, 

nomeadamente pelo arquitecto Peter Eisenman (1932-). 

Duplo (do corpo) – Simulacro do corpo: um autómato, um robô, um andrói-

de, um replicant, etc. 

Economia política do signo – A economia política na sua dimensão sígni-

ca. Para Jean Baudrillard (1929-2007) o consumo, os média, a produção ar-

tística ou mesmo a produção intelectual e científica, por possuírem sentidos 

(significados), são actividades de manipulação sistemática de signos. Uma 

crítica da economia política do signo foi realizada por este autor (Braudril-

lard 1995 [1972]). 

Engenharia genética – Processo de manipulação dos genes, com o objecti-

vo de introduzir novas características num ser vivo. 

Escatologia – Estudo ou tratado acerca dos excrementos. Referência aos 

temas das fezes, da imundice ou da obscenidade. 

Eugenia – Aplicação racional/artificial das leis da genética à reprodução 

humana, preconizada pelo naturalista Francis Galton (1822-1911), com o 

objectivo de obter melhoria das estirpes, física e mental. Teoria e conjunto 

dos métodos que visam produzir uma selecção nas comunidades humanas, 

melhorando o património genético. Nos casos limite, assume como referen-

cial uma estirpe superior e tende a exterminar todos os seres que não se en-

quadram no perfil pré-definido, pelo que, contraria os princípios básicos da 

biotética e confunde-se com as utopias sociais negativas por ser o seu fun-

damento legitimador primordial. 
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Experiência – Contacto epistémico, geralmente perceptivo, directo, com 

aquilo que se apresenta a uma fonte cognitiva de informações (faculdades 

mentais como a percepção, a memória, a imaginação, a introspecção). 

Fenomenologia – Actualmente, o termo refere-se quase exclusivamente ao 

método e movimento filosófico com origem na obra de Edmund Husserl 

(1859-1938), designando a tentativa de descrever a nossa experiência direc-

tamente, tal como é, separadamente das suas origens e desenvolvimento, 

independentemente de explicações causais que historiadores, antropólogos, 

sociólogos ou psicólogos possam oferecer. Coloca-se “antes” de toda a 

crença e juízo para explorar somente o “dado”. Posteriormente a Husserl, 

Martin Heidegger (1889-1976), Jean-Paul Sartre (1905-1980) e Maurice 

Merleau-Ponty (1908-1961) adoptaram e continuaram a desenvolver o mé-

todo fenomenológico, ainda que não tenham aceite conclusões de Husserl. 

Na presente tese, referimo-nos, fundamentalmente, à fenomenologia de 

Merleau-Ponty. 

Habitus – Sistemas de disposições característicos das diferentes classes e 

fracções de classes sociais, condicionados pelas suas condições de vida e 

organizadores das práticas dos indivíduos, segundo Bourdieu (2010 [1979]). 

Adquirido socialmente no contexto da classe social de origem, o habitus é 

partilhado, está interiorizado e inscrito nos indivíduos, tornando-se inclusi-

vamente visível, corporalmente (Rosales, 2002). 

Hedonismo – Tese que considera o prazer como o maior bem, que só o pra-

zer  tem valor em si. O hedonista orienta todas as acções na busca de obten-

ção de prazer. 

Hermenêutica – Teoria da compreensão e da interpretação; tornar algo in-

teligível. A palavra “hermenêutica” foi cunhada pela primeira vez por 

Johann Conrad Dannhaur (1603-1666) em meados do século XVII. No en-

tanto, pode dizer-se que o conceito é anterior, remetendo, primariamente, 

para a expressão de um pensamento que em Platão (428/427 - 348/347 a.C.) 

viu o seu significado ampliado para a sua explicação ou interpretação. Pos-
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teriormente, além de designar a arte ou a ciência de interpretar as Sagradas 

Escrituras, o termo tem tido importância na filosofia contemporânea, espe-

cialmente através de Wilhelm Dilthey (1833-1911). A partir de Friedrich 

Schleiermacher (1768-1834), alargou-se o campo da hermenêutica à inclu-

são dos textos em geral (não apenas os das Escrituras, do direito e dos clás-

sicos da Antiguidade). O historiador Johann Gustav Droysen (1808-1884), 

tendo em mente sobretudo o conhecimento histórico, salientou que o conhe-

cimento que se obtém pela interpretação é diferente do científico. Esta cli-

vagem ficou estabelecida com Dilthey, que a explicou em termos de um 

contraste entre compreensão e explicação. O nosso conhecimento dos factos 

históricos, sociais e culturais – o domínio das Ciências Humanas ou da Cul-

tura – envolve essencialmente a interpretação. É por isso que é diferente do 

conhecimento que obtemos pela aplicação do método científico nas Ciên-

cias da Natureza. A hermenêutica tem sido encarada, desde então, como 

uma teoria da interpretação de “tudo” o que seja portador de significado: 

não somente os textos mas igualmente a acção humana e as várias caracte-

rísticas da cultura humana e da sociedade. Hans-Georg Gadamer (1900-

2002) é o filósofo decisivo para o desenvolvimento da hermenêutica con-

temporânea. Paul Ricœur (1913-2005) e Gianni Vattimo (1936-), aluno de 

Gadamer, são outros autores fundamentais no jogo da interpretação. 

Heurística – Processo de descoberta, através de procedimento experimen-

tal, por tentativa e erro (coisas, processos, factos, causas, propriedades, etc), 

que gera a formulação de uma hipótese; abdução. 

Híbridos – Alguns “objectos” característicos da contemporaneidade, não 

singulares, de natureza híbrida, de fronteiras indefinidas: embriões congela-

dos, Vírus da Imunodeficiência Humana  (VIH), robôs, etc., segundo Latour 

(1997 [1991]. 

Hiper-realidade – Expressão usada por Jean Baudrillard em diversas obras, 

para exprimir as novas realidades sociais e culturais (características das so-

ciedades de comunicação e informação), configuradas pela invasão genera-

lizada de todos os sistemas abstractos, códigos, mediações, programações e 
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simulações. Perante a sua pressão e veleidade em reconstruir radicalmente 

as coisas, replicando-as à exaustão, o mundo estaria tornar-se “hiper-real”. 

Homem médio – Paradigma corporal que toma as características médias do 

Homem (dimensionais, etc.) como referência única ou absoluta. 

Humanismo – Movimento intelectual e cultural, com origem no ressurgi-

mento dos estudos clássicos em Itália em meados do século XIV que culmi-

na no período designado de Renascimento, que adoptou o ideal do pleno 

desenvolvimento do indivíduo, formulando uma nova concepção de Homem 

como o ser criado à imagem e semelhança de Deus. Não se trata, por isso, 

de uma mundivisão despida de espiritualidade ou “desalmada”, antes da in-

venção de uma nova relação entre o Homem e Deus. A partir do século 

XIX, em particular no mundo anglófono, o termo passou a designar uma 

mundividência não religiosa ou anti-religiosa baseada na crença da capaci-

dade humana para se cultivar e aperfeiçoar, bem como no progresso da hu-

manidade (esta concepção fundamenta-se no iluminismo protestante, que é 

diferente das luzes católicas). Na filosofia francesa contemporânea o termo 

designa um agregado que inclui: i) a concepção do homem como sujeito 

transcendental; ii) a concepção de uma natureza humana essencial que fun-

damenta o pensamento e a acção; iii) a concepção do homem como ser     

autónomo, capaz de se auto-determinar; iv) o pressuposto de que as escolhas 

do individuo podem fazer a diferença numa sociedade ou no curso da histó-

ria; etc. 

Identidade pessoal – Vid. Auto-identidade. 

Identidade social – Sentimento de pertença a determinados grupos ou sub-

grupos sociais. 

Individualismo – A noção de individualismo designa (em Sociologia) duas 

ordens de realidades que não são independentes uma da outra: i) o resultado 

da mutação teórica que, a partir do século XVII, fez do indivíduo o funda-

mento do político e do Estado de direito; ii) o efeito da complexidade cres-

cente das sociedades industriais e da natureza dos laços sociais que daí re-
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sultaram. Referimos a noção de individualismo sobretudo quando abordá-

mos Lipovetsky (1989 [1983]), autor que refere este termo no âmbito das 

sociedades contemporâneas. Gilles Lipovetsky (1944-) vê a emergência de 

um modo de socialização e de individualização inédito, em ruptura com o 

instituído desde o século XVII, decorrente do consumo, da informação e dos 

valores hedonistas a estes ligados, os quais geram uma diversificação e flu-

tuação incomparável de modos de comportamento e de estilos de vida, da 

esfera privada, etc., ou seja uma nova fase na história do individualismo 

ocidental: uma revolução e desestabilização permanente do indivíduo e das 

personalidades – uma segunda revolução individualista. 

Individualização – “Projecto reflexivo” do individuo, na sua senda por 

bem-estar, saúde, satisfação nas relações de trabalho, sucesso, etc. Vid. Pro-

jecto reflexivo. 

Indivíduo – Todo o ser humano sujeito a um processo de socialização, de 

modo a transformar-se em pessoa, gradualmente construindo a sua persona-

lidade. 

Imanência extática – Expressão usada por Sloterdijk (2011 [1998]) para se 

referir ao êxtase, à imensidão e à insondabilidade que caracterizam a nova 

ordem civilizacional mundial a partir da modernidade, com o advento e de-

senvolvimento, à escala planetária, da industrialização, dos média, das tele-

comunicações, das redes de informação, dos mercados, das políticas  de se-

gurança, etc.: uma nova pele tecnológica e mediática global (esférica, do 

tamanho do planeta), imunológica – substitutiva das estruturas protectoras 

baseadas em narrativas teológicas e cosmológicas tradicionais. 

Implante – Objecto ou substância implantada no corpo; prótese interna     

ou intrusiva;  pode ser feito de matéria biológica (órgão, gordura, ...) ou arti-

ficial (titânio, silicone...); quando se refere à inserção de sangue diz-se 

“transfusão” 

Incorporação (embodiment) – Dependendo do contexto o termo pode sig-

nificar: i) vivência incorporada (corporal) do indivíduo; ii) integração ou 
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incorporação de algo na experiência corporal, por exemplo, o facto de usar-

mos objectos na vida diária remete para a experiência de viver e de agir com 

esses objectos no corpo ou como corpo; iii) integração de questões relativas 

ao corpo em domínios do conhecimento, nas disciplinas artísticas e  de pro-

jecto (no Design, na Arquitectura, na Arte), etc. 

Inteligência artificial (I.A.) – Simulação de aspectos da inteligência huma-

na por mecanismos ou software. Ramo da ciência de computação que visa 

simular aspectos da inteligência tais como: aprender com a experiência, in-

ferir a partir de dados incompletos, tomar decisões em condições de incerte-

za, compreender a linguagem falada, etc. 

Learn to be affected – Condição, segundo Latour (2004), para que um cor-

po progressivamente se construa, efectue ou torne “mais corpo”. Para se ser 

corpo, cada vez mais corpo, é necessário que, progressivamente, aprenda-

mos a ser afectados, despertos e dinamizados por mais e mais coisas: pelos 

objectos, pelos outros, etc. 

Ligações – Tudo o que nos une às coisas e aos outros, material ou imateri-

almente, visível ou invisivelmente. O tema das ligações pode ser tomado 

simultaneamente como um fundamento do mundo ocidental (desde a Grécia 

Antiga – por exemplo o mito das Moiras ou Meras, Cloto, Lachesis, Atro-

pos, que teciam e cortavam o fio da vida; na Roma Antiga eram as Parcas, 

Nona, Decima, Morta) – e como uma questão muito presente, constatável, 

por exemplo, nas vastas redes de ligações tecnológicas que circundam o 

mundo. Miranda & Cruz (2002b) constatam que é fundamental uma  pro-

blematização da contemporaneidade a partir do tema das ligações. Tratámos 

o tema remetendo, sobretudo, para as ligações entre o corpo e os objectos. 

Metrologia – Ciência das medições e das suas aplicações na sociedade. 

Mimese – Na acepção comum significa imitação verosímil, por exemplo, de 

um aspecto ou coisa da  natureza. No entanto, o termo mimésis tem um vas-

to lastro teórico, desde os Diálogos de Platão. Desde este filósofo a imitação 

tem saltitado de “algo servil” relativamente à realidade a “reconstrução” lo-
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go “recriação”, o que torna o seu correlato (cópia) num termo que carece de 

desambiguação. 

Multiplicidade – Relativamente à visão múltipla do corpo que propusemos, 

a inspiração vem da noção de “multiplicidade” em Deleuze & Guattari 

(2007 [1980]): a multiplicidade e as ligações deleuzianas exigem um tipo de 

pensamento pragmatista, experimental, um pensamento do “e” antes do “é” 

(da experimentação antes da ontologia); mas a multiplicidade “tem de ser 

feita”, mais do que uma questão de lógica é algo que devemos fazer e 

aprender fazendo (Rajchman, 2002 [2000]). De modo diverso, também 

usámos a expressão “multiplicidade” quando abordámos os corpos em pro-

cesso ou construção, nomeadamente em Serres (1985) e Latour (2004). 

Respectivamente através de processos de mistura/hibridação e de articula-

ção/assemblage, pode dizer-se que as visões dos corpos destes autores são 

“múltiplas” (vid. Articulação, Assemblage, Corpo misturado e Learn to be 

affected). 

Nanotecnologia – Estudo da manipulação da matéria à escala molecular e 

atómica. Visa a construção de novos materiais, estruturas e “micro-

máquinas” a partir das moléculas e átomos. Tem mostrado resultados, por 

exemplo, na produção de semicondutores, nanocompósitos, biomateriais, 

chips, etc. 

Narcisismo – Amor pela própria imagem. Fixação no próprio corpo. O ter-

mo provém do mito grego de Narciso, jovem muito orgulhoso e deslumbra-

do com o seu próprio reflexo, o que conduziu à sua morte.  

Negativos do corpo – Partes dos objectos, nomeadamente as suas superfí-

cies de interface, que testemunham uma origem corporal, mas em negativo, 

como se o corpo constituísse um molde (positivo). Todos os objectos, ao 

serem criados para o corpo, possuem essas “marcas” ou “indícios” corpo-

rais, constituindo registos funcionais, tanto quanto de ordem semiótica. Os 

negativos corporais presentes nos objectos são inscrições, impressões (Fon-

tanille, 2001) ou reversos semióticos do corpo. 
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Objecto – Coisa material apropriada ou transformada pelo Homem; artefac-

to; uma ferramenta ou instrumento, um utensílio, uma peça de vestuário, um 

adorno, uma peça de equipamento, uma máquina, etc. 

Objecto actor – Qualquer coisa mediadora com figuração (uma imagem, 

um artefacto, etc.) que modifica um “estado de coisas”, que provoca dife-

rença e transformação, social, corporal, etc., segundo Latour (2005). 

Objecto intermediário – Objecto que transporta significado ou força sem 

produzir diferença e transformação, social, corporal, etc., segundo Latour 

(2005).  

Objecto mediador – Objecto que traduz, distorce e modifica o significado 

ou os elementos que supostamente transporta, produzindo diferença, provo-

cando transformação, social, corporal, etc.; objecto que age, que modifica 

um “estado de coisas”; segundo Latour (2005). 

Objectos-membros humanos – Designação proposta por Le Corbusier 

(2009 [1925]) para designar os objectos úteis (objets utiles). 

Objectos-sentimento – Designação proposta por Le Corbusier (2009 

[1925]) para designar os objectos de arte. 

Objectos-vida – Vid. Objectos-sentimento. 

Parque humano – Designação utilizada por Sloterdijk (2007 [1999]) para 

se referir à Humanidade e ao conjunto de antropotécnicas que desenvolveu, 

perante a possibilidade futura de uma redefinição da própria “humanidade” 

(das propriedades da espécie) dentro do novo quadro antropotecnológico 

(evolução da biotecnologia, engenharia genética, nanotecnologia, etc.). 

Percentil – Cada um dos pontos que dividem uma distribuição ordenada em 

cem partes. Em Antropometria, tendo em conta uma determinada amostra 

populacional, estatisticamente medida, por exemplo, segundo a estatura 

corporal, o valor médio das medições corresponderá ao percentil 50. Valo-

res mais baixos correspondem necessariamente a percentis mais baixos, e 
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valores mais altos a percentis mais altos. Aos percentis muito baixos e mui-

to altos (por exemplo, percentil 5, 95, etc.) correspondem as medições de 

estaturas extremas dessa população, com percentagens de indivíduos muito 

reduzidas. Em Design de Produto é um desafio escolher os percentis mais 

adequados para trabalhar. Por hipótese, a altura do assento de uma cadeira 

para uma população adulta determina-se geralmente por um percentil baixo 

da mulher (por exemplo o percentil 5), uma vez que desse modo acomodará 

toda a população correspondente a percentis mais elevados, excluindo ape-

nas uma percentagem insignificante de indivíduos (abaixo do percentil 5 da 

mulher).  

Poder – Referiu-se a noção a propósito dos poderes socialmente exercidos 

sobre o corpo nas sociedades modernas, sobretudo segundo Foucault (2000 

[1975]). Tais poderes, segundo aquele autor, difundiam-se sobre os corpos 

através das instituições e dos seus recursos e dispositivos. Esses poderes, 

assim disseminados, eram políticos, militares, sociais. Quanto ao poder do 

próprio corpo, que igualmente abordámos, articula-se com o poder dos indi-

víduos. Neste aspecto, remetemos, de modo lato, para a definição sociológi-

ca mais ampla: em sentido geral, designa a faculdade própria de agir do ser 

humano; num sentido derivado, refere-se à aptidão de um dado actor para 

levar a cabo acções eficazes. No entanto, o poder consiste sempre numa luta 

social entre os actores e grupos de actores (poder do estado, poderes políti-

cos, militares, económicos, etc.) e consiste fundamentalmente em relações 

assimétricas e distribuições desiguais de recursos. 

Pós-humanismo – O termo pode significar: i) uma direcção filosófica que 

critica os pressupostos fundamentais do humanismo renascentista e do seu 

legado; ii) uma direcção cultural que se esforça para ir além de conceitos 

arcaicos de “natureza humana”, numa adaptação constante ao conhecimento 

tecnocientífico contemporâneo. Porém, utilizámos mais o termo no sentido 

de “trans-humanismo”: filosofia, ideologia, movimento emergente que ana-

lisa e incentiva o uso da ciência e da tecnologia, em particular da biotecno-
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logia, da neurotecnologia e da nanotecnologia, para superar limitações hu-

manas: físicas, psicológicas e/ou intelectuais. 

Postura erecta (upright posture) – Culto e paradigma corporal apresentado 

por Braham & Emmons (2002) induzido, sobretudo, pelas práticas de ginás-

tica nas sociedades modernas, e respectivos equipamentos rígidos. 

Prega – Vid. Dobra. 

Projecto reflexivo – No âmbito das as sociedades contemporâneas, é inte-

gração constante, por parte das instituições, dos indivíduos, do self, etc., de 

novos processos de conhecimento e de circulação de informação em múlti-

plos ambientes de acção, constantemente reorganizados e reconstituídos 

(Giddens, 1997 [1991]; 2000 [1990] ). 

Prótese – Em rigor terminológico, uma prótese é um objecto que substitui 

um órgão efectivamente em falta no corpo. Porém, na nossa investigação o 

termo estende-se a todos os objectos, de acordo com o princípio de incom-

pletude permanente do corpo humano: todos os objectos complementam o 

corpo, na sua incessante busca de integralidade (Forty, 1993 [1990]).  

Psico-função – Conceito desenvolvido por Frederick Kiesler, introduzido 

no seu livro Contemporary Art Applied to the Store and Its Display (1930), 

relativo ao efeito psicológico das formas, materiais, cores, etc. na Arquitec-

tura ou no Design. O conceito implica que a função e a eficiência por si 

mesmas não criam “obras de arte”. Psico-função é o que ultrapassa a efici-

ência e pode transformar uma solução funcional em “arte” (Colomina, 

1997). 

Regimes (do corpo) – Modos de comportamento regularizados relevantes 

para a continuidade de traços corporais (Giddens, 1997 [1991]). 

Rizoma – Apesar de ser originário da botânica, o conceito é utilizado na 

acepção de Deleuze & Guattari (2007 [1980]): um rizoma é uma “estrutura” 

conectiva, múltipla e heterogénea, caracterizada, por exemplo, pelo facto de 

qualquer um dos seus pontos poder ser conectado com qualquer outro. É 
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assim diferente das estruturas em árvore ou da raiz que fixam pontos de or-

dem. O cérebro é uma estrutura rizomática e é essa característica que permi-

te o (eventual) estabelecimento de novas ligações, quando as anteriores são 

interrompidas na sequência de lesões.  

Self – Si mesmo. Percepção reflexiva de nós mesmos. Para Giddens (1997 

[1991]) o self é sempre um “projecto reflexivo”, nunca é uma entidade pas-

siva, consistindo esse “projecto” na manutenção de narrativas biográficas 

coerentes, continuamente revistas, no contexto de escolhas múltiplas com 

que os indivíduos se confrontam nas sociedades contemporâneas. 

Semiótica – Estudo das propriedades dos signos, da sua codificação e des-

codificação, etc. A área estudada pela semiótica inclui várias formas de ac-

ção e comunicação – tudo o que for susceptível de interpretação; pode inclu-

ir a comunicação verbal e não verbal: não só a fala e a escrita, mas também 

os gestos, os comportamentos, as crenças, os artefactos, as obras de arte, etc. 

Simbionte – Organismo de uma determinada espécie que vive em simbiose 

com organismos de outra(s) espécie(s). 

Simulação – Processo de duplicação ou replicação de qualquer coisa, de 

modo analógico ou digital. Em Jean Baudrillard (1991 [1981]) a lógica da 

simulação, no âmbito das sociedades de comunicação e informação, confi-

gura um mundo progressivamente “hiper-real” (vid. Hiper-realidade). 

Simulacro – “Objecto” resultante do processo de simulação. Vid. Si-

mulação. 

Sistemas abstractos – Sistemas simbólicos e periciais. 

Sociologia do corpo – A Sociologia do corpo constitui um capítulo da So-

ciologia especialmente dedicado à compreensão da corporeidade humana 

como fenómeno social e cultural, motivo simbólico, objecto de representa-

ções e imaginários. Sugere que as acções que tecem a trama da vida quotidi-

ana, das mais fúteis ou das menos concretas até aquelas que ocorrem na ce-

na pública, envolvem a mediação da corporeidade. Moldado pelo contexto 
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social e cultural em que o actor se insere, o corpo é o vector semântico pelo 

qual a evidência da relação com o mundo é construída: actividades percepti-

vas, mas também expressão dos sentimentos, cerimoniais dos ritos de inte-

racção, conjunto de gestos e mímicas, produção da aparência, jogos subtis 

da sedução, técnicas do corpo, exercícios físicos, relação com a dor, com o 

sofrimento, etc. Antes de qualquer coisa, a existência é corporal. Procurando 

entender esse lugar que constitui o âmago da relação do homem com o 

mundo, a Sociologia está diante de um imenso campo de estudo. Aplicada 

ao corpo, dedica-se ao inventário e à compreensão das lógicas sociais e cul-

turais que envolvem a extensão e os movimentos do homem (Le Breton, 

2006 [1992]). 

Sujeito – Vid. Indivíduo.  

Techne dos corpos – Segundo Nancy (2000 [1992]) o mundo (o cosmos, a 

“natureza”) é a priori um mundo de “técnica”, uma “ecotecnia”, cria cons-

tantemente “corpos”, cria-se enquanto mundo de “corpos”, de proliferação 

de “corpos”, de polimorfia de “corpos”, e os nossos corpos integram-se nes-

se “sistema”, adquirindo hoje, mais do que nunca, mais visivelmente, pres-

sionados por todo o tipo de “técnicas”, esse carácter prolífico e polimorfo. 

Técnicas do corpo – Acções do corpo, gestos, sequências de gestos que têm 

em vista objectivos práticos ou simbólicos determinados (modos de andar, 

correr, nadar, dançar, cumprimentar, namorar, acasalar, repousar, dormir, 

comer, cuidar do próprio corpo, manipular objectos). Os modos como os 

indivíduos utilizam, ou sabem servir-se dos seus corpos, sociedade por soci-

edade e de maneira tradicional (por aprendizagem), segundo Mauss (1974 

[1934]). 

Teoria da incorporação – Teoria sintetizada por Teyssot (2010 [2007]) 

remissível para a presença do corpo na Arte, nomeadamente na Arte con-

temporânea, que demonstra a vulnerabilidade do corpo. 

Teoria das esferas – Teoria sintetizada por Teyssot (2010 [2007]) referente 

a um corpo progressivamente envolvido por “esferas” técnicas (objectos, 
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interfaces, média, redes de comunicação), extensivas ou protectoras, con-

formadoras do meio ambiente artificial. A teoria aponta, num sentido, para 

uma exteriorização e extensividade do corpo (McLuhan, 2001 [1964]) mas, 

no sentido oposto, para a sua imensa fragilidade no centro das “esferas” 

(Sloterdijk, 2011 [1998]). 

Teoria do bodybuilding – Teoria sintetizada por Teyssot (2010 [2007]) que 

remete para a possibilidade (para a ameaça) do corpo tornar-se em coisa pu-

ramente “mecânica”, por via de uma domesticação high-tech excessiva, con-

figurada pelas actuais práticas de ginástica. 

Teoria do corpo sem órgãos – Teoria sintetizada por Teyssot (2010 

[2007]) com origem no pensamento de Deleuze & Guattari (1995 [1972]; 

2007 [1980]) e Deleuze (2011 [1981]). Refere-se a um corpo que ultrapassa 

o conjunto dos órgãos, liberto, libidinal, desejante, incessantemente atraves-

sado por experiências efémeras que dão nascimento a efeitos vitais induzi-

dos: tacto e contacto, sensação e vibração, amaciar e tocar, carícia e fricção, 

prazeres efémeros e satisfações momentâneas, fluxos e descargas.  

Teoria dos cyborgs – Teoria sintetizada por Teyssot (2010 [2007]) escorada 

na figura do cyborg, remissível a autores como Haraway (1991 [1985]; 

1995; 1997), enquanto novo paradigma ou alternativa para o corpo, por via 

da evolução tecnológica que neste se “inscreve” sempre. Nesta teorização, a 

figura central do cyborg remete sempre para trocas, para hibridações, para 

uma indistinção de fronteiras: organismo/máquina, mas também espíri-

to/corpo, animal/humano, público/privado, natureza/cultura, masculi-

no/feminino, primitivo/civilizado, virtual/real. Em Haraway (1991 [1985]) a 

figura do cyborg é convocada como modelo para uma compreensão do cor-

po que ultrapasse a separação entre homem e máquina, implicando um cor-

po transformado, plural e em aberto, num mundo de tecnologias e de todos 

os seus imaginários. A nossa condição será um “devir-cyborg”.  

Teoria dos órgãos sem corpo – Teoria sintetizada por Teyssot (2010 

[2007]) a partir da teoria do corpo sem órgãos, distinta desta mas com ela 
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relacionada, enquanto hipótese de “fragmentação” do corpo. Na teoria dos 

órgãos sem corpo, os órgãos encontram-se libertos e podem ser comerciali-

zados como mercadoria, enxertados em outros organismos ou “corpos”, vi-

vos ou não, sejam biológicos, mecânicos ou computacionais.  

Teoria ecotécnica – Teoria sintetizada por Teyssot (2010 [2007]) funda-

mentalmente remissível a Nancy (2000 [1992]) que, tal como a teoria dos 

cyborgs, do corpo sem órgãos e dos órgãos sem corpo, também pressupõe 

uma diluição de fronteiras: num mundo “ecotécnico” – o nosso mundo –, 

somos, a priori, uma espécie de cyborgs, uma vez que a dimensão técnica 

está sempre presente.  

Teoria prostética – Teoria dos objectos entendidos enquanto próteses (vid. 

Prótese). 

Transcendente – Que vai “além de”; que “sobressai”. Usámos a expressão 

“transcendente” (ou outras afins, “transcendência”, etc.) a propósito do cor-

po, tendo em conta estes sentidos gerais, nomeadamente quando abordámos 

o corpo em Serres (1985) e em Latour (2004). O corpo transcende-se a si 

mesmo, vai além de si mesmo, sobressai, constrói-se, torna-se mais corpo 

quando aberto aos e por influência dos elementos do meio e dos outros. Não 

usámos a expressão em sentido metafísico ou teológico. 

Virtual – Regra geral, quando usámos a expressão “virtual” (ou outras 

afins, “virtualidade, etc.), nomeadamente a propósito do corpo, procurámos 

seguir o seu sentido segundo Lévy (2001 [1998]): o virtual não é o falso, o 

ilusório ou o imaginário, nem é o oposto do real, é aquilo que está em po-

tência criativa, aquilo que abre possibilidades e sentidos; e, segundo a dis-

tinção de Deleuze (2000 [1968]), o possível é um processo de realização e o 

virtual é um processo de actualização, de diferença, divergência e multipli-

cidade. Sintetizando, o virtual é o que está em potência criativa, aberto a 

múltiplas actualizações, a múltiplas possibilidades e a múltiplos sentidos.  
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Um modelo-mapa do corpo – mapa (des)dobrável 
 

Posteriormente à entrega do documento provisório desta tese de doutora-

mento, realizou-se uma infografia – um mapeamento gráfico – que represen-

ta as interpretações corporais tal como sequenciadas no capítulo 5 e as liga-

ções entre si indiciadas pelos textos que configuram o “modelo-mapa” apre-

sentado nesse capítulo (a numeração dos capítulos no presente documento, 

definitivo, é idêntica à do documento provisório). A infografia, elaborada 

como um “mapa” (des)dobrável, tem o intuito de servir de suporte de traba-

lho complementar, para consulta e uso dos designers, dos investigadores ou 

de outros actores na área disciplinar de Design de Produto (docentes, alu-

nos, etc.). Neste “mapa”, relacionou-se a infografia com uma síntese dos 

textos apresentados no capítulo supracitado, com a intenção de facilitar a 

sua leitura em articulação com o disposto na tese. Divulgou-se o referido 

“mapa” durante a sessão de provas públicas de doutoramento, realizada no 

dia 27 de Junho de 2014 na Faculdade de Arquitectura da Universidade de 

Lisboa, o qual anexamos a este documento definitivo em bolsa no verso da 

contracapa. 
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