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“O amor é sempre um desejo, 

Mas não se confunde com o belo: é o desejo do belo. 

É sobretudo o desejo da eternidade [...] 

É a procriação física e também espiritual do belo. 

A beleza é o que o amor procura e não possuiu.”1 

 

 
 

 

 
 

 

 
A beleza, e que um dia o amor possa encontrá-la. 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

                                                   
1 BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, p. 40. 
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 O desenvolvimento de suas habilidades produtivas permite ao Homem a melhoria 

de sua qualidade de vida, criando e produzindo artefactos que lhe facilitem a realização das 

tarefas do seu quotidiano.  

 Mas o desenvolvimento destas técnicas também proporciona ao Homem a evolução 

de um conceito que o console nas realizações destas tarefas, que as deixem menos 

fatigantes psicologicamente, que lhe proporcione um certo sentimento perante um objecto, 

perante a sociedade e seus elementos e mesmo perante o meio ao seu redor. 

 Nesta dissertação será observado como o desenvolvimento da técnica permite o 

desenvolvimento do sentimento estético, influenciando a vida nas dimensões físicas e 

abstractas do Homem. 

 Será analisado a transformação deste sentimento através de diferentes períodos do 

Homem Ocidental, desde o advento do sentimento do belo, no período Neolítico, até à 

sociedade contemporânea com o desenvolvimento dos meios de comunicação. 

 Neste trabalho, intitulado Comunicar e Desenhar o Belo, será analisado o 

nascimento do sentimento do belo e evolução deste conceito dentro da sociedade. A sua 

estrutura principal está divida em 3 capítulos e cada um por sua vez em três parágrafos. 

 No Capítulo 1, intitulado O Nascimento do Belo, será abordado o nascimento do 

belo e o desenvolvimento deste conceito em períodos diferentes da história da humanidade. 

No §-1 A Revolução Neolítica e o Belo trataremos da descoberta do belo no período 

Neolítico e o que essa descoberta influencia na sua organização e estruturação social. No 

§-2 Sentir e Pensar o Belo será analisado o desenvolvimento das técnicas artísticas e o que 
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isso influencia na representação do belo na sociedade grega clássica. No §-3 O 

Renascimento e a Beleza Livre observa-se o reaparecimento dos valores desenvolvido 

pelos gregos na Europa através do movimento conhecido como Renascimento. 

 No Capítulo 2, com o título Produção e Multiplicação é abordado o 

desenvolvimento da Revolução Industrial e a sua influência na determinação do conceito 

de belo. No §-1 Revolução Industrial e Reprodução serão analisados os efeitos que o 

advento da Revolução Industrial causaram no artesão e nos valores de beleza desta época. 

No §-2, Sentido e Homem-massa, fala-se sobre a influência dos meios de produção na 

estruturação da sociedade, criando os requisitos necessários para o aparecimento do 

Homem-massa. No §-3 Recriar e Reproduzir o Belo será analisado o surgir do belo, 

diferente do belo funcional, no seio da sociedade industrial. 

No Capítulo 3, intitulado Informação e Imagem, será analisado o valor abstracto 

do belo na sociedade contemporânea, desde o desenvolvimento deste conceito através dos 

designers e dos publicitários até ao período actual com a evolução dos meios 

comunicativos. No §-1 Diversidade e Beleza é comentado a criação de uma identidade para 

os objectos, as indústrias criam uma marca que personifica as qualidades abstractas da 

empresa. No §-2 Comunicar e Desenhar o Belo será analisado o papel do designer e do 

publicitário na criação de qualidades abstractas nas empresas através do design e da 

comunicação. No §-3 Sentido, Harmonia e Beleza será comentado a transformação que os 

meios de comunicação produzem na concepção do belo no objecto e na sociedade. 
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Capítulo I 

 

O NASCIMENTO DO BELO 
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§ - 1 A Revolução Neolítica e o Belo 
 
 Fala-se neste capítulo da descoberta do belo e do divino pelo Homem, analisando o 

princípio da epopeia humana, quando se dá a necessidade de conquistar algo mais no 

quotidiano do Homem primitivo. Do modo como o mundo era percebido por este Homem 

e o que esses factores em conjunto adicionam de novo no que diz respeito à sua estrutura e 

organização social. 
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 “A terra era informe e vazia. As trevas cobriam o abismo [...] ”2 

 No princípio da sua existência, o Homem percepcionava o meio onde vivia como 

um ambiente hostil. Um lugar escuro e sombrio, onde a incerteza era constante e a luta pela 

sobrevivência era travada a cada momento. 

 Não possuindo conhecimentos concretos de como actuava a natureza nos seus 

diferentes níveis, as acções humanas assemelhavam-se às de uma criatura, impulsionadas 

apenas por seus mais íntimos instintos e pela experiência adquirida com o passar dos 

tempos. 

 O conforto necessário e os momentos de consolo para os constantes estados de 

alerta provinham ou das caças obtidas ou de alimentos encontrados após longos períodos 

de procura, nos quais a incerteza e a possibilidade do fracasso acompanhavam sempre o 

Homem na sua jornada. 

 No princípio de sua epopeia, a espécie humana limitava-se a pequenas tribos 

nómadas, cuja economia era do tipo caçador-recolector, sendo a base de sustento a procura 

constante por alimentos e a caça. 

 Os Homens que compunham essas tribos deslocavam-se constantemente, não 

possuíam um local fixo onde estabeleciam residência, deslocando-se assim em busca de 

novos locais onde pudessem procurar alimento ou seguindo o rasto dos animais que 

pretendiam caçar. 

                                                   
2 Génesis, I, 2. 
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 Pode-se afirmar que eles apenas consumiam aquilo que a natureza lhes oferecia, a 

sua produção era nula, facto de onde provém a denominação de um modo de economia de 

caçador-recoletor. 

 Após um longo período nómada e errático sobre a superfície terrestre, no qual a 

raça humana se espalhou por todas as partes do globo, surge o advento da Revolução 

Neolítica, por volta do ano 10.000 ou 9.000 a.C.  

 Trata-se de uma nova relação entre 

os seres humanos e o planeta terra, a 

Revolução Neolítica transformou a 

humanidade de um conjunto de tribos 

selvagens e caçadoras-recolectoras, numa 

série de sociedades agrícolas relativamente 

independentes. 

 Não sendo mais necessário a 

deslocação constante para a busca de 

alimentos e dos recursos que garantam a sua 

sobrevivência, ele começa a utilizar o seu 

tempo para o desenvolvimento de novas 

técnicas produtivas.  

 O Homem emprega a sua atenção para compreender melhor o mecanismo de 

funcionamento do meio ao seu redor, ampliando os seus conhecimentos sobre  

as transformações da natureza, as fases de vida dos vegetais, a domesticação dos animais, 

etc. 

 Com os conhecimentos adquiridos e a economia de energia proveniente do 

abandono do nomadismo, o Homem começa a empregar os seus recursos e o seu trabalho 

físico na modificação da natureza em função das suas necessidades. 

 Ele emprega o seu labor físico e mental em novas actividades, como a utilização de 

pastagens pelos animais domesticados; no desenvolvimento da agricultura e dos modos de 

plantio; construindo ferramentas que o ajudem a realizar as tarefas do quotidiano ou no 

melhoramento do vestuário, etc. 

 Dessa maneira o Homem inicia uma busca por mais informações, observando a 

natureza ele vai adquirindo conhecimentos que lhe permite melhorar a sua forma de vida 
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no desenvolvimento das actividades existentes. 

“Deus disse: «Faça-se a luz». E a luz foi feita [...] «Haja luzeiros no firmamento 

dos céus para diferenciarem o dia da noite e servirem de sinais, determinando as estações, 

os dias e os anos;» ”3 

Essa luz pode ser entendida aqui como a percepção que dotou o Homem com 

capacidades de analisar as acções, os acontecimentos e o ritmo que o mundo seguia, 

abandonando o seu papel passivo perante o ambiente que o rodeava. 

Tem início um período no qual o Homem assume o seu papel de transformador, no 

qual percebe que pode utilizar as suas habilidades para modificar o mundo, mesmo que por 

enquanto essa modificação se trate de gestos que hoje podem ser considerados muito 

simples, como moldar uma pedra para que esta fique afiada, construir uma cerca para 

conter os animais, ou criar um objecto utilizando o barro como matéria-prima. 

Ele é capaz de perceber os mecanismos que movimentam o mundo, a força por trás 

dos eventos, e inicia uma transformação dessa realidade. 

 Agora, o Homem é capaz de observar o meio que o rodeia com a visão de um 

transformador, aplicando os conhecimentos adquiridos e trabalhando para a sua 

modificação, isto é, para o melhoramento da sua qualidade de vida, explorando e 

transformando os recursos naturais do planeta para a satisfação das suas necessidades.  

 Surge então a sociedade neolítica, que graças à domesticação dos animais e do 

advento da agricultura, o Homem abandona o nomadismo como principal fonte de 

subsistência e organiza-se numa sociedade sedentária. 

 Comporta-se nesse período uma renovação, tanto do ponto de vista tecnológico, 

como do ponto de vista sociológico, o Homem passa de consumidor a produtor, e começa a 

organizar a sua vida de uma maneira diferente. 

 Não se tratam mais de grupos nómadas e erráticos, mas sim de uma sociedade que 

se inicia através da troca de informações e na divisão de tarefas, possibilitando assim a 

especialização e o desenvolvimento de novas técnicas produtivas.  

 Nessas comunidades as tarefas começam a ser divididas duma forma mais 

especializada, enquanto que os homens ficavam responsáveis pela pesca, caça e segurança, 

as mulheres responsabilizavam-se pelas actividades de plantio, colheita e a criação dos 

mais jovens. 

 Aparece então a mão criadora e transformadora do Homem, alterando a realidade à 

                                                   
3 Génesis, I, 3. 
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sua volta para atender às suas principais necessidades. 

  Encontram-se vestígios desse período dos primeiros objectos fabricados pelo 

Homem, criações realizadas devido a observação do meio e a transformação dos materiais 

disponíveis para melhor realizar uma tarefa. 

  Com a abundância de alimento, há um aumento no tempo de lazer dessas 

comunidades, começando assim as actividades de criação, como a cerâmica, a pintura, a 

tecelagem, etc.   

 Os objectos feitos pelo Homem nesse período eram completamente artesanais. Ele 

precisou de modificar e trabalhar os materiais/matéria-prima que tinha a sua disposição 

para obter objectos que pudessem melhorar as suas actividades quotidianas.  

 Como por exemplo, a criação de ferramentas para um trabalho mais eficiente nas 

lavouras, ou a criação de artefactos que o ajudassem na caça ou em outras situações do 

quotidiano.  

 Isso pode ser identificado quando o Homem aprendeu a polir a pedra, e mais tarde 

desenvolveu o arco e a flecha, para melhorar sua eficácia na caça. Também no momento 

em que ele aprendeu a fabricar a cerâmica, como utensílio para armazenar e cozer 

alimentos e no período em que descobriu a técnica da tecelagem das fibras animais e 

vegetais.  

 Com o desenvolvimento da técnica de tecelagem, o Homem compõem o seu 

vestuário de acordo com suas necessidades, compondo diferentes tipos de materiais para 

melhor se adaptar aos diferentes fenómenos climáticos aos quais ele estava submetido ao 

longo de sua vida. 

 No início deste período, os objectos fabricados são muito simples, são produzidos 

artefactos tendo em vista apenas o seu valor utilitário, ou seja, essas criações são motivadas 

somente para melhor desempenhar uma actividade, como a caça, o armazenamento de 

alimentos ou a melhoria do vestuário.  

 Estas melhorias eram realizadas somente ao nível do necessário, tendo em vista 

apenas o aumento da eficácia na execução de uma tarefa, tarefas estas de natureza simples 

e quotidiana, como armazenar água, sementes, se proteger do frio, etc.   

 Depois de inicialmente dominada a técnica da produção de artefactos, ele começa a 

criar as bases para o descobrimento de uma nova dimensão, um mundo onde o simbólico e 

o subjectivo se elevam perante o funcional e o concreto. 

 A partir deste momento, o Homem começou a estabelecer pequenas sociedades, 

desenvolvendo as actividades da criação de animais e a agricultura. Observando melhor a 
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natureza, adquiriram-se conhecimentos que permitiram a estas pequenas tribos a 

transformação do meio em seu favor. Inicia-se então o desenvolvimento de objectos que 

tinham como função melhorar a eficácia destas actividades. Sejam os vasos de cerâmica, 

para o armazenamento de alimentos ou uma lança com ponta de pedra, que permitia 

maiores possibilidades na hora da caça.  

 Após estes avanços tecnológicos, inicia-se o descobrimento de uma nova dimensão 

para o Homem, um lugar onde o abstracto e o imaginário começam a tomar forma e a 

serem fisicamente expressos. O Homem deixa de ser criatura e passa a ser criador, não 

apenas pela junção de objectos, mas cria algo que vai além dos campos físicos e 

pertencentes a essa dimensão. 

 Conforme o autor Domenico de Masi refere, nesse período da história também 

fazem parte da evolução do Homem duas descobertas, que surgem como compensação 

para dois factores existentes na vida da 

humanidade; a descoberta da eternidade, 

como compensação para a morte, e a 

descoberta da beleza, como compensação 

para a dor.4 

 Segundo o autor, foram 

encontradas pontas de flecha em forma 

de amêndoa, usadas no período da Idade 

da Pedra, decoradas com um desenho de 

folhas que se assemelham a folhas de 

louro. Essa é considerada a primeira 

expressão estética do ser humano até hoje 

encontrada. 

 Foi então que, para além de objectos que possuíam uma utilidade determinada, 

como um pote de cerâmica ou uma ponta duma flecha, o ser humano criou uma forma de 

consolo, um símbolo, que pudesse expressar os seus desejos e os seus anseios. 

 Pela primeira vez, para além de empregar semanas de trabalho para esculpir uma 

lâmina, ou seja, um objecto útil, gasta-se dias e dias para decorar a lâmina com um enfeite, 

aplica-lhe trabalho para desenvolver um adorno. 

 “Este trabalho não melhora a eficiência ou a virulência da flecha, porém a 
                                                   
4 Cf. MASI, Domenico de, O Ócio Criativo, 10º Edição, Editora Sextante, Rio de Janeiro, 2000, pp. 27, 28 

e 29. 
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embeleza, sugerem a ideia de que, para conseguir a graça dos deuses, devemos realizar 

algo que seja belo, não de utilidade física, mas com um significado emocional/espiritual. A 

estética é aquela que, mais do que qualquer outra, é responsável pela nossa felicidade.”5 

 Salienta-se que a principal preocupação nesta época era garantir a sobrevivência 

num ambiente hostil, e comparando com a actual sociedade, onde um ideal de beleza vai 

para além do utilitário, o ideal de beleza nos tempos primitivos pode ser resumido a uma 

boa caça ou a mais um dia de sobrevivência, tudo aquilo que permitisse melhorar as suas 

condições. 

 Nos padrões estabelecidos por James Hillman, seria considerado belo aquilo que 

permitisse uma elevação nas condições de vida, e se esses artefactos deixavam os padrões 

existentes num nível mais elevado que o existente anteriormente, logo constata-se que 

existe uma beleza nesse sentido. 6 

 O autor ainda diz que “uma ideia de beleza seja útil, funcional, prática. Demasiadas 

vezes e ao longo de muito tempo, quando as palavras «belo» e «beleza» apareceram, nos 

elevaram para pensamentos elevados; e naturalmente afirmamos que esse estilo alto fosse 

uma função da beleza; que inspira, que nos deixa lembrar das nossas asas, como diria 

Platão, elevando a mente para valores permanentes e para verdades eternas”7.  

 No mesmo período que surgem essas duas formas de consolo, a descoberta do belo 

e da eternidade, desenvolve-se também, paralelamente, um novo aspecto a ser analisado: a 

comunicação. 

 Um dos factores que podem ser constatados aqui como relevantes para essa busca 

em torno do belo e que possibilitou o seu contínuo desenvolvimento, foi a forma como o 

Homem se comunica. Existe uma diferença entre a forma de comunicação existente entre 

os seres humanos e os animais.  

 Segundo o autor Philippe Breton, “É a palavra que torna específico o humano. A 

palavra desdobra-se em três registos constitutivos essenciais: expressão, informação e 

convicção”8 

 Desenvolvendo a maneira como se comunica, palavra que provém do latim 

comunicare, que tem por significado pôr em comum, o Homem inicia uma fase onde as 

futuras inovações e transformações do meio foram impulsionadas pelo desenvolvimento de 
                                                   
5 MASI, Domenico de, O Ócio Criativo, 10º Edição, Editora Sextante, Rio de Janeiro, 2000, pp. 27, 28 e 

29. 
6  Cf. HILLMAN, James, Politica Della Bellezza, Moretti & Vitali, Florença, 1999, p. 85. 
7 HILLMAN, James, Politica Della Bellezza, Moretti & Vitali, Florença, 1999, p. 85. 
8  BRETON, Philippe, A Palavra Manipulada, Editora Caminho, Lisboa, 2001, p. 33. 
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sua comunicação, que permitiu que diferentes pontos de vistas fossem convergindo a um 

objectivo comum. 

 Devido ao sedentarismo, o Homem passa mais tempo a comunicar, e 

consequentemente desenvolve-se novas formas de comunicação. A comunicação evolui de 

pequenos gestos e de mimetismos que o Homem utiliza no dia-a-dia, para uma variedade 

de sons e sinais que lhe permitem expressar o que antes parecia impossível. 

Para além da transmissão de ameaças de perigos e de sinalização de possibilidades 

de caça, com a vivência nas sociedades sedentárias, torna-se imperativo a expressão de 

conceitos complexos, que não podem ser comunicados com simples gestos, ou mesmo 

simples sinais.  

 A palavra torna-se agora um meio de expressão e convencimento. Sendo através da 

palavra que serão decididos o futuro do grupo e de seus recursos, como por exemplo a 

escolha das terras a serem cultivadas, tarefas a serem executadas, aplicação da mão-de-

obra existente, etc. 

 Uma alteração fulcral na vida do Homem foi a passagem de uma vida nómada em 

pequenos grupos errantes para uma nova estrutura social sedentária no qual a expressão 

das suas ideias poderia produzir diferenças significantes dentro do próprio grupo. 

 Torna-se então importante a comunicação para o estabelecimento de prioridades e 

metas a serem atingidas, na transmissão de ideias e de pensamentos. 

 Tem-se em conta que o indivíduo está agora integrado num espaço comunitário, no 

qual o seu comportamento e as suas acções vão influenciar directamente a qualidade de 

vida de toda a sociedade. 

 A comunicação entre os seres humanos possui uma diferença significante entre 

aquela realizada pelos outros animais, sendo que segundo o autor Philippe Breton, o 

animal informa, mas essa informação, é um sinal permutado no interior da espécie, e esta é 

também capaz de tratar outros sinais provenientes do ambiente, ou seja, o animal é capaz 

de perceber as modificações do meio ao seu redor. 

 Esta capacidade de tratar a informação não se transcende, porém, a si própria. Ele 

compreende o que se passa ao seu redor, mas tem como sempre o seu ser como o centro do 

seu “universo”, da sua realidade, o animal não consegue analisar os acontecimentos nos 

quais ele não esteja inserido.9 Enquanto que o Homem é capaz de analisar os 

acontecimentos sem que para isso esteja no centro da questão, a sua capacidade de 

                                                   
9 Cf. BRETON, Philippe, A Palavra Manipulada, Editora Caminho, Lisboa, 2001, p. 33. 
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informação transcende-se além de si próprio.  

 Esta capacidade de análise dos eventos, sem que para isto o Homem esteja inserido 

na dimensão do acontecimento, torna-o capaz, por exemplo, de estudar os acontecimentos 

da natureza e pensá-los como eles afectam as outras espécies existentes, informação que é 

de grande valia para o início da sociedade agrícola com o desenvolvimento da agricultura. 

 Como recorda Georges Gusdorf, “o animal não conhece o signo, mas apenas o 

sinal, isto é, a reacção condicional a uma situação reconhecida na sua forma global mas 

não analisada nos seus pormenores.  

 O seu comportamento visa a adaptação a uma presença concreta à qual ele adere 

pelas suas necessidades, pelas suas tendências despertas – que são, para ele, os únicos 

números, os únicos elementos de inelegibilidade oferecidos por um acontecimento que ele 

não domina, mas no qual participa”. 10  

 E apenas depois do surgimento da palavra, e uma evolução nesse processo 

comunicativo, começa-se a descoberta de novos conceitos e o desenvolvimento da 

dimensão percebida pelo Homem, como por exemplo o conhecimento concreto das 

estações climáticas e dentre elas, qual era a mais adequada para a época de plantio, 

colheita, etc. 

 Com a capacidade de criar artefactos específicos para cada acção e com o 

desenvolvimento da comunicação, que permiti ao Homem expressar conceitos mais 

complexos, facto que não acontecia com o estilo de vida nómada, ele passa a conectar a 

dimensão física e a dimensão abstracta. 

 Mesmo as instituições criadas pelo Homem possuem a função de comunicar algo, 

no dizer de Isaiah Berlin, as instituições humanas estão moldadas por um esforço de 

comunicação, para expressar-se e para criar uma estrutura comum que responda pelas suas 

crenças, esperanças, desejos, medos e fantasias.11 

 Com o desenvolvimento da comunicação, surge então a necessidade do 

convencimento num sentido mais amplo, como se refere Philippe Brenton, “Consiste tanto 

em «convencer» – numa acepção ampla desta palavra – o ambiente material a submeter-se 

a um projecto formulado a seu respeito (talhar um osso em ponta de frecha, ou em forma 

de agulha para coser...) como em convencer outra pessoa a partilhar de uma opinião ou a 

aderir a um comportamento”12. 

                                                   
10 BRETON, Philippe, A Palavra Manipulada, Editora Caminho, Lisboa, 2001, p. 33. 
11 Cf. BERLIN, Isaiah, El Poder de Las Ideias, Espasa Calpe, Madrid, 2000, p. 104. 
12  BERLIN, Isaiah, El Poder de Las Ideias, Espasa Calpe, Madrid, 2000, p. 34 
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 E é através do convencimento, que o Homem iniciará a sua apoteose da 

transformação e alteração de sua realidade, seja ela física, emocional ou espiritual.  

 Utilizando a palavra, transformada em três tipos de registros; expressão, informação 

e convicção, e com a consequente vida em sociedade, as informações começam a fluir de 

uma maneira nunca antes vista.13 

 Isso permitiu que a troca de conhecimentos impulsionasse o Homem a melhorar 

sistematicamente o seu modo de vida, construindo cada vez novos tipos de artefactos que 

embelezassem cada vez mais a sua realidade. 

 Porque para além de criarem um objecto com uma funcionalidade específica, com a 

descoberta do belo surge no Homem uma necessidade de expressar esse sentimento de 

beleza para o grupo, seja ou pela sua materialização, no caso de uma pintura, ou pela 

palavra, onde será necessário convencer aqueles sobre esse sentimento. 

                                                   
13 Cf. BRETON, Philippe, A Palavra Manipulada, Editora Caminho, Lisboa, 2001, p. 33. 
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§ - 2 Sentir e Pensar o Belo 
 
 Sentir e pensar o belo diz respeito à evolução do conceito de beleza e da sua 

respectiva representação na civilização grega clássica. Abordando o que os filósofos  

e poetas deste período consideravam como belo, nota-se também que o desenvolvimento 

das técnicas artísticas proporcionou algo mais do que uma representação fiel da realidade.  
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 As marcas de mãos humanas que os caçadores da Pré-História deixavam impressas 

como forma de demarcação territorial, são consideradas como os primeiros símbolos e 

sinais utilizados para manifestar uma mensagem. 

 Estes são os primeiros vestígios de que se tem registo de uma intencionalidade de 

comunicação, na qual o Homem utiliza um meio externo para registar a sua mensagem. 

 Essas mãos humanas impressas são seguidas por desenhos e gravações que 

reproduzem os animais e os seus encontros com o Homem. Esses desenhos ascendem de 

uma finalidade territorial para uma intencionalidade mágica, com o objectivo de exercer 

algum poder sobre os animais no momento da caça. 

 Observa-se que esses desenhos foram realizados com a esperança de conseguir um 

certo auxílio na caça, pois supostamente essas reproduções dos animais proporcionavam 

poderes mágicos aos Homens sobre a caça.14 

 Analisando os testemunhos históricos ainda conservados dessa época, é possível 

constatar que neste período já existia uma preocupação no que diz respeito às cores, às 

formas e ao volume das representações. Os artistas obedeciam a certas concepções para 

reproduzirem representações animais, humanas ou simbólicas.15 

 Para além de possuir uma finalidade específica, como a demarcação territorial, 

pode ser possível verificar que existe uma certa preocupação em ilustrar qualquer ideia do 

belo. Nas palavras de Raymond Bayer, “A criação duma qualquer obra de arte supõe 

sempre uma certa direcção das sinergias do homem” .16 

 O Homem começou o aperfeiçoamento de seu estilo de vida através da criação de 

artefactos, como os utensílios ou as armas, procurando uma melhoria num aspecto útil, no 

                                                   
14 Cf. BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, p. 18. 
15 Cf. BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, p. 17. 
16 BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, p. 15. 
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âmbito da funcionalidade. Num período idêntico, o aperfeiçoamento do espírito humano 

inicia-se quando este desenvolve técnicas que lhe permitam expressar os seus pensamentos 

e as suas crenças. 

 Na arte Pré-Histórica não há uma imaginação criativa ou produtiva, o artista 

pretende representar aquilo que ele presencia, as cenas quotidianas. Estas representações 

têm como protagonismo os seus semelhantes e os animais, tendo em consideração especial 

o acto da caça, a sua principal fonte de sustento.17 

 

 Devido aos meios rústicos e pouco desenvolvidos, as criações possuem desenhos 

muito simples. Estas representações podem ser interpretadas como um simbolismo, mas 

analisadas ao pormenor, tratam-se na verdade de um realismo puro. 

 Esse realismo deve-se ao facto das populações primitivas serem sensorialmente 

mais desenvolvidas, acreditando unicamente naquilo que viam e conheciam. Devido a 

esses factores, a origem desse tipo de arte reside nas faculdades da memória, do 

mimetismo e da conjunção dos sentidos.  

 Sabendo que o Homem pré-histórico só acreditava naquilo que ele podia sentir, 

pode-se dizer que esse tipo de expressão artística é uma tentativa de exteriorizar a junção 

dessas experiências e sentimentos numa única mensagem. Esta é uma representação do que 

se encontra no imaginário desse Homem. 

 Essa representação artística está composta por um desejo, o de poder manipular a 

realidade segundo a sua necessidade. Dessa forma o Homem conquista duas maneiras de 

alterar a sua realidade, a primeira consiste na criação de um artefacto como um recurso 

físico, enquanto que a segunda consiste na elaboração de um desenho, ao qual o Homem 

atribuiu um significado místico. 

 Um dos pontos que cabe ressaltar sobre essa manifestação artística é a sua 

                                                   
17 Cf. BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, p. 22. 
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preocupação com a simetria. Uma vez que a natureza não é simétrica, a explicação para 

essa qualidade artística pode surgir da consciência que o Homem possuiu da simetria do 

seu corpo.18 

 Essa manifestação artística parte do íntimo do Homem, da essência do seu ser que 

se manifesta num símbolo ou num sinal. Sendo possível que na exteriorização dessa 

mensagem ela acabe por sofrer uma influência da forma humana. 

 Uma busca pelo simétrico e pela harmonia são alguns dos fundamentos que 

permitiram o desenvolvimento da arte e das suas manifestações em dois períodos distintos 

na história da humanidade: a civilização grega Clássica e o Renascimento. 

 Avançando assim na linha do tempo, chega-se à cultura grega, um povo que no 

início do segundo milénio antes de Cristo se estabeleceu em diferentes localidades 

distribuídas no seio do mar Mediterrâneo. 

 A identidade do povo heleno edificou-se sobre as obras de dois grandes poetas do 

período arcaico da história Grega, Hesíodo e Homero. Estes são considerados os primeiros 

poetas europeus que se tem conhecimento. 

 Esses poetas viveram num período onde as acções humanas eram influenciadas pela 

mitologia e pela crença em grandiosos deuses. Estes deuses habitavam o Olimpo e regiam 

a vida dos mortais de acordo com os seus caprichos. 

 Hesíodo nos seus poemas canta sobre a beleza exterior, onde aquilo que é belo salta 

aos olhos por causa da sua harmonia. Sendo ele um dos primeiros a entrevir a relação entre 

o belo e o bem. Esse poeta que teve uma formação agrícola, associa a beleza a elementos 

vitais do povo grego, como a água e o mar, além de ser um dos primeiros a adaptar o belo a 

uma manifestação humana, neste caso a mulher.19
  

 “Hesíodo entreviu igualmente uma das diferenças mais absolutas entre a beleza e o 

bem: o útil e o imediato. Toda a ideia de utilidade pressupõe um meio (um objecto) e um 

fim, logo dois elementos. A beleza não supõe estes dois elementos; é um acto único, total e 

global.”20 

 Em Homero não existe essa ligação entre o belo e o útil. Para ele a beleza está 

associada a harmonia estabelecida entre os Homens e os seres, onde a fonte de beleza é a 

natureza e o que é belo, acima de tudo é a beleza líquida, o mar, as fontes e as flores.21 

                                                   
18 Cf. BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, p. 16. 
19  Cf. BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, pp. 26 e 27. 
20  BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, p. 27. 
21  Cf. BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, pp. 27, 28 e 29. 
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 “O que é belo é o que aparece aos olhos; as terras belas não são belas por causa da 

estrumação ou da sementeira, mas por causa da cor das searas.”22 

 Raymond Bayer classifica o método de Hesíodo e Homero como sendo mitológico-

poético, pois estes fizeram parte de um período da história grega compreendida entre o 

mitológico e o metafísico.23 

 Compreendidos num período entre a fé e o racional, entre o místico e o lógico, 

esses dois poetas elaboraram obras, cuja beleza de suas narrativas serviu como inspiração e 

base de instrução para as gerações futuras. 

 Durante mais de mil anos de civilização os gregos elaboraram valores e formas 

artísticas que acabaram por fundamentar a estética do Ocidente. Sendo que em muitos dos 

casos esses contributos encontram-se ainda hoje insuperáveis. 

 Muitos desses contributos floresceram, em especial, durante o Século VI, onde uma 

intensa actividade intelectual se 

desenvolveu em campos variados, como o 

direito, a moral e a ciência, e 

particularmente nas artes, nos campos da 

escultura, da pintura e da arquitectura. 

 A antiguidade Clássica não fez 

mais que desenvolver e aperfeiçoar os 

tipos de arquitectura, de escultura e de 

poesia que foram criadas nesta época. Até 

o Século XVIII a ciência dos países da 

Europa ocidental fundava-se em grande 

parte, nos princípios formulados pelos 

físicos jónios. 

 No Egipto e na Babilónia os 

astrónomos, os arquitectos e os escultores 

limitavam-se a postos públicos, ao serviço da organização do poder existente, cuja única 

motivação era a de conformar as suas actividades com as regras estabelecidas. Enquanto 

que na Grécia estes eruditos encontraram um ambiente que lhes permitia trabalhar sem 

coacção de qualquer espécie. 

 Assim estes eruditos acabam por adquirir uma posição de destaque dentro da 
                                                   
22  BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, p. 28. 
23 Cf. BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, p. 26. 
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comunidade, tornando-se mais do que artistas, mas símbolos de desenvolvimento 

intelectual e artístico. Com plena liberdade para desenvolverem as suas obras, elas tornam-

se um conjunto de representações artísticas e curiosidades científicas temperadas com 

traços da individualidade do artista. 

 “O mundo se transforma num conjunto de fenómenos, ora encarados como 

potenciais perigos, e ora como situações proveitosas das quais se devem esconjurar umas e 

utilizar outras em objectos de estudo desinteressados.”24 

 Os gregos romperam os rígidos tabus do primitivo estilo oriental. Eles 

empreenderam uma viagem de descoberta, com o fim de acrescentarem às imagens 

tradicionais do mundo uma quantidade cada vez maior de características obtidas através da 

técnica e da observação.  

 “Mas as obras deles nunca se parecem com espelhos onde se reflectem todos os 

recantos, ainda que mais insólitos, da natureza. Elas ostentam sempre o cunho do intelecto 

que as criou.” 25 

 A organização da sociedade em classes permite ao artista uma responsabilidade 

perante as suas obras, da mesma maneira que um artesão possui a responsabilidade do 

objecto. Isso fez com que neste período a mente passasse a ser o guia desses artistas, que 

através da ordem e da medida procuram alcançar uma harmonia numa obra realizada.  

 Acresce o número de pessoas que se começam a interessar pelo trabalho deles 

como obras de arte, e não apenas pelas suas funções religiosas ou políticas. O público 

começa a comparar os méritos das várias escolas de artes, como os seus diferentes 

métodos, estilos e tradições provenientes dos mestres de cidades. 

 A comparação e a competição entre as escolas servem de incentivo aos artistas para 

esforços maiores em busca do reconhecimento. Permitindo assim que a arte grega atinja 

uma variedade de estilos, cujo esplendor ainda hoje é admirado. 

 O estilo artístico grego nasceu da sabedoria herdada dos egípcios e do empenho dos 

seus artistas na preocupação com os padrões geométricos. Facto que permitiu a 

representação do corpo humano em qualquer posição ou movimento. 

 Os avanços técnicos dos artistas gregos permitiram que as suas obras se 

transformassem em meios de representações físicas notáveis do corpo humano. Para além 

disso, serviam como um instrumento para uma reflexão sobre a vida interior das figuras 

                                                   
24 HATZFELD, Jean, História da Grécia Antiga, 2º Edição, Publicações Europa-América, Sintra, 1977, pp. 

106 e 107. 
25 GOMBRICH, Ernst H., A História da Arte, 3º Edição, Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1983, p. 79. 
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representadas. 

 Assim estes artistas começam a dominar um modo de transmitirem sentimentos 

através das suas obras, convertendo-as num meio para as pessoas visualizarem a alma 

dessas figuras, expressando assim a sua espiritualidade, as suas paixões e os seus 

sentimentos, abandonando a sua utilidade anterior, de simples representação da natureza e 

da história. 

 Uma busca pelo aperfeiçoamento das técnicas é também uma busca pela perfeição 

no que diz respeito à produtividade artística. Uma procura que, além do desenvolvimento 

de técnicas reprodutivas, vai também tornar-se um meio para a expressão de emoções e de 

sentimentos. 

 Ultrapassando o desenvolvimento das formas finais das suas obras de arte, e 

sabendo que estas, além de uma reprodução da realidade, expressam sentimentos ao tentar 

ilustrar um ideal do belo, a civilização grega acabou por criar os conceitos básicos de uma 

ciência destinada à reflexão sobre a arte. 

 Faz-se aqui então uma analogia entre o nome dessa ciência e o nome de uma flor, 

que por si só é uma obra de arte da natureza, e que o seu simples contemplar pode 

despertar-nos os mais belos sentimentos.  

 Quando se dá o encontro com uma espécie de flor até então desconhecida, existem 

certos procedimentos a serem tomados para determinar o seu nome. Para facilitar o 

trabalho dos pesquisadores nesse campo, criou-se um sistema para a definição desse nome, 

conhecido por nomenclatura binomial.  

Através desse sistema, é possível determinar o nome da nova espécie, agrupando-a 

então perto de outras espécies que possuam características similares. Assim, pela lógica e 

pela razão é dado um nome científico para esta flor descoberta. 

Além desse nome científico, essa descoberta acaba por receber nomes variados em 

diferentes locais do mundo, de forma que, adaptado à cultura desses lugares esse nome 

consiga transmitir à população em geral a que tipo de flor se refere. 

Na verdade, o nome dessa flor condiciona e é de certa forma condicionado pela 

percepção que a população tem da mesma. O seu nome não só reflecte uma determinada 

percepção do senso comum, como também influi nele. 

Sendo assim, concluiu-se que um belo nome poderá influenciar de forma positiva 

na percepção desta flor. Por exemplo, ao entrar em contacto com o nome de uma flor que 

nunca foi por nós visualizada, se este nos despertar um sentido de beleza, estaremos mais 

predispostos a percepcionar esta flor como bela.  
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Um belo nome pode ser uma forma de chegar às mais íntimas e inconscientes 

estruturas do ser humano, comunicando com estas, inscrevendo-se no mesmo discurso, e 

evocando os mundos e os sentimentos mais ambíguos e mais poderosos que habitam a 

essência do Homem. Por esta razão um nome belo ajuda a conquistar uma percepção, uma 

ideia ou mesmo uma sensação bela. 

Utiliza-se o termo Estética no que diz respeito à reflexão sobre a arte, palavra 

proveniente de Esthetica, que em grego é o mundo das sensações que se opõe à lógica. 

Esta foi considerada por Baumgarten (1714-1762) como a ciência do belo, «a irmã mais 

nova da lógica» na qual o seu fim é estabelecer o que é a beleza. 26 

A estética num sentido inteiramente estrito é considerada como um apreciável 

sentimento. Nele estuda-se o sentimento estético, o belo e a arte, como se estes fossem os 

principais causadores da estética, porém não implica que esses três assuntos se unam numa 

disciplina só, apesar de possuírem temas 

semelhantes.  

As predisposições que o Homem 

revela para produzir, mas também para 

valorizar em termos emotivos os objectos e 

as situações, constituem o que designamos 

por atitude estética. 

Na Grécia clássica encontram-se 

tratados de grandes filósofos que investiram 

o seu tempo na elaboração de estudos, que 

contribuíram para fundamentar uma ciência 

sobre a beleza, cuja reflexão estética estava 

centrada sobre as manifestações do belo 

natural e o belo artístico.  

Dentre eles, Platão (427 a 348 a.C.) realizou obras notáveis sobre a problemática do 

belo. Os seus trabalhos realizados no campo da metafísica são sustentados como obras que 

na sua essência são uma estética em si. 

 Influenciado pelo conceito de alma-harmonia de Pitágoras (nascido entre 580 e 570 

a.C.), que coloca em preferência as relações quantitativas das coisas em detrimento das 

relações qualitativas. Procurando uma medida e uma harmonia nas coisas, acreditando 

                                                   
26 Cf. BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, pp.13 e 178. 
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assim que o belo consiste na combinação harmoniosa de elementos variados e 

discordantes.27 

 Através desses elementos, era possível constatar se esta coisa possuía uma razão 

para a qual existia um pensamento. Um sinal de inteligência e de vida que acabavam por 

nos remeter para o seu lado sensível. 

 Platão teoriza que o belo é autónomo na sua essência e no seu fim, sendo o belo 

formado pelas ideias, que através dos sentidos podemos verificar. Para tanto que o filósofo 

coloca em preferência o ouvido e a vista, os dois únicos sentidos que dão sensações que 

podem ser mensuradas e analisadas. 

 Esses sentidos possuem um elemento inteligível, e toda a teoria metafísica das artes 

escrita por Platão está fundada num elemento de prazer e num elemento de ordem. 

 Desse modo, a Ideia está situada numa estética hierárquica, que é atingida pelo 

observador através de uma utilização suprema do intelectual, seguida de uma intuição da 

inteligência que o leva ao domínio da estética.28 

 Platão procurou realizar um trabalho, cuja preocupação não se tratava de uma busca 

pelas coisas belas, mas sim procurar a qualidade desse belo. Focando-se em «dizer o que é 

belo, e não o que é o belo»29, pois este trata-se apenas de um objecto, e o que importa é a 

forma como ele comunica o seu próprio carácter. 

 Observa-se que o belo torna-se um objecto de curiosidade por ser uma obra 

sensível, despertando o interesse de quem o observa. Enquanto que a arte é um meio de 

divulgação de mensagens, podendo essas serem belas, sendo então a arte e o belo 

causadores de sentimento estético. 

 Para Platão, a realidade trata-se de uma cópia imperfeita do mundo das Ideias, e o 

que importa conhecer são as Ideias, o original daquilo que temos contacto na nossa 

realidade. Por isso fala-se de uma metafísica da estética, que apenas com a intuição se 

aprende, tendo em vista que a essência das coisas não está neste mundo.30 

 Conclui-se que Platão afirma que a beleza de algo, não passa de uma cópia da 

verdadeira beleza. Sendo que esta não pertence a este mundo, ela é captada pelos artistas 

noutra dimensão da realidade.  

 A criação artística trata-se de uma descoberta ou de um reencontro com a beleza 

                                                   
27 Cf. BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, p. 32. 
28 Cf. BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, p. 37. 
29 Cf. BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, p. 38. 
30 Cf. BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, p. 47. 



I – § – 2 Sentir e Pensar o Belo 

 

 28

original que trazemos  escondida dentro de nós. Na arte nada se cria de novo, mas apenas 

se dá  forma a modelos pré-existentes na mente dos artistas, que por sua vez os captam do 

mundo Ideal. 

 Já Aristóteles (384-322 a.C.) introduz o conceito de que as produções artísticas se 

situam na fronteira entre o imaginário e a imitação da realidade. Onde a Ideia de que fala 

Platão não possui existência em si, sendo ela abstraída por nós. Por isso ele é considerado 

um lógico da estética.31 

 O que importa para Aristóteles é a realidade, e para conhecê-la é preciso  

reduzi-la às suas causas. E a causa que é relevante para este trabalho trata-se da causa final 

ou teológica, que representa o objectivo da obra, a sua natureza verdadeira.  

 O analisar do belo trata-se de um desafio, não se pode explicá-lo, mas sim ajustar-

se a ele. O que leva a criação de significados que ajudem no esforço de vê-lo e de pensá-lo.  

 Aristóteles defende que o belo é uma criação humana, e resulta de um perfeito 

equilíbrio de uma série de elementos. Conceito este sintetizado nas palavras de Raymond 

Bayer sobre o filósofo, “A beleza é a razão em leis.”32 

 Aristóteles fez da plenitude do saber, a felicidade e fim último do Homem. Ele 

retomou doutrinas de Platão, ampliou-as e reformulou num aspecto importante, o absoluto. 

Platão situava o absoluto num mundo transcendente, Aristóteles trouxe-o para a iminência 

dos objectos, e assim também o belo, e situou-o como propriedade do ser destes objectos, 

considerando que a arte é técnica e o belo é metafísico. 33 

 Sabendo que o Homem é razão, mas também emoção, compreende-se que o meio 

envolve e desperta nele certas emoções. É então que alguns artistas procuram expressar 

estas emoções através das suas obras.  

 Dando a essas obras o poder de despertarem nas pessoas os mais diferentes tipos de 

emoções. Criando uma forma com a qual os sentimentos mais íntimos da alma se revelam 

perante a sua presença. Podendo esses sentimentos serem desde o prazer ou a tristeza, o 

agrado ou o desagrado, a beleza ou a fealdade, etc. 

 

                                                   
31 Cf. BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, p. 47. 
32 BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, p. 52. 
33 Cf. BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, p. 48. 
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§ - 3 O Renascimento e a Beleza Livre 
 

 A tomada de Constantinopla pelos turcos foi um evento que deu origem a um dos 

grandes períodos da evolução artística. Fala-se neste capítulo do espírito do Renascimento 

e da consequente libertação do espírito do Homem no campo das artes. Analisa-se também 

a elevação do indivíduo nos campos criativos e a valorização do artista através das suas 

obras de arte. 
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 O império Bizantino nos seus mais de 1000 anos de história, foi formado por várias 

nações da Eurásia. Séculos de convivência sobre um mesmo poder central acabaram por 

formar uma região inter-cultural, cuja população se constituía por uma síntese de 

componentes latinos, gregos, orientais e cristãos. 

 Este império fez frente à expansão muçulmana, e os seus esforços de defesa 

contribuíram para a preservação de grande parte dos conhecimentos do mundo antigo. No 

seio cultural do império Bizantino desenvolvem-se as condições para a conservação da 

herança que a cultura helénica havia deixado. 

 O império Bizantino, herdeiro da tradição helenística e romana, possuía como 

capital a cidade cosmopolita de Constantinopla. Esta cidade foi erguida sobre o local da 

antiga Bizâncio, colónia fundada pelos gregos por volta de 675 a.C., onde possuía uma 

posição privilegiada por estar situada num verdadeiro entreposto comercial entre o 

Ocidente e o Oriente, entre os mares de Mármara, Negro e Egeu. 

 Por estar situada num importante entreposto comercial, nesta cidade estabeleceram-

se grandiosos eruditos. Estes desenvolveram estudos em diferentes matérias, como a 

gramática e a retórica grega e latina, a filosofia e o direito.  

 Da queda de um império cosmopolita e milenar reside um dos factores que permite 

o advento de um período aúreo para a evolução da cultura europeia, na qual nenhum saber 

era estranho e o Homem começa a questionar-se sobre as limitações impostas por uma 

teologia autoritária, centrista e retrógrada. 

Em meados do século XIV, quando o império Bizantino enfrenta o seu declínio 

perante os constantes ataques dos Turcos, as imponentes cidades italianas começaram a 

acolher os eruditos em sabedoria grega que dali fugiam. 
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Começa a surgir em Itália um interesse pelas raízes gregas da cultura europeia. Este 

interesse incentivou a criação de academias inspiradas nos moldes da Academia de Platão, 

tarefa realizada pelos sábios que fugiram de Constantinopla levando consigo na bagagem 

os estudos clássicos de uma época recheada de saber. 

Com o desenvolvimento da imprensa, aumentou as oportunidades de acesso ao 

conhecimento que esses sábios trouxeram para Itália. Facto que ampliou o alcance da 

semente da cultura grega, que encontrava em terras italianas um terreno fértil para ser 

cultivado, as poderosas e influentes cidades-estado. 

Fomentadas pelo comércio proveniente das cruzadas, surge uma classe comerciante 

que passa a acumular riquezas através do sucesso das expedições comerciais. Esta classe 

aumenta o seu poderio dentro das cidades-estado permitindo que estas suplantem os 

antigos senhores feudais. 

Com a decadência do feudalismo, existe um declínio na autoridade da igreja e dos 

senhores feudais. Isto fez com que a população emigrasse para as crescentes zonas 

urbanas, aumentando assim a concentração populacional das cidades. 

Cidades como Veneza, Milão e Florença tornaram-se sedes de grandes dinastias de 

ricos comerciantes. Estes comerciantes, devido à acumulação de riqueza, começaram por 

incentivar as produções artísticas e o desenvolvimento intelectual.  

Um vento de saber oriundo do oriente retirou a poeira que se encontrava sobre a 

consciência do Homem e a sua capacidade de grandeza. Este saber abalou os antigos 

sistemas de poder e permitiu que uma nova aurora despertasse sobre a condição humana. 

O período conhecido como Renascimento permitiu que os Homens desafiassem as 

ideias predominantes, sejam quais forem os seus campos de actuação. Este desafio permite 

que eles iniciem uma busca por conhecimentos. Despertando assim um mundo repleto de 

alegria e de cores, e redescobrindo a beleza que se encontra na natureza e no ser humano. 

O que caracterizou os Homens do Renascimento foi a capacidade como 

enfrentaram a concepção do mundo existente e as suas autoridades. Estas autoridades 

afirmavam e impunham teorias desfasadas, cuja única função era a manutenção da 

estrutura de poder vigente.  

Novas ideias surgiram e permitiram ao Homem afirmar-se como criador de beleza e 

um instrumento de realizações belas. Estas novas ideias deixam para trás um conceito de 

pecado e de enclausuramento a que estavam confinados os eruditos no período medieval.  

 “É preciso o ensino dos mestres e não já dos teólogos. Os papas não tardarão a 

favorecer uma pintura que deixará de tomar a religião como pretexto. A pregação cede à 
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estética. [...] Daí a pintura da figura por si mesma.”34 

Assim o erudito, que até então estava ao serviço da igreja e confinado à verdade 

cristã e a propaganda eclesiástica, passa a ser um filósofo que conhece os segredos da 

doutrina dos pensadores gregos.35 

 Nos dizeres de Raymond Bayer, “Há em Florença uma aventura de ciência, uma 

sede de descoberta que conduz tudo e guia a arte em linha recta do arcaísmo ao 

classicismo. Mas esta eclosão de descobertas é toda a juventude e fisionomia do novo 

século.”36 

O artista insere-se numa sociedade que volta a ser entusiasta pelo conhecimento, e 

alegre no que diz respeito aos desafios da vida. Neste contexto a arte redescobre a sua 

existência e passa a dotar-se de novas formas expressivas e metodológicas, realçando o 

papel central do Homem como pensador e criador. 

Nas palavras de Raymond Bayer sobre 

a pintura neste período, ele afirma que “No 

fim do giottismo, a pintura espontaneamente 

cristã desaparece. Os fins da arte tornam-se 

autónomos, a arte desliga-se e torna-se laica, 

como em Masaccio. Daí a pintura da figura 

por si mesma.”37 

O Homem deixa de ser uma criatura 

agrilhoada, que devia encarar a vida como 

uma via crucis, na qual a beleza e a alegria há 

muito haviam sido expulsas pelo 

Cristianismo, e parte agora em busca da 

beleza da vida e do conhecimento. 

O indivíduo solta-se das amarras seculares que o impedia de vislumbrar a vida 

como uma manifestação bela do divino, e que o Homem começa a descortinar uma nova 

era de realizações, quando o espírito humano renasce e assume o seu papel de criador de 

beleza e de grandes acontecimentos. 

No período da Idade Média a arte tratava-se de uma acção racional, onde o esteta a 

                                                   
34 BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, p. 101. 
35 Cf. SPROCCATI, Sandro, Arte, 5º Edição, Editorial Presença, Lisboa, 2002, p. 21. 
36 BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, p. 101. 
37  BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, p. 101. 
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considerava uma serva, tendo como esplendor máximo o santo, aquele que aniquila o 

sensual e o animal, considerando o eco e o sentimental como inimigos da manifestação 

artística.38 

No Renascimento a arte surge com outras formas após quebrar a barreira da vida 

contemplativa ao qual estava confinada, e insere no seu conceito uma beleza sensual que 

glorifica o ser humano, cujo verdadeiro esplendor do artista acontece quando este 

desenvolve e eleva a beleza do Homem como criatura.39 

 No dizer de Raymond Bayer, “A estética do Renascimento italiano do século XVI é 

caracterizada pela descoberta do indivíduo; o uomo singolare. Nessa época já não se 

encontra o elemento gregário de um grupo de fiéis ou de uma religião, mas o composto 

único de elementos físicos, psíquicos e intelectuais.”40 

 À semelhança de outros períodos marcantes da história humana, o Renascimento 

encontrou alguma resistência dentro da sociedade, como por exemplo os clérigos que 

protestavam contra o embelezamento das igrejas e as cópias da natureza. 

 Os artistas reagiam mostrando que a arte, ao imitar a natureza está na verdade 

rezando ao divino, pois a natureza, como todos os seres vivos, é uma obra de Deus41, 

acrescente-se ainda que “A arte encontra o seu lugar entre a vida activa segundo a justiça e 

a vida contemplativa segundo a oração. O activo na arte é um acto de fé; o contemplativo é 

a contemplação divina.”42 

 O artista consegue uma emancipação para a elaboração do sentido das suas obras, 

liberdade que só havia sido possível na época do esplendor da civilização grega. 

 Existe uma preocupação no desenvolvimento das técnicas, para poder assim 

expressar para além do espectáculo real, que a arte seja muito mais do que uma cópia da 

realidade, mas antes, um meio de contacto com a essência que motivou a realização de tais 

manifestações artísticas. 

 Neste contexto a realidade volta a ser uma série de eventos que podem ser 

analisados e compreendidos, o mundo torna-se a casa do Homem, e este precisa explorar e 

conhecer todos os seus cómodos, bem como todos os seus segredos e as suas funções. 

 Nas palavras de Sandro Sproccati, “Neste contexto a própria realidade muda de 

sentido, já não é um pano de fundo decorativo que provoca espanto e admiração, mas um 
                                                   
38 Cf. BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, p. 103. 

39  Cf. BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, p. 103. 
40  BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, p. 102. 
41 Cf. BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, p. 103.  
42  BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, p. 103. 
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elemento vivo a analisar e a compreender: é a morada onde o sujeito habita. Entre ela e o 

homem estabelece-se uma relação de reflexo recíproco: reduzir o todo à unidade, isto é, 

compreender o macrocosmos através do microcosmos (e vice-versa), é o objectivo 

supremo da ciência e da arte renascentista.”43 

Acontece a emancipação do Homem criador, que se inicia com a redescoberta dos 

seus sentidos, libertos para expressarem tudo aquilo o que o indivíduo é capaz de criar. 

Com o desenvolvimento das técnicas artísticas, o Homem pode utilizar a arte como um 

mensageiro do seu ser e como um instrumento de alegria e beleza. 

 “O gosto do mundo sensível é decisivo. O universo material passa a ser estimado 

por si mesmo e não como uma língua simbólica. Daí, em particular, a primeira conquista 

de Florença, que será o corpo humano e a figura humana.”44 

Parecendo mais um fenómeno da natureza do que com uma corrente da história, o 

Renascimento tratou-se, principalmente, de emancipação e expressão, onde o 

reflorescimento da erudição, a renovação da arte, a revolta contra os escolásticos e a 

expansão do pensamento dos homens e do mundo pelos mares permitiram ao homem 

vislumbrar novamente a beleza do seu ser.45 

 Com o regresso aos valores gregos e romanos, ao Classicismo, o despertar da 

cultura na consciência do Homem, agora mais que uma criatura, permite que este se 

transforme num criador, seja essa criação um acto de beleza, ou mesmo de utilidades para 

a vida diária. 

 O Homem desperta para a sua essência divina, e inicia o desenvolvimento de 

actividades que lhe permitam embelezar e melhorar a sua realidade, valorizando a figura 

humana e a importância das suas diferentes actividades. 

 Desperta-se o Homem para o seu valor dentro do mundo, e inicia-se a realização de 

actividades que lhe permitam embelezar e melhorar a sua existência, sem que para isso seja 

considerado um pecado ou um acto de luxúria. 

 A natureza, essa criação divina que antes era julgada como um elemento feio e 

desnecessário, ao qual o Homem deveria utilizar as suas forças para domá-la, ou mesmo 

civilizá-la, ressurge como um elemento divino, onde o ser humano deve conhecer o seu 

funcionamento, para ajustá-la às suas necessidades e moldá-las conforme o seu intelecto. 

 Quando o Homem começa a explicar alguns elementos da natureza, ou seja, 

                                                   
43  SPROCCATI, Sandro, Arte, 5º Edição, Editorial Presença, Lisboa, 2002, p. 24. 
44  BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, p. 101. 
45 Cf. SICHEL, Edith, O Renascimento, 2º Edição, Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1972, pp. 7 e 8. 
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compreender o que o rodeia através de uma forma racional, estes elementos adquirem uma 

beleza particular aos olhos do Homem, a natureza, o mundo e a própria dimensão humana 

tornam-se belos. 

 A valorização do indivíduo, acabou por fazer surgir uma competitividade entre os 

artistas, que procuravam, cada um a seu modo, realizar a obra suprema, aquela que fosse 

repleta de beleza e de magia, que transcendesse a sua realidade de objecto e atingisse o 

esplendor divino de um criador transcendental. 

 “Entre estes indivíduos, o Renascimento pôde distinguir e viu surgir alguns homens 

que não eram somente manifestações interessantes do genus homo, antes neles encarnavam 

muitos homens: é sobretudo o uomo universale, o génio universal como Dante, Alberti e 

sobretudo Leonardo.”46 

 No que diz respeito ao belo e a beleza, um dos motivos da realização desta obra, 

induz a abordagem nas figuras de Alberti e de Leonardo, duas grandes figuras do período 

Renascentista. 

 Leon Battista 

Alberti (1404-1472) filho 

de uma família florentina, 

tem uma formação 

tipicamente humanista, com 

estudos filosóficos e 

literários. A sua paixão pela 

antiguidade, leva-o a 

tornar-se um uomo 

universale, desenvolvendo 

trabalhos em diversos 

campos. 

 É como arquitecto que realiza uma das suas grandes obras-primas, e cujo conceito 

de belo será analisado pelos seus detalhes.  

 Alberti foi um dos primeiros teóricos do classicismo, desenvolvendo uma estética 

que tem como pilar principal a perfeição, e devido aos seus trabalhos como teórico, é na 

sua figura que o humanismo encontra a voz para uma identificação do belo e do perfeito.47 

  Este filho de uma família florentina era um escritor, e dedica grande parte da sua 
                                                   
46  BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, p. 102. 
47 Cf. BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, pp. 104 e 105. 
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sabedoria à temática da arte, transformando a arquitectura e os seus trabalhos 

desenvolvidos neste campo num marco para o renascimento da forma. 

 As teorias de Alberti sobre a arte e a sua oposição à estética medieval, 

proporcionam ao artista em geral uma libertação à arte de fazer arte, nas palavras de 

Raymond Bayer, “A obra de arte é para ele uma peça no sistema do mundo; não é a ancilla 

theologia, a serva dum dogma, antes de se tornar independente. Não é o útil de Aristóteles 

e da Idade Média; não é o belo-agradável, o atractivo; é a concinnitas, isto é, uma 

definição do belo que se aproxima do perfeito. A arte, ao tornar-se disciplina independente, 

da origem a uma estética nova, a uma passagem ao universal.”48 

 O artista deixa de ser um mero empregado a serviço de um poder que utiliza os 

dotes artísticos como um fim, para a transmissão de uma mensagem que não esteja sob o 

Júdice de uma doutrina ou imposta sobre as estruturas de poder dominantes, e liberta a arte 

para procurar o seu ideal de existência, de procurar o seu belo e a sua função. 

 Não se trata mais de um dogma, ou de seguir certas regras ideológicas para a 

criação de um quadro, ou mesmo de uma obra arquitectónica, o artista pode procurar no 

interior da sua essência o belo que deseja transmitir, o norte da sua bússola que o guiará à 

plena realização. “A arte torna-se pois uma disciplina independente, não é já arte do 

ofício.”49 

 A arte ultrapassa o degrau da utilidade, redescobrindo a sua essência, da mesma 

forma que o Homem do período Neolítico descobriu o belo como forma de consolo e os 

artistas da Grécia clássica desenvolveram a técnica para poderem expressar os seus 

sentimentos juntos com as suas obras. Trata-se mais do que um quadro, uma pintura, uma 

cópia da realidade, mas de uma realidade artística que cria o seu próprio universo, uma 

pintura que vai além de imagens visuais e fazem o observador ser inserido dentro da sua 

dimensão. 

 Alberti acreditava numa harmonia da obra, onde a sua definição de beleza se tratava 

de uma certa conveniência meditada em todas as partes, a concinnitas, quando o criador 

sente que qualquer mudança é sentida como prejudicial.50  

 Uma das definições de harmonia diz que se trata de uma disposição bem ordenada 

entre as partes de um todo, então pode-se declarar o artista como uma parte da obra.  

 Para o artista encontrar uma harmonia na obra, ele passa a ser parte da obra no 

                                                   
48 BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, p. 113. 
49 BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, p. 110. 
50 Cf. BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, p. 105.  
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momento em que esta harmonia se insere na sua pessoa, ou seja, paz é uma das definições 

de harmonia, e o momento em que o criador se sente em paz consigo mesmo é quando a 

sua obra lhe transmite um sentimento harmónico e pacificador, proporcionando-lhe uma 

obra bela, um acto de beleza. 

 Falar sobre a estética e o belo em Alberti, leva obrigatoriamente a falar sobre 

Leonardo da Vinci (1452-1519) que teve em Alberti uma forte inspiração na sua estética 

artística. 

 Alberti está para Leonardo da Vinci assim como uma flor está para o fruto, pois é 

em Leonardo que o Renascimento encontrará o seu principal expoente, pois ele acompanha 

o pensamento de Alberti, partindo dos seus trabalhos para transformar uma arte até então 

vista como mimética em uma arte vista como fantástica. 51 

 Leonardo valorizava o carácter fantasioso da arte, transformando um objecto, um 

quadro ou outra coisa em que lhe focasse o seu intelecto em algo transcendente, uma obra-

prima envolta numa áurea de magia que encantava os seus observadores. 

 Nas suas mãos uma imagem manifesta algo 

mais do que uma simples representação, mais do 

que uma cópia da realidade, ele procura trazer a 

terceira dimensão a um espaço de duas 

dimensões.52 

 “Depois de Leonardo, a arte renascente dos 

clássicos é o fruto definitivo de uma habilidade e 

de um saber. É uma arte que capta as 

verosimilhanças. A obra é o duplo harmonioso e 

ordenado da coisa copiada.”53 

 Como um cientista versado em diversos 

campos como Leonardo era, este desenvolve a sua 

técnica para poder dar asas à expressão dos seus 

ideais, à sua visão de génio que avistava para além 

da realidade. 

 O artista Renascentista tem a natureza como inspiração, mas não deve somente a 

desenvolver a sua técnica para retratar essa realidade fielmente da maneira que ela é vista, 

                                                   
51  Cf. BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, pp. 120 e 121. 
52  Cf. BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, pp. 120 e 121. 
53 BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, p. 118. 
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mas deve retratar a natureza da maneira que ela é percebida no interior do artista, 

acrescentando as suas experiências e as suas percepções sensoriais obtidas ao longo da 

vida e inseri-las dentro das suas obras.  

 Daí que Raymond Bayer diz que em Leonardo encontram-se duas vias, pois o 

artista reserva a si um racionalismo preenchido de sensualidade, ao sensus communis, na 

terminologia de Leonardo. Essas duas vias são a imitação da natureza ou a substituição da 

realidade por um ideal.54 “O artista deve contar com a liberdade absoluta, que tem, de criar 

e de acrescentar à natureza a humanidade da sua imaginação.”55 

 Se não se tratasse desse acrescento de humanidade à natureza, o artista poderia ser 

considerado um plagiador do divino, um copiador da realidade, e mais do que copiar a 

realidade, Leonardo preocupava-se em dar o seu toque a essa realidade e inserir a essência 

da sua pessoa nas obras que criava. 

 O belo ultrapassa a barreira do conhecido, a beleza transforma-se em algo mágico à 

medida que as obras criadas reproduzem mais do que uma simples cópia, mas uma 

expressão, uma tradução dos sonhos e da essência do pintor, transformando-se mais do que 

um objecto, mas numa representação de um ideal. 

 Tem-se o exemplo da ilustração do início deste capítulo - o fresco de Rafael Sanzio, 

A Academia de Atenas, que resume toda a história da filosofia, tendo em posição central 

Aristóteles e Platão. Rafael, que chegou a ser considerado o Príncipe dos Pintores no 

período de auge do Renascimento. 

 Rafael foi enterrado no Panteão de Roma, e no seu túmulo encontra-se a seguinte 

frase de Pietro Bembo em Latim, que diz: "Aqui jaz Rafael, que fez temer à Natureza por 

si fosse derrotada, em sua vida, e, uma vez morto, que morresse consigo". 

                                                   
54 Cf. BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, p. 117. 
55 BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, p. 117. 
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§ - 1 Revolução Industrial e Reprodução 

 
 O advento da Revolução Industrial altera os modos de produção do Homem, 

assim como os seus valores e o papel do trabalhador dentro da sociedade. O papel do 

artesão é substituído pela indústria como forma produtiva predominante na sociedade. 

 Percebe-se aqui como os valores de beleza até então vigentes são substituídos 

por uma nova concepção introduzida pela máquina e pela linha de montagem. 
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 O artesão tem como campo de trabalho a criação de objectos. Ele surge dentro 

da sociedade como um transformador da natureza selvagem e misteriosa, em utensílios 

que facilitem e melhorem a qualidade de vida da civilização. É assim que ele se torna a 

figura principal no acto de desenvolver, conceber e fabricar artefactos. 

 Durante o período compreendido entre a Revolução Neolítica e a Revolução 

Industrial, ele ocupa o espaço de produtor e transformador de ideias em objectos úteis 

no seio da sociedade. 

 Empenhado em desenvolver os artefactos existentes, o artesão utiliza seus 

conhecimentos de forma a aprimorar a tecnologia das fabricações. Sendo responsável 

tanto pela busca dos recursos naturais a serem utilizados na produção, como também na 

forma e no aspecto que a sua futura criação deveria ter. 

 Neste sentido, até ao início da Revolução Industrial, temos a figura do artesão 

como o principal criador e produtor no sistema económico vigente. Sob a sua alçada, 

encontravam-se todos os processos de criação e transformação da matéria-prima em 

produto acabado.  

 Ele era o responsável pela concepção do projecto, selecção da matéria-prima 

necessária, pela transformação e pela materialização do objecto ou produto pretendido. 

 Sendo responsável pela idealização, pela escolha da matéria-prima, pela procura 

de um fornecedor fiel para este tipo de matéria-prima, da concepção do produto em si, e 

da instrução dos aprendizes ao seu encargo para a fabricação do objecto pretendido.  

 O modo de produção artesanal é o sistema produtivo predominante no período 

anterior à Revolução Industrial, caracterizava-se por ser de natureza familiar, onde 

alguns aprendizes viviam com o Mestre-Artesão, que em troca de mão-de-obra barata e 

fiel, transmitia-lhes os seus ensinamentos. 

 O desenvolvimento do artesanato como modo principal de produção, estabelece 
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as condições necessárias para o surgimento de associações que regulamentassem essas 

actividades. A partir do século XII foram criadas as Corporações de Ofício, que eram 

responsáveis pelo regulamento das actividades, bem como a determinação de preços, 

quantidade de produção, qualidade dos produtos, etc.  

 Com o advento da Revolução Industrial, no séc. XVIII na Inglaterra, onde uma 

forma individualizada de produção é substituída por uma lógica de produção colectiva e 

mecanizada, o artesanato, como forma de criação e realização de um produto, é 

claramente suplantado pelas emergentes fábricas e pelas suas novas divisões de trabalho 

e produção em massa. 

 Essa Revolução transformou a humanidade de um conjuntos de agricultores e 

camponeses em manipuladores de máquinas. Inaugura-se uma era totalmente distinta, 

de novas fontes energéticas, onde o Homem começa o seu processo de controlo sobre 

novas e amplas fontes de energias, substituindo a força do Homem pela força mecânica. 

 Nesse momento, nas palavras de Idalberto Chiavenato, “O artesão e a sua 

pequena oficina patronal desapareceram para dar lugar ao operário e às fábricas, 

baseadas na divisão do trabalho”1.  

É dentro deste contexto histórico que encontramos uma ruptura no trabalho do 

artesão propriamente dito, anteriormente confinado a pequenos espaços, detentor de 

todo o conhecimento e das ferramentas destinadas à criação e à fabricação dos seus 

produtos.  

 Esse tipo de produção defronta-se com a competitividade da mecanização, que 

através da evolução tecnológica possibilita a realização do trabalho em maiores 

quantidades e a um custo reduzido em comparação ao antigo sistema de produção.  

Pois com aparecimento da linha de montagem e a limitação de cada trabalhador a 

cumprir uma pequena etapa na processo de produção, cria-se um sistema que possibilita 

uma produção em série, facto nunca antes imaginado pelas antigas Corporações de 

Ofícios. 

 O advento da Revolução Industrial, no séc. XVIII na Inglaterra, alterou a forma 

de produção vigente. A economia passa de uma lógica individualizada e artesanal para 

um sistema produtivo colectivo e mecanizado. 

 Nos países onde se operou essa revolução, as grandes massas camponesas foram 

obrigadas a emigrar para as cidades, transformando-se numa emergente massa operária 
                                                   
1 CHIAVENATO, Idalberto, Introdução a Teoria Geral da Administração, 5º Edição, Editora Campus, 

Rio de Janeiro, 1999, p. 36. 
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e urbana que abandona as alfaias agrícolas e os modos de produção rural e abraça as 

máquinas e o sistema técnico fabril. 

 Inaugura-se uma era impulsionada pela descoberta de novas fontes energéticas 

que substituem a força física do Homem, cujo dever consiste em controlar e gerir esses 

recursos.  

 Dentro desse contexto histórico processa-se uma ruptura na estrutura de trabalho 

vigente do artesão, cuja forma de produção se caracterizava por ser realizada em 

pequenos espaços, onde ele detinha o conhecimento de todas as fases da fabricação, a 

posse das ferramentas destinadas à criação e dos seus produtos.  

 Esse tipo de produção defronta-se agora com a competitividade da mecanização, 

que através da evolução tecnológica e o surgimento de novas fontes energéticas, permite 

a realização do trabalho em menos tempo, com menos esforço e a um custo bastante 

reduzido.  

 Com essa nova 

estrutura do trabalho, 

surge a linha de 

montagem, que limitava 

cada “aprendiz” a sua 

etapa no processo de 

produção, o operário está 

então alienado da 

totalidade do processo 

produtivo. 

 Enquanto que 

antes se pensava em todo o trabalho, desde a sua idealização, escolha do material a ser 

utilizado e a produção do objecto, o trabalhador perde o controlo desse sistema, 

limitando-se à repetição de um mesmo movimento durante toda a jornada de trabalho. 

 Os trabalhadores passam então a meros controladores das máquinas, realizando a 

mesma tarefa, mecanicamente, de forma repetitiva durante todo o período de trabalho. 

Seja apertando parafusos numa linha de montagem, conferindo a produção do dia, 

passar numa esteira e retirar os produtos defeituosos, etc. O Homem torna-se uma 

extensão das máquinas. 

 Um filme que retrata bem a realidade da época é o Modern Times, de Charles 

Chaplin, lançado em 1936. A cena em que o personagem de Chaplin encontra-se numa 
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linha de montagem, apertando parafusos no seguimento do trabalho do colega que 

repetia o movimento de martelá-los, resume a que tipo de tarefa estavam sujeitos os 

trabalhadores da época. 

 Ressalta-se também que da produção artesanal à produção industrial vemos uma 

progressiva separação entre o acto de concepção de um produto e a sua construção e 

materialização. 

 O trabalho transforma-se, passando de um acto de idealização, criação e 

produção, para a repetição de um gesto mecânico durante toda a sua jornada. Exclui-se a 

actividade de pensar e a criatividade do local de trabalho, passando os trabalhadores a 

fixarem-se na quantidade produzida e na eficiência durante a execução de um mesmo 

gesto repetidas e repetidas vezes. 

 Enquanto que antes os artesãos trabalhavam em troca de conhecimento, 

alojamento e comida, os trabalhadores passam a receber um salário pelo tempo de 

trabalho. 

 A transformação no modo de produção trouxe essa alteração na forma como se 

compensava o trabalho, sendo que antes os artesões ficavam sobre a tutela do seu 

empregador, recebendo, na maioria dos casos, abrigo, alimento e o conhecimento 

necessário para realizarem a produção.  

 A matéria-prima e o produto final pertencem mais ao artesão. O belo passa a ser 

regido de acordo com as necessidades da máquina, pensando exclusivamente na linha 

de montagem, na funcionalidade e na praticidade na hora da produção do objecto a ser 

fabricado. 

 Henry Ford, industrial norte-americano, fez uma das maiores fortunas do mundo 

na época graças ao constante aperfeiçoamento dos métodos e processos produtivos.  

 Por meio da racionalização da produção, Ford idealizou a linha de montagem, 

cuja condição e chave da produção em massa é a simplicidade, é sustentada por três 

aspectos: a progressão do produto através do processo produtivo é planeada, ordenada e 

contínua; o trabalho é entregue ao trabalhador em vez de deixá-lo com iniciativa de ir 

buscá-lo e as operações são analisadas pelos elementos constituintes. 2 

 Nas palavras de Tomas Maldonado, “Recordamos que nos Estados Unidos [...] a 

produtividade industrial era considerada um problema que diz respeito à totalidade do 

processo produtivo, intenso como um sistema relacionado entre a organização científica 
                                                   
2 Cf. CHIAVENATO, Idalberto, Introdução a Teoria Geral da Administração, 5º Edição, Editora 

Campus, Rio de Janeiro, 1999, p. 79. 
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do trabalho dentro da fábrica e a configuração formal do produto. H. Ford (1863-1964), 

por exemplo, estuda a rede de montagem em função do modelo «T» e vice-versa.”3  

 Os artesões profissionais que antes se distinguiam dos demais concorrentes por 

produzirem peças mais trabalhadas, que necessitavam de dias para fabricar um único 

exemplar, são sufocados pelas fábricas e pela produção em série. 

 O belo é eliminado do local de trabalho para dar vez à racionalidade, voltada 

para a técnica e para a ciência, pensando-se exclusivamente no objectivo final, de 

aumentar a produção e conseguir reduzir o preço de custo. 

 Assim como Ford desenvolveu a linha de montagem para a fabricação dos 

carros, esta nova formação social irá compor-se de indivíduos, que sozinhos não 

possuem nenhuma representatividade, o eu agora cede espaço ao fim, ao objectivo final. 

 Com o advento dessa 

nova forma de produção, 

pensada exclusivamente na 

quantidade de “coisas” que ela 

produz, toda a estrutura social 

que existia até então sofre uma 

profunda alteração na sua 

composição, seja no campo 

ideológico ou no campo 

organizacional da sociedade. 

 O amparo para a 

existência “dolorosa” do ser humano, a compensação pelas dores que passa no decorrer 

de sua vida, estão contidos no lado da razão e da ciência, a Revolução Industrial aboliu 

inicialmente essa procura do belo como forma de elevação do espírito que o Homem 

havia criado no início dos tempos. 

 Todas as acções possuem uma razão lógica, um fim produtivo que guie o destino 

humano, estudam-se amplamente os fenómenos naturais, desenvolvem-se sistemas 

melhores de mediação para que os processos se tornem mais eficientes e produtivos.  

 Os valores de beleza desta sociedade transformam-se de acordo com as 

necessidades da produção. Umberto Eco afirma que neste período, uma das 

características marcantes é a redução dos objectos a uma categoria de mercadorias, ou 

                                                   
3 MALDONADO, Tomás, Disegno Industriale – un Riesame, 6º edição, Feltrinelli, Milão, 2003, p. 33. 
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seja, é a função que determina o valor de um objecto. 

Começa assim a dar-se um progressivo desaparecimento do valor estético do 

objecto e inicia-se um mundo regulado unicamente pelo valor de troca, o objecto há-de 

ser útil, prático, relativamente económico, de gosto comum e produzido em série. 

 A função e o valor de um objecto são maiores conforme é maior a quantidade 

que possa ser produzida a partir do modelo inicial, o protótipo. 

 Nas palavras de Umberto Eco, “O objecto, em definitiva, perde aqueles traços de 

unicidade – a «aura» – que determinavam a sua beleza e importância. A nova beleza é 

reproduzível, mas também é transitória e perecível”4 

 O objectivo é a produção massiva, pois os lucros que as indústrias obtêm 

provêm da sua produção em larga escala, onde a cada produto vendido se retira uma 

mais valia. 

 O design do produto, era direccionado, na maioria das vezes, para as máquinas 

que iriam fabricá-los, conservando a sua funcionalidade existencial, mas deixando em 

muitos casos os consumidores com pouca, ou nenhuma palavra nesse processo. 

 O projecto do produto estava preocupado em manter a sua funcionalidade, 

adaptando a forma e o aspecto do objecto para as características da produção massiva e 

da linha de montagem. 

 Apesar da população, nomeadamente o consumidor, ser o destino final dessa 

produção, eram raras as vezes que ele adquiria alguma voz durante o processo de 

idealização e de fabricação do objecto. 

 Observa-se que nessa época a concorrência era escassa, as fábricas possuíam 

uma certa “autoridade” sobre o que produzir, pois como as indústrias estavam surgindo, 

eram poucos os casos de fabricantes que se ocupassem do mesmo produto. 

 Os profissionais de Marketing caracterizam esta fase por ser a “Ditadura dos 

Produtos”, cita-se nesse caso um dos grandes ícones dessa época, Henry Ford, fundador 

da Ford Motor Company e um dos pioneiros primeiro a aplicarem a linha de montagem 

em série. 

 Ford dizia que “Todo mundo pode ter o automóvel do modelo e da cor que 

desejar, desde que ele seja um Ford T preto.”  

 Referia ao seu modelo de maior sucesso de produção, o Ford T preto, que era 

fabricado com essa cor por possuir um tempo de secagem menor que as outras cores, 

                                                   
4 ECO, Umberto, História da Beleza, 2º Edição, Editora Difel, Algés, 2005, p. 377. 
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possibilitando uma diminuição no custo e no tempo de produção. 

 Devido a esses factores é valorizado a funcionalidade dos produtos e as 

indústrias competiam entre si para reduzir os custos de produção e colocar no mercado 

um produto a preço mais acessível. 

 Um artigo publicado na época retrata a visão dos empresários nesse sentido, 

pode-se visualizar bem o contexto da economia de produção onde estavam inseridas as 

indústrias. 

 A revista Fortune propõe que a função básica de uma economia industrial é 

fabricar coisas; quanto mais coisas ela faz, maior será o rendimento, seja real ou em 

dólares, pois a chave da questão está na capacidade das fábricas de produzirem mais e 

mais.5 

 Com a transformação do sistema produtivo, altera-se também a percepção e o 

conceito de beleza em si, Umberto Eco refere que no mundo vitoriano, e mesmo no 

burguês em geral, a vida passa por um processo de simplificação e por um sentido 

prático. 

 Esta perspectiva reflecte uma percepção unidimensional onde a realidade é 

analisada como correcta ou incorrecta, formosa ou feia, etc..., isto é, sem lugar para 

ambivalências ou ambiguidades.6 

 Acrescenta-se ainda que nesse sentido estético, existe uma duplicidade inserida 

pela função da prática no domínio da beleza. Com um mundo onde a cada valor de uso 

(praticidade do objecto) se sobrepõe um valor de intercâmbio (o custo do objecto, a sua 

qualidade avaliada conforme um índice de uma quantidade determinada de dinheiro), 

transformando-se na exibição de seu valor comercial. 7 

 A beleza acaba coincidindo não mais com o supérfluo, mas sim com o valor, o 

espaço que antes ocupava o vago é agora ocupado pela função prática do objecto.8 

 A antiga contemplação da beleza existente nos períodos anteriores desaparece, 

instituiu-se um padrão de comportamento, principalmente racional e lógico, que guiam 

o homem neste novo modelo produtivo, criando assim uma sociedade industrial. 

 Mais um indício da funcionalidade que acaba por suplantar a beleza, mesmo que 

aqui essa funcionalidade possa ser considerada de ostentação, por mostrar não somente 

                                                   
5 Cf. KLEIN, Naomi, No Logo – O Poder Das Marcas, Relógio D'àgua, Lisboa, 2002, p. 25. 
6 Cf. ECO, Umberto, História da Beleza, 2º Edição, Editora Difel, Algés, 2005, p. 362. 
7 Cf. ECO, Umberto, História da Beleza, 2º Edição, Editora Difel, Algés, 2005, p. 362. 
8 Cf. ECO, Umberto, História da Beleza, 2º Edição, Editora Difel, Algés, 2005, p. 363. 
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o seu valor utilitário físico, mas também por mostrar o seu valor monetário, o custo que 

foi em adquirir determinado objecto. 

 Dando suporte assim para o nascimento de um novo conceito desta nova 

sociedade que será abordado mais à frente, que comporta também a imagem do produto 

e a sua função simbólica, para servir de “instrumento” de inserção nas diferentes 

segmentações sociais que acabarão por surgir nesse novo modelo de organização social. 

 Essa nova forma de produzir altera a estrutura social até então vigente, 

modificando também a cultura e o comportamento de toda a sociedade em si.  

 Com a produção em massa surge uma modificação na individualidade do 

cidadão. No interior das sociedades que sofreram os efeitos da Revolução Industrial, as 

pessoas que trocaram o campo pela vida na cidade sofrem modificações no seu estilo de 

vida. 

 O cidadão é deslocado do seu ambiente rural para as cidades, onde cada vez 

mais vê os aspectos da sua vida transformarem-se, perdendo a sua individualidade e 

modificando os seus hábitos para ser incorporado num grupo de convívio mais amplo ao 

que estava habituado. 

 A população das cidades nesse período sofre uma explosão demográfica, 

mesclando indivíduos de diferentes costumes e hábitos numa massa uniforme, numa 

massa populacional que de certa forma segue os mesmos padrões que ocorreram com os 

meios de produção. 

 Tem-se o advento da sociedade de massa, os Homens passam a ser medidos 

conforme um todo, como se os homens fossem criados de uma forma homogénea de 

pensar, sentir e viver, transformando o conceito de beleza num protótipo único e 

reprodutível, afim de satisfazer a todos os homens da mesma forma. 
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§ - 2 Racionalizar e Criar a Massa 

 
 A sociedade de massa emerge com o advento da Revolução Industrial. Dá-se a 

transformação social fruto desta revolução. O Homem passa a ser classificado dentro de 

uma massa homogénea, perdendo os seus valores individuais e adquirindo as 

necessidades e os valores universais provenientes de uma nova forma de produção. 
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 Uma nova forma de produção e gestão dos recursos acaba por influenciar os 

hábitos e o comportamento dos cidadãos urbanos, chega-se ao ponto de modificar o dia-

a-dia da sociedade, alterando seus fundamentos básicos no que diz respeito à sua cultura 

e aos seus valores. 

 Assim acontece o advento da sociedade das massas como nova forma de 

organização social, como se refere Ortega y Gasset, ao falar de uma massa que 

representa o triunfo de uma espécie antropológica, que existe em todas as classes sociais 

e baseia a sua acção no saber especializado à técnica e à ciência.  

 Nesta perspectiva, massa é tudo aquilo que não avalia a si próprio – nem no bem 

nem no mal – mediante razões especiais, mas que se sente “como toda a gente” e, 

todavia, não se aflige por isso, antes se sente à vontade ao reconhecer-se idêntico aos 

outros.9  

 A sociedade é composta de um conjunto heterogéneo de indivíduos, mas que 

precisa, e deve se comportar de forma homogénea, valorizando os mesmos princípios e 

todos seguindo os mesmos ideais. 

 O autor Mauro Wolf considera a massa, como sendo resultado, sobretudo, da 

industrialização progressiva, da revolução dos transportes e do comércio, e da difusão 

de valores abstractos de igualdade e de liberdade.  

 Esses processos sociais provocam a perda de exclusividade por parte das elites 

que se vêem expostas a massa. O enfraquecimento dos laços tradicionais (de família, 

comunidade, associações de ofício, religião, etc.) contribui, por seu lado, para afrouxar 

o tecido conectivo da sociedade e para preparar as condições que conduzem ao 

                                                   
9 Cf. ORTEGA Y GASSET, José, La Rebellion de las Masas, Espasa Calpe, Madrid, 2005, p. 77. 
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isolamento e à alienação das massas.10 

 A massa baseia-se agora no lado racional e produtivo do ser humano. Assim 

como a Revolução Industrial inicialmente expulsou o belo das suas aspirações 

produtivas, esta nova composição uniforme vai-se especializar no saber técnico e na 

ciência, vai procurar desenvolver todo o conhecimento que permita uma elevação nos 

níveis de produção e uma respectiva progressividade neste sentido.  

 O indivíduo perde o seu valor como um ser singular existente, com os seus 

próprios e únicos traços de personalidade, os seus ideais e o seu comportamento.  

 O Homem passa a estar inserido numa sociedade massificada, onde a população 

se prepara para padronizar o seu modo de vida de acordo com as necessidades e o 

funcionamento da massa social, da população como um todo. 

 A partir dessa época, começa a surgir o conceito das massas: da produção em 

massa, da sociedade de massa e os meios de comunicação de massa.  

 A individualidade do homem está sempre a ser posta em causa à medida que 

essas características do indivíduo não se enquadram nos padrões estabelecidos pela 

indústria. 

Sendo que o estabelecimento desse novo sistema produtivo acaba por transformar-se na 

forma correcta a ser pensada e seguida por toda a sociedade, transformando a cidade e 

os seus elementos numa grande indústria que se guia pelas necessidades da linha de 

montagem. 

 A Revolução Industrial acaba por estabelecer uma nova técnica de se pensar a 

produção, que acaba por influência e determinar a forma da sociedade como  

um todo, nas palavras de Tom Thomas “O homem é um produto das actividades que 

realiza”.11 

 Não são mais tolerados os hábitos fora dos costumes gerais, que não fazem parte 

dessa massificação estabelecida pela indústria e sua respectiva produção, que acabará, 

por alterar a forma de produzir existente e consequentemente a maneira como se 

comporta o homem. 

 Sendo que esses costumes agora são ditados pelo protótipo industrial, ou seja, 

são supridos por uma reprodução de um modelo considerado ideal, repetidas vezes, pois 

a indústria se especializa na reprodução de um modelo considerado ideal. 

 O Homem acaba por se tornar uma cópia que deve seguir o exemplo do 
                                                   
10 Cf. WOLF, Mauro, Teorias da Comunicação, 6º Edição, Presença, Lisboa, 2001, p. 24. 
11 THOMAS, Tom, Breve História do Indivíduo, 1º Edição, Edições Dinossauro, Lisboa, 1997, p. 71. 
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protótipo determinado, os seus valores, os seus costumes, as suas necessidades e 

consequentemente o seu padrão de beleza.  

 Simmel afirma que a massa é uma formação nova que não se baseia na 

personalidade dos seus membros, mas apenas naquelas partes que põem um membro em 

comum com os outros e que equivalem às formas mais primitivas e ínfimas da evolução 

orgânica. Daí que sejam banidos deste nível todos os comportamentos que pressupõem 

a afinidade e a reciprocidade de muitas opiniões diferentes.  

 As acções da massa apontam directamente para o objectivo e procuram atingi-lo 

pelo caminho mais curto, o que faz com que 

exista sempre uma única ideia dominante, que 

será sempre a mais simples possível.  

 Acontece frequentemente que, nas suas 

consciências, os elementos de uma grande massa 

possuam, em comum com outros, um vasto leque 

de ideias. Além disso, dada a complexidade da 

realidade contemporânea, toda e qualquer ideia 

simples deve também ser a mais radical e a mais 

exclusiva.12 

 Ortega y Gasset diz que a massa subverte 

tudo aquilo o que é diferente, singular, individual, tudo o que é classificado e 

seleccionado.13   

 Embora a ascensão das massas indique que a vida média se processa a um nível 

superior aos precedentes, as massas revelam, todavia, um estado de espírito absurdo: 

preocupam-se apenas com o seu bem-estar e, ao mesmo tempo, não se sentem solidárias 

com as causas desse bem-estar, demonstrando uma ingratidão total para com aquilo que 

lhes facilita a existência.14 

 A massa é constituída por um conjunto homogéneo de indivíduos que, enquanto 

seus membros, são essencialmente iguais, indiferenciáveis, mesmo que provenham de 

ambientes diferentes, heterogéneos, e de todos os grupos sociais.  

 Além disso, ela é composta por pessoas que não se conhecem, que estão 

separadas umas das outras no espaço e que têm poucas ou nenhuma possibilidade de 

                                                   
12 Cf. Simmel, 1917, p. 68. 
13 Cf. Ortega y Gasset, 1930, p. 12. 
14 Cf. Ortega y Gasset, 1930, p. 51. 
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exercer uma acção ou influência recíprocas. Não possuem tradições, regras de 

comportamento ou estrutura organizativa.15 

 Comparando esse modelo de organização social com o período da Revolução 

Neolítica, contasta-se que essa valorização do útil existia ao momento anterior à 

descoberta do belo. Nesse contexto histórico, o Homem valorizava a funcionalidade das 

coisas, o alcançar de um objectivo, seja ou o alimento necessário para a sobrevivência, 

ou o encontro de um abrigo para o anoitecer, importando somente a sua utilidade. 

 O belo desaparece das aspirações humanas, facto que se repete no período de 

iniciação da industrialização, valorizando-se a reprodução fiel de um único conceito, 

uma única razão, depreciando os valores estéticos e o consolo que a beleza trouxe ao 

Homem no momento da sua descoberta. 

 Como tudo estava surgindo por uma nova forma produtiva, cria-se uma nova 

forma de idealizar a produção, tendo como ponto vital o processo de reprodução, ou 

seja, a linha de montagem. Os produtos poderiam ter a forma que fosse, desde que essa 

se adaptasse aos requisitos básicos necessários para serem repetidos incontáveis vezes. 

 Assim as indústrias acabam por obter uma certa autoridade quanto à forma e ao 

aspecto do produto, sendo que na maioria das vezes esses eram únicos, não possuindo 

concorrência que fosse capaz de suplantá-los no aspecto económico. 

 O mercado era o produto, sendo um monopólio de si mesmo, um produto único 

e sem concorrentes, ao alcance de todos pelo mesmo valor. 

 Pode-se dizer que no início da Revolução Industrial, devido à escassa variedade 

dos produtos vigentes, o mercado era controlado pelas indústrias, que apenas se 

preocupavam em oferecer os seus produtos, almejando unicamente encontrar uma forma 

perfeita de reproduzi-lo. 

 Enquanto que os consumidores deveriam contentar-se com a oferta existente, 

sendo que na maioria das vezes essa oferta era a única opção de compra que eles 

possuíam. 

 Assim, a única decisão que cabia aos consumidores era a opção de compra do 

único produto. A aquisição do produto estava subordinada a necessidade do mesmo, 

sendo que este não possuía concorrentes directos. 

 Facto que iria perdurar até finais da década de 1950, onde a publicidade ainda 

                                                   
15 Cf. Blumer, 1936 e 1946. 
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falava de uma “proposta única de venda” 16, nas palavras de Rosser Reeves, nos dizeres 

de Al Ries e Jack Trout, pois tudo o que era necessário para promover um produto era 

muito dinheiro e possuir a “melhor ratoeira”. 17 

 Proposta única de venda, seria o produto e sua funcionalidade em si, se uma 

fábrica possuía o veneno mais eficiente para matar baratas, então essa era a sua 

proposta, se fabricava o pneu mais resistente, anunciava-o como o mais resistente, 

importando unicamente a funcionalidade do objecto. 

 Anteriormente ao período da Revolução Industrial, apenas a alta burguesia e a 

monarquia vigente tinham acesso aos produtos de qualidade. Com as mudanças nas 

formas de produção e com o início da política liberal da economia, cria-se um novo 

conceito económico voltado para este mercado nascente, o mercado das massas. 

 Ortega y Gasset diz que as massas nesse período têm acesso ao que antes parecia 

reservado exclusivamente as minorias, e acabam por se tornar indóceis frente a elas: não 

as obedecem, não as seguem, não as respeitam, mas acontece o oposto, colocam-nas de 

lado e suplantam-nas. 

 As massas gozam de prazeres e utensílios inventados por grupos selectos que 

antes somente esses usufruíam. Sentem apetites e necessidades que antes se 

qualificavam de refinamentos, por serem privilégios de poucos.18 

 Cria-se um apetite voraz entre as massas sobre esses produtos, antes tão escassos 
                                                   
16 (PUV’s) 
17 RIES, Al e TROUT, Jack, Posicionamiento: La Batalla por su mente, 2º Edição, McGraw-Hill 

Interamericana Editores,  México, 2002, p. 27. 
18 Cf. ORTEGA Y GASSET, José, La Rebellion de las Masas, Espasa Calpe, Madrid, 2005, pp. 83 e 84. 
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e reservados somente a uma pequena elite da população, que era suprida pelos artesãos 

especializados de outrora, mas agora toda a massa tem acesso directo a essa produção. 

 Esses factores acabam por inserir um novo hábito de consumo que acaba por ser 

incorporado ao estilo de vida urbano, que posteriormente se estabelece nos valores 

dessa nova sociedade. 

 Nas palavras de Umberto Eco, “deve induzir o consumidor a uma rápida 

substituição, por consumação ou desafeição, para não parar o crescimento exponencial 

do circuito da produção, distribuição e consumo das mercadorias.”19 

 No período em que a Revolução Industrial se estabelece nos pilares da 

sociedade, o Homem acaba por substituir o belo, o mesmo descoberto nos princípios da 

Revolução Neolítica, pela utilidade. 

 Este belo que inspirou a essência humana em busca de uma progressão ideal e 

confortadora, acaba por retroceder aos padrões em que o Homem percebia o mundo 

como um conjunto de fenómenos estranhos e sombrios. Um período em que o Homem 

via o mundo como um ambiente do qual ele podia apenas poderia retirar o essencial 

para a sua sobrevivência, uma luta pela satisfação das suas necessidades primárias. 

 Como se a expressão da alma humana fosse coberta por trevas, sendo os sentidos 

reduzidos à qualidade de instinto, para somente perceber as ameaças externas na sua 

luta diária pela sobrevivência. É inserido no Homem uma ânsia em busca do racional e 

funcional, expulsando o papel que o belo havia realizado na epopeia do Homem 

ocidental. 

 A vida na Revolução Industrial torna-se uma busca, uma procura incessante 

pelos objectos que proporcionem ao indivíduo os meios com os quais possa garantir a 

sua sobrevivência, que pode ser entendida como uma continuidade, o mesmo do 

mesmo, como a existência no limiar do necessário, no patamar da utilidade, da 

racionalidade e do lado prático da existência. 

 O espírito humano que por duas vezes havia conseguido se expressar através do 

belo, e mostrar que é possível visualizar o mundo de uma maneira mais harmónica, 

alçando-se para além do nível da utilidade e conseguir percepcionar o mundo, a 

natureza e o próprio ser humano como uma criação divina, volta deparar-se com os 

grilhões da funcionalidade e do rebaixamento dos sentidos. 

  O que acorrenta este espírito deixaram de ser os dogmas religiosos, que 

                                                   
19 ECO, Umberto, História da Beleza, 2º Edição, Editora Difel, Algés, 2005, p. 377. 
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utilizavam o belo como um objecto contemplativo, mas a frieza utilitarista da 

uniformização e da produção em série que percepcionam o Homem como ser 

homogéneo e unidimensional. 

 A sociedade de massa acaba por sacrificar o belo como uma parte integrante do 

ser humano em prol de um conjunto de valores quantitativos e racionais. Esse sacrifício 

acaba por atingir a dimensão imaginativa do Homem. 

 Nas palavras de Robin Dunbar, os nossos atributos físicos e grande parte do 

nosso comportamento não são excepcionais, mesmo considerando os outros tipos de 

espécies primatas. O que nos distingue, é sobretudo a nossa actividade mental, a nossa 

capacidade imaginativa.20 

 Os padrões estabelecidos pela Revolução Industrial, e consequentemente da 

sociedade de massa, foram que o Homem se deve centrar justamente na dimensão dos 

atributos físicos, relegando a sua capacidade imaginativa para um segundo plano da 

consciência humana. 

 A estética dessa sociedade de massa volta-se para uma espécie de minimalismo 

funcional dos objectos, tendo as máquinas e a linha de montagem como principais 

factores determinantes, suplantando a estética que o Renascimento havia inserido no 

homem, uma junção de técnica e imaginação, uma relação harmónica entre o homem, 

seus sentidos e a natureza. 

 Nas palavras de Domenico de Masi, no que diz respeito ao gosto da população e 

à estandardização da produção, ele diz que “para se obter a venda de produtos feitos em 

série, deve-se, naturalmente, padronizar também o gosto dos consumidores, fazendo-os 

desenvolver um gosto padrão. Até aquele momento, todo aristocrata desejava que a sua 

carruagem fosse «personalizada», tivesse uma insígnia original, com desenho e cor 

escolhidos por ele. Dali para frente, as pessoas deverão se contentar com automóveis 

idênticos.”21 

 Apesar de desenvolver as técnicas produtivas, descobrindo fontes energéticas 

que substituíssem a força humana e que ampliassem a sua produção, a Revolução 

Industrial cria um ambiente onde o homem-massa passa a ocupar um posto de criatura. 

 Uma criatura que omite a beleza de suas características individuais para poder se 

enquadrar nos gostos e nos padrões determinados pela massa populacional, que por sua 

vez é influenciada pelos aspectos produtivos da indústria e da sua linha de montagem. 
                                                   
20 Cf. DUNBAR, Robin, La Odisea de la Humanidad, Crítica, Barcelona, 2007, p. 15. 
21 MASI, Domenico de, O Ócio Criativo, 10º Edição, Editora Sextante, Rio de Janeiro, 2000, p. 60. 
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 O Homem desloca-se dos campos, onde se encontrava rodeado pela natureza, em 

contacto directo com a terra e com uma vida repleta de cores e de diferentes formas, e 

acaba por se inserir num conglomerado urbano, cinzento, padronizado, uniforme tanto 

na forma como nos hábitos, que a partir de agora vai lhe servir como modelo na sua 

dimensão física e no seu padrão de comportamento. 

 A Revolução Industrial ampliou consideravelmente a concentração populacional 

nos centros urbanos, as cidades cresceram a ritmos até então nunca antes vistos, o que 

acabou por criar cidades desordenadas, cinzentas e feias. 

 O ar estava repleto de fumo negro, as construções urbanas seguiam o ritmo 

industrial e apareciam estruturas feitas de aço e metal, obscuras, cinzentas e monótonas. 

 Troca-se o cenário, mas a angústia do Homem permanece, quando ele se 

encontrava num ambiente hostil, nos primórdios da descoberta do belo, quando o 

Homem passou a desmistificar o ambiente e iniciou uma transformação do meio em seu 

proveito, de acordo com as suas necessidades produtivas. 

 Na Revolução Industrial percebe-se que o Homem substitui a natureza que o 

rodeava, por um complexo de estruturas e máquinas, por edifícios e habitações cujos 

pilares fundamentais se centram na lógica e na funcionalidade, idealizadas com o único 

fim de direccionar as fontes energéticas e a força produtora do Homem para fabricar 

coisas, repetidas e repetidas vezes, todas elas seguindo um protótipo como ideal. 

 O belo, antes uma força, uma fonte de consolo que ajudou o Homem a superar as 

adversidades de um ambiente desconhecido e hostil, se torna agora num elemento 

secundário perante o imperativo que se torna o princípio da produção massiva, num 

ambiente dominado pela razão e pela lógica, mas que continua sendo sombrio para a 

essência humana. 
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§ - 3 Recriar e Reproduzir o Belo 

 
 O desenvolvimento tecnológico e a propagação da indústria como meio de 

produção começam a influir nos valores estabelecidos pela Revolução Industrial. As 

técnicas de produção evoluem e começam a surgir produtos valorizados por algo mais 

do que a sua funcionalidade. Neste momento a massa começa a ser dividida em 

diferentes segmentos, cada um com o seu princípio de beleza. 
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 O desenvolvimento de uma lógica produtiva e racional, centrada no lado técnico 

e científico do potencial humano tornou-se um dos pensamentos centrais da sociedade 

que se estabelece com a Revolução Industrial. 

 Concentração urbana, uma massa populacional homogénea e ao mesmo tempo 

composta por indivíduos tão diversos entre si, tornam-se o núcleo da sociedade 

industrial. 

 Os meios de transporte massificam-se, as formas de comunicação massificam-se, 

bem como as indústrias e os seus produtos. 

 O mercado está centrado no produto, pois as indústrias monopolizam os meios 

de produção e quase não existe competitividade no mercado. O consumidor só tem 

acesso à um tipo de produto. 

 Mas com o consequente desenvolvimento tecnológico, a produção de um artigo 

não ficará restrita a uma só indústria, começam a surgir no mercado novas indústrias 

que produzem produtos muito semelhantes, na maioria das vezes trata-se de uma cópia 

produzida por uma empresa diferente. 

 Começam a surgir produtos que possuem a mesma funcionalidade dos já 

existentes no mercado, ou com um certo avanço tecnológico, mas sempre tendo em 

vista a funcionalidade do objecto. 

 As indústrias, antes omnipotentes, relativamente à produção de um artigo, 

começam a deparar-se com uma competência no mercado, permitindo que o consumidor 

possa optar entre produtos de empresas diferentes. 

 Nasce então uma preocupação nas indústrias em satisfazer as necessidades do 

mercado, há uma reviravolta na economia vigente, passa-se de uma ditadura dos 

produtos para uma economia voltada para o mercado, os consumidores começam a fazer 

sentir as suas vozes na hora de aquisição de um produto, pois se este já não atende às 
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suas exigências eles podem optar por uma outra marca. 

 As PUV’s como estratégia principal de promoção do produto já não obtém os 

mesmos resultados, porque se um produtor afirmava que possuía o pneu mais 

duradouro, logo em seguida é lançado um concorrente que afirma possuir as mesmas 

características ou mesmo superá-lo no seu campo de competência, sendo apresentado 

como o pneu mais duradouro e o mais aderente. 

 Torna-se imperativo atribuir uma marca ao produto que identifique a empresa 

produtora, já que antes as pessoas estavam acostumadas a comprar os artigos de forma 

genérica, como por exemplo o açúcar, a farinha, o sabão e os cereais, que anteriormente 

os lojistas tiravam a peso de dentro de barris.22 E é nesse novo campo que as indústrias, 

passadas algumas décadas, vão começar a concentrar os seus esforços. 

 Surge a necessidade de criar um vínculo entre o consumidor e a empresa, algo 

que ajude a diferenciar os seus produtos dos concorrentes, que o destaque, algo como 

um selo que garanta a sua qualidade e a sua proveniência. 

 Criam-se símbolos para 

garantir que aquele produto é 

proveniente de uma 

determinada empresa, pois 

além de ser um objecto, traz 

consigo seus valores e seus 

padrões de qualidades únicos. 

 Inicia-se uma batalha 

entre as empresas em campos 

até então pouco explorados, o 

design e a imagem em si do objecto. Procura-se diferenciar o produto pelo lado 

emocional, procurando realçar os atributos de um mundo imaginário. 

 Para além da funcionalidade, o imaginário que o consumidor tem sobre a 

empresa e sobre o objecto tornam-se elementos de diferenciação, ou seja, os produtos 

podem ter como características elementos funcionais, mas também características 

abstractas e emotivas. 

Tem-se o advento das marcas e o nascimento da alma do produto, pois surge nas 

empresas a necessidade de transcender o produto do seu aspecto funcional e erguê-lo a 

                                                   
22 Cf. KLEIN, Naomi, No Logo – O Poder Das Marcas, Relógio D'àgua, Lisboa, 2002, p. 28. 
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um patamar até então pouco explorado na Era Industrial. 

 A imagem que o consumidor possui do produto em si é agora um campo de 

batalha que as empresas começam a disputar, além de desenvolver tecnologicamente o 

produto para que esse não seja superado pelos concorrentes, as indústrias passam a 

desenvolver técnicas que permitam criar atributos emocionais num objecto. 

 Inicia-se assim o nascimento de símbolos que identifiquem a marca ao qual o 

produto está ligado, como um selo de origem que lhe certifique, além das suas 

qualidades de produção, lhe proclame um porta-voz de uma classe social, um 

determinado desporto, uma causa, valores defendidos pela empresa, etc. 

 No período contemporâneo à Revolução Neolítica, onde o Homem descobre o 

belo como uma forma de compensação para as adversidades da vida, ele já possuía a 

técnica, e aplicou à funcionalidade algo mais, como uma elevação dessa tarefa a níveis 

maiores que as dimensões físicas, a níveis abstractos. 

 Neste momento ele acaba por criar uma outra dimensão, que aplicada aos 

afazeres do dia a dia acabava por enriquecer essa tarefa, deixando de ser uma acção 

comum, para se tornar algo mágico, belo ou até mesmo pondo-o em contacto com o 

divino. 

 No início da Revolução Industrial, o Homem acaba por deixar de lado essa 

dimensão extra que não seja a funcionalidade, esquecendo os elementos embelezadores 

abstractos, ele aplica toda a sua lógica e os seus esforços em prol da utilidade e da razão 

da produção.  

 O que importava nesse período era o aspecto quantitativo e a dimensão física da 

produção, ou seja, o objectivo a ser atingido através do objecto, seja por exemplo, um 

carro como meio de transporte, ou um jarro para armazenar água. 

 Comparando os efeitos da Revolução Neolítica com a Revolução Industrial, 

percebe-se que na segunda acontece um retrocesso no que diz respeito ao consolo da 

vida, o momento em que o Homem clamou pela beleza como um suporte necessário à 

sua existência foi substituído pela lógica e pela razão. 

 A partir de então inicia-se um período dominado por uma lógica de produção 

voltada para a satisfação de uma sociedade consumista, que busca o seu consolo, a 

elevação do seu nível de vida, substituindo a beleza pelas facilidades que essas novas 

produções trazem ao seu quotidiano. 

 O consolo para o Homem provém agora das invenções, dos objectos, dessas 

novas ideias que tomam forma e começam a ser reproduzidas incontáveis vezes a fim de 
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se satisfazer a toda a sociedade da mesma forma, com o mesmo intuito. 

 Mas no final da década de 1950, a tecnologia existente permite que se produzam 

artefactos com a mesma funcionalidade física, chega ao fim a era do produto e tem 

início uma competição entre os produtos que conquistem a preferência imaginativa do 

consumidor. 

 Tome-se o automóvel como exemplo: a sua funcionalidade não se encontra mais 

ao nível da locomoção, isto já se considera uma característica atribuída, uma condição 

primária. Junto à sua funcionalidade incorporam-se outros valores, como um espaço 

interior maior para quem possui família, modelos desportivos que têm um motor mais 

potente, modelos adaptados para quem os utiliza no local de trabalho, etc. 

 Assim como o Homem cria o belo como forma de consolo às adversidades da 

vida, surge a necessidade de reactivar esse belo, essa alma para a consolidação da 

Revolução Industrial.  

 Surge no mercado 

uma variedade imensa de 

produtos do mesmo sector 

competitivo, ampliando a 

necessidade das empresas 

em diferenciarem os seus 

produtos através da marca, 

de sua dimensão abstracta. 

 Nos hipermercados 

existem uma variedade 

entre 30 e 50 mil produtos expostos, sendo que um supermercado médio nos Estados 

Unidos possui cerca de 10 mil produtos ou marcas em exibição.23 

 Com tantas opções disponíveis torna-se cada vez mais difícil criar um produto 

que seja realmente “único”, que não possua imitações ou modelos mais baratos. 

 Essa variedade gerou uma reviravolta no poder existente dessa nova sociedade 

de mercado, antes concentrado nas mãos das poucas indústrias existentes, este poder 

agora passará para a população consumidora, que pode exigir mais funcionalidades 

incorporadas aos produtos ou diferentes aspectos que antes não poderiam ser 

considerados na hora da compra. 
                                                   
23 Cf. RIES, Al e TROUT, Jack, Posicionamiento: La Batalla por su mente, 2º Edição, McGraw-Hill 

Interamericana Editores,  México, 2002, p. 18. 
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 Sendo que se uma determinada empresa não atendesse as suas queixas, os 

consumidores podem optar por um produto de uma outra empresa. 

As marcas para além de servirem como referência de qualidade, as empresas 

descobrem que podem adicionar características “emotivas” aos produtos, diferenciando-

se por serem mais desportivos, possuir uma tradição, valores familiares ou que apoiem a 

pátria, etc.   

 São atributos humanos que são transmitidos para esse novo “campo de batalha” 

que os fabricantes descobrem, a mente do consumidor. 

 Por exemplo os relógios, que deixaram de servir apenas como um contador do 

tempo, chegando mesmo em alguns casos essa ser a sua função secundária, para terem 

adicionados medidores de altura, de pressão, cronómetros e para além de servirem como 

itens de luxo e inserção social, tendo a marca Rolex como exemplo. 

 Os fabricantes sentem a necessidade de diferenciar e conquistar esse mercado 

através de melhoramentos, atribuídos às suas produções. Elas poderiam ser de carácter 

físico, como por exemplo um novo componente químico na fórmula, melhorando a sua 

eficiência, como mesmo a associação de uma estrela de cinema à imagem a esse 

produto. 

 Pareyson diz que toda a vida humana é invenção, é um produzir de formas que 

influência toda a actividade humana, seja ela tanto no campo moral como no 

pensamento e na arte, originando assim criações dotadas de compreensibilidade e 

autonomia próprias. São formas produzidas pela acção humana, como as instituições 

civis, as realizações quotidianas e os avanços tecnológicos. 

 Sendo cada formação uma acto de invenção, uma descoberta das regras de 

produção, de acordo com as exigências da própria coisa a realizar, isso implica a 

afirmação intrínseca de todas as operações humanas.24 

 Dessa maneira os produtos começam a ganhar vida própria, servindo mais do 

que a sua funcionalidade, chegando mesmo a serem considerados símbolos de 

movimentos ou mesmo objectos status e de poder. 

 Dessa maneira que um relógio transcende a sua função inicial e serve como um 

modelo de design, no caso da Swatch, da mesma forma que uma caneta se eleva do seu 

objectivo de escrita e se torna um símbolo de requinte e luxo, como a marca Montblanc. 

                                                   
24 Cf. ECO, Umberto, A Definição da Arte, Edições 70, Lisboa, 1986, p. 15. 
 



§ - 3 Recriar e Reproduzir o Belo 
 

 64

 Essa imagem do produto, essa beleza que o Homem incorpora às suas criações, 

para que essas tornem-se algo mais que funcional aos olhos do consumidor, chega ao 

ponto de ser associada à água, como é o caso da marca francesa Perrie. 

 As empresas necessitam criar uma visão no consumidor que reforce a 

individualidade e a unicidade da marca, essa capacidade única que ela possui em criar 

os produtos que mais se acercam aos gostos e às exigências da população. 

 Essa marca da empresa começa a ser expressa de diferentes formas, está 

incorporada ao seu nome, criam-se logomarcas e símbolos que representem isso, 

associam-se cores à empresa, músicas, artistas, etc. 

 Às vezes essa criação de uma marca é tão forte, enraíza-se de tal maneira na 

mente dos consumidores, que bastam cores para que se evoque a lembrança de 

determinadas marcas. 

 Ao pensar no vermelho, pode vir a lembrança de marcas como a Coca-Cola, 

Ferrari, Marlboro e Vodafone, pensando agora no azul, pode-se chegar a empresas 

como a Microsoft, Nokia, Ford, Pepsi, Danone, etc. 

 As empresas começam a investir em pesquisas científicas para melhor 

escolherem a composição da marca, qual a melhor cor a ser utilizada, quais os valores 

que precisam ser expressos perante o consumidor, design dos produtos, procurando 

saber qual cor transmite a sensação de saúde; ou uma cor que expresse eficiência e 

segurança; cores que transmitam tranquilidade, e assim por diante.  

 Utilizam-se pesquisas de comportamento para identificar qual as características 

que o consumidor aprecia mais nas empresas e logo os que mais se destacam já estão 

sendo divulgados como valores a serem defendidos por essa marca.  

 Existem mesmo marcas que estão associadas a determinadas idades da nossa 

vida, chegando ao ponto de fazerem parte de nossa lembrança para períodos passados, 

como a infância e a juventude por exemplo. 

 Quando as empresas descobrem esses valores que podem ser atribuídos, 

preparam-se para construir uma marca em algo que transcenda a sua simples 

funcionalidade, funcionando como um símbolo dos seus valores perante o consumidor. 

 Surgem empresas que se especializam em produtos desportivos e começam a 

vincular sua imagem à de grandes atletas, a vencedores de alta competição para que sua 

marca seja recordada como um símbolo de vencedores, como é o caso da Nike. 

 Sendo que outras empresas desportivas apostam noutro segmento, 

desenvolvendo o design dos seus produtos, acrescentando estilo aos seus ténis, 
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transmitindo uma imagem jovem e de exclusividade, no caso da Puma, que soube 

mudar a mensagem de sua comunicação e atrair novos consumidores. 

 As marcas podem utilizar diversos recursos para se expressarem perante o 

consumidor, destacando dois deles, como a forma, cujo campo de estudo passa a ser o 

design, e a comunicação (no sentido da palavra, já que a forma também é uma 

comunicação em si) cujo campo de estudo envolverá os profissionais de marketing e de 

publicidade. 

 Nos dizeres de Bruce Barton, “Gosto de pensar na publicidade como algo 

grande, algo esplêndido, algo que vai ao fundo de uma instituição e capta a sua alma. 

[...] As instituições têm 

alma, tal como os 

homens e as nações tem 

almas”25, a publicidade 

trata de criar uma 

personalidade para as 

marcas. 

 É nesse momento 

que surgem duas 

profissões distintas que 

começam a ter mais 

importância nesta economia de mercado, os Publicitários e os Designers, os primeiros 

eram responsáveis pelos “sentimentos” dos produtos, enquanto que os segundos pelas 

qualidades e funcionalidades destes. 

 Utilizando as palavras do autor Tom Thomas, no que diz respeito ao Homem 

primitivo, estes uma vez que não possuíam conhecimentos concretos a respeito do 

mundo, só poderiam imaginar um ambiente povoado por forças que eles julgavam 

sobrenaturais e consequentemente fora do seu alcance. 

 O autor refere ainda que no Homem desenvolvido, todas as suas actividades 

acabaram por se representar na sua capacidade produtiva de fabricar coisas, 

transformando-as num verdadeiro fetiche moderno, no que diz respeito às suas 

quantidades abstractas (o valor).26 

                                                   
25 Roland Marchand, <The Corporation Nobody Knew: Bruce Barton, Alfred Sloan, and the Founding of the 

General Motors “Family”>, Business History Review, 22 de Dezembro de 1991, p. 825. 
26 Cf. THOMAS, Tom, Breve História do Indivíduo, 1º Edição, Edições Dinossauro, Lisboa, 1997, p. 152. 
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 Eis o surgimento do lado belo da Revolução Industrial, quando as empresas 

passam a acrescentar valor abstracto aos produtos, elevando a qualidade dos objectos 

para além dos campos funcionais. 

Projecta-se uma imagem sobre o produto elevando as suas qualidades 

qualitativas perante a sociedade e consequentemente perante o consumidor. 

 Não se trata de uma produção “apenas” funcional, mas os produtos alcançam 

uma imagem que excede a sua característica como objecto de carácter físico. As pessoas 

que o adquirem, muitas vezes fazem-no com o intuito de possuir também a imagem 

criada pelas indústrias. 

 Se um consumidor compra um automóvel de modelo desportivo, é que além das 

funcionalidades do veículo, também está a adquir uma imagem desportiva pela posse do 

produto, tornando-se ele próprio uma pessoa desportiva. 

 Nota-se uma busca do homem-massa em adquirir características próprias que o 

destaquem perante a sociedade, o indivíduo sente necessidade de se firmar dentro de um 

grupo através da posse dos objectos e da imagem que estes projectam na sua pessoa 

perante o resto da sociedade. 

 O que antes era visto como uma transgressão dos valores firmados no início da 

Revolução Industrial pelos meios produtores, passa a ser incentivado justamente pelas 

indústrias, que lucram a sua produção através da imagem da sua marca. 

 As empresas passam a possuir produtos diversificados, desenvolvidos para se 

adaptarem aos diferentes gostos de uma população, que cada vez mais sente o desejo de 

se diversificar e afirmar-se como um composto heterogéneo, com seus diferentes gostos, 

desejos e necessidades. 

 Surge um período em que o intangível passa a ditar as formas do tangível, onde 

a imagem passa a prevalecer sobre a funcionalidade e as formas, onde o belo, que uma 

vez fora expulso nos primórdios da industrialização, volta a ser entendido como 

elemento essencial para a vida e para os anseios do Homem. 
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§ - 1 Diversidade e Beleza 

 
O advento da marca e da imagem transformam os produtos industriais, quase da 

mesma maneira que o Homem primitivo transformou a sua flecha ao aplicar-lhe dias e dias 

de trabalho na criação de um adorno.  

Os objectos ultrapassam as suas características funcionais e passam a criar uma 

marca numa dimensão abstracta. 
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 Com a descoberta do belo, na Revolução Industrial, as indústrias apercebem-se que 

podem fazer muito mais do que apenas fabricarem objectos com determinadas 

funcionalidades. 

 Da mesma forma que os produtos primários se tornaram genéricos, como por 

exemplo o arroz, o sal e o feijão, de certa forma, o mesmo vai acontecer com os produtos 

industrializados no período da consolidação das indústrias como meio de produção. 

 Com o desenvolvimento dos produtos industrializados, e com a consequente 

competição entre diferentes produtores, muitos produtos industriais irão passar pelo 

mesmo processo de massificação. Ou seja, um automóvel, no princípio da industrialização, 

é entendido apenas como um meio de locomoção, apesar de existirem diferentes modelos 

disponíveis no mercado. 

 Surge então a necessidade de diferenciar os produtos, incorporando algo mais à sua 

essência enquanto objecto, tornando-se imperativo a criação de uma marca para este 

produto, atribuindo-lhe uma personalidade, um nome, uma embalagem própria, uma cor 

característica, etc. 

 A criação competitiva de uma marca torna-se uma necessidade da era industrial, 

sendo que quase todas as fábricas adoptam um modelo de fabricação semelhante, é 

imperativo que se crie uma imagem ao mesmo tempo que o produto. 

 Os valores científicos e técnicos, tão apreciados e valorizados para a sistematização 

dos meios de produção, não são mais suficientes como recursos para a escoar a produção 

industrial.  

 Trata-se do fim da era dos produtos, por existir uma concorrência entre as 

diferentes empresas produtoras, o poder agora é transferido para as mãos do consumidor, 

que decide qual produto adquirir nos estabelecimentos comerciais da cidade. 

 Eis então que surge a necessidade de desenhar um produto mais belo, e de 
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comunicar a sua beleza para os diferentes tipos de consumidores. 

 A diversidade torna-se essencial para as indústrias, pois é preciso destacar o 

produto perante a concorrência e criar um sentido no objecto que o consumidor possa 

perceber e aceitar como belo, a diversidade passa a ser bela. 

 O Homem deixa de ser percebido pelas indústrias como um Homem-massa, onde 

todos possuem as mesmas necessidades e os mesmos desejos considerados padrões pelas 

grandes empresas. 

 É preciso analisar mais de perto o indivíduo e identificar as suas diferentes nuances 

perante a massa. O que antes era considerado um grupo homogéneo passa a ser 

segmentado de acordo com as características de cada grupo, de acordo com a faixa etária, 

classe social, nacionalidade, etc. 

 Surgem as tribos urbanas dentro da massa, os subgrupos, indivíduos com diferentes 

características que se assemelham a um determinado grupo por uma certa afinidade ou uma 

certa necessidade. 

 Os produtos passam a diferenciar-se através das marcas, de um símbolo 

representando a sua origem, como uma espécie de certificado de autenticidade, para além 

de projectar os seus valores humanos. 

 No início, as marcas surgem para autentificar a origem do produto, garantindo a sua 

veracidade e a qualidade da empresa produtora, como uma espécie de certificado perante 

as diversas imitações, muitas vezes de qualidade inferior, que surgiam no mercado. 

 Os clientes passam a comprar algo mais do que o produto genérico. Compram algo 

que o transcende, e esse valor a mais que está inserido no produto surge no consumidor 

graças à marca e a comunicação da empresa. 

 Mais que uma mera comprovação da qualidade do produto, as marcas tornam-se 

uma referência para os consumidores no que diz respeito aos valores das empresas. No 

princípio, estas utilizam valores patrióticos para conquistar a preferência do consumidor. 

 Como foi o caso da Ford, nos Estados Unidos, a Pirelli ou a Fiat na Itália e a 

Volkswagen na Alemanha, pois não havia sentido de um cidadão italiano comprar um 

automóvel que não fosse fabricado na Itália, podia ser visto pela sociedade como um acto 

antipatriótico. 

 Com o desenvolvimento dos mercados e das indústrias, que permitiu que estas 

vendessem seus produtos para além das fronteiras de seus países, tornando-se marcas 

multinacionais, o argumento de origem do produto já não fazia sentido em outros 

mercados. 
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 Uma empresa Norte-Americana não poderia anunciar os seus produtos para os 

cidadãos ingleses da mesma forma que o fazia em território nacional, era preciso encontrar 

valores que pudessem ser associados às marcas e que ultrapassem os valores nacionalistas. 

 James Hillman ao falar sobre a política da beleza, faz uma referência sobre a deusa 

da beleza, Afrodite, cujo sorriso faz o mundo mais amável e aprazível. Mas Afrodite era 

mais uma necessidade do que uma jóia estética. 

 Na antiga Grécia era necessário que existisse uma deusa que encarnasse a beleza, 

que inspirasse os homens quando estes encontravam uma bela mulher, a qual se referiam 

como uma encarnação da magia de Afrodite. É graças a esta que o divino podia ser visto, 

tocado, sentido e adorado. Sendo assim a Afrodite actuava então como uma ponte entre a 

dimensão divina e abstracta e a dimensão profana e tangível.1  

 Já a procura do belo na sociedade industrial trata-se justamente do contrário, a 

essência palpável já existe, que são os produtos, e o que se torna necessário é a criação de 

uma Afrodite, ou uma marca, que realce ou enalteça a beleza e o esplendor da produção 

industrial. 

 A função dessa beleza recai 

sobre a marca, que se trata de um 

aspecto transcendental, uma tentativa 

de divinizar o objecto. Da mesma 

forma que o Homem do período 

Neolítico fez um desenho nas pontas 

das suas flechas 

 Além da marca, outro factor 

que vai influenciar a decisão do 

consumidor é o design do produto, 

porque às vezes basta um belo desenho para o produto se destacar perante a concorrência, e 

se este fizer sucesso, acaba por se tornar uma referência da marca. 

 A forma torna-se então uma parte da marca, influenciando a percepção que os 

consumidores têm do produto.  

 Uma das garrafas mais conhecidas no mundo foi desenhada em 1915 por Alexander 

Samuelson para a bebida que o farmacêutico John Pemberton começava a comercializar 

com bastante sucesso. 

                                                
1 Cf. HILLMAN, James, Politica Della Bellezza, Moretti & Vitali, Florença 1999, p. 92. 
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 Para proteger o seu produto, que era comercializado em diferentes tipos de garrafas, 

factor que facilitava a imitação, o farmacêutico lançou um concurso para padronizar a 

embalagem de comercialização e assim fortalecer a unidade da empresa e garantir a 

autenticidade do produto perante os consumidores.2 

 Com o problema das imitações superado, já que a garrafa padronizou a forma de se 

vender o produto, a empresa fabricante da Coca-Cola pode centra-se na construção de uma 

marca forte para o seu produto.  

 Wally Olins no seu livro sobre a identidade corporativa, utiliza como exemplo o 

sucesso da marca Coca-Cola em ter-se tornado um dos símbolos mais conhecidos 

mundialmente e um ícone da economia capitalista. 

 Mundialmente conhecida, a Coca-Cola, apoiada por uma rede de distribuição 

eficaz, utilizou imensas somas em dinheiro para comunicar que a bebida estava 

incorporada aos bons momentos da vida, associou-a à diversão e ao lazer.3 

 Hoje em dia é possível encontrar a Coca-Cola em quase todos os países do mundo, 

e o valor da marca supera o valor “físico” da empresa, ou seja, o seu património 

propriamente dito, a imagem tornou-se mais valiosa que o objecto. A percepção que a 

marca criou nas pessoas é superior à bebida propriamente dita. 

 Imagem e o design são atributos que em alguns casos precedem a funcionalidade no 

que diz respeito aos desejos do consumidor. Inicia-se então um período onde as empresas 

começam uma batalha para conquistar um espaço no imaginário do consumidor.  

 Essa batalha é travada em dois campos diferentes, primeiramente entre as empresas 

para conquistarem a preferência do consumidor, e logo a seguir entre uma empresa e o 

consumidor. Quando uma empresa distingue-se perante o consumidor ela inicia um 

processo de construção da sua imagem perante este, criando e comunicando valores que 

possam ter afinidade com ele. O consumidor embora absorva esta imagem não o faz 

passivamente, este interpreta-a e condiciona-a à sua própria forma de entender a realidade.  

 Um dos grandes profetas desta nova forma de produção emocional dos produtos, é 

o presidente da Nike, Phil Knight. Segundo ele, o grande momento de viragem da empresa, 

foi quando está passou de uma “companhia orientada para a produção, o que quer dizer que 

púnhamos toda a ênfase na criação e fabrico do produto. Mas agora, compreendemos que a 

coisa mais importante que fazemos é promover o produto. Chegámos ao ponto em que 
                                                
2 Cf. CREW, Leila, “Diez Iconos para una (Posible) Historia del Diseño”, Descubrir el Arte, Ano 9, N° 

100, Espanha, Grupo Unidad Editorial, 2007, pp. 276 a 280. 
3  OLINS, Wally, Corporate Identity- Making Business Strategy Visible Trough Design, Harvard  
 Business School Press, Boston, 1989, p. 33. 
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dizemos que a Nike é uma companhia orientada para o Marketing, e o produto é a nossa 

ferramenta de marketing mais importante”.4 

 Um outro caso a citar é o da marca Swatch, criada no início dos anos 80 devido à 

necessidade da indústria relojoaria Suíça de contra atacar o crescente sucesso que os 

relógios japoneses estavam obtendo no mercado americano e europeu, tornando-se uma 

ameaça para este segmento industrial do país helvético. 

 Esta marca nasceu com o intuito de tornar-se símbolo de um produto extremamente 

inovador, apoiado num conceito de primeira linha tecnológica. Sustentando esta estratégia 

estava por trás um plano de comunicação e gerenciamento de imagem bastante rigorosa. 

 No dia do lançamento internacional do novo relógio, realizou-se uma conferência 

de imprensa, onde foi apresentado o Original Jelly Fish, do qual foram fabricados apenas 

200 exemplares, distribuídos na altura aos jornalistas e outras personalidades presentes. 

 Uma estratégia para criar exclusividade e criar um interesse sobre o assunto nos 

mídia, que acaba por se repercutir na população, nascendo a marca com um ar de 

modernidade e inovação tecnológica. Em 12 de Setembro de 1990, num leilão realizado 

em Milão pela Sotheby´s um dos modelos deste relógio foi vendido por cerca de € 13.188. 

 Um outro ponto a ressaltar na estratégia desta marca é que ela possui o símbolo da 

associação dos profissionais da ourivesaria e relojoaria Suíça (Fachhandellogo), 

assegurando ao produto a imagem de qualidade que os produtos suíços possuem.  

 Facto que reforça a 

imagem do produto, saindo 

do seu aspecto físico e 

identificando-o a um 

segmento fortemente 

reconhecido, atribuindo-lhe 

assim credibilidade. 

 Hoje a marca segue 

com um planeamento muito 

forte no que diz respeito à 

gestão da sua imagem, esta 

está constantemente reinventando seus relógios e criando ligações com o mundo artístico. 

 Se a Disney lança um filme infantil de sucesso, a Swatch lança de imediato um 

                                                
4 Cf. KLEIN, Naomi, No Logo – O Poder Das Marcas, Relógio D'àgua, Lisboa, 2002, p. 44. 
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modelo inspirado nas personagens dessa animação, criando assim uma ligação com o 

público infantil. 

 Artistas plásticos, arquitectos famosos e outras celebridades emprestam o seu nome 

e a sua criatividade, lançando modelos para a Swatch, que acabam por transcender a escala 

de simples relógios e atingem o status de obra de arte. 

 Uma frase que pode caracterizar bem este período vem de Charles Revlon, um dos 

pioneiros na indústria dos cosméticos que dizia: “In the factory, we make cosmetic. In the 

store we sell hope”. Essa é a nova mentalidade da nova produção industrial, onde começam 

a fabricar desejos e a criar valores emocionais que agregados aos produtos fazem sonhar os 

consumidores.  

 A principal produção das companhias não são mais coisas, como se referia o artigo 

da revista Fortune5, mas a preocupação principal das marcas trata-se de construir uma 

imagem na mente do consumidor. 

 O trabalho destas companhias trata-se 

de gerenciar a imagem desta marca, 

atribuindo-lhe um sentido, uma essência 

divina que se traduz nos objectos que ela 

fabrica. 

 As marcas alcançam o poder de 

provocar sentimentos e emoções, 

transformam-se em algo espiritual, nas 

palavras de Naomi Klein “ [...] as empresas 

podem fabricar produtos, mas aquilo que os 

consumidores compram são marcas.”6 

 Acrescente-se que “Esta onda de febre 

das marcas trouxe consigo um novo tipo de 

homem de negócios, alguém que nos informa orgulhosamente que a marca x não é um 

produto mas uma forma de vida, uma atitude, um conjunto de valores, um visual, uma 

ideia.”7 

 Utilizando mais um exemplo para esta transformação do pensamento dominante, 

para este despertar do belo na Revolução Industrial, chega-se ao ponto de relegar a 

                                                
5  Ver Capítulo 2, § - 2. 
6 KLEIN, Naomi, No Logo – O Poder Das Marcas, Relógio D'àgua, Lisboa, 2002, p. 29. 
7  KLEIN, Naomi, No Logo – O Poder Das Marcas, Relógio D'àgua, Lisboa, 2002, p. 45. 
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funcionalidade do objecto para o segundo plano. 

 A funcionalidade e a técnica, características primordiais para o nascer e a 

consolidação da era das máquinas, em alguns casos são considerados como um requisito 

mínimo, ou até mesmo desnecessário. 

 Tendo como exemplo um espremedor de laranjas, podemos analisar melhor o 

resultado da forma na valorização do produto e em como a funcionalidade deixa de ser um 

requisito primário. 

 O Juicy Salif, do arquiteto/designer francês Philippe Starck, lançado em 1990, foi 

considerado por muitos especialistas um item de colecção e um dos ícones do design 

industrial, sendo exposto no MOMA de Nova Iorque. 

 Actualmente pode-se comprar a peça pela Internet, no valor aproximado de € 60,00, 

quantia que supera o montante necessário para adquirir um electrodoméstico que execute o 

mesmo trabalho e de maneira mais prática, já que o Juicy Salif não é visto com bons olhos 

no que diz respeito a funcionalidade em si. 

 A forma neste caso precede a funcionalidade, isto porque se o espremedor de 

laranjas fosse desenhado para atender as necessidades de um restaurante, o design levaria 

em conta principalmente a sua funcionalidade, relegando a estética ao segundo plano.  

 Não sendo necessário uma suavização das formas para conseguir uma maior 

procura por parte dos consumidores, o que os restaurantes buscariam nesse caso seria a 

eficiência relativa à sua função. 

 São novos factores que a cada dia influenciam as empresas a repensarem 

constantemente os seus produtos, definir o público a qual destinam as suas produções e 

inserir no objecto mais funcionalidade ou belas formas, mais durabilidade ou a opção de 

encontrá-lo em diferentes tipos de cores, etc.  

 O produto passa então a ser percebido de uma outra forma, entende-se produto 

como algo que pode ser oferecido em um mercado para satisfazer um desejo ou uma 

necessidade.  

 Contudo é muito mais do que apenas um objecto físico. É o pacote completo de 

benefícios ou satisfação que os compradores percebem que eles obterão se adquirirem o 

produto. É a soma de todos os atributos físicos, psicológicos, simbólicos e de serviço. 8 

Este campo dimensional que transcende o objecto em si, pode ser considerado também 

uma parte da essência da marca.  
                                                
8  Cf. LINDON, Denis, et al., Mercator XXI. Teoria e Prática do Marketing, 10º Edição, Dom Quixote, 

Lisboa, 2004, pp. 204 e 205. 



§ - 1 Diversidade e Beleza 
 

 76 

 A marca torna-se o sentido de existência da empresa, passando de uma fábrica 

produtora de objectos funcionais, para uma companhia especializada na produção de 

sonhos e na satisfação de desejos. Gastam-se milhões e milhões de euros em publicidade e 

em melhoramentos de design do produto para criar uma imagem da companhia na cabeça 

do consumidor. 

 Sendo que o consumidor adquire estes produtos na esperança de que eles lhe 

transmitam a sua essência, compram os produtos com o intuito de adquirir também o seu 

status, o seu valor, as suas cores e as suas formas. O Homem da era industrial sente a 

necessidade de se afirmar perante a sociedade através da posse de objectos de valor, que 

por sua vez transmitam valor e beleza para a pessoa que os possui. 

 Na era industrial surgem dois tipos de profissionais que vão especializar-se em 

fazer a mediação entre as indústrias e os consumidores. Um deles vai procurar comunicar a 

essência do objecto, adoptando estratégias que elevem o objecto para além de sua 

funcionalidade, trata-se do publicitário, enquanto que o outro vai especializar-se nas 

formas do objecto, tornando-o mais delicado, mais versátil para os consumidores, 

adaptando a forma a sua função, e esse se trata do designer.  
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§ - 2 Comunicar e Desenhar o Belo 
 
 O designer e o publicitário são criadores e idealizadores da beleza na sociedade 

contemporânea. O trabalho desta dupla de profissionais, utilizado ou não em conjunto, 

consegue alterar a percepção da sociedade perante um produto ou mesmo perante uma 

marca. Neste contexto de novo se levanta a questão da essência do belo. 
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 Imagine a marca como sendo mais do que uma simples etiqueta. Imagine que ela 

represente o significado essencial de uma grande empresa moderna e que a publicidade é a 

ferramenta utilizada para expressar essa essência para o mundo, podendo ainda esta 

invocar um sentimento, razões científicas ou ate mesmo um carácter espiritual.9 

 Para incorporar essas qualidades abstractas ao nome da empresa, são diversos os 

recursos utilizados, tanto pelos publicitários no momento da comunicação, como pelos 

designers no momento de concepção dos produtos. 

 Como já foi anteriormente referido o belo, no processo de instalação e 

desenvolvimento da Revolução Industrial, trata-se de uma informação incorporada ao 

objecto, que pode ser traduzido de várias formas. Podendo ser comunicado como o valor 

necessário para aquisição deste, ou uma concepção nova na sua forma, ou mesmo outros 

atributos, físicos e psicológicos que são adicionados ao produto. 

 O designer actua como um intermediário entre a indústria e o consumidor no que 

diz respeito às formas do produto, encarregando-se de identificar e desenhar o belo neste 

aspecto, descobrindo as necessidades do utilitário no que diz respeito à interacção deste 

com o objecto e adequando essas informações aos processos produtivos. 

 Já o publicitário faz a comunicação entre a indústria e os consumidores, 

descobrindo as características que o público considera importante e adicionando essa 

informação à essência do produto, da empresa ou da marca.  

 O seu papel baseia-se na comunicação e construção de todo o imaginário que 

envolve o produto e o torna apelativo ao consumidor. Esta tarefa consiste em captar aquilo 

que o consumidor necessita que seja associado ao artefacto. Por exemplo, se uma 

determinada marca de desporto tem como principais consumidores um público jovem, o 

                                                
9 Cf. KLEIN, Naomi, No Logo – O Poder Das Marcas, Relógio D'àgua, Lisboa, 2002, pp. 26 e 28. 
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publicitário utilizará uma linguagem que se aproxime desse tipo de assistência, tendo 

sempre em conta o público-alvo do produto. 

 Todos os objectos possuem a sua essência, ou seja, aquela característica própria que 

a identifica como tal, a faca, por exemplo, para ser uma faca precisa possuir a 

funcionalidade essencial da faca, que é o corte que esta realiza. 

 Platão esclarece isso com a sua teoria do mundo das ideias, onde ele relata que 

dentre todos os fenómenos e as formas da natureza, existe uma ideia primordial das coisas.  

 O filósofo grego utiliza como exemplo a ideia do cavalo, que apesar de existirem 

diferentes tipos desse animal, todos eles possuem características em comum que faz com 

que sejam reconhecidos como tal, por exemplo, possuir quatro patas, um rabo, uma crina, 

etc... 

 Mas apesar de todos possuírem características em comum, existem diferentes tipos 

de cavalo, com cores variadas, tamanhos, e mesmo alguns exemplares possuem alguma 

deficiência, mas que não impedem que sejam reconhecidos como um cavalo. 

 Todos eles possuem a ideia primordial do que é um cavalo, e para Platão, essa ideia 

primordial é eterna e imutável, e ela não se encontra aqui na Terra, chamada por ele de 

mundo dos sentidos, o que se encontra aqui é uma representação da ideia do cavalo, uma 

forma da sua essência. 

 O trabalho do designer consiste em ser um desenhador, uma pessoa que expressa 

diferentes formas sobre uma essência, um profissional que tem a essência de um objecto 

como guia de seu trabalho. Através de pré-requisitos básicos, o designer cria uma forma 

dessa essência do que ele pensa ser a mais adequada para determinada ocasião. 

 O designer também leva em conta a linha de montagem para a fabricação do 

produto, tendo em conta não só o utilizador mas também a viabilidade em termos de 

produção. Sendo assim o designer procura integrar no mesmo projecto: objecto, linha de 

montagem e utilizador.  

 A invenção de artefactos é uma das tarefas mais antigas da humanidade, mas 

geralmente ficava a cabo do próprio utilizador construir o seu objecto. Com a evolução da 

sociedade, surgiu o papel do artesão que fabricava artefactos sob encomenda para outras 

pessoas, mas neste processo havia uma interacção entre o fabricante e o utilizador. 

 A necessidade de um designer é fruto da Revolução Industrial, onde ele surge com 

a função de adaptar as formas do produto as configurações físicas dos seus usuários. Sendo 

que os objectos, no início da produção em massa, eram pensados exclusivamente no 
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princípio da linha de montagem, por muitas vezes a adaptação para o usuário era quase 

inexistente. 

 Com a industrialização, este elo que existia entre o artesão e o cliente perde-se, 

ficando a construção do objecto nas mãos de técnicos ou dos proprietários das fábricas, que 

estavam mais preocupados em estabelecer uma produção quantitativa, ficando o aspecto 

qualitativo relegado a segundo plano. 

 Dessa forma torna-se necessário a existência de um profissional que reúna todos 

esses processos num só, o de idealização e criação do produto, integrando usuário, meios 

produtivos e a essência do objecto. 

 Estes múltiplos campos de actuação do design, tornam-no numa área de difícil 

definição, nas palavras do Arquitecto Álvaro Siza, “O design tem limites pouco definíveis, 

sendo parte de um 

processo, sem soluções 

de continuidade, que 

inclui igualmente plano 

e projecto. [...] Existe 

portanto uma relação, e 

em conjunto uma 

clarificação recíprocas, 

definidas por dois 

extremos.”10 

 O design centra-

se em conectar a 

essência e a matéria, configurando um jogo de formas a um jogo de ideias, em que todo o 

processo segue algumas normas estabelecidas, tanto pelos meios de produção como pelos 

futuros utilizadores. Embora seguindo estas normas o designer também tem a liberdade de 

acrescentar a este processo o seu cunho pessoal.  

 Durante o passar dos anos, as formas variaram bastante, pois iam sempre seguindo 

o ideal de beleza de cada época e de cada cultura, mas o que permanece será sempre a 

preocupação com a essência do objecto, nas palavras de Álvaro Siza “A minha 

preocupação principal em desenhar, suponhamos, uma cadeira é a de que pareça uma 

                                                
10 SIZA, Álvaro, Imaginar a Evidência, 1º edição, Edições 70, Lisboa, 2000, p. 131. 
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cadeira.”11 

 Enquanto que o designer se esforçar em desenhar o belo, procurando criar uma 

forma ideal, o publicitário comunicará os detalhes e a beleza desta forma. Como Homero 

narrava a beleza e a magia do povo Grego, através de sua Ilíada, adicionando musas e 

deuses para agraciar a história de Ulisses e seus companheiros, o publicitário procura 

adicionar à comunicação do objecto, as musas e os deuses dos tempos contemporâneos. 

 O publicitário procura criar uma essência para o produto, procurando adicionar 

atributos abstractos que lhe proporcionem uma certa aura de beleza, um algo mais do que o 

objecto em si. O que pode ser considerado o trabalho oposto ao designer, que parte de uma 

essência em busca de uma forma, já o publicitário parte de uma forma para comunicar uma 

essência. 

 A comunicação desta essência do produto é feita hoje em dia duma forma diferente 

daquela que se fazia no início da Revolução Industrial. Nessa época o papel da publicidade 

limitava-se à divulgação dum produto. Como no início da era das máquinas tudo era 

novidade, a maioria da invenções precisava de um tipo de comunicação que informasse ao 

público sobre as suas funcionalidades e suas utilidades, tratando então a publicidade de ser 

um mero veículo informativo. 

 Nos tempos que correm, a publicidade tornou-se mais do que um veículo 

informativo e centralizou os seus esforços em comunicar algo mais do que objectos e 

invenções funcionais. A publicidade procura adicionar características qualitativas à 

essência dos produtos, que se traduzem na beleza dos objectos e também no valor social e 

identitário destes. 

 A autora Naomi Klein retrata bem este período de transição, quando se refere ao 

emblema das roupas, ou as etiquetas, que geralmente se encontravam escondidos na parte 

interior do vestuário, e foi no final dos anos setenta, quando o mundo da moda mudou e as 

camisas passaram a ostentar a marca do designer do lado de fora das roupas. 12 

 Nas palavras da autora, “O jogador de pólo de Ralph Lauren e o crocodilo de Izod 

Lacoste fugiram do campo de golfe e passearam-se pelas ruas, arrastando com decisão o 

emblema para o lado de fora da camisa. Estes emblemas cumpriam uma função social 

equivalente a manter a etiqueta com o preço: toda a gente sabia precisamente a quantia que 

essa pessoa estava disposta a pagar para ter estilo. [...] o emblema deixou de ser uma 

                                                
11 SIZA, Álvaro, Imaginar a Evidência, 1º edição, Edições 70, Lisboa, 2000, p. 133. 
12 Cf. KLEIN, Naomi, No Logo – O Poder Das Marcas, Relógio D'àgua, Lisboa, 2002, p. 50. 
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ostentação afectada para passar a ser um activo acessório de moda.”13 

 A união entre o valor material e a beleza teve o seu início na época Vitoriana. Esta 

união no quadro das sociedades industriais acabou por ser ainda mais marcada, quanto 

maior o custo para adquirir uma determinada marca, maior será o apreço que a sociedade 

dará a esta.  

 O valor material acaba por tornar-se uma das partes constituintes da essência do 

produto, transformando-se num dos pontos que podem ser explorados pela publicidade na 

comunicação do objecto ou da marca. 

 Um facto marcante, que pode destacar a percepção dos publicitários e das empresas 

para esta nova dimensão dos produtos, é definido pela autora Naomi Klein, como a Sexta-

Feira Marlboro, e refere-se ao súbito anúncio da Philip Morris de que iria reduzir o preço 

dos cigarros Marlboro em vinte por cento.14 

 Este dia, que foi considerado por muitos como o indício de uma crise no âmbito das 

marcas. As empresas passaram a investir na construção de uma marca, aumentando o preço 

do produto ao lhe embutir características abstractas, como os casos citados acima da 

Lacoste e da Ralph Lauren. Mas esta Sexta-Feira Marlboro indicava que as empresas que 

tomaram esta atitude poderiam sofrer certas turbulências devido às recentes decisões 

comunicadas pela Marlboro.  

 A Marlboro nesta época era 

uma marca de grande prestígio, ela 

teve a valorização de sua imagem 

após anos e anos de investimento em 

publicidade, como por exemplo a 

criação do Cowboy da Marlboro, e 

que baseava as suas vendas, não 

somente na qualidade de seu produto, 

mas principalmente na força de seu 

marketing através da imagem. 

 Esta companhia de cigarros dá uma volta de 180º e volta aos atributos físicos dos 

produtos, em outras palavras, a empresa estava a voltar à etapa inicial do processo 

industrial, voltando à época do produto, quando anuncia a redução nos preços para poder 

competir com as marcas de segunda categoria. 
                                                
13 KLEIN, Naomi, No Logo – O Poder Das Marcas, Relógio D'àgua, Lisboa, 2002, p. 50. 
14 KLEIN, Naomi, No Logo – O Poder Das Marcas, Relógio D'àgua, Lisboa, 2002, p. 34. 
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 Achava-se com isso, que se voltava à época dos produtos, onde a imagem, os 

desejos, e os sonhos embutidos pelos produtores às suas criações, não significavam nada, 

valorizar-se ia novamente, e somente, as características físicas do produto, ou seja, aquilo 

que o consumidor poderia tocar ou mensurar, o seu aspecto quantitativo. 

 Mas, segundo a autora, as empresas que saíram bem desta crise foram justamente as 

empresas que apostaram no Marketing de Valor: Como a Nike, a Apple, Calvin Klein. “A 

marca reinventou-se como esponja cultural, absorvendo e mimetizando aquilo que a 

rodeava”15 

 Chega-se a um momento em que os meios de produção, deixam de ser primordiais, 

pois com a dispersão da tecnologia, é possível fabricar qualquer coisa, em qualquer parte 

do mundo. E essas empresas que se especializaram em construir imagens, em criar essa 

sintonia com essa nova segmentação da massa, foram as que se saíram melhor da crise da 

“Sexta-Feira Marlboro”, se é que essa crise chegou a atingi-las de forma preocupante. 

 Deslocando a produção, ou mesmo terceirizando esta, muitas empresas acabam por 

investir o capital economizado. Este investimento pode ser feito em pesquisas de mercado 

e ferramentas de marketing que possam colocar a imagem dessas empresas e suas marcas 

na cabeça do consumidor. As empresas começam a se aproximar dos recém descobertos 

grupos sociais. 

 Com o princípio de deslocar a produção, terceirizando esta, e podendo investir o 

capital economizado em pesquisa de mercado e ferramentas de marketing, que pudessem 

colocar a imagem dessa empresa e a sua marca na cabeça dos consumidores. Estas 

acabaram por se aproximar mais dos recém descobertos grupos sociais. 

 Esta aproximação abre caminho para os publicitários e para os designers 

concentrarem-se na imagem do produto. As empresas passam a competir pela imagem que 

o consumidor possui destas, esta imagem está dependente da forma como o produto é 

delineado e posteriormente comunicado. 

 Um exemplo que pode ilustrar essa união entre o trabalho do designer e do 

publicitário, trata-se da Absolut Vodka. Uma marca de vodka sueca que em meados de 

1979 iniciou uma estratégia de expansão da empresa que a situa hoje, como uma das 

maiores marcas de bebidas destiladas do planeta. 

 Com um design diferente, que foi baseado num vidro medicinal, a garrafa é 

transparente e não possui a necessidade de um rótulo, pois o nome vem tatuado directo no 

                                                
15 KLEIN, Naomi, No Logo – O Poder Das Marcas, Relógio D'àgua, Lisboa, 2002, p. 39. 
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vidro. A Absolut Vodka tornou-se mais do que uma marca de bebidas, elevando-se a um 

símbolo cult no mundo inteiro.  

 Uma estratégia de comunicação que soube explorar a bela forma da garrafa. 

Utilizando-a como fonte de inspiração para diferentes projectos culturais, transformou a 

Absolut Vodka em mais do que uma vodka no mercado. Esta marca passou a ser mais que 

um rótulo duma vodka, passou a ser um ícone, uma verdadeira obra de arte comercial. 

 Esta estratégia comunicativa teve início em 1985 quando o artista pop Andy 

Warhol pintou uma garrafa de vodka para um spot publicitário. A publicidade 

transformou-se num verdadeiro sucesso e abriu caminho para que a garrafa se associasse 

com mais de 350 tipos de artistas diferentes, deste estilistas, cantores, pintores, etc. 

 O exemplo da 

Absolut Vodka serve 

para realçar o valor que 

uma imagem, ou mesmo 

um ideal de essência 

associado a um produto 

podem transformar uma 

simples garrafa, ou uma 

mera bebida, num ícone 

de arte. 

 Numa economia 

que cada vez mais centra 

esforços no campo da 

informação e da imagem, as empresas tendem a aumentar progressivamente o valor dos 

seus produtos e a beleza dos seus objectos, ao lhe incorporarem características idealistas e 

artísticas. 

 Num mundo que assistiu à elevação das máquinas e dos meios produtivos, de 

cidades cinzentas e super povoadas, com uma imensidão populacional que gere a sua vida 

num vai e vem constante entre as artérias viárias dos grandes centros urbanos. Cada vez 

mais surge no Homem uma necessidade de embelezar esta civilização, transformando este 

ambiente num local mais acolhedor. 

 O designer e o publicitário surgem como dois poetas da era industrial, que 

procuram desenvolver através das suas diferentes técnicas, uma “alma” que possa ser 
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incorporada nesses objectos construídos e reproduzidos aos milhares. 

 Assim como Umberto Eco fala de uma nova beleza, que é reproduzível, transitória 

e perecível16, neste momento de produção em série e da ascensão da indústria como centro 

da economia mundial, estes produtos reproduzíveis e perecíveis necessitam de uma aura 

que, ao contrário dos objectos, seja eterna e ideal. 

 Eterna no sentido contrário ao perecível, pois ela é eterna em sua essência, em sua 

ânsia de existir, mas é transitória nos seus valores e nos seus princípios. Servindo como 

uma pele de camaleão, que apesar de mudar as suas cores conforme o ambiente em que se 

encontra, o seu interior e as suas necessidades serão sempre as mesmas.  

 Surge uma luta constante no seio desta sociedade, que luta por ser igual, devido às 

suas características de produção. Mas ao mesmo tempo procura singelos pontos de 

diferenciação que possam ser classificados como únicos e singulares. 

 Álvaro Siza, ao falar dos seus esforços na criação de uma cadeira, diz que uma 

necessidade de originalidade e diferença conduz sempre ao abandono da essência de um 

determinado objecto.17  

 Mas esta busca por uma originalidade e uma individualidade já começa de partida a 

ser negada devido à imposição dos meios produtivos e ressurge numa busca por um ideal 

individualizado de cada pessoa. 

 De partida este ideal começa a ser expresso através das formas, que na maioria das 

vezes não fazem mais do que ocultar o seu interior. Como por exemplo um carro, sendo 

sempre composto basicamente do seu princípio fundamental de locomover as pessoas.   

 A comunicação procura criar e inspirar novas concepções de beleza, tornando um 

objecto comum numa obra de arte, como o exemplo da Absolut Vodka. Mas, por mais que 

esta torne-se um símbolo cult, um exemplo de pop arte, nunca deixará de ser uma bebida 

destilada. 

 Nas palavras de Álvaro Siza sobre o seu projecto de desenvolvimento de uma 

cadeira, “No fundo deve subsistir a essência de uma cadeira: a sua relação com o corpo.”18  

 Por mais que se queiram dar outras formas, e por mais que se comuniquem ideias 

de beleza, a essência em si continuará sendo sempre a mesma, onde a substância procura 

uma redução e uma aproximação gradual a esta. 19 

                                                
16 Cf. ECO, Umberto, História da Beleza, 2º Edição, Editora Difel, Algés, 2005, pp. 377. 
17 Cf. SIZA, Álvaro, Imaginar a Evidência, 1º edição, Edições 70, Lisboa, 2000, p. 133. 
18 Cf. SIZA, Álvaro, Imaginar a Evidência, 1º edição, Edições 70, Lisboa, 2000, p. 135. 
19 Cf. SIZA, Álvaro, Imaginar a Evidência, 1º edição, Edições 70, Lisboa, 2000, p. 137. 
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§ - 3 Sentido, Harmonia e Beleza 

 
 Procura-se o sentido da sociedade industrial, onde o desenvolvimento das técnicas 

produtivas e dos meios de comunicação permitem ao Homem uma nova relação entre a 

sociedade, o indivíduo e os meios produtivos. 

 A quantidade e o valor começam a ser questionados como pontos de referência 

estética e de beleza dentro da sociedade.  
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 Nas palavras do autor Tom Thomas, “No Fedro, de Platão, faz calor e Sócrates está 

sob um carvalho. Ele encontra uma fonte, refresca as mãos, repousa à sombra e encontra 

ali a perfeita consonância entre si e o que o circunda. Isto é dar «sentido» às coisas. [...] As 

poucas coisas que um filósofo possui lhe bastam, já que ele sabe enriquecê-las de 

significado. 

 Esse é um conceito actualmente determinante também para os dias de hoje, pois 

caracteriza o pós-moderno, uma cultura na qual o «sentido» é mais importante do que a 

quantidade. Os gregos lapidaram ao máximo a arte de «dar sentido» às coisas.”20 

 Este dar sentido as coisas atinge o seu auge, primeiramente com os gregos, e a 

seguir com o Renascimento, que liberta o espírito humano, renascendo a força do 

indivíduo e a sua essência perante os dogmas religiosos, que durante séculos mantiveram o 

gosto pelo saber e pela arte confinados as necessidades de propaganda da Igreja Católica. 

 O suspiro da beleza e da individualidade no período do Renascimento, pode ser 

considerado como um fôlego antes de um mergulho profundo, pois com o advento da 

época das máquinas o sentido das coisas é substituído por um pensamento lógico e racional 

centrado no valor e na quantidade. 

 A Revolução Industrial permitiu ao Homem um domínio quase que completo sobre 

o meio ao seu redor, os meios de transporte, as fábricas, as cidades, e quase todos os 

espaços construídos pelo Homem são controlados à sua vontade. Suprime-se de certa 

forma aquela antiga angústia, que existia no homem primitivo sobre o mundo sombrio em 

que vivia, onde nada controla e à tudo desconhecia. 

 As técnicas de produção passam a ser a chave que a humanidade buscava para 

enfim encontrar uma harmonia com o caos, com este mundo sombrio que obriga ao 
                                                
20 THOMAS, Tom, Breve História do Indivíduo, 1º Edição, Edições Dinossauro, Lisboa, 1997, p. 37. 
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Homem a uma luta constante pelas satisfações de suas necessidades. 

 Estas técnicas, de início impõem ao Homem uma homogeneização da sociedade, 

pois devidas as limitações tecnológicas produtivas, tudo pode ser produzido e reproduzido, 

com a condição de que os objectos fabricados sejam iguais, de que toda a produção seja 

uma cópia fiel de um protótipo ideal. 

 Assim, o Homem torna-se numa massa homogénea, em que todos os seus 

indivíduos devem agir e se comportar de acordo com as necessidades das máquinas e dos 

meios de produções. 

 No princípio de sua fixação, esta sociedade regida pelas máquinas é esteticamente 

racional e utilitarista, as coisas ou estão certas ou estão erradas, e o padrão de beleza da 

época baseia-se na função e no valor dos objectos. Porém, com  

o desenvolvimento desses meios de produção, desenvolve-se também os valores estéticos. 

 Nas palavras de Domenico de Masi, “Um outro valor central é a “estética”, exaltada 

pela extrema perfeição tecnológica que nossos produtos manufacturados já atingiram. 

Quando se esgota o arco ao longo do qual pode-se aperfeiçoar tecnicamente um produto, 

quando já não vale mais a pena melhorá-lo, refinamos sua estética.”21 

 Eis o ponto onde a massa passa a comunicar e a desenhar o belo, onde surge o papel 

do design e do publicitário como harmonizadores deste sistema, procurando encontrar uma 

paz entre as máquinas, suas produções, o Homem e a sua essência. 

 No dizer de Domenico de Masi, “ [...] a possibilidade de escolher entre produtos 

infinitamente variados alimenta o desejo, que é muito humano, de se sentir diferente dos 

outros, em vez de igual. [...] se na sociedade industrial eu desejava os sapatos da 

Timberland para me sentir igual aos meus colegas da escola, na sociedade pós-industrial 

uso tamancos, para me diferenciar.”22 

Começa a surgir uma correlação entre o objecto e a sua imagem, entre a expressão 

do produto pela sua imagem abstracta, pela concepção que elas têm do objecto como um 

símbolo. 

 O mesmo símbolo criado milénios atrás pelo homem primitivo, nos seus esforços 

em expressar o belo e o divino, voltam a surgir como uma essência para esta era das 

máquinas. 

 As forças desconhecidas foram suplantadas pela técnica e pela razão, mas mesmo 

                                                
21 MASI, Domenico de, O Ócio Criativo, 10º Edição, Editora Sextante, Rio de Janeiro, 2000, p.14 
22 MASI, Domenico de, O Ócio Criativo, 10º Edição, Editora Sextante, Rio de Janeiro, 2000, p. 150. 
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assim o ambiente ainda situa-se num plano caótico para o indivíduo, um mundo onde o 

Homem ainda sente a necessidade de cativar e ser cativado. 

 Através da racionalidade o Homem conhece e sabe prever muitas das forças que 

actuam sobre si, sobre os acontecimentos que o rodeiam, transformando a luz e a escuridão 

em conceitos que podem ser definidos e explicados pela técnica e pela razão. 

Mas parece que mesmo depois de todas essas conquistas, o Homem ainda sente a 

necessidade de estar em contacto com o imaginário, de ter presente na sua realidade um 

elemento belo, e por vezes algo divino, ele ainda busca encontrar um verdadeiro sentido 

para a sua realidade. 

 Aquele Homem que um dia ornamentou as suas flechas com o intuito de alcançar 

uma graça divina, ainda hoje sente a necessidade de ornamentar os objectos oriundos das 

fábricas e das máquinas, precisa torná-los algo mais do que simples artefactos fabricados 

em uma larga escala. Já não basta ser útil e funcional, é preciso ornamentar todas as suas 

“flechas”. 

 Pode-se notar que a 

inovação tecnológica 

permitiu ao Homem um 

desenvolvimento 

exponencial nunca antes 

visto nos seus modos de 

produção, mas ainda 

perdura no seu íntimo uma 

busca por um contacto com 

algo belo e divino. 

 Além do 

desenvolvimento das técnicas produtivas, o desenvolvimento tecnológico permitiu que o 

Homem melhorasse os seus aparatos de comunicação. 

 As inovações tecnológicas permitiram uma mudança qualitativa no que diz respeito 

a troca de informações dentro da sociedade. No princípio do desenvolvimento das 

tecnologias de comunicação, como a invenção da escrita, do papel, da imprensa, o 

telégrafo, etc., o ato comunicativo se restringia apenas a propagar uma ideia. 

 O desenvolvimento tecnológico permitiu ao Homem uma maneira diferente de 

comunicação dentre diferentes pontos da sociedade, avançando desde o telégrafo ao 
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computador pessoal dos tempos contemporâneos, abaixo será analisado os diferentes tipos 

de comunicação e a influência da tecnologia nesse processo. 

 Pensando na sociedade e na sua forma de comunicar como um todo, temos 

diferentes períodos de expressão das ideias e da informação, evoluindo de uma forma 

comunicativa que faz lembrar o funcionamento de um arco e uma flecha, terminando na 

conectividade que a Internet permite, cujo esquema de funcionamento se assemelha à um 

círculo. 

 Analisando cada período ao pormenor, examinando-os um a um para distinguir as 

diferentes fases que caracterizaram o processo comunicativo da sociedade, para assim 

poder situar hoje a importância da comunicação na definição e criação do belo dentro da 

sociedade. 

 O primeiro período se caracteriza por ser semelhante ao lançamento de uma flecha, 

fala-se aqui de um período da comunicação onde as ideias são transmitidas de um ponto 

para o outro. 

Como exemplo temos o período das caravelas, do telégrafo e das ferrovias, que 

permitem a transmissão de informação num sentido linear, da origem directamente ao seu 

destino, da Europa para as Américas, dos grandes centro urbanos para as povoações mais 

distantes, etc. 

 Com o desenvolvimento das tecnologias chega-se ao processo da irradiação, onde 

os meios de comunicação de massa, como o rádio e a televisão permitem transmitir uma 

mensagem num campo de 360º, como se fosse do centro de um círculo para a sua periferia, 

mas essa informação segue sempre o mesmo caminho, do centro para o exterior. 

 A seguir o processo de irradiação tem-se o período da propagação, que se trata do 

mesmo processo comunicativo, sendo que este se difere por possuir repetidores daquilo 

que se passa no centro, as mensagens se propagam repetidas vezes e com um alcance 

maior. 

 O que este três processos têm em comum é o fato de a mensagem partir de um 

ponto e seguir inalterada até o seu destino, a comunicação aqui se trata da propagação de 

um conceito gerado no ponto de origem, do centro deste processo e retransmitindo para os 

pontos mais longínquos e periféricos. 

 Além de que até este ponto a comunicação é vista como algo técnico, uma 

transmissão unidireccional de uma mensagem do emissor para o receptor, sendo que o 

emissor é único e centraliza a comunicação sob o seu ponto de vista e sobre assuntos de 
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sua importância.  

O público, ou o receptor possui sempre um papel passivo nesses três tipos de 

comunicação, se limitando a receber a mensagem. 

 Sendo que o último processo, existente graças aos computadores pessoais e a 

Internet, conecta os seus integrantes permitindo mais do que a simples transmissão de 

informação, mas se caracteriza por uma integração entre os seus participantes, não sendo 

necessário obrigatoriamente um emissor central. 

 Qualquer integrante desta rede se comunica, como uma espécie de orquestra 

musical, que apesar de todos os integrantes possuírem um instrumento diferente, o que 

importa é que cada um saiba sobre aquilo que está tocando. 

 A comunicação passa se compor como um círculo, onde as pessoas que se 

encontram dentro deste círculo têm a liberdade de comunicar-se com qualquer outro ponto 

integrante inserido na área deste círculo. 

 Acrescenta-se ainda que a comunicação deixa de ser algo técnico e informativo, 

passa a ser mais sensorial do que cerebral, não se trata de divulgar uma informação ou 

repetir uma mensagem, cada ponto deste círculo interage livremente, os indivíduos se 

procuram por possuir um “sentido” em comum 

 Acrescenta-se as palavras de Domenico de Masi “ [...] para o imaginário colectivo, 

houve um outro fato determinante: o Sputnik. Foi no ano de 1957, e, pela primeira vez, foi 

possível perceber-nos como um conjunto que podia ser fotografado, em poucos minutos, 

de todos os lados. Pela primeira vez nosso planeta nos apareceu como um mundo completo 

em si mesmo, um objecto que podia ser contemplado a distância.” 23 

 Os meios de comunicação passam por uma profunda transformação, e as redes 

permitem a informação circular de ponto a ponto, e de ponto a uma infinidade de outros 

pontos. 

 A informação e o sentido passam a ser o ponto principal da organização social, a 

sociedade começa a se caracterizar por estar mais descentralizada, globalizada e em uma 

constante busca pela harmonização entre os seus membros. 

 A harmonização surge de uma nova linguagem comum, já que os membros dessa 

sociedade, utilizam os mesmos meios de comunicação e estes passam a convergir para 

uma linguagem comum, um jargão específico devido ao meio que se comunicam. 

 O indivíduo passa a ser qualificado conforme as suas características únicas e 
                                                
23 MASI, Domenico de, O Ócio Criativo, 10º Edição, Editora Sextante, Rio de Janeiro, 2000, pp. 84 e 85. 
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singulares, não sendo mais classificado como mais um integrante de uma massa uniforme 

da sociedade industrial. 

 Com a harmonização da comunicação, começa a sobressair a importância daquilo que 

se informa, o sentido da mensagem e a sua essência. 

 Um dos pontos apontados por Yoneji Masuda como sendo predominantes desta 

transformação se trata da inovação da tecnologia social, que no passado sempre estava 

relacionada com a produtividade física e agora está relacionada com a produção de 

informação. 

 As transformações anteriores da sociedade estavam relacionadas com a produtividade 

física, que acabaram por modificar a sociedade do sistema económico feudal, baseado na 

produção agrícola, a uma economia de bens, livre e competitiva baseada na produção 

industrial.  

 A actual inovação tecnológica está baseada na produção de informação, de um campo 

dimensional que influência 

directamente os valores e a cultura 

humana, o campo do pensamento e 

dos sentimentos humanos.24  

 Em outras palavras, enquanto 

que a máquina tem como função 

básica a substituição e a ampliação 

do trabalho físico, o computador e 

consequentemente a Internet tem a 

função fundamental de substituir e 

amplificar o trabalho mental humano.25 

 Assim os meios de comunicação tomam um papel decisivo na dimensão global e das 

relações sociais e económicas, outorgando poder ao colectivo e ao individual, a massa e ao 

indivíduo. 

 A comunicação deixa de ser solitária e passa a ser interactiva, o que faz com que as 

pessoas possam sacrificar a imagem pelo sentido, o material pelo espiritual, buscando 

verdadeiramente a essência e o sentido das coisas. 

                                                
24 Cf. MASUDA, Yoneji, La Sociedad Informativa Como Sociedad Post Industrial, 1º Edição, Editorial 

Tecnos, Madrid, 1984, p. 18. 
25 Cf. MASUDA, Yoneji, La Sociedad Informativa Como Sociedad Post Industrial, 1º Edição, Editorial 

Tecnos, Madrid, 1984, p. 67.  
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 Junta-se assim a dimensão física e o campo estético, a dimensão da beleza e do 

divino humano, sobre o espírito humano, no dizer de Raymond Bayer, “No espírito 

humano, existem duas espécies de conhecimento: o conhecimento intuitivo, que produz 

imagens, e o conhecimento lógico, que produz conceitos. O primeiro é independente do 

segundo, mas a recíproca não é verdadeira, porque um conceito não pode existir sem 

intuição prévia.”26 

 Acrescenta-se ainda as que “Vimos que, segundo Vico, tal como a imaginação 

precede a razão, a poesia precede a ciência.”27 

 No início da epopeia humana, quando o Homem deu os primeiros passos para a 

representação de seus sentimentos, procurou representar algo belo e divino, hoje, com a 

criação de uma dimensão para as informações e o intercâmbio de valores e conceitos o 

Homem tende a procurar esse “sentido” no seu quotidiano. 

 Utilizando as empresas como exemplo, pode-se visualizar uma busca da Nike em 

ser algo mais do que uma produtora de calçados desportivos, nas palavras de Naomi Klein, 

ela “está decidida a destronar o desporto profissional, os Jogos Olímpicos e até mesmo os 

atletas-estrelas para se tornar a verdadeira definição de desporto.”28, ou seja ela se 

preocupa em se tornar um conceito, o verdadeiro sentido de algo. 

 Sobre a estética, 

percebe-se uma preocupação 

em expressar a 

individualidade do artista, 

transmitir um pouco da sua 

essência, o seu sentido, nas 

palavras de Raymond Bayer “A estética italiana contemporânea possui o carácter 

dominante de simbolizar a vida em todas as suas manifestações: a obra de arte tem a sua 

vida própria, permanecendo ao mesmo tempo ligada ao seu autor, de quem tira a sua 

própria significação e a sua força vivificante.”29 

 Encontram-se empresas hoje em dia cujo seu valor de Marca e a sua imagem 

superam o seu património físico, como exemplo pode-se analisar o caso da Google, que 

nada mais é do que uma página em branco com uma marca e um pequeno espaço para uma 

                                                
26 BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, pp. 419 e 420. 
27 BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978p. 419. 
28 KLEIN, Naomi, No Logo – O Poder Das Marcas, Relógio D'àgua, Lisboa, 2002, p. 73. 
29 BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, p. 422. 
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linha de texto, e essa empresa é um dos casos mais bem sucedidos da Internet.  

 O que a Google oferece é um serviço de busca, conecta as pessoas com a 

informação que elas estão procurando, com o sentido que elas buscam, como um grande 

dicionário moderno, que tem para oferecer um conteúdo inimaginável de informação.  

 Nas artes do século XX o valor da obra do artista não depende do objecto 

representado, mas da maneira como é representado, ou seja, a realização do artista se trata 

de uma actividade de expressão de um sentido, de uma actividade espiritual,30 

 Assim, a crítica ao mundo moderno industrializado os artistas passam a 

desmistificar os objectos tão valorizados pela sociedade industrializada, mostrando-os 

como eles funcionam, mostrando o seu feitiço que na maioria da vezes não percebidos pela 

sociedade, podendo inclusive mostrar que a indústria tem «formas» que podem comunicar 

uma emoção estética.31 

 Pairam no ar duas forças antagónicas que brigam pelo belo e pelo divino na 

sociedade contemporânea, as indústrias que procuram «mistificar» as suas formas, 

tornando-as repletas de conceitos e de beleza, e um indivíduo que ao mesmo tempo não se 

trata de uma voz, mas o início de um coro que busca incessantemente uma harmonia entre 

o Homem, a essência e o meio.  

                                                
30 Cf. BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, p. 421. 
31 Cf. ECO, Umberto, História da Beleza, 2º Edição, Editora Difel, Algés, 2005, p. 409. 
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 Na sua luta pela sobrevivência, o Homem apercebe-se que pode utilizar a sua 

racionalidade e a sua capacidade criativa para adquirir certos recursos frente ao ambiente 

que o rodeia. 

  Surge uma luz no Homem que lhe permite o desenvolvimento de artefactos, 

proporcionando-lhe uma certa vantagem nos combates diários pela sobrevivência, como 

o arco e flecha para melhorar as possibilidades na caça. Mas há um ponto em que o 

Homem passa a buscar algo mais, algo que ultrapasse a simples satisfação das suas 

necessidades básicas. 

 O desenvolvimento das suas habilidades produtivas proporciona ao Homem um 

meio de expressar o seu imaginário, de procurar materializar na dimensão física o que ele 

percepciona na dimensão abstracta. 

 Na expressão desse imaginário, isto é, na sua materialização na dimensão física, o 

Homem procura elevar-se da condição de criatura e alcançar o grau de criador. Ele 

desperta a sua consciência para o belo e para o divino como formas de consolo em 

resposta à dura realidade onde se insere. 

 Para além de uma ideia de beleza útil e funcional, o sentimento do belo eleva-se 

perante a realidade física do Homem, tornando-se mais que uma funcionalidade, 

alcançando uma condição abstracta, tornando-se também algo emotivo, ideal e espiritual. 

 O despertar desse ideal de beleza ocorre quando o Homem emprega a sua 

capacidade criativa para construir um objecto útil, como a ponta de uma flecha, e ao 
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mesmo tempo emprega o seu tempo para ornamentá-la.1 

 Acrescenta-se à descoberta da beleza, o desenvolvimento da comunicação, que 

passa de simples sinais e avisos de ameaças para a construção de conceitos complexos, 

desdobrando a palavra em três registos constitutivos essenciais: expressão, informação e 

convicção.2 

 A evolução da comunicação permite a convergência de dois aspectos 

fundamentais para a emergência do ideal de beleza: a criação e a palavra. Sendo a criação 

entendida como, o acto de produzir artefactos e de transformar a matéria, e a palavra 

como meio essencial de intercâmbio de ideias e de conceitos. Esta convergência vai 

possibilitar o surgimento de um ideal de beleza presente tanto no abstracto como no real. 

 O princípio do desenvolvimento artístico do Homem pré-histórico surge no 

formato de mãos humanas, utilizadas como forma de demarcação territorial. Assim como 

os artefactos criados neste período têm uma função estritamente funcional, estas 

representações artísticas aparecem com o mesmo conceito. 

 A evolução artística desse período surge quando o Homem passa a representar, 

simbolicamente, cenas quotidianas da sua realidade. Visualiza-se nessas representações o 

protagonismo dos animais e aparições humanas, mas em consideração especial aparece o 

acto da caça, principal fonte de sustento da época. 3 

   Nota-se um desenvolvimento do espírito humano, que se inicia com a expressão 

dos seus pensamentos e das suas crenças. Há uma intencionalidade no artista de 

influenciar a realidade, pois as representações artísticas reflectem um desejo de 

manipulação sobre os animais representados. Estas representações transparecem um certo 

misticismo na produção artística da época. 

 A arte pré-histórica tem como uma das principais características a preocupação 

com a simetria, característica esta também observável na civilização Grega clássica. 

Cujos trabalhos realizados nos campos artísticos, bem como filosóficos, servem de base 

para a elaboração da cultura ocidental. 

 Na Grécia, o poeta Hesíodo entreviu a diferença entre o belo e o bem. Este 

                                                   
1 Cf. MASI, Domenico de, O Ócio Criativo, 10º Edição, Editora Sextante, Rio de Janeiro, 2000, pp. 27, 

28 e 29. 
2  Cf. BRETON, Philippe, A Palavra Manipulada, Editora Caminho, Lisboa, 2001, p. 33. 
3 Cf. BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, p. 22. 
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defendia que o bem se aproximava da utilidade, no sentido que ambos são compostos por 

duas partes fundamentais, um meio (objecto) e um fim, enquanto que o belo é um todo 

em si, indivisível, global e imediato. Primeiro agricultor e depois poeta, Hesíodo conecta 

a beleza a elementos importantes da vida helénica, como o mar e as mulheres, sendo esta 

uma das primeiras manifestações artísticas da beleza humana. 4 

 Interessante notar que as primeiras obras artísticas tendem a retratar a principal 

fonte económica da sociedade onde se manifesta, no Homem pré-histórico o momento da 

caça aparece como um dos protagonistas, e na sociedade grega o mar surge como uma 

das primeiras manifestações de beleza, sendo que os gregos tinham no mar um dos 

pilares da sua sobrevivência. 

 Outros contributos importantes da sociedade grega para o campo artístico foram a 

liberdade do artista perante as suas obras, o desenvolvimento das técnicas de reprodução 

e uma preocupação dos filósofos na problemática da beleza. 

 O desenvolvimento das técnicas de reprodução artística permite aos artistas 

gregos a expressão de sentimentos através das suas obras. Estas tornam-se mais do que 

uma mera reprodução da realidade, passam a ser um composto de matéria e de emoções. 

Procura-se então uma explicação para estes sentimentos representados nas obras 

dos artistas. Platão situa-os num mundo Ideal, enquanto que Aristóteles coloca-os no 

plano metafísico. 

Os artistas passam a procurar uma proporção ideal para suas obras, ou seja, 

conseguir harmonizar matéria e emoção. Relacionando o elemento de ordem e o 

elemento de prazer. 

 A tomada de Constantinopla pelos turcos desencadeia uma fuga dos eruditos e 

herdeiros do conhecimento da civilização Grega e Romana. Estes são acolhidos no seio 

das cidades-estado italianas. Este facto desencadeia na Europa, um ressurgimento do 

conceito do belo idealizado pelos gregos. 

Factores como a decadência do feudalismo, o declínio na autoridade da Igreja 

Católica, o aumento da concentração urbana e a invenção da imprensa permitem que 

cidades como Veneza, Milão e Florença se tornem o local ideal para o advento de um 

período ímpar na história da humanidade: o Renascimento. 
                                                   
4  Cf. BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, p. 27. 
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Este período histórico permite ao Homem um despertar da sua individualidade e 

um desenvolvimento do saber humano no campo das artes e do conhecimento científico. 

Na pintura, os papas substituem a pregação pela estética, e o ensino das técnicas 

artísticas já não cabe mais aos teólogos, ficando sob a alçada dos grandes mestres das 

artes representativas.5 

A arte torna-se laica e uma disciplina independente, a valorização do indivíduo 

passa a ser feita de forma similar ao período clássico Grego. Valoriza-se o Homem e a 

sua técnica, os artistas competem entre si pelo gosto e pela aprovação do público. 

No Renascimento a arte abandona o seu papel contemplativo do divino e passa a 

glorificar o ser humano, devolvendo-lhe e elevando a sua beleza como criatura.6 

 A realidade volta a tornar-se uma série de eventos que podem e devem ser 

estudados. O corpo humano e a figura humana tornam-se objectos de pesquisa e de 

descobertas científicas, devolve-se a beleza ao Homem. 

Grandes génios da humanidade desenvolvem as suas perícias, como por exemplo 

Leonardo da Vinci, que através da evolução da sua técnica transforma um objecto, um 

quadro ou uma pintura em uma obra-prima que encanta os seus observadores numa 

espécie de auréola mágica. Ele transforma a arte através da habilidade e do saber, 

transformando uma obra numa criação harmoniosa e ordenada daquilo que representa.7 

 Após o esplendor dos campos artísticos no período do Renascimento, a concepção 

do belo criada pelos gregos e valorizada pelos Homens do Renascimento perde o seu 

espaço no ideal humano com a transformação dos meios de produção. 

 Com o advento da era das máquinas, nota-se uma modificação no seio da 

estrutura produtiva da sociedade ocidental. O artesão acaba por ser suplantado pelas 

novas fontes energéticas e pelas fábricas. 

 Enquanto que anteriormente à Revolução Industrial, o processo criativo e 

produtivo do artesão dominava o projecto, desde a sua idealização ate a construção do 

objecto, com o despertar das máquinas a concepção do produto acaba por seguir outras 

vias. 

                                                   
5 Cf. BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, p. 101. 
6  Cf. BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, p. 103. 
7 Cf. BAYER, Raymond, História da Estética, Estampa, Lisboa, 1978, p. 118. 
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 O objecto passa a ser pensado na sua funcionalidade e tem a sua forma adaptada à 

linha de montagem e aos processos produtivos industriais. Facto que transforma o 

trabalhador numa extensão das máquinas. 

 A maioria dos trabalhadores tem como função a repetição de um mesmo gesto 

durante toda a jornada de trabalho, desde o simples apertar de um parafuso ou a 

verificação da qualidade da produção. 

A racionalidade acaba por expulsar o belo do ambiente de trabalho e a lógica e a 

razão ascendem como principais valores do Homem e de sua sociedade. 

Os objectos são reduzidos à qualidade de mercadoria e acabam por perder a sua 

singularidade. Estes cedem espaço a um novo tipo de beleza reprodutível, transitória e 

perecível.8 

O objectivo principal dos meios de produção passa a ser produzir coisas. Sendo 

assim o objecto acaba por ser valorizado pela sua funcionalidade prática e pelo seu valor 

como mercadoria. 

 São colocados os pilares para o início de uma massificação dos objectos, da perda 

da individualidade do Homem e do advento do Homem-massa. 

 As máquinas tornam-se a trave mestre do sistema produtivo dos séculos XIX e 

XX. Este facto irá provocar uma reestruturação dos valores da sociedade nesta época. 

Emerge então um movimento de massificação, homogeneizando a sociedade 

transformando-a numa massa padronizada de indivíduos.9 

O Homem perde o seu valor como um indivíduo único e assiste à ascensão do 

homem-massa, da massa populacional que devora tudo aquilo o que é diferente aos 

valores pré-estabelecidos e o protótipo ideal. 

 Não só desvaloriza-se o individual, mas também desaparece o belo das aspirações 

humanas, os valores estéticos são depreciados em relação ao útil e ao funcional. 

 O mundo transforma-se pela lógica e pela razão. Com a utilização das máquinas o 

Homem aplica uma funcionalidade em tudo e o ambiente em que o ser humano vive 

passa a ser dominado pelo ferro, pela cinza e pelo fumo. Apesar do domínio das 

                                                   
8 Cf. ECO, Umberto, História da Beleza, 2º Edição, Editora Difel, Algés, 2005, p. 377. 
9 Cf. Ortega y Gasset, 1930, p. 12. 
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estruturas e das formas da sua civilização, a angústia ainda prevalece na consciência do 

Homem. 

 A ilusão das potencialidades infinitas das máquinas e do conhecimento técnico 

irão ser responsáveis, neste período, por uma ideia de omnipotência da razão e da lógica 

que emerge nas sociedades indústrias. Esta ideia que irá contaminar todas as áreas de 

conhecimento, será responsável pela subversão da essência do belo, e todo o carácter 

subjectivo e simbólico que esta representa, substituindo-a pela funcionalidade e pelo 

racionalismo. 

 Os sentidos são reduzidos à qualidade de instintos, e a vida transforma-se numa 

luta pela aquisição dos meios necessários à sobrevivência, numa existência dominada 

pela razão e pela utilidade. 

Com o desenvolvimento das técnicas produtivas industriais, começam a surgir no 

mercado produtos considerados de imitação, ou então com alguma funcionalidade a mais 

dos já existentes no comércio. Essa funcionalidade pode ser traduzida em uma 

durabilidade maior, um motor mais potente, um design mais moderno, etc. 

As antigas técnicas promocionais baseadas nas PUV’s já não obtém o resultado 

esperado. Pois com a existência de diferentes tipos de produto da mesma categoria, cada 

marca vai anunciar o seu como sendo o mais eficiente. 

Com o crescimento da competitividade surge a necessidade das empresas criarem 

uma marca que garanta a proveniência do produto. Esta serve como um símbolo de sua 

qualidade e permite que o consumidor possa identificá-lo perante as diferentes empresas 

que chegam ao mercado. 

Surgem as marcas, que para além de garantirem a proveniência e a qualidade 

funcional dos produtos, acaba por lhes inserir atributos e características abstractas. Para 

além do campo funcional dos produtos, as empresas começam a dar relevância aos 

aspectos imaginativos dos produtos, construindo uma imagem na mente do consumidor. 

 O belo que havia sido desperto no homem-primitivo, renasce no seio da sociedade 

industrial com a criação das qualidades abstractas dos produtos. Os objectos passam a ser 

associados a estrelas de cinema, grandes desportistas, estilos de vida, diferentes tipos de 
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cores, qualidades psicológicas, etc. 

 Com a possibilidade de diferenciar-se perante a sociedade e conseguir projectar 

algum traço de individualidade, o Homem-massa vira o seu interesse para estas novas 

produções segmentadas, passando a adquirir os produtos conforme a imagem que eles 

possuem.  

 O Homem-massa adquire os produtos não apenas pela sua funcionalidade, mas 

pela imagem abstracta que o objecto projecta no seu possuidor. Redescobre-se o valor 

abstracto dos objectos na sociedade contemporânea. 

Com a descoberta do belo na Revolução Industrial, as empresas começam a 

preocupar-se em criar uma imagem positiva na mente dos consumidores. Criando assim 

uma marca que manifeste os seus valores abstractos perante a população.  

 Os produtos deixam de ser considerados algo genérico e passam a adquirir uma 

personalidade própria, com valores humanos e uma essência idealizada. 

 A sociedade deixa de ser percebida como uma massa homogénea perante as 

empresas. Estas começam a estudar a maneira como a sociedade está segmentada, 

descobrindo os seus grupos e subgrupos urbanos. 

 As empresas descobrem que podem criar uma identidade para os produtos, dando-

lhes uma forma diferente. Como é o exemplo da Coca-Cola, que no início da sua 

padronização do produto criou um tipo de garrafa especial, ou o caso da Nike que criou 

um espírito desportivo que incorporou nos seus produtos. 

 As indústrias transformam-se de simples produtoras de objectos funcionais para 

vendedoras de desejos e de sonhos. Os produtos passam a ter uma imagem projectada 

numa dimensão abstracta, nas palavras de Naomi Klein “ [...] as empresas podem fabricar 

produtos, mas aquilo que os consumidores compram são marcas.”10 

 A funcionalidade e a técnica passam a ser considerados requisitos básicos, 

chegando mesmo em alguns casos a se tornarem um requisito desnecessário, como é o 

caso do espremedor Juicy Salif. 

                                                   
10 KLEIN, Naomi, No Logo – O Poder Das Marcas, Relógio D'àgua, Lisboa, 2002, p. 29. 
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 A Marca aparece como um dos principais símbolos da empresa, representando sua 

essência, composta por valores científicos, racionais, emocionais e mesmo espirituais.11 

 O designer e o publicitário surgem na sociedade industrial como um ponto 

intermédio entre os meios produtivos e os consumidores. Enquanto que o designer cuida 

da forma do objecto, o publicitário preocupa-se com a comunicação das empresas com a 

população, criando e transmitindo uma essência para a Marca. 

 O campo do designer torna-se um campo difícil de precisar, pois trata igualmente 

da problemática do usuário e também dos meios de produção. Nas palavras de Álvaro 

Siza, “O design tem limites pouco definíveis, sendo parte de um processo, sem soluções 

de continuidade, que inclui igualmente plano e projecto. [...] Existe portanto uma relação, 

e em conjunto uma clarificação recíprocas, definidas por dois extremos.”12 

 O designer procura uma forma ideal para adaptar uma essência a cada tipo de 

trabalho, ou seja, ele leva em conta a interacção do usuário com o objecto, a sua utilidade, 

os materiais que melhor se adeqúem ao trabalho proposto, etc. 

 Já o publicitário trata de comunicar a essência da empresa, construindo uma 

marca abstracta na mente dos consumidores. Enquanto que o designer parte da essência 

para a forma, muitas vezes o publicitário parte da forma para chegar a uma essência. 

 A beleza da civilização industrial é uma beleza reproduzível, transitória e 

perecível.13 O publicitário precisa procurar as qualidades que estão a ser valorizadas no 

mercado e conseguir associá-las a marca. 

 Os valores estéticos suprimidos pelas máquinas e pela linha de montagem 

começam a ressurgir dentro da sociedade com o desenvolvimento tecnológico. Nas 

palavras de Domenico de Masi, “Um outro valor central é a “estética”, exaltada pela 

extrema perfeição tecnológica que nossos produtos manufacturados já atingiram. Quando 

se esgota o arco ao longo do qual pode-se aperfeiçoar tecnicamente um produto, quando 

já não vale mais a pena melhorá-lo, refinamos sua estética.”14 

                                                   
11 Cf. KLEIN, Naomi, No Logo – O Poder Das Marcas, Relógio D'àgua, Lisboa, 2002, pp. 26 e 28. 
12 SIZA, Álvaro, Imaginar a Evidência, 1º edição, Edições 70, Lisboa, 2000, p. 131. 
13 Cf. ECO, Umberto, História da Beleza, 2º Edição, Editora Difel, Algés, 2005, pp. 377. 
14 MASI, Domenico de, O Ócio Criativo, 10º Edição, Editora Sextante, Rio de Janeiro, 2000, p. 149.  
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 Para além dos valores estéticos, o desenvolvimento dos meios de comunicação 

permite uma interacção maior entre o Homem e os meios produtivos, e da sociedade 

entre si, permitindo uma troca de informação nunca antes vista na história da 

humanidade. 

 Os meios de comunicação funcionam como uma alavanca para o Homem adquirir 

uma certa liberdade à imposição dos meios produtivos. Ele começa a libertar o seu 

espírito em busca de um sentido e de uma harmonia com a realidade à sua volta, não 

apenas com os objectos que utiliza, mas também com toda a sociedade e o mundo ao seu 

redor.  
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