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1. RESUMO 

Este projeto de pesquisa integra o projeto de pesquisa Design e conspiração: 

perspectivas em ziguezague entre Arte e Filosofia que investiga diálogos entre as 

áreas do Design, da Arte e da Filosofia, propondo um espaço de expansão de 

teorias e práticas em perspectivas poéticas, estéticas e políticas. Parte de uma 

colocação do filósofo tcheco Vilém Flusser sobre os significados semânticos do 

termo design, tais como plano, intenção, esquema maligno, conspiração, entre 

outros relacionados à astúcia e à fraude (Flusser, 2009). O autor também explora o 

verbo to design na perspectiva de tramar, simular e proceder de modo estratégico. 

Neste sentido, este projeto conduz estudos que confrontam a acepção modernista 

do Design e estimulam correspondências com concepções advindas da Arte e da 

Filosofia. Propõe uma compreensão do Design como campo de conexões e 

contaminações férteis entre diversas áreas de produção de conhecimento, de 

experimentações e de práticas. Nesse contexto, procura gerar reverberações de 

caráter científico, tal como o Seminário Internacional Design e conspiração: 

ziguezague entre Arte e Filosofia, no qual se dá o enfoque desta iniciação cientifica, 

cujo objetivo eh criar recursos e viabilizar registros do mesmo, por meio de recursos 

de design gráfico e digital.  

2. INTRODUÇÃO 

Estre projeto objetiva viabilizar registros do Seminário Internacional Design e 

Conspiração: ziguezagues entre Arte e Filosofia por meio de recursos de design 

gráfico e digital. Além disso, propõe-se a seguir alimentando os recursos criados ao 

longo do ano de 2016. Desta forma, este trabalho está comprometido em ampliar a 

reverberação dos acontecimentos do seminário, de modo a multiplicar seu alcance. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste projeto é atuar no projeto de pesquisa Design e 

conspiração: perspectivas em ziguezague entre Arte e Filosofia, mais 

especificamente no que concerne ao trabalho de registro e divulgação do seminário  

DCzz/Design e conspiração: ziguezagues entre Arte e Filosofia. Nesse contexto, 

propõe pesquisa, criação e desenvolvimento de material de registro e divulgação do 

mesmo, em diferentes meios impressos e digitais. 



4. METODOLOGIA 

− Pesquisa bibliográfica; 

− Pesquisa tecnográfica e de linguagens de programação; 

− Pesquisa iconográfica; 

− Coleta de dados; 

− Organização de dados; 

− Análise de dados; 

− Análise de alternativas; 

− Experimentação e testes com programação e plataformas; 

− Verificação e validação. 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Foram realizadas pesquisas para criar um repertorio de referências gráficas e 

digitais, no sentido de compor uma visualidade alinhada na divulgação e no registro 

da realização do evento. Assim sendo, foram criados cartazes digitais e impressos; o 

blog de registro foi revisto, recriado e atualizado para estar alinhado com as novas 

diretrizes; a inserção de dados foi e seguirá sendo alimentada, de modo a ativar o 

compartilhamento dos resultados do seminário internacional design e conspiração: 

ziguezagues entre arte e filosofia. Estudos sobre o movimento dadaísta foram 

referenciais para as composições gráficas dos pôsteres. Estudos relativos aas 

linguagens, possibilidades de programação e inserção em redes sociais embasaram 

a revisão e as atualizações no blog/social media do grupo de estudos ziguezague: 

transversalidade e design, bem como a criação do canal do grupo no YouTube. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O evento foi realizado com dois dias de oficinas na Universidade Anhembi 

Morumbi e um dia de conversas transversais no Instituto Itaú Cultural. O material de 

divulgação e registros encontram-se no blog (www.ziguezagueblog.wordpress.com) 



e no canal do YouTube (https://www.YouTube.com/channel/UCadcnwJOnpZF-

FOEnLxqssQ). 
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