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Abordagens transdisciplinares na poética #desconexão
Henrique Teles da Mota1, Tiago Barros Pontes e Silva2

Resumo

O presente relato sugere uma discussão sobre 

as abordagens projetuais, científicas e poéticas en-

quanto desdobramentos de um processo de cons-

trução de uma arquitetura integrada de canais de 

relacionamento para o Sebrae Nacional. O relato 

apresenta um desdobramento não planejado dessa 

dinâmica: a produção artística, manifestado na ex-

posição #desconexão, que provoca reflexões sobre 

esse mesmo cenário de relacionamento contempo-

râneo com as tecnologias em uma outra dimensão, 

a poética.
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Introdução

São frequentes as buscas por processos inte-

grados e transdisciplinares no contexto acadêmico 

contemporâneo. Entretanto, relacionar abordagens 

científicas e artísticas continua sendo um campo 

pertinente de investigação, de modo que o poten-

cial de reforço mútuo entre os diferentes campos 

ainda demanda reflexão. O presente relato sugere 

uma discussão sobre as abordagens projetuais (re-

ferentes ao campo do design), científicas e poéticas 

enquanto desdobramentos de um processo de cons-

trução de uma arquitetura integrada de canais de 

relacionamento para o Sebrae Nacional.

Para tanto, entende-se que a discussão de 

uma relação entre a abordagem projetual, científica 

e poética sobre um mesmo tema pressupõe, como 

ponto de partida, a superação de uma visão redu-

cionista de cada uma dessas áreas de conhecimen-

to. O reducionismo, conforme apresenta Galanter 

(2002), pode se manifestar em diversas maneiras, 

mas, genericamente se refere à lógica de que o todo 

se compreende a partir da compreensão de cada 

uma de suas partes – a ideia de que cada fenômeno 

pode ser fragmentado em unidades menores a fim 

de viabilizar a “busca pela verdade científica”.

Essa lógica, ainda que adequada a contextos 

específicos, omite o potencial que uma compreen-

são holística que uma análise global realizada sob 

diversos pontos de referência pode apresentar. 

Esse entendimento reducionista acaba promovendo 

a compartimentalização de determinadas formas de 

conhecimento, criando campos isolados e relações 

assimétricas de hierarquias e subordinações em vez 

de complementações e colaboração.

Nesse sentido, considerando os campos cientí-

fico, projetual e artístico, o design tem o potencial de 

exercer o papel de “liga”, um ponto que intermedia a 

ciência aplicada e a poética. De acordo com as pro-

posições de Bonsiepe (1997), Silva (2016) sugere 

que o design se ocuparia de promover a inovação 

sociocultural, interligando os conhecimentos cientí-

ficos e tecnologias ao cotidiano das pessoas, assim 

como permitindo espaços para experimentação e 

questionamento da própria linguagem, relacionando-

-se com os campos artísticos e filosóficos também. 

Assim, segundo essa lógica, por um lado o de-

sign se apropriaria da construção do conhecimento 

a partir do método científico, e se aproximaria tam-

bém do campo das artes, na medida em que ambas 

atuam na promoção de uma transformação a partir 
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do questionamento e da reflexão. Esse processo 

ocorre por meio da experiência estética, proporcio-

nada pela sugestão de novos significados aos seus 

objetos, a sua poética, por meio de processos de 

fruição ou provocação. Assim, segundo Galanter 

(2002), a prática artística contempla um corpo de 

heurísticas de uma ampla variedade de experiências 

humanas, sendo que cada técnica sugere uma hipó-

tese relevante de investigação, mantendo-se o fluxo 

de produção de conhecimento e experimentação 

que conecta as artes ao campo científico.

É nesse contexto e, de certa forma, corroboran-

do essa relação simbiótica que existe entre as diver-

sas formas de conhecimento, que surgiu a exposição 

#desconexão, que se relaciona com uma prática in-

terventiva, o design de uma arquitetura omnichannel 

de relacionamento para o Sebrae Nacional, assim 

como uma investigação sobre como os métodos 

de design de interfaces interativas contribuem para 

esse processo.

O contexto da prática poética

Por arquitetura omnichannel de relacionamento, 

entende-se uma configuração em que os próprios 

limites entre cada um dos canais de relacionamen-

to de uma instituição tornam-se indefinidos devido 

ao seu alto nível de integração, fazendo com que a 

navegação entre eles se torne completamente fluida 

(PIOTROWICZ & CUTHBERTSON, 2014; VERHOEF 

et al., 2015). A pesquisa realizada paralelamente à 

intervenção visa compreender a maneira como os 

métodos de design de interação e interfaces contri-

bui para essa transformação, apontando seus limites 

e potencialidades.

No contexto do Sebrae, em um primeiro momen-

to, a necessidade de otimizar a experiência do usuá-

rio e otimizar investimentos em operação demandou 

a construção de uma arquitetura omnichannel de re-

lacionamento. Desse ponto surge o projeto, o design 

dessa arquitetura. Por meio de métodos de design 

de interfaces interativas, desenho de arquitetura de 

canais, jornadas do cliente, teste e validações, a es-

trutura que representa essa arquitetura omnichannel 

começa a ser materializada.

Entretanto, esse projeto não se executa de ma-

neira isolada das demais formas de conhecimento. 

Nesse caso específico, emprega a base de conhe-

cimento científico construída sobre o tema como 

base e referência para sustentar e orientar a ação 

projetual e, como em uma via de mão dupla, alimenta 

também a base de conhecimento científico, na medi-

da em que a situação se torna objeto de estudo da 

referida pesquisa.

Contudo, um desdobramento não planejado 

dessa dinâmica consiste na produção artística, a ex-

posição #desconexão, que provoca reflexões sobre 

esse mesmo cenário de relacionamento contempo-

râneo com as tecnologias em uma outra dimensão, a 

poética. Toda essa dinâmica, vale relembrar, ocorre 

de maneira iterativa e cíclica. Assim, entende-se que 

a prática projetual gera questionamentos a serem 

respondidos pela ciência, mas também contribui, ela 

mesma, para essa compreensão. O conhecimento 

científico se ocupa de estabelecer relações cientifi-

camente validadas, mas reverbera também em ma-

nifestações poéticas.

#desconexao

É nesse contexto e, de certa forma, corroboran-

do essa relação simbiótica que existe entre a produ-

ção de conhecimento cientíico, a prática projetual e 

a arte, que surgiu a exposição de gravuras ilustradas 

#desconexao. As gravuras são o subproduto poético 

de uma pesquisa científica que investiga a atividade 

projetual de intervenção na arquitetura de canais de 

relacionamento do Sebrae. Destaca-se que o uso do 
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termo subproduto apenas como definição de uma 

produção secundária, não prevista inicialmente. A 

experimentação poética permite uma reflexão acerca 

do referencial abordado, transformando não somente 

a intervenção intencionada, como também o olhar 

sobre o conhecimento a ser produzido.

Em um primeiro momento, a necessidade por 

canais de relacionamento mais integrados no Sebrae 

fez surgir a demanda pela atividade de remodelar a 

arquitetura desses canais. Essa atividade projetual, 

em acordo com as proposições de Bonsiepe (1997), 

se relaciona diretamente com o conhecimento cientí-

fico, na medida em que usa a produção teórica para 

orientar sua prática. Entretanto, nesse caso especí-

fico, ela também se tornou objeto de análise para a 

produção teórica, em uma pesquisa que se ocupa 

de investigar as contribuições que os métodos de 

design apresentam para a remodelagem dessa arqui-

tetura de canais de relacionamento. Estabelece-se, 

assim, um ciclo entre ciência e projeto – a ciência 

como base teórica para a atividade projetual e o 

projeto como objeto de estudo científico (Figura 1).

Figura 1. relacionamento entre os campos científico, pro-
jetual e artístico.

A essa relação, somou-se ainda a produção 

artística que promove reflexões e gera outros ques-

tionamentos relacionados a esse tema de integração 

de canais de relacionamento, sem uma necessária 

linearidade lógica ou sequencial quando relacionada 

com o conhecimento científico ou a prática projetual. 

Essa produção, que se materializou em uma sé-

rie de 10 ilustrações, provoca uma reflexão a respei-

to das relações humanas e da forma como, mesmo 

buscando e viabilizando o máximo de integração tec-

nológica nos canais de relacionamento, nos encon-

tramos cada vez mais isolados e desconectados. É 

uma situação paradoxal que contrapõe o sentimento 

de isolamento ao momento de hiperconectividade 

em que vivemos.

Mcluhan (2002) explora bastante essa temática 

no capítulo “Narciso como Narcose” de seu livro “Os 

meios de comunicação como extensão do homem”. 

A obra, de 1969, ainda se mostra bastante atual e 

apresenta como nos desconfiguramos e, em certa 

medida, nos mutilamos, conforme nos valemos de 

aparatos tecnológicos e meios de comunicação para 

interagir com o mundo. Segundo Mcluhan, toda nova 

tecnologia que incorpora nossa rotina promove, de 

certa forma, uma auto-amputação nos sentidos re-

lacionados ao que essa tecnologia visa substituir. 

Essa sequência de mutilações promovidas pelo que 

o autor chama de “objetos-extensões-de-nós-mes-

mos” acaba por nos descaracterizar por completo. 

Não nos reconhecemos mais. Paradoxalmente, não 

nos conectamos mais com o mundo e nem conosco.

Esse entendimento é essencial para a interpre-

tação das ilustrações – a ideia de uma sociedade 

formada por sujeitos que não mais se reconhecem 

e se percebem e, em vão, buscam se conectar com 

o mundo e entre si. A sociedade tecnológica e pós-

-moderna da internet móvel caracterizada com o re-

ferencial estético das décadas de 60 e 70, quando 

as discussões a respeito da influência dos meios de 

comunicação em massa em nossas vidas ganharam 

mais destaque, dada a invenção da televisão. Algu-

mas ilustrações podem ser vistas nas figuras 2 a 6.
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Figura 2. proposta da mostra #desconexão sobre o isolamento provocado pelo impacto tecnológico contemporâneo.

Figura 3. duas ilustrações sobre o acoplamento tecnológico e a auto-mutilação decorrente.
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Figura 4. exemplos de ilustrações inspiradas na perspectiva de Mcluhan sobre a nossa relação com a tecnologia.

Figura 5. mais dois exemplos de ilustrações inspiradas na perspectiva de Mcluhan sobre a nossa relação com a tecnologia. 
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Figura 6. ilustração e reflexão sobre a proposta de Mcluhan.

Aberturas

Essa interpretação artística estabelece uma 

relação iterativa com o conhecimento científico e a 

prática projetual. Afinal, considerando que o design 

se ocupa da inovação sócio cultural, qual o valor de 

inovação ao integrar os canais de relacionamento 

de uma empresa em um cenário onde as pessoas 

não se relacionam com isso e sequer se relacionam 

consigo mesmas? Nesse cenário, qual seria a apli-

cação prática de integrar canais de relacionamento 

para otimizar a experiência de um usuário que vive 

em um estado de dormência de sentidos?

Todas essas questões trazem a provocação de 

uma reflexão muito mais do que respostas práticas 

e estimulam a prática de um design que nos aproxi-

me de fato. Nesse caso específico, o conhecimento 

científico tem claramente a teoria sobre o tema, o 

design agrega a isso os métodos para a execução 

e a arte questiona “Pra que? Pra quem? Por que?”. 

São questionamentos válidos e promovem uma re-

consideração de todo o processo. Todas as áreas 

de conhecimento envolvidas se enriquecem dessa 

troca.

O trabalho artístico e poético de interpretar a re-

alidade na forma de gravuras e textos não se contra-

põe à pesquisa científica e nem à prática projetual. 

Por outro lado, também não se incorpora de maneira 

linear na construção de uma narrativa única. De al-

guma forma, todos eles se sobrepõem, um permeia 

o outro, se retroalimentam e se estimulam. 
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