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Resumo 
 
Delineia-se uma delimitação entre arte e design no âmbito da estética, tomando como ponto 
de partida a análise interpretativa e a reflexão sobre o ornamento. O ornamento como 
elemento previamente “ordenado” frente à necessidade de organização que a interpretação 
exige, constitui instrumento filosófico fecundo para todas as formas de arte e de design, nas 
quais se visa proporcionar uma percepção estética. Estabelecendo fundamentos de 
semiótica capazes de evidenciar uma função anagógico-terapêutica no ato de conceber e 
contemplar, alternadamente, um objeto com função estritamente decorativa (estética), o 
ornamento tem como propósito essencial estimular a experienciação estética, capaz de 
induzir a percepção a estados de consciência mais sutis semelhantes ao do êxtase, que por 
sua vez, hipoteticamente, possuem atributos terapêuticos. 
 
Palavras-chave: Arte e Design; Estética; Ornamentação; Efeito estético; Efeito Anagógico; 
Efeito Terapêutico. 
 
 
Abstract 
 
It is delineated a delimitation between art and design in the extent of the aesthetics, taking as 
starting point the interpretative analysis and the reflection on the ornament. The ornament as 
element previously "ordered" front to the need organization that the interpretation demands, 
it constitutes fertile philosophical instrument, for all the art and design forms, in which seek to 
provide an aesthetic perception. Establishing semiotics foundations capable to evidence a 
function anagogic-therapeutics in the action of to become pregnant and meditate, alternately, 
an object with strictly ornamental function (aesthetics), the ornament has as essential 
purpose to stimulate the aesthetic experimentation, capable to induce the perception to 
subtler states of conscience similar to the ecstasy, that hypotheticaly posseses therapeutic 
attributes. 

  
Key words: Art and Design; Aesthetics; Ornamentation; Aesthetic effect; Anagogic; and 
Therapeutic. 

 
 

Introdução: Arte, Design, Estética, Ornamento. 

As correlações entre arte, design, função estética1, materiais e usabilidade, 

constituem alguns dos grandes questionamentos recorrentes na 

contemporaneidade. Se o Design é responsável por conciliar os imperativos da 

produção com as necessidades sociais sem abrir mão de valores estéticos, no 
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estágio atual da evolução do sistema capitalista tardio (JAMESON, F. 1997), a 

função estética passa a ocupar um lugar ainda mais proeminente. 

Até o século XVIII, a reflexão filosófica de cunho estético, considerando as técnicas 

de produção, discutia a arte vinculada ao conceito do belo como perfeição. A partir 

da Revolução Industrial e seus desdobramentos, ocorre uma mudança nos 

conceitos vigentes da arte e de sua avaliação interpretativa, sem ainda se conceber 

a máquina no centro do processo da especulação e produção artística. É na 

passagem do século XIX para o século XX que começa a se evidenciar a reflexão da 

atividade do design, como alternativa de conciliação entre a produção artística e 

industrial, e que vai caracterizar a estética do design modernista, sob a influência da 

Bauhaus (e da Vchutemas, no âmbito da revolução soviética).  

No período modernista (primeira metade do século XX), a produção do design 

bauhausiano preconizava a funcionalidade e a satisfação das necessidades sociais, 

na tentativa de uma conciliação entre a arte, artesanato e a produção industrial, sob 

a égide da arquitetura. Neste processo, devido às restrições impostas pela máquina, 

a questão estética foi orientada para a subordinação da forma à função (good 

design). Passam a predominar as formas retilíneas, as composições modulares, 

sistemáticas, seriais e, em contraponto, exclui-se quase tudo que faça referência ao 

pré-modernismo, como a questão de estilo e a ornamentação, que é identificada 

como um delito estético (Loos)2. 

A reflexão do ornamento no modernismo, conforme Paim, “além de contribuir para a 

definição de estratégias para a arte, a arquitetura e o design3, forneceu elementos 

para a elaboração de abordagens críticas do mundo industrial”. Ao longo desse 

período, o ornamento configura-se motivo de intensas perturbações para as 

tradicionais teorias estéticas, pois as ousadas experimentações artísticas 

fundamentadas no processo de produção industrial, colocavam em suspensão todo 

consenso sobre o conceito do belo, “reformulando as fronteiras entre a arte e a 

natureza, a criação e a imitação, a representação e a abstração, o trabalho alienante 

e o trabalho enriquecedor, a fruição estética e o consumo” (PAIM, 2000, p. 22). 

Os grandes movimentos das vanguardas históricas (ARGAN, 1992), tais como o 

cubismo, futurismo, abstracionismo, neo-plasticismo, suprematismo e construtivismo 

russo vão, paralelamente, influenciar o surgimento de uma “estética da máquina” 
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vinculada à produção. Nesse contexto, o modo artesanal de conceber e realizar, 

simultaneamente, uma obra utilitária é substituído pela metodologia projetual, 

visando à produção em série industrial e à estandardização, pela incorporação da 

máquina e da tecnologia. 

Entre as décadas de 1960 a 1980, com o iminente desgaste e esgotamento das 

experimentações modernistas, num cumprimento ao movimento pendular das 

estéticas ao longo de toda história da arte, começa a observar-se uma retomada dos 

valores precedentes ao modernismo. Estabelecendo novas conexões simbólicas, a 

citação dos estilos históricos, a redescoberta da ornamentação, a profusão das 

cores e das formas e novas conjunções de materiais, são marcos de um novo 

pensamento híbrido, contrário e ao mesmo tempo complementar ao modernismo, 

que passa a designar-se por Pós-modernismo, entre outras designações. 

Devido à área de atuação do design na sociedade atual ter se expandido em 

diferentes aportes do conhecimento sem nunca ter eliminado as questões de âmbito 

artístico, julga-se pertinente tais conceitos, por se apresentarem a cada dia mais 

intermutáveis, levando à constante necessidade de se atribuir a setores tecnológicos 

e científicos, o valor estético. 

Com a recolocação da função estética a partir de novos parâmetros de revival 

transtextual, o design pós-moderno resgata o papel pioneiro do designer, conciliando 

a produção em série personalizada4. Visando cada vez mais a unicidade, verifica-se 

uma retomada da produção artesanal e, conseqüentemente, um aumento no nível e 

grau de elementos semióticos (simbólicos, como a metáfora) e psicológicos (de 

apelo emocional). 

Neste cenário, a decoração, outrora domínio estritamente do artesão, passa a ser 

uma preocupação constante na produção do designer consciente (GOMBRICH, 

1980, p. 96). Como elemento compositivo, a função da atividade artesanal baseada 

no conceito global da arte decorativa, vinculada ao compromisso com a unicidade ao 

longo do processo de criação e execução de um projeto ou obra de design, visa 

ampliar os horizontes comunicativos e de consumo, atrelados as mais íntimas e 

particulares necessidades do usuário. 

A partir do período modernista, mais precisamente após revolução industrial, a 

atividade decorativa assim como muitas outras áreas de atuação do homem 
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moderno entraram numa espécie de crise existencial. Este pode ser considerado um 

período de transição, pois devido à intensa reflexão crítica que gerou, fomentou uma 

considerável revisão de conceitos relativos à produção artesanal. 

A fim de manter uma abordagem geral e abrangente, pressupõe-se arte e design 

como forças complementares e não excludentes, admitindo o design como uma 

ramificação, ou complementar à arte, a fim de suprir uma necessidade natural-

evolutiva de conceituação estética (PANTALEÃO; PINHEIRO, 2009). Sendo assim, 

ocupa-se da relação entre arte e comunicação, mais especificamente da inter-

relação entre arte e linguagem, para posteriormente estender tal relação ao design 

contemporâneo voltado às expressões de cunho estético e utilitário personalizado. 

Deste modo, pretende-se construir um panorama semiológico a partir de atividades 

criativas tanto artísticas quanto de design rumo ao desenvolvimento de uma 

ornamentação voltada à anagogia que, através da indução a estados mais sutis de 

consciência possuam atributos terapêuticos. Voltada ao âmbito do design em 

conciliação com a arte, uma ornamentação consciente é capaz de produzir 

expressões simbólicas em essência, isto é, conteúdo e forma naturalmente em 

harmonia, possibilitando a abertura de um campo fecundo para processos de auto-

conhecimento, tanto individualizado como em sociedade. 

Linguagem em Arte e Design: da Função Estética à Função Anagógica 

A semiótica considera todos os fenômenos culturais como fenômenos de 

comunicação, sejam eles verbais ou não verbais. Mas, paralelamente a isso, 

considera-os como processos de significação. Tanto a arte como o design, na 

qualidade de certas obras serem produzidas para fins estéticos ou enquanto 

produção de objetos com efeito estético, são fenômenos de comunicação e de 

significação, e como tal, passível de serem examinados pela semiótica. 

Segundo Calabrese (2002), do ponto de vista comunicacional, uma semiótica da 

estética não pretende dizer se uma obra é “bela” ou não, mas “como e por que 

pretende produzir um efeito de sentido”, e ainda, “como a obra diz o que diz”. 

Portanto, do ponto de vista comunicacional, uma semiótica da estética tem por fim 

limitar-se a explicar a obra em sentido estrito: “somente ao texto e não a elementos 

externos a ele” (CALABRESE, 2002, p. 18). 
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De acordo com Calabrese, “uma obra é feita como é feita porque figura um conjunto 

de critérios mais abstratos de gosto e conhecimento, porque transforma em objetos 

sensíveis”, porque os reduz a artefatos comunicativos e “porque os representa 

através da linguagem”. Charles Morris é considerado como o pai da semiótica 

estética, isto é, “uma especificação da teoria dos signos enquanto aplicada à arte”. 

Tendo dedicado ensaios fundamentais aos problemas de sua implantação, Morris é, 

sem dúvida, “o primeiro a delinear globalmente uma abordagem semiótica da 

estética” (Idem, op. cit, p. 71-2). 

Como o presente artigo tem por objetivo o aprofundamento e a proposição de uma 

relação da artesania no âmbito comum do efeito estético (decorativo) entre a arte e o 

design enquanto função, dois nomes se fazem categóricos para o desenvolvimento 

do raciocínio, são eles: Roman Jakobson, “um dos maiores estudiosos da semiótica 

contemporânea”, e Ian Mukarovsky, “devido a uma formação diversa e a uma 

diferente utilização da lingüística, a qual foi para ele nada mais que um princípio 

metodológico fundamental para a pesquisa no campo da estética e teoria da arte” 

(Idem, op. cit, p. 77-89). 

É por meio do conceito de função que melhor se torna compreensível o “tipo de 

operação que o signo desenvolve dentro de um processo comunicativo e 

significativo” que, em geral, origina-se através do Discurso ou da Linguagem. 

Jakobson foi quem “propôs uma teoria das funções da linguagem mais móvel e 

abrangente”, capaz de interpretar, “de maneira especial”, certas atividades da 

linguagem, como a estética. A função estética ou poética, na concepção de 

Jakobson, visa “concentrar a atenção no modo pelo qual são produzidas as 

expressões, por exemplo, pela subversão das regras usuais que reduz a mensagem 

artística a um fato puramente formal de simples atenção sobre si mesmo”. Desta 

forma, “consiste na apresentação da mensagem de forma ambígua e auto-reflexiva, 

isto é, destinada a atrair a atenção do destinatário sobre a própria estrutura e a se 

colocar de modo ambíguo com relação ao código entendido como norma, ou seja, 

como sistema de expectativas” (CALABRESE, 2002, p. 78-9). 

Se na teoria jakobsoniana da linguagem, a função estética (ou poética) ocupa um 

lugar relevante, com Mukarovsky tal função atinge o máximo de amplitude e 
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generalização, pois ele a eleva, enquanto fato semiológico, ao patamar de fato 

social, isto é, aquilo que realmente existe, o que é, verdadeiramente, real.    

Para Mukarovsky (1993) “a função estética ocupa um campo de acção muito mais 

amplo que a arte propriamente dita. Qualquer objecto e qualquer acção (seja um 

processo natural ou uma actividade humana) podem chegar a ser portadores da 

função estética” (MUKAROVSKY, 1993, p. 22). Deste modo, Mukarovsky defende 

que não há nenhum limite fixo entre o estético e o extra-estético, pois para ele, “não 

existem objectos nem processos que, por essência e estrutura, e sem que se leve 

em linha de conta o tempo, o lugar e o critério com que são avaliados, sejam 

portadores da função estética nem outros que, pela sua estrutura real, hajam de 

considerar-se subtraídos ao seu alcance” (Idem, ibidem). De acordo com a visão de 

Mukarovsky, os limites da esfera estética não são determinados unicamente pela 

própria realidade, além de serem muito variáveis, principalmente quando 

considerados do ponto de vista da avaliação subjetiva dos fenômenos. 

Ao delimitar a esfera do estético e a esfera do extra-estético, Mukarovsky ressalta 

que não se trata de esferas separadas com precisão ou livres de interligações, estas 

estão em permanente relação dinâmica. A fronteira que separa a arte do resto da 

esfera estética e dos fenômenos extra-estéticos é imprescindível para a história da 

arte, pois dela depende de modo decisivo a seleção do material histórico. “Parece 

que uma obra de arte se caracteriza univocamente pela sua particular factura - pelo 

modo como foi feita”. Logo, a relação entre a função estética e as demais funções da 

arte “decorre logicamente do caráter da arte como esfera de fenômenos estéticos 

por excelência” (Idem, op. cit, p. 25-7).  

Neste sentido, a função estética caracteriza o movimento que impulsiona o processo 

evolutivo da arte. Admitindo a arte como um “mundo” aberto, sem fronteiras 

rigorosas nem critérios unívocos, “no decurso da sua evolução, a arte modifica a sua 

extensão sem cessar”. E é precisamente por esta razão que “se mantém 

irredutivelmente válido o princípio da polaridade entre a superioridade e a 

subordinação da função estética na hierarquia funcional”. Sem tal polaridade, “a 

evolução da esfera estética careceria de sentido, pois exactamente ela é que marca 

a dinâmica do contínuo processo evolutivo” (Idem, op. cit, p. 34). 
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Na concepção de Mukarovsky, a função estética é “muito mais que algo que flutua à 

superfície das coisas e do mundo”, ela intervém de modo significativo na vida da 

sociedade e do indivíduo, tomando parte na gestão da inter-relação entre o indivíduo 

e a sociedade, e entre a realidade em cujo centro se situa. “A esfera do estético 

evolui, portanto, no seu conjunto”, encontrando-se em permanente relação com 

aqueles setores da realidade que não são em absoluto portadores de função 

estética. Para ele, “uma tal unidade e integridade só são possíveis na base de uma 

consciência colectiva que estabelece as relações entre as coisas, convertendo-as 

em portadoras da função estética, e unifica os estados de consciência individual 

isolados uns dos outros”. Deste modo, verifica-se que nos períodos em que a 

coletividade apresenta uma intensa tendência para aplicar a função estética, o 

individuo recebe maior liberdade para a adoção de uma atitude estética, seja ela 

ativa, criando coisas, ou passiva, percebendo-as (Idem, op. cit, p. 34-8). 

Assim como tantas artes apresentam fenômenos extra-artísticos ou até mesmo 

extra-estéticos, como por exemplo: a arquitetura onde a função prática compete com 

a função estética; a literatura cuja função comunicativa entra com ela em 

competição; a dança que pode apresentar outras funções como a higiênica ou a 

erótica; a pintura e a escultura que podem apresentar caracteres puramente 

informativos, a exemplo das figuras ou desenhos das ciências naturais; ou ainda no 

caso da pintura sob a forma de gravura que pode apresentar todos os elementos 

plásticos utilizados pela comunicação visual e a publicidade. Todas estas atividades, 

com leve exceção da música que é a arte onde menos se manifestam conexões 

diretas com a esfera extra-artística, quase sempre apresentam a função estética 

dividindo a prioridade fundamental com outra qualidade funcional, de diferente 

espécie. Tais casos ocorrem quando a arte deriva para a esfera dos fenômenos 

extra-artísticos. 

Entretanto existem fenômenos que em essência radicam fora da arte, mas tendem 

para ela sem a atingir de forma permanente, como por exemplo, as atividades 

decorativas tradicionais, o artesanato artístico e alguns aspectos do design, quando 

considerado como um ramo potencial utilitário da arte. Tais atividades que foram 

predominantemente dedicadas ao fabrico de objetos de uso quotidiano, sempre 

mantiveram certos matizes estéticos que costumavam estar em estreita coexistência 
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exterior com a criação artística propriamente dita. Mas, a partir da segunda fase do 

modernismo, quando as conseqüências paradoxais que a revolução industrial 

proporcionaram à atividade artística, acontece uma inversão de valores, na tentativa 

de salvar a produção manual, o caráter de unicidade dos objetos que perdiam o 

sentido prático na competição com a produção industrial. 

Tais atividades, ao adentrarem inteiramente na esfera da arte, ou seja, quando 

começaram a tender para a fabricação de peças únicas com função 

preponderantemente estética, acabaram por deixar em segundo plano suas próprias 

funções práticas, o que caracterizou até certo ponto uma anomalia, mas foi também 

um fato indispensável e natural na evolução da esfera artística, principalmente para 

a emergência de um conceito mais amplo de design. Nestes casos o que se verifica 

é uma revalorização da função estética acima da função prática, ou outra função 

particular. 

À parte a estas duas qualidades divergentes de manifestação da função estética: ora 

subjugada à coexistência com outras funções, ora se sobrepondo de maneira 

proeminente a outras funções, Ian Mukarovsky faz referência a um caso particular 

de fundamental importância à proposição deste nosso trabalho: “o culto religioso e 

as suas relações com a arte” - anagogia (MUKAROVSKY, 1993, p. 33). 

É incontestável que o culto religioso demonstra, geralmente, uma porção 

considerável de elementos estéticos. Em certas religiões a estetização do culto é tão 

requintada que a arte acaba por ser sua parte integrante. Para Mukarovsky, “a 

liturgia está, por vezes, tão impregnada de função estética que os teóricos não 

hesitam em classificá-la como arte, especialmente naquelas épocas em que o 

aspecto religioso do culto é mais fraco”. Na arte sacra “coexistem duas funções 

dominantes, das quais a primeira, a religiosa, faz da outra, a estética, um meio para 

a sua concretização”. Pode-se dizer que, mais que uma hierarquização, o que 

acontece é uma “contaminação” das duas funções (Idem, ibidem). 

Segundo Pinheiro (2001), esse tipo de utilização de caráter estético, do ponto de 

vista de uma “perspectiva da comunicação”, cria um potencial para se articular ao 

discurso verbal e visual um conteúdo moral, o qual se dá por meio da contemplação. 

Na maioria dos casos, o padrão decorativo, “quando demorada e descontraidamente 
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observado, em virtude das propriedades imanentes em seus centros de simetria de 

estrutura caleidoscópica”, criam um apelo visual por meio de elementos formais de 

simetria, que funcionam “como ímãs para o olho”, pois ao se repetirem ritmicamente, 

“desencadeiam ao olhar contemplativo uma espécie de suave estímulo cintilante de 

caráter hipnótico” (PINHEIRO, 2001, p. 135). 

Ainda de acordo com o autor, a respeito do caráter religioso da contemplação: 

Historicamente mais ou menos exaltado, o movimento da Igreja em direção à 
contemplação de um Céu na Terra sempre existiu, mas foi bem reconhecido, 
expresso e perseguido pela estética gótica pioneira do abade Suger, na 
Catedral de Saint Denis (norte de Paris), nos meados do século XII. A 
contemplação do brilho terreno na forma de vidro colorido dos vitrais e dos 
trabalhos de esmalte era o meio buscado por Suger para conduzir o fiel 
cristão ao caminho da iluminação divina. [...] Essa ação estética doutrinária, 
ao enfatizar o papel místico da luz, foi chamada de “movimento anagógico”, 
ou arroubo místico, “que leva para cima” (Idem, op. cit, p. 136). 

Partindo deste princípio, chega-se ao ponto onde se torna possível a conjectura do 

que denominamos “função anagógica”, tanto na atividade artística, de design ou 

qualquer outra ação de caráter formativo com preocupação estética efetuada pelo 

homem. Entende-se por anagogia, uma espécie de “êxtase místico” ou, o 

“arrebatamento da alma na contemplação das coisas divinas, que parte do sentido 

literal para chegar ao espiritual” (LAROUSSE, 1998, p. 278). A partir deste conceito, 

num sentido material, passível de ser percebido através do sentido da visão, ou 

outro sentido, a função estética serve como mero pretexto para uma percepção mais 

elevada, possível apenas em estágios de consciência (percepção) mais sutis, cujo 

sentido espiritual, caracteriza uma função anagógica.  Por anagógico, “diz-se de um 

conceito que permite representar de modo mais abstrato, mais figurado, um objeto 

de pensamento”, sinônimo de místico, extático (Idem, ibidem). 

A rigor, conforme observa Nunes, “o domínio dos fenômenos estéticos não está 

circunscrito pela arte, embora encontre nesta a sua manifestação mais adequada” 

(NUNES, 2009, p. 15). A arte, como a atividade humana capaz de proporcionar uma 

experiência estética mais profunda, embora não tenha sofrido grandes rupturas em 

seus fundamentos do ponto de vista filosófico, mesmo quando este encontra-se em 

constante transformação devido os avanços da ciência, psicologia e até mesmo da 

própria filosofia, evidenciam um fato inegável, e a história comprova: que o homem 

evolui, e nesta evolução sua percepção se apura, ampliando ou simplesmente 
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particularizando seu juízo estético. Sobre evolução Mukarovsky acrescenta: “como 

também são evolutivamente variáveis os limites que separam toda a esfera da arte 

dos fenómenos estéticos extra-artísticos”, faz-se necessário ter em conta a relação 

entre a arte e os outros fenômenos estéticos, “em particular de todos os aspectos e 

produtos da actividade humana”, dentre eles o design (MUKAROVSKY, 1993, p. 20). 

No que se refere à atividade do design, por apresentar uma preocupação com a 

valorização estética maior do que outra área da atividade humana põe-se em dúvida 

seus limites em relação à arte. Devido a preocupação comercial em relação ao 

design ser mais freqüente que a da arte, no tocante à contemplação (fruição 

descompromissada; prazerosa), a arte como manifestação estética denota mais 

liberdade frente ao design, pois o juízo estético é, e se objetiva, como privilégio do 

sujeito formador. Ele o concebe, primeiramente, para seu próprio deleite.  

No design voltado a atividade comercial, o sujeito além de atuar como agente 

formativo, objetiva também o juízo estético do público alvo para quem cria, ou seja: 

um segundo fruidor à parte. Circunstância que o constrange se comparado à arte, 

pois pode dificultar a harmonia da objetivação, visto que a unidade de um 

conteúdo/forma, deve se submeter à apreciação de duas ou mais diversidades de 

fruição. Em âmbito comercial o design é privado de atingir o grau de liberdade 

própria da arte desinteressada, pois se resume à “formatividade”5 de uma unidade 

(agente formativo - designer) para outra/s unidade/s (fruidor - público alvo), sendo as 

últimas, geralmente possuidoras de uma vivência estética inferior à primeira, já que 

a primeira ocupa a posição daquela que detém o conhecimento teórico-prático do 

que realiza.  

Neste caso há uma inter-relação a ser respeitada para que a harmonia da criação 

seja bem sucedida, e esta inter-relação, na maioria das vezes por se tratar de um 

artefato voltado a fins mercadológicos e de consumo, está mais inserida no campo 

do uso e da comunicação do que na esfera da contemplação estética: fato que, 

neste contexto, pode limitar o design se comparado à arte. 

O Ornamento e o Auto-Conhecimento: Anagogia e Terapêutica 



2495 

 

 

A ornamentação é o conceito global da arte decorativa (MEYER, 1989, p. 1). Do 

latim, decoratio, entende-se a ação ou o efeito de decorar, ou ainda, “ato de 

aprender de cor”, (LAROUSSE, 1998, p. 1786). Posto que, em parte, o objeto da 

decoração visa produzir um efeito agradável àquele que o contempla, é fato que 

existe uma estreita relação entre a ornamentação e certas funções psíquicas. José 

Manuel Garcia e Garcia de la Torre, em sua obra Decoración e Sicología (1970) 

acreditam que depois das funções de nutrição e de reprodução, que são 

imprescindivelmente vitais, a arte da decoração, é para o homem, uma das funções 

mais necessárias à existência (GARCÍA; TORRE, 1970, p. XI).   

Para esses autores, a função primordial da decoração é reintegrar o homem à 

condições mais naturais e idôneas de desenvolvimento, frente a uma determinada 

atividade ou permanência, no intuito de compensar as limitações e alterações que os 

imperativos e exigências destas atividades cotidianas proporcionam (Idem, op. cit, p. 

3). Neste sentido García e Torre afirmam que “quando el hombre descubre este 

significado emocional contenido en los factores ambientales o derivado de su 

presencia y forma de actuar, nace la decoración”, pois a decoração não passa de 

“un fenómeno o processo de naturaleza espiritual representado por un aspecto 

emocional de nuestras faculdades síquicas” (Idem, op. cit, p. 5). 

Quando algo externo é capaz de produzir uma experienciação estética, a 

subjetividade do fruidor não se limita simplesmente a recorrer ao impacto sensorial e 

converter em uma emoção ou um sentimento capaz de ser projetado. Para que de 

fato o “estético” apareça, faz-se necessário que entre em jogo um critério intelectual 

de valorização e comparação, o que numa espécie de homeostase de critérios sobre 

beleza, busca re-equilibrar certa escala de valores estéticos pré-formados, vigentes 

em cada campo de ação psíquica e em cada cultura (Idem, op. cit, p. 12). 

Quando olhada por este ângulo, para se fazer justiça à história, é conveniente 

ressaltar o fato de que, ao se falar em ornamentação é imprescindível referir-se aos 

antecedentes orientais, os quais, por conceitos de ordem prática e decorativa, são 

indubitavelmente referências valiosas e definitivas ao conceito contemporâneo de 

ornamentação no que diz respeito ao significado para toda arte de decorar (Idem, 

op. cit, p. 57).  
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A síntese do pensamento chinês sobre decoração, por exemplo, pode ser 

expressada como “el arte de contentarse com lo que se tiene y permitir que la 

fantasía humana, rompa la monotonia de los muros lisos y de los pátios pequeños” 

(LIN YUTANG, apud, GARCÍA; TORRE, 1970, p. 53). No final do século XVIII, o 

escritor chinês Shen Fu, em sua obra A vida Flutuante, expôs claramente estes 

princípios ao dizer: “debemos mostrar lo grande en lo pequeño y lo pequeño en lo 

grande, procurar lo real en lo irreal y lo irreal en lo real” (Idem, op. cit, p. 53-4). O que 

quer dizer que a fantasia não está relacionada somente ao conceito psicológico 

relativo à criatividade, mas também emocional, ou quando menos, gerador de 

satisfações emocionais (terapêuticas), portanto, a verdadeira essência da função 

estética decorativa. 

Owen Jones6, partilhado da visão oriental de decoração, baseando-se em uma 

concepção evolutiva das formas em progressão harmônica com as leis naturais, 

procurou fundamentar sua estética do ornamento na idéia de “movimento” 7. Assim 

como sintetizado nos arquétipos de yin e yang, os ornamentos para Jones, deveriam 

produzir um movimento cíclico e contínuo de alternância entre a intranqüilidade e o 

repouso do olhar e da mente, no intuito de conceber formas capazes de, ao mesmo 

tempo, mas alternadamente, gerar uma sensação pendular entre concentração e 

contemplação no fruidor. Ora contemplando o “todo” ornamental, a unidade do 

conjunto, ora concentrando-se nas partes ornamentais, na diversidade formadora da 

unidade do conjunto, produzindo assim um movimento rítmico que tende ao 

equilíbrio, e consequentemente à beleza e harmonia. Fórmula que evidencia os dois 

princípios clássicos legados pela filosofia da Antiguidade: o equilíbrio e a unidade na 

diversidade. 

No que tange ao processo de percepção, mais precisamente em se tratando de 

percepção visual, é justamente este movimento de alternância entre contemplação e 

concentração que caracteriza o movimento anagógico. Segundo as recentes 

descobertas da neurociência, não há distinção entre o que é visto e o que a mente 

vê. Ao alternar entre a concentração, atenção focada, em um objeto exterior 

(intranqüilidade) e o relaxamento agradável (repouso) na contemplação interiorizada, 

a mente transita entre estes dois “planos” em busca de estabelecer o equilíbrio entre 

eles. Num paralelo entre a terminologia de Freud e a filosofia oriental, tal equilíbrio 
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só é possível num terceiro plano, intermediário entre o real e o imaginário, isto é, na 

consciência pura e límpida, liberta dos apegos do ego (passado), e tranqüila quanto 

às infinitas possibilidades e conseqüentes aversões ao desconhecido próprias do id 

(futuro). Poder-se-ia dizer que, quando se atinge um vislumbre de consciência 

através do movimento anagógico, a percepção é direcionada estritamente pelo 

superego (presente), por mais breve que possa durar este estado de atenção. 

Assim, quanto mais estável for o equilíbrio entre estes dois estados de percepção, a 

concentração e a contemplação, mais sutis serão os estados de consciência, 

podendo ser elevados até ao êxtase que, Nicola Abbagnano (2003), caracteriza 

como uma “fase supra-intelectual da ascensão mística para Deus, fase em que a 

busca intelectual de Deus cede lugar a um sentimento de estreita comunhão ou 

mesmo identificação com ele” (ABBAGNANO, 2003, p. 420). 

Pierre Weil, em sua obra intitulada Antologia do Êxtase (1992), além de defender o 

êxtase como “uma nova forma de conhecimento”, baseando seus estudos numa 

meticulosa investigação de abordagem da psicologia transpessoal, reconhece que, 

na contemporaneidade, ciência e tradição não mais se opõem, mas sim 

complementam-se. Fornece-nos uma amostragem de testemunhos antigos e 

modernos de personalidades de cultura ocidental, os quais dizem ter experienciado 

estados de êxtase. Dentre eles: Fritjof Capra, Sigmund Freud, Karlfried Graf 

Dürckheim, Albert Einstein, Carl Gustav Jung, Krishnamurti, Rembrandt, Jean Paul 

Sartre entre outros, incluindo o próprio Pierre Weil. Para ilustrar, transcrevemos um 

trecho da autoria de Albert Einstein: 

A emoção mais bela que podemos experienciar é a mística. Ela é a 
propagadora de toda verdadeira arte e ciência. Aquele para quem 
essa emoção é estranha... está, por assim dizer, como morto. O que 
é impenetrável para nós existe realmente, manifestando-se como a 
mais alta sabedoria e a mais radiante beleza, que nossas 
entorpecidas aptidões podem compreender somente em suas formas 
mais primitivas – este conhecimento, esta sensibilidade, está no 
centro da verdadeira religiosidade. Neste sentido, e unicamente nele, 
pertenço à classe dos homens devotamente religiosos. (WILBER, 
1983).  

A partir do exposto, pode-se deduzir que, a mera percepção por si, seja de uma 

forma simples, uma estrutura ou configuração externa ou ainda interna, pode ser 

transformada em uma abordagem capaz de produzir um efeito anagógico, desde 

que se faça o uso consciente da atenção, alternando entre a concentração naquilo 
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que nos é externo e a contemplação introspectiva. Análogo ao o conceito de 

meditação oriental, tal processo é passível de produzir uma reação anagógica, que 

consequentemente também é terapêutica. Logo se conclui que a “função anagógica” 

vem sempre acompanhada de uma “função terapêutica”, pois que lhe é mera 

conseqüência8.      

No caso da ornamentação, por exemplo, alternar a atenção entre o ato consciente 

de ornamentar e perceber contemplativamente o resultado ornamentado, constitui 

um dos modos milenares mais fecundos de exercitar o auto-conhecimento. Ou  

conforme John O. Stevens:  

O processo de criação artística por diferentes meios tem sido uma forma de 
auto-expressão durante milênios. Aprofundando a consciência do processo 
criativo, podemos resolver e esclarecer esta expressão de nós mesmos. O 
esclarecimento e resolução liberam energia e nos permitem evolução e 
crescimento, podendo perceber que cada área da nossa vida pode se tornar 
um meio de crescimento, criação e auto-expressão (STEVENS, 1988, p. 227). 

                                                           
1
 Vide: JAKOBSON, R., 1995; MUKAROVSKY, J. 1993. 

2
 Vide: LOOS, Adolf. Ornamento y Delito y otros escritos. Barcelona: Gustavo Gili, 1972. 

3
 A inter-relação entre design e ornamentação é conceitualmente mais profunda do que se parece. Apesar do 

primeiro emprego da palavra designer, registrado pelo Oxford English Dictionary datar do século XVII, o termo se 
manteve infrequente até o início do século XIX, “quando surge primeiramente na Inglaterra e logo depois em 
outros países europeus um número considerável de trabalhadores que já se intitulavam designers, ligados 
principalmente, mas não exclusivamente à confecção de padrões ornamentais na indústria têxtil”. Vide: 
CARDOSO, 2008, p. 22. 

4
 A produção em série é o oposto de personalizada, entretanto, a informatização além da interatividade, permite 

mensagens e produtos-padrão seriados, com detalhes personalizados, ao gosto ou às necessidades do usuário. 

5
 PAREYSON, L. 1997. Ver conceito de arte como “formatividade”, cap. II, p. 25-7. 

6
 Owen Jones (1809-1874), designer e arquiteto, foi um dos mais influentes teóricos do século XIX. Travou uma 

verdadeira batalha na tentativa de conter a utilização desmedida do ornamento durante o auge mecanicista do 
período modernista. Publicou em 1856 a Gramática do Ornamento. O mais notável repertório de imagens 
ornamentais, incluindo um texto crítico introdutório, o qual visava interromper a tendência à fantasmagoria da 

ornamentação e despertar uma ambição mais sublimada. 

7
 Cabe ressaltar que, sobre a fundamentação da estética do ornamento de Jones, Gombrich interpreta nossa 

constatação maneira discordante ao afirmar: “Owen Jones hizo pivotar su estética del ornamento en la idea de 
„reposo‟” (VIDE: Gombrich, 1980, p. 164). Mas as proposições de Jones, tomadas mesmo em sentido literal nos 
transmitem outra idéia. Outro fato que denota que Jones fundamentou sua estética do ornamento na idéia de 
“movimento” e não de “repouso” conforme acredita Gombrich, é sua compilação intitulada “The Grammar of 
Chinese Ornament” (1869), podendo-se deduzir que Jones deveria possuir ricas bases de filosofia oriental, 

principalmente chinesa, o que contradiz a idéia de conceber o repouso em lugar ao movimento.    

8
 Fato que denota que não somente a arte, como se já é bem difundido, mas também o design, ou qualquer outro 

processo criativo possuem atributos terapêuticos. Daí poder vislumbrar a criação e o desenvolvimento de um 
design voltado estritamente à função terapêutica: um “design terapêutico”. 
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