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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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RESUMO
O presente artigo tem o propósito de discorrer sobre a
abordagem do Design para o território definida sob a
ótica da Relocalização. O texto fornece subsídios teóri‐
cos para a compreensão de como o Design Sustentável
pode, através do produto terroir, fomentar iniciativas e

projetos voltados para a valorização local no território
maranhense.

PALAVRAS‐CHAVE: design sustentável, design para o território, produto terroir.

TERRITORY DESIGN AND THE POTENTIALITIES OF TERROIR PRODUCT IN MARANHÃO
ABSTRACT
This paper aims to discuss the approach of Territory
Design, defined from the perspective of Relocation. The
text provides theoretical support for the understanding
of how Sustainable Design can, through the terroir
product, foment initiatives and projects for the en‐
hancement in Maranhão’s territory.

KEY‐WORDS: sustainable design, territory design, terroir product.

INTRODUÇÃO
Este artigo analisa algumas alternativas para a atuação do Design Sustentável no Estado
do Maranhão, a partir de uma abordagem de projeto para território, baseada nas potencialida‐
des de produtos terroir.
Inicialmente, será apresentado o conceito de sustentabilidade, as suas dimensões e como
estas devem ser trabalhadas de forma interdependente. A seguir, será examinado o conceito de
Decrescimento sereno, convivial e sustentável, a partir do entendimento de Latouche (2009), e as
suas argumentações adversas ao desenvolvimento baseado no business as usual. O conceito da
Relocalização será examinado com maior ênfase para, a partir dele, caracterizar uma abordagem
de Design para território.
Em seguida, serão apresentadas as relações entre a valorização local e os produtos ter‐
roir. Será apresentado o caso de Itamatatiua, suas características, peculiaridades, tradições e as
oportunidades de valorização do território a partir dos produtos terroir.
Na conclusão, será exposto o desafio do Design e as competências necessárias para uma
atuação no território maranhense.
SUSTENTABILIDADE E SUAS DIMENSÕES
A sustentabilidade, apesar de ser um tema recorrente em nossa sociedade contemporâ‐
nea, ainda é pouco compreendida em sua amplitude. A sustentabilidade é ainda confundida com
conceito de Desenvolvimento Sustentável. Este conceito foi concebido de modo a conciliar as
reivindicações dos defensores do desenvolvimento econômico e as preocupações de setores in‐
teressados na conservação dos ecossistemas e da biodiversidade.
Segundo o Relatório de Brundtland1 (1987), Desenvolvimento Sustentável é:
o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem com‐
prometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessida‐
des. Significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório
de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, fazendo, ao
mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da Terra e preservando as espécies e os
habitats naturais.

Para uma melhor compreensão desta definição, em 1992, durante a ECO 92, a Conferên‐
cia sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, foram conceituadas as quatro dimensões que
compõem a sustentabilidade. De forma sucinta, as dimensões são descritas da seguinte forma2:
a) ambiental: entendida como a capacidade de manter no tempo a qualidade e reportabi‐
lidade dos recursos naturais; a manutenção da integridade do ecossistema para evitar que o con‐
junto dos elementos dos quais depende a vida sejam modificados além das capacidades regene‐
rativas ou degradados até determinar uma redução permanente da sua capacidade produtiva; a
preservação da diversidade biológica;
1http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42‐187.htm.
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b) econômica: entendida como a capacidade de gerar, de forma duradoura, renda e tra‐
balho para a sustentação da população; a ecoeficiência da economia, entendida como o uso raci‐
onal e eficiente dos recursos e com a redução do emprego daqueles não renováveis;
c) social: entendida como a capacidade de garantir condições de bem‐estar humano e
acesso às oportunidades (segurança, saúde, instrução, mas também, diversão, tranquilidade,
sociabilidade), distribuir de forma igualitária entre os extratos sociais, idade, gêneros, e princi‐
palmente, entre as comunidades atuais e aquelas futuras;
d) institucional: entendida como a capacidade de assegurar condições de estabilidade,
democracia, participação, informação, formação e justiça.
Percebe‐se então que as dimensões da sustentabilidade são interdependentes, e devem
ser consideradas simultaneamente, ou seja, a sustentabilidade não está baseada somente no
plano econômico e/ou ambiental, como é costumeiramente apresentada nos cenários de desen‐
volvimento sustentável. Os aspectos econômicos, sociais, ambientais e institucionais atuam com
mesmo grau de importância e integram‐se formando uma unidade.
OS PRINCÍPIOS DO DECRESCIMENTO
Como uma proposta alternativa de organização social, o Decrescimento, segundo Latou‐
che (2009), tem como principal meta enfatizar fortemente o abandono do objetivo cujo motor
não é outro senão a busca do lucro por parte dos detentores do capital, com consequências de‐
sastrosas para o ambiente e, portanto, para a humanidade. O Decrescimento não é uma inversão
mecânica do crescimento, é a construção de uma sociedade autônoma, mais sóbria e, sobretudo,
mais equilibrada. A meta é construir uma sociedade que viva melhor, trabalhando e consumindo
menos.
Um pensamento que influenciou o desenvolvimento do conceito do Decrescimento foi o
Programa Bioeconômico de Nicolas Georgescu‐Roegen. Ele defende que existe apenas um meio
para proteger as gerações futuras do consumo excessivo e do consequente exaurimento dos re‐
cursos naturais dos quais somos dependentes. Segundo ele:
O melhor que podemos razoavelmente esperar é aprender a nos abstermos dos danos
“desnecessários” e a proteger o futuro da nossa espécie protegendo as espécies que nos
são benéficas, mesmo à custa de alguns sacrifícios. (Georgescu‐Roegen, 2012)

Herman Daly, um estudioso da Economia Ecológica e seguidor das ideias de Georgescu‐
Roegen, propôs o conceito de “crescimento antieconômico”. Para Daly (apud Cavalcanti, 2010) o
crescimento econômico aumenta a riqueza em termos líquidos. Um crescimento torna‐se antie‐
conômico quando o contínuo crescimento da macroeconomia custa mais do que aquilo que vale,
ou seja, as perdas (de capital natural) superam os ganhos (produtivos). Em síntese, além do pon‐
to correspondente ao tamanho ótimo, qualquer crescimento torna‐se antieconômico.
Segundo Daly (apud PORTO in Época Negócios, 2010), mesmo numa sociedade sem cres‐
cimento será preciso continuar produzindo. A produção, porém, será direcionada para a reposi‐
ção e não para a acumulação. Haverá, portanto, a manutenção de certo nível de produção e con‐
sumo, porque ferramentas, objetos e artefatos são necessários para viver. É preciso que haja

muitas mudanças para que se passe de uma ideologia de acúmulo para uma ideologia de sufici‐
ência e manutenção.
Seguindo essa perspectiva, Latouche (2009)3 propôs oito objetivos capazes de desencade‐
ar um processo de Decrescimento sereno, convivial e sustentável. São eles: Reavaliar, que signifi‐
ca repensar os valores; Reconceituar está relacionado às outras maneiras de compreender a rea‐
lidade, em função das mudanças de valores que acontecerão; Reestruturar, que significa adaptar
o aparelho produtivo e as relações sociais também em função das mudanças de valores; Redistri‐
buir, que compreende a distribuição das riquezas e o acesso ao patrimônio natural dentro de
cada sociedade, entre as classes, as gerações e os indivíduos; Relocalizar, que significa produzir
localmente os produtos destinados à satisfação das necessidades da população, com empresas
locais financiadas pela poupança coletada localmente. Do ponto de vista da construção de uma
sociedade de Decrescimento sereno, a relocalização não é apenas econômica. A política, a cultu‐
ra, o sentido da vida é que devem recuperar sua ancoragem territorial. Isso implica que toda de‐
cisão econômica, política e cultural que possa ser tomada em escala local deve ser tomada local‐
mente; Reduzir, que significa diminuir o impacto sobre a biosfera de nossos modos de produzir e
de consumir; Reutilizar e Reciclar, que estão relacionados à incontestável necessidade de reduzir
o desperdício desenfreado, de combater a obsolescência programada dos equipamentos e de
reciclar os resíduos não reutilizáveis diretamente.
Todos estes oito princípios são igualmente importantes, porém, três deles têm papel es‐
tratégico: a Reavaliação, porque ela preside a toda mudança; a Redução, porque ela condensa
todos os imperativos práticos do decrescimento; e a Relocalização, porque ela concerne à vida
cotidiana e ao emprego de milhões de pessoas. Portanto, a Relocalização ocupa um lugar central
na utopia concreta e se expressa quase imediatamente em programa político.
Além destes conceitos, Latouche (2009) acrescenta outros que podem ser trabalhados de
forma complementar, principalmente nos contextos dos países emergentes: Romper com a de‐
pendência econômica e cultural em relação ao hemisfério norte; Reatar com o fio de uma histó‐
ria interrompida pela colonização, o desenvolvimento e a globalização; Resgatar e se reapropriar
de uma identidade cultural própria; Reintroduzir os produtos específicos esquecidos ou abando‐
nados e os valores “antieconômicos” ligados ao passado desses países; Recuperar as técnicas e
práticas tradicionais.
Contudo, tais princípios devem estar relacionados à complexidade dos contextos analisa‐
dos. Neste trabalho, os princípios do Decrescimento sereno e convivial serão utilizados para des‐
crever as relações existentes entre a valorização de território e os produtos terroir a partir de
uma ótica da relocalização.
UMA ABORDAGEM DE DESIGN BASEADA NA RELOCALIZAÇÃO
A relocalização é o reconhecimento de que cada território possui uma série de recursos
que, se utilizados de modo sustentável e promovendo as competências do lugar, podem fundar
3nesta

obra, Latouche explica, de forma detalhada, o objetivo de cada uma dessas oito ações dos erres.

um nível de bem‐estar digno e aumentar a autonomia das comunidades locais, mantendo‐as dis‐
tantes das tempestades políticas e financeiras que ciclicamente investem as regiões em desen‐
volvimento. A relocalização é também, segundo Lucca1 (2012), o conceito que permite a concep‐
ção de uma economia restaurativa em nível territorial, ou seja, oferece a possibilidade de posici‐
onar a produção local no centro da coletividade e endereçar o benefício dessas atividades para
os habitantes do lugar. Para o autor: “quando os recursos locais são manipulados pelos sujeitos
que de tais recursos dependem, estes próprios se transformam nos mais interessados em sua
preservação e no desenvolvimento de formas eficientes para empregá‐los”.
Portanto, assim como Krucken1 (2009), considera‐se que o conceito de valorização dos re‐
cursos e do patrimônio do território significa reconhecer e tornar reconhecíveis esses valores e as
qualidades do lugar.
Seguindo este raciocínio, o processo de valorização do terroir pode, também, repercutir
favoravelmente no desenvolvimento local. Terroir é uma palavra de origem francesa que pode
ser definida como:
uma entidade territorial onde os valores patrimoniais são frutos de relações complexas e
de longo termo entre características culturais, sociais, ecológicas e econômicas. Ao con‐
trário dos espaços naturais onde a influência humana é fraca, o terroir depende de uma
relação particular entre a sociedade humana, suas práticas sociais e seu habitat natural,
que formatou a paisagem local. Considerados do ponto de vista mundial, os terroirs pre‐
servam a biodiversidade e as multiplicidades sociais e culturais, o que é coerente com os
objetivos do desenvolvimento sustentável. (BRODHAG apud NASCIMENTO; SOUZA,
2004).

A valorização local e o terroir referem‐se diretamente às pessoas, às comunidades e insti‐
tuições, ao seu território e, também, àqueles que usufruem daquilo que é o resultado econômico
e cultural desta interação, como produtos, eventos, identidades, turismo, arte, entre outros.
O Design para território, segundo Albagli (2004), é uma abordagem projetual onde se bus‐
ca formas de fortalecer territorialidades, estimulando laços de identidade e cooperação baseados
no interesse comum de proteger, valorizar e capitalizar aquilo que um dado território tem de
“seu” ‐ suas especificidades culturais, tipicidades, natureza enquanto recurso e enquanto patri‐
mônio ambiental, práticas produtivas e potencialidades econômicas.
Os designers são particularmente hábeis em mobilizar as capacidades e guiar as pessoas
para que se organizem em grupos e compartilhem recursos. Thackara (apud Lucca, 2011) diz que
“os designers são, talvez, os profissionais mais aptos a coordenar projetos multidisciplinares com
diversos atores interessados”.
Portanto, projetar em termos territoriais significa fazer com que os sujeitos e as institui‐
ções locais adquiram quatro tipos de capacidades: a capacidade de valorizar o ambiente; de in‐
tervir conjuntamente; de criar pontos de contato entre os diversos setores, fazendo de forma a
manter in loco o máximo de valor agregado; de entrar em contato com outros territórios e com o
resto do mundo.
Lucca2 (2012) defende a ideia de que um projeto de design para a valorização territorial
pode assistir a uma série de atividades, tais como: a recuperação das técnicas, dos métodos e dos

processos produtivos tradicionais; do uso das competências, conhecimentos e práticas vernacu‐
lares; do desenvolvimento do empreendedorismo e a consequente criação de renda ao interno
do território; do envolvimento da comunidade, através de processos participativos e colaborati‐
vos, nas atividades produtivas, econômicas e culturais; e do reforço dos vínculos da população
com o território. Entretanto, o autor destaca que a promoção das competências e das identida‐
des locais é a ação mais relevante, pois, permite fundar o início do processo de valorização do
território.
Assim, para Reyes (2007), o principal enfoque do Design para o território é recuperar, po‐
tencializar, desenhar, articular valores ora esquecidos, organizados em um projeto de desenvol‐
vimento estratégico. Tal projeto propõe ações que devem estar articuladas aos instrumentos de
planejamento e de desenvolvimento local. Isto permite que o território possa ser pensado como
um campo de estudos e procedimentos estratégicos, não somente na organização e ocupação
espacial, mas articulado às mais diversas áreas que compõem o território. O território passa a ser
gerenciado e, principalmente, comunicado interna e externamente.
Em síntese, um projeto para o território não pode prescindir de considerar a dimensão
social, ambiental, econômica e cultural do contexto onde está inserido. Um design que se adapte
a isso pode fazer parte do processo de recuperação dos valores tradicionais, afetivos e de per‐
tencimento do território. Tal projeto é então determinado pela ampla participação dos vários
sujeitos e das instituições locais. Valorizar o local e relocalizar as atividades que permitem a cons‐
trução de uma comunidade autônoma, apresenta‐se então como um possível e promissor objeti‐
vo com o qual os designers podem orientar seus esforços endereçados para a construção da sus‐
tentabilidade (LUCCA, 2011).
No caso dos produtos terroir, o Design vem sendo reconhecido, cada vez mais, como fer‐
ramenta estratégica para a valorização desses produtos, por promover o reconhecimento e a
preservação de identidades e culturas regionais, além de responder ao interesse dos consumido‐
res pelo “autêntico” e “original”. Assim, o consumo de um terroir torna‐se uma experiência única,
um ritual de apreciação de qualidades singulares (Krucken2, 2009).
Na Europa, de um modo geral, este conceito já é bastante difundido. Solily, em 1999
(apud Nascimento; Souza, 2004), corrobora: “a qualificação do terroir, ligando o produto ao local,
permite, entre outras coisas, o reconhecimento dos produtos locais no mercado mundial. Ela
garante aos consumidores a qualidade do produto, sua tipicidade, sua produção no respeito ao
meio ambiente”.
No Brasil, Krucken1 (2009) observa uma crescente tendência da valorização de produtos
desse tipo, como no caso dos famosos Doces de Pelotas no Rio Grande do Sul, da cachaça de Luís
Alves em Santa Catarina e de Salinas em Minas Gerais; do Café do Cerrado Mineiro, dos vinhos
do Vale dos Vinhedos na serra gaúcha e do queijo do Serro em Minas Gerais, além de diversos
outros produtos que trazem em si características dos territórios de origem e das comunidades
que os produziram.
No Maranhão, não obstante ao mencionado acima, há um início de projetos voltados para
a valorização de território e ao terroir, em função da diversidade significativa dos ecossistemas
locais e das influências culturais. Um exemplo de potencial produto terroir maranhense é o pote

de cerâmica da comunidade de Itamatatiua, em Alcântara. O pote é produzido através de uma
técnica tradicional, chamada de “serpentina”.
AS POTENCIALIDADES TERROIR NO MARANHÃO, O CASO DE ITAMATATIUA
Itamatatiua é uma comunidade quilombola localizada no meio rural do município de Al‐
cântara, no Maranhão. Esta comunidade se destaca pelo peculiar trabalho artesanal em cerâmi‐
ca, que é uma das heranças dos escravos que ali viveram e transmitiram seus conhecimentos e
técnicas para as artesãs atuais.
Em Itamatatiua existe uma variedade de técnicas de fabricação, porém, a mais antiga e
tradicional é a modelagem de potes utilizando serpentinas de argila. O pote é a principal peça
feita pela comunidade. Muito mais que uma simples peça de cerâmica, é o símbolo da comuni‐
dade.
Ferreira e Grijó (2009) dizem que essa comunidade teve origem com a desagregação de
uma antiga fazenda escravista pertencente à Ordem Carmelita. Esta origem, diferente das muitas
comunidades quilombolas do país, demarca uma singularidade: ao contrário de muitos quilom‐
bos fundados por escravos fugitivos, Itamatatiua foi fundada pela doação de terras para uma
ordem religiosa católica. Por esta razão, os moradores se consideram descendentes dos antigos
camponeses negros que ali moravam, vindo daí, a denominação de Terra de Preto, que identifica
o local até hoje. Outra peculiaridade é o fato dos habitantes considerarem essas terras como per‐
tencentes à Santa Tereza d’Ávila. Segundo as tradições, eles são descendentes de um casal de
negros que recebeu a imagem de Santa Tereza, surgindo daí a expressão “Filhos da Santa”, e um
sobrenome em comum, “De Jesus”, em homenagem à santa.
A comunidade de Itamatatiua, diz Júnior (2011), ao longo de sua história desenvolveu
uma relação estreita com a cerâmica. As peças de cerâmica estão presentes no espaço doméstico
de todos os moradores da comunidade, em festividades, reuniões e rituais religiosos. Ou seja,
está presente tanto nos espaços públicos, quanto privados. Este elo é tão forte e marcante que
virou, inclusive, identificação do local: para chegar a Itamatatiua, basta solicitar “ir até o Ramal
do Pote”.
Cada artesã tem seu jeito próprio de fazer cerâmica. Elas colocam em suas peças um tan‐
to de singularidade específica que as diferenciam das outras. Entre elas não há cópia. O que exis‐
te é criação. Significa dizer que há uma variabilidade de aprimoramento de técnica individual que
se diferencia de peças industrializadas e da homogeneização do saber pretendido por certos de‐
signers e agências. Não há uma peça igual à outra. A dinâmica dessas mulheres não obedece à
dinâmica da fábrica e muito menos de uma ideia de cadeia de produção que prima pela repetição
do processo e da fabricação em série das peças (JÚNIOR, 2011).
Estas mulheres fizeram com que suas peças se constituíssem em fator identitário da co‐
munidade, ou seja, são mais do que artefatos artesanais, são símbolos da identidade de Itamata‐
tiua. Para tirar um melhor proveito de sua arte e garantir a reprodução social do saber do grupo,
se organizaram de forma coletiva em associação e detêm um centro de produção onde qualquer
mulher da comunidade pode fazer ou aprender a fazer as peças (JÚNIOR, 2011).

O centro de cerâmica ou unidade física da produção artesanal é espaço de domínio femi‐
nino. É nele que as mulheres se reúnem diariamente para produzirem louças e objetos decorati‐
vos. Para além da produção de cerâmica, Júnior (2011) constata que o centro hoje substitui o
fundo das casas não somente como local de feitura das peças, mas também como o local de
transmissão do saber. O centro hoje é o principal local onde ocorre a reprodução social e cultural
do processo de feitura de cerâmica do grupo no povoado.
Em Itamatatiua, o trabalho é todo realizado pelas artesãs, exceto na etapa de extração e
transporte da matéria‐prima, que pode fica a cargo de algum homem contratado para este fim. A
divisão de uma encomenda acontece de acordo com a capacidade de produção de cada artesã
(NORONHA, 2011).
Apesar de as mulheres trabalharem de forma coletiva e terem um centro de produção, a
produção é individual. Júnior (2011) observa que na hora da venda as peças são separadas e a
renda é revertida para as respectivas donas, mesmo quando a associação detém um contrato de
produção. As peças são colocadas no forno todas juntas, sem separação. Depois de pronta, cada
mulher reconhece as suas, mesmo que seja o mesmo tipo de peça.
A forma como dividem o pagamento demonstra uma lógica que é recorrente entre as ar‐
tesãs de Itamatatiua: independente da interferência que é realizada por cada uma na peça, o
lucro é dividido igualmente entre aquelas que participaram da sua execução. A atribuição do
preço é feita por uma estimativa arbitrária das artesãs (NORONHA, 2011).
Em Itamatatiua, as condições climáticas influenciam tanto na extração da matéria‐prima
como nos processos de modelagem e secagem dos potes. A época em que retiram o barro no
campo geralmente acontece de agosto a dezembro. Durante o inverno, de janeiro a julho, utili‐
zam o barro estocado, pois os campos estão alagados. Outro empecilho encontrado durante o
inverno é a umidade, que atrapalha a secagem dos potes (NORONHA, 2011).
Deste modo, o caso dos potes de cerâmica de Itamatatiua pode ser considerado como um
potencial produto terroir, pois possui uma forte ligação com os aspectos ambientais, sociocultu‐
rais e econômicos locais. Como visto, um campo no qual o Design pode atuar quando provido de
uma abordagem de valorização do território, e orientado para a sustentabilidade.
Assim, projetos de design voltados para o desenvolvimento do potencial terroir da cerâ‐
mica de Itamatatiua podem contribuir para a comunicação entre produtores e consumidores em
vários níveis, desde a criação da identidade terroir até a construção de cenários e ações voltadas
para uma inserção mais ampla na economia e turismo local.
Para cada território é necessário um modelo próprio de desenvolvimento. Será sempre
imprescindível considerar: as redes de atores locais; as dotações naturais (recursos naturais re‐
nováveis ou não renováveis); a infraestrutura existente; o capital humano (conhecimentos, habi‐
lidades e competências das pessoas); o capital social (os níveis de confiança, cooperação, organi‐
zação e participação social); a cultura empreendedora (níveis de autoestima, autoconfiança, ca‐
pacidade de iniciativa); a capacidade de atrair investimentos; as potencialidades, vocações e
oportunidades; as vantagens comparativas e competitivas, entre vários outros fatores (NORO‐
NHA, 2011).

A combinação entre estes fatores, as heranças culturais, o ritmo das mudanças, as dificul‐
dades e obstáculos a serem enfrentados, o entusiasmo e a adesão dos agentes locais vai variar,
definindo uma configuração única, singular, inimitável (NORONHA, 2011).
Parente (apud Lucca, 2011) complementa ao dizer que ler o território, interpretá‐lo, visua‐
lizá‐lo, construir âmbitos de significado e de visões compartilhadas, promover formas de projeta‐
ção participada, transformar as visões em ações e em iniciativas praticáveis, projetar as interfa‐
ces dos serviços que decorrem, promover e realizar uma eficaz comunicação do inteiro processo
são capacidades presentes no fazer do Design. O Design pode então, segundo Lucca (2011), par‐
ticipar dos processos de desenvolvimento local seja com uma atribuição de organização do intei‐
ro processo, seja na realização específica de ações projetuais. Colocando em campo o seu parti‐
cular set de competências e de instrumentos, o Design pode orientar as ações em direção à sus‐
tentabilidade.
CONCLUSÃO
A argumentação desenvolvida neste texto mostra a grande importância em investir no
desenvolvimento e construção de identidades terroir para os territórios brasileiros. No Mara‐
nhão, um dos estados mais pobres do país, um trabalho endereçado para tal objetivo pode, entre
outros benefícios, ser sinônimo de renovação e revitalização das tradições que estão sendo es‐
quecidas e perdidas nas comunidades rurais. Para tanto, torna‐se imprescindível a atuação de
designers que, embasados nas abordagens do Design para o Território e do Design Sustentável,
apliquem seus conhecimentos e capacidades no desenvolvimento de estratégias projetuais ori‐
entadas para a consolidação de iniciativas e empreendimentos locais.
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RESUMO
Este artigo busca identificar através dos elementos
visuais constantes nos rótulos litográficos de cigarros
pertencentes ao acervo do Núcleo de Arte
Contemporânea da Universidade Federal da Paraíba,
quais os significados que denotam o conceito de
modernidade na primeira metade do século XX no
Nordeste do Brasil. Para alcançar este objetivo foi
empreendida uma análise das características visuais

desses artefatos a partir do modelo de análise gráfica de
Joly (2008) e Dondis (2007), procurando identificar os
indícios de estigmas e identificações sociais, a criação de
estereótipos e as referências culturais que porventura
estivessem presentes em cada rótulo e discorrer sobre
eles.

PALAVRAS‐CHAVE: Análise Gráfica, Modernidade, Litografia, Cigarro.

MODERN EXPRESSIONS: a graphical analysis of cigarette's labels lithographic from NAC/UFPB
collection
ABSTRACT
The main goal of this paper is to identify, through visual
elements contained in lithographic cigarettes labels that
belonging to the collection of the NAC / UFPB (Federal
University of Paraíba, Brazil), which of the meanings that
denote the concept of modernity in the first half of the
twentieth century in Northeastern Brazil. To achieve this
goal an analysis of the visual characteristics of these

devices through the graphical analysis of Joly (2008) and
Dondis model (2007) was made, seeking to identify
evidence of stigma and social identifications, creating
stereotypes and cultural references that possibly could
be present in each label and discuss them.

KEY‐WORDS: Graphic Analysis, Modernism, Lithography, Cigarette.

EXPRESSÕES DE MODERNIDADE: uma análise gráfica dos rótulos litográficos de cigarro do
acervo do NAC/UFPB
INTRODUÇÃO
A proposta de conceber este artigo surgiu a partir do conhecimento da existência de um
grande acervo de pedras e documentos litográficos no Núcleo de Arte Contemporânea da
Universidade Federal da Paraíba ‐ NAC/UFPB, e que os mesmos não eram tão solicitados para fins
de estudos acadêmicos. O NAC, localizado em João Pessoa, Paraíba, é vinculado à UFPB e foi
concebido como um núcleo de extensão e pesquisa. Desde sua criação, em 1978, o Núcleo atua
com uma proposta diferenciada de espaço artístico, voltada para o experimentalismo e a
promoção da pesquisa de artistas locais e nacionais, e posteriormente, professores e alunos da
universidade.
Percebida a importância, tanto do NAC, quanto do seu acervo, foram definidos como
objetos de estudo dentre os artefatos disponíveis os diversos documentos litográficos do NAC,
mais especificamente os rótulos comerciais, pois esses elementos são os que mais se aproximam
dos estudos em design.
Para atender a necessidade de se construir uma memória gráfica da Paraíba, foi definido
como estratégia escolher um artefato que fizesse parte do universo do design gráfico brasileiro
como objeto de estudo. Utilizando o modelo proposto por Meggs (2009), para considerarmos um
artefato como design gráfico ele precisa ter como função armazenar conhecimento ou transmitir
informações ordenadamente numa estrutura visual. Dessa forma, a escolha de rótulos comerciais
em litografia como exemplo de design gráfico brasileiro mostrou‐se adequada.
Pretende‐se dessa forma procurar identificar através dos elementos visuais constantes nos
rótulos de cigarro pertencentes ao acervo do NAC/UFPB, quais os significados que denotam o
conceito de modernidade na primeira metade do século XX no Nordeste do Brasil e no estado da
Paraíba, e como essa modernidade se expressa visualmente através desses rótulos de cigarro.
METODOLOGIA
Ainda que já tivessem sido escolhidos os rótulos comerciais litográficos como objeto deste
estudo, a grande quantidade de artefatos com essa temática se tornaria um empecilho para esta
pesquisa. Como forma de restringir a quantidade de rótulos a serem estudados, escolheu‐se uma,
das diversas categorias dos produtos de consumo que lá se encontram. Dentre os rótulos de vinho
de caju, vinho de uva, aguardente, produtos de higiene e saúde, foram escolhidos os rótulos de
cigarro para figurar como o elemento principal.
O porquê dessa escolha se deu pois o cigarro é o objeto, dentre os outros disponíveis no
acervo, que mais se aproximava da outra temática a ser tratada na pesquisa, a modernidade. O
cigarro era constantemente relacionado à ideia de sucesso, status e poder. O ato de fumar era
frequentemente conectado com o fato de ser moderno, como pontua Rodriguez (2005):
O tabagismo se destacou no século XX pela sua alta incidência nas sociedades urbanas
ocidentais, através do consumo de cigarros industrializados. Anterior ao início dos
movimentos antitabagistas, que ganham maior expressão a partir da década de 80, o
cigarro se destacou como o sinônimo de status, poder e elegância. Geralmente se

associava como hábito de pessoas de “classe”.

Buscou‐se então tentar entender essa relação do cigarro com as ideias de modernidade,
para isso os artefatos escolhidos seriam providenciais, porém foi encontrado um empecilho no
decorrer da pesquisa, a informação de que os rótulos do acervo do NAC não eram datados
oficialmente. Como prosseguir com uma pesquisa temporal sem esta informação tão providencial?
De frente com este problema foi necessário esmiuçar os rótulos à procura de informações
que levassem a algum um período no tempo. A primeira delas foi em relação à ortografia
encontrada nos textos dos rótulos: estavam presentes na escrita os dígrafos ph, th, rh , ch (com
som de q) e o y, o que era uma informação valiosa, pois o processo histórico acerca da língua
portuguesa sofreu diversas implantações e revogações de acordos ortográficos entre Brasil e
Portugal e, para melhor entender quando findou a escrita com esses dígrafos mencionados e
tentar começar a situar no tempo nossos artefatos, foi necessário recorrer aos textos das leis e
dos acordos que envolvem nossa língua.
O primeiro deles, o Acordo de 19431, coloca definitivamente fim ao uso dos dígrafos ph, th,
rh , ch (com som de q) e o y. No texto que trata da nova grafia das palavras com Y pudemos
verificar que a partir deste ano “O y, que é substituído pelo i, ainda se emprega em abreviaturas e
como símbolo de alguns termos técnicos e científicos: Y = ítrio; yd = jarda, etc”. E o texto que trata
da nova grafia é o seguinte: “Não se escreve h depois de c (salvo o disposto em o n.º 12) nem
depois de p, r e t; o ph é substituído por f, o ch (gutural) por que antes de e ou i e por c antes de
outra qualquer letra”.
As regras do Acordo de 1943 são frutos do primeiro acordo ortográfico que de fato se
concretizou entre Brasil e Portugal. Este acordo veio a tornar‐se lei, primeiro, por decreto em
1945, com o decreto‐lei nº. 8.286, do então presidente José Linhares. Logo depois, em 1955 o
Congresso Brasileiro transformou o decreto em lei ordinária, a lei nº. 2.623 de 1955 que confirma
o acordo de 1943 e as novas regras ortográficas trazidas por ele.
Como segundo ponto dessa investigação para situar no tempo esses rótulos, partimos para
uma outra averiguação, a nomeação da capital paraibana como sendo João Pessoa. Para isto foi
necessário recorrer à história da cidade para entender quando essa denominação (João Pessoa),
passou a vigorar de fato. De acordo com informações do IBGE2 “a capital chamou‐se Paraíba do
Norte até 4 de setembro de 1930, quando teve seu nome mudado para João Pessoa, em
homenagem ao Presidente do Estado, assassinado no Recife, em plena campanha política”.
O último ponto de verificação trata das denominações acerca das moedas encontradas
também nos rótulos do NAC. Alguns deles trazem o preço estampado, o que ajudou a confirmar a
periodização dos artefatos. A denominação Réis, foi encontrada em dois rótulos, e a denominação
Cr$ (Cruzeiro) em um rótulo.
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Figura 1 – Moeda vigente nos preços dos Cigarros Populares, Cigarro Santos Dumont 2 e
Deliciosos. Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada.
A moeda com denominação Réis vigorou até o ano de 1942 com a chegada do Cruzeiro. O
Cruzeiro foi instituído através de um Decreto‐Lei, de nº 4.7913, de 5 de outubro de 1942. De
acordo com o Banco Central do Brasil (2004, p.32) “em 1942, havia 56 tipos diferentes de cédulas
no Brasil. Para uniformizar o dinheiro em circulação, foi instituída a primeira mudança de padrão
monetário no país. O antigo Réis deu lugar ao Cruzeiro. Um cruzeiro correspondia a mil réis”.
Com todas estas informações levantadas foi possível estabelecer uma periodização que vai
de algo em torno de 1930 até 1945. Com estes dados foi possível também delimitar o número de
rótulos que seriam escolhidos para figurar na pesquisa, isso se deu pois foi decidido que apenas os
rótulos que estampassem algum desses pontos identificativos, como a moeda, a grafia encontrada
ou o nome da cidade (João Pessoa), estariam aptos para figurar como elemento de análise. Ao
todo oito rótulos se mostraram satisfatórios e atenderam aos requisitos inicialmente propostos.
A MODERNIDADE
A modernidade é uma temática amplamente debatida na sociologia e em outras ciências.
São inúmeros os autores que discutem os fundamentos da modernidade e da pós‐modernidade. O
início da modernidade, ou período moderno, difere entre os autores de acordo com a sua
concepção de modernidade, o que remete à priorização de um ou outro aspecto da cultura, da
organização, das relações sociais e produtivas, para a definição de um marco da passagem à
modernidade. A modernidade não é um conceito sociológico, nem político nem puramente
histórico, é um modo característico da civilização que se opõe a tradição, ou seja, a todas as
culturas anteriores e tradicionais.
Levando em conta o pensamento de Ortiz (1998) e de diversos outros estudiosos, o
conceito de modernidade tem sua origem com a Revolução Francesa e pela influência exercida
pelo raciocínio científico, que emergiu do iluminismo, intencionando organizar racionalmente a
vida social. Já a consagração desse período teria se dado com a Revolução Industrial.
A Revolução Francesa promoveu uma profunda e radical mudança em seu tempo e as
consequências desse momento influenciaram os movimentos populares da época, dando ênfase
aos valores revolucionários de igualdade, de fraternidade e de liberdade, valores esses renegados
até o estopim da revolução. Essa mudança de comportamento implicou em diversas mudanças de
pensamento, a partir daqui os valores como cidadania e democracia começavam a ser
3
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ponderados.
Ortiz (1998) nomeia o período que vai de 1789 até 1914 de “longo século XIX”, para ele
esse espaço de tempo foi marcado por muitas rupturas e descontinuidades, foi um período de
constantes mudanças, especialmente quando se refere a Revolução Industrial na Inglaterra.
O marco tecnológico deixado pela Revolução Industrial trouxe o fundamento da
reprodução e a serialização dos processos, além de pensar o múltiplo. A produção industrial
promoveu progressos significativos, especialmente na indústria de ferro e aço mas também nas
indústrias químicas e mecânicas. Cardoso (2005, p.33) nos informa que “um dos aspectos mais
interessantes da transição da fabricação oficinal para a industrial está no uso crescente de
projetos ou modelos como base para a produção em série.” Esses acontecimentos que se
manifestam no nível da infra‐estrutura econômica tem consequências fundamentais na
organização da sociedade. (ORTIZ, 1998).
Analisando essas duas grandes Revoluções, é possível perceber que cada uma carrega
consigo fortes aspectos que suscitam a criação da sociedade moderna, em primeiro lugar a
modernidade em sua forma sociocultural e política, e segundo a modernização em termos
tecnológicos e econômicos. Esse período de transformações resultou nas primeiras noções de
progresso, desenvolvimento, emancipação e busca de autonomia que alicerçaram culturalmente a
sociedade da época.
A MODERNIDADE NO NORDESTE
O cenário modernista brasileiro do início do século XX efervescia, porém parecia se
restringir apenas a região centro‐sul, especialmente à região sudeste, mais precisamente em São
Paulo como relata Albuquerque (2006, p. 40):
Com mudanças substanciais o campo econômico e técnico, como a industrialização, a
urbanização, a imigração em massa, o fim da escravidão, o centro‐sul, notadamente São
Paulo, vai se tornando uma área bastante diferenciada do restante do país. Somem‐se a
isso as novas formas de sensibilidade artística e cultural trazidas pelo modernismo; os
novos códigos de sociabilidade que aí se desenvolvem mais intensamente; as novas
concepções acerca da sociedade, da modernização e da modernidade.

Porém o Nordeste era uma região que praticamente não existia para o restante do país,
tirando a única exceção, a cidade do Recife, todo o “norte”, como era mais comumente chamado
pelos sulistas, era uma região pitoresca, onde se encontravam as maiores mazelas do Brasil, muita
seca, pessoas analfabetas, sem higiene, sem emprego e sem educação. Era um lugar totalmente
desprezado, e tomando como desculpa a grandiosidade do nossos país, também era uma região
pouco visitada, pois além da distância não havia nada de interessante a ser visto e conhecido
neste território.
Albuquerque (2006) apresenta em seu livro “A Invenção do Nordeste” seu pensamento a
respeito da formação dessa região, e em qual momento da história ela começou a ser conhecida e
ter importância para o restante do país. Para ele, o Nordeste começou a figurar no cenário
nacional apenas a partir de 1910, pois o Brasil só passou a ser redescoberto pelos seus próprios
habitantes a partir da década de 1920: “A década de vinte é a culminância da emergência de um
novo regionalismo, que extrapola as fronteiras dos Estados, que busca o agrupamento em torno
de um espaço maior, diante de todas as mudanças que estavam destruindo as espacialidades

tradicionais” (ALBUQUERQUE, 2006, p. 47).
Dessa forma o Nordeste passa enfim a ser conhecido pelo seu próprio povo, e essa
descoberta começou a se dar através da curiosidade nacionalista de conhecer o que de fato havia
nessa região. Foi através da imprensa da época que o Brasil tomou o real conhecimento do que
acontecia no seu território mais desprezado, jornalistas foram enviados para conhecer e relatar,
através de notas de viagem nos jornais, o que encontravam nesse território.
Grande não foi a surpresa desses enviados ao constatar que essa região tinha suas
qualidades. A imprensa passou então, muito cautelosamente, a desmistificar o ideal nordestino
formado no imaginário do restante do país. Uma tarefa difícil visto que para cidades como São
Paulo e Rio de Janeiro “as “diferenças” e “bizarrias” das outras áreas são marcadas com o rótulo
do atraso, do arcaico, da imitação e da falta de raiz” (idem: p. 42). E para entender esse “novo”
Nordeste a sociedade teria que se libertar dos estereótipos e estigmas anteriormente enraizados
em seus pensamentos. Uma grande tarefa de desprendimento, entender que uma região antes
compreendida como escória era na verdade um lugar possuidor de inúmeras qualidades e
novidades e que aquele título inventado não atendia mais as expectativas dos que renegavam essa
região.
Mas apesar dessas descobertas em relação ao Nordeste, entender como a modernidade,
até então instalada e vivenciada pela região centro‐sul do Brasil, chegou ao Nordeste não é tão
fácil assim. Albuquerque (2006, p. 45) relata que:
O fenômeno urbano, a modernização de cidades do Nordeste, como ocorria em Recife,
neste momento, são desconhecidos, porque o próprio discurso regionalista nordestino o
mostra como uma grande região rural, devastada pelas calamidades, configurando seu
“regionalismo” de inferioridade.

Mas era fato que os ideais de modernidade já haviam aterrissado na região Nordeste, pois
ao contrário do que acontecia com a região centro‐sul, os políticos de várias regiões do Nordeste
precisavam viajar com certa frequência à capital do país, o Rio de Janeiro, e essa inversão,
pessoas do sudeste viajando para o Nordeste, não se dava na mesma proporcionalidade. Nessas
viagens à capital do país, as autoridades políticas nordestinas traziam de volta para suas regiões as
novidades e os costumes. E não apenas esses políticos, mas também os intelectuais e os artistas
nordestinos que migravam para o sudeste e retornavam para suas cidades com novos
pensamentos e ideias frutos da vivência nas regiões tidas como mais desenvolvidas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Apresentação dos oito rótulos selecionados de acordo com a metodologia de pesquisa
definida:

Figura 2 – Apresentação dos oito rótulos. Rótulo n.º 1: Cigarros 18 / Rótulo n.º 2: Cigarros Santos
Dumont 1 / Rótulo n.º 3: Cigarros Deliciosos / Rótulo n.º 4: Cigarro Fidalgo / Rótulo n.º 5: Cigarros
Populares 1 / Rótulo n.º 6: Fumo Philadelpho Lyra / Rótulo n.º 7: Cigarros Santos Dumont 2
/ Rótulo n.º 8: Cigarros Populares 2. Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada.
Definidos os métodos para empreender as análises das imagens, foram elaboradas duas
fichas para ajudar na análise dos rótulos de cigarro. Na primeira estão presentes os elementos
referentes ao método de análise de Martine Joly, e na segunda ficha os pontos de análise foram
baseados na metodologia de técnicas visuais de Dondis.
A primeira ficha está dividida em três partes: análise dos Signos Plásticos, dos Signos
Icônicos e dos Signos Linguísticos. O tópico Signos Plásticos é composto por uma tabela com os
significantes plásticos, suas denotações e conotações. Já no ponto que trata dos Signos Icônicos
existe uma tabela para relatar os elementos icônicos encontrados através da análise e da mesma
forma, suas denotações e conotações. No tópico que trata dos Signos Linguísticos são encontradas
tabelas para tratar da análise dos elementos textuais encontrados nos rótulos e sua denotações.
Na segunda ficha foram contemplados os pontos de análise baseados na metodologia de
técnicas visuais de Dondis. Foram elencados itens como equilíbrio/estabilidade, atividade/estase,
planura/profundidade, agudeza/difusão entre outros.
Foi possível perceber que alguns elementos identificados nos rótulos de cigarro do acervo

do NAC/UFPB fazem de fato alusão à modernidade. Nesta primeira etapa serão expostas as
conclusões derivadas através do método de Martine Joly. As evidências acerca da modernidade
ficaram mais destacadas principalmente nos rótulos dos seguintes cigarros:
Rótulo n.º 1 ‐ Cigarros 18: Neste primeiro rótulo é possível perceber a ilustração de uma bola de
sinuca que pode ser facilmente relacionada à vida boêmia que os homens levavam influenciados
pela modernidade importada da França para o Brasil, como já foi retratado no início deste artigo.
Araújo e Oliveira (2010, p.06) informam que os jogos eram praticados durante os momentos da
confraternização alcoólica, como forma de diversão e entretenimento e, por fazer parte desse
universo, o jogo pode ser considerado como um símbolo de modernidade:
Representações da vivência masculina relativa à bebida: relaciona‐se à forma como a
população mais simples, sobretudo a masculina, se envolve com a bebida, bem como o
universo de embriaguez, jogos, música, diversão, humor e virilidade que estão
diretamente relacionados ao produto e que visivelmente estão representados nos rótulos
analisados.

Rótulo n.º 6 Fumo ‐ Philadelpho Lyra: A ilustração de uma rua bastante movimentada com alguns
pedestres, uma charrete e um carro motorizado nos demonstra que estava ocorrendo uma
mudança na forma como a sociedade se locomovia. A presença de uma charrete no mesmo
cenário dá a entender que o carro motorizado era uma novidade que ainda estava sendo
introduzida em nosso país. Segundo o Governo do Estado de São Paulo4 o primeiro carro chegou
ao Brasil no ano de 1891 trazido da França por Santos Dumont:
Foi em novembro de 1891 que o primeiro carro motorizado chegou em solo brasileiro. A
bordo do navio Portugal, que aportou na cidade de Santos, um único exemplar de um
Peugeot, comprado por 1.200 francos. O proprietário era um rapaz de dezoito anos
chamado Alberto Santos Dumont ‐ o futuro Pai da Aviação ‐, que acabava de retornar da
França com a família.

Através deste fato é possível afirmar que o carro presente dentro do cenário encontrado
no rótulo do Fumo Philadelpho Lyra podia ser visto como um elemento de modernidade.
Rótulo n.º 7 ‐ Cigarros Santos Dumont 2: No rótulo deste cigarro foram encontrados alguns
elementos que denotavam modernidade, como por exemplo a Torre Eiffel, que foi inaugurada no
fim do século 19 e é reconhecida como uma das mais icônicas realizações da arquitetura. O
Zepelim é outro item retratado neste rótulo, ele também é claramente um representante do
progresso e do desenvolvimento pelo qual passava a sociedade brasileira. Rezende (2002) fala
sobre a histórica chegada Graf Zepellin ao campo do Jiquiá, em Recife:
O Recife vivia dias de festa com a passagem de aviões. O primeiro a chegar foi o Portugal,
pilotado por Sacadura Cabral e Gago Coutinho, no dia 5 de junho de 1922. Os aviadores
portugueses atravessaram o Atlântico, feito registrado em monumento instalado na Praça
17, bairro de Santo António. Mas a grande festa se deu com a chegada do Graf Zepellin, no
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dia 22 de maio de 1930.

Existia ainda outro elemento pictórico e textual presente neste rótulo que também
simbolizava progresso e modernidade, Santos Dumont. Reconhecido na história como sendo o
inventor de um dos principais e mais desafiadores meios de transporte do mundo, o avião,
Dumont podia ser considerado um ícone que significava modernidade e desenvolvimento. O
Rótulo n.º 2: Cigarros Santos Dumont 1, não traz a ilustração de Santos Dumont como no Rótulo
n.º 7, mas como o nome do produto homenageia o inventor também podemos considerá‐lo como
sendo mais um artefato que contém signos que representam a modernidade.
Nesta segunda etapa serão pontuados os resultados obtidos na por meio análise das
técnicas visuais de Dondis. Esta etapa da análise conclusiva se complementa à anterior. Avaliando
os resultados encontrados na análise das técnicas visuais como estratégia de comunicação, foi
constatado que diversos rótulos apresentam elementos que também podem ser associados à
modernidade, pois a modernidade não significa apenas avanço, pode significar também ordem e
organização social.
Muitos dos rótulos analisados apresentaram profusão e exagero pois são muitos elementos
visuais presentes numa só peça. Essa exagero refletia os anseios da sociedade da época que vivia
um momento de extrema transformação social. Essa profusão significa que a sociedade daquela
período estava extasiada com a abundância de bens materiais, pois a primeira metade do século
XX foi marcada pela urbanização da sociedade e foram inúmeras as transformações que
ocorreram nas relações de consumo. A dinâmica social e espacial deste período é caracterizada
pelo modo de vida urbano, e com esse mundo urbano em transformação o consumo tinha papel
de destaque, pois a sociedade capitalista, no decorrer de seu desenvolvimento, foi produzindo
cada vez mais uma maior gama de objetos diferenciados, tornando‐se necessária a sua realização.
Nos rótulos que são mais caóticos é possível identificar a velocidade e o movimento
representados pela técnica visual Atividade, que foi encontrada num maior número de rótulos.
Esta técnica, diferente da estase que se caracteriza pelo efeito de repouso e tranquilidade,
significa uma postura mais enérgica e é uma técnica visual que reflete movimento, o que retrata
bem os conceitos de modernidade e que pode ser reforçada pela movimento de vanguarda do
início do século XX, o Futurismo.
Meggs (2009) afirma que o barulho e a velocidade são duas condições dominantes da vida
do século XX, e que os pintores futuristas procuravam introduzir o movimento, a velocidade e a
energia na superfície estática, bidimensional de suas obras. Os artistas gráficos que
confeccionaram esses rótulos não seguiram à risca o estilo futurista de arte, mas a ideia de
movimento e velocidade podem ser facilmente conectadas com os ideais desta vanguarda.
CONCLUSÃO
Além dos signos icônicos, foram analisados os signos plásticos e linguísticos, e as
conclusões a que se chegou após essas análises dos rótulos é que em vários deles pudemos
identificar elementos que significavam modernidade. Foram identificados elementos icônicos que
exprimem progresso e desenvolvimento, como o carro, a Torre Eiffel e a ilustração de Santos
Dumont encontradas nos rótulos n.º 6 do Fumo Philadelpho Lyra e rótulo no n.º 7 do Cigarros
Santos Dumont 2.

Mas os significados vão além do que está explícito. Outros pontos como a organização
visual das peças foram analisadas através das técnicas visuais na análise de Dondis e nesse cenário
se sobressaíram elementos como atividade, profundidade, profusão, e exagero. A profusão é a
técnica que preza pelo enriquecimento visual, pelo detalhamento, e se expressa através da
ornamentação, está associada ao poder e a riqueza. Já a Atividade reflete movimento por meio da
representação ou da sugestão de movimento e a Profundidade se apresenta através da imitação
de efeitos de luz e sombra objetivando sugerir uma aparência natural de dimensão ao objeto
retratado.
O objetivo desta pesquisa foi atingido, pois foi confirmada a existência de elementos
modernos nos rótulos de cigarro e quais eram os seus significados. Sobre a existência de uma
modernidade no Estado da Paraíba da primeira metade do Século XX também foi possível
confirmar que se mostrou presente, pois os resultados aqui elencados dão total liberdade para
declarar que o estado estava envolvido com o processo de modernização pelo qual também
passavam as grandes capitais do Brasil como Rio de Janeiro e Recife.
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