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Resumo 

Em vista da complexidade do tema e dos resultados obtidos na pesquisa Pensamento Complexo: A concepção criativa 

de Domingos Tótora, este projeto propõe a continuação da mesma a fim de desenvolver as relações já identificadas 

entre as manifestações da concepção criativa do artista e designer Domingos Tótora e as análises teóricas sobre a 

estrutura do Pensamento Complexo, abordado pelo antropólogo, sociólogo e filósofo francês Edgar Morin. Nesse 

contexto, o aprofundamento do estudo dos operadores da complexidade e, principalmente, a análise da trajetória 

projetual de Tótora, por meio da metodologia de crítica genética, contribuirá com a união de princípios e noções 

distintas que aparentemente deveriam confrontar-se ou repelir-se em sua concepção criativa. Com isso, busca-se 

compreender a relação existente entre teoria e prática projetual no design de Domingos Tótora, evidenciando as 

reflexões sobre a totalidade, a transdisciplinaridade e a complexidade no processo projetual do artista e designer.  
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Introdução 
As áreas criativas, como as artes plásticas, design e 

artesanato estão permeadas por transdisciplinaridades 

que ultrapassam as fronteiras de disciplinas isoladas. 

Dessa maneira, esta pesquisa teve como objetivo 

principal aprofundar e desenvolver o conhecimento 

acerca das inter-relações entre teoria e a prática projetual 

do artista, designer e artesão brasileiro Domingos Tótora, 

sob a luz da estrutura do Pensamento Complexo de 

Edgar Morin. Ao ter como base o complexo, ou seja, tudo 

aquilo que é tecido em conjunto, essa nova forma, tem 

como objetivo revelar as possibilidades de reorganização 

do nosso estilo de pensamento em prol da totalidade¹. 

Diante da identidade múltipla, plural e sincrética do 

design brasileiro², os estudos transdisciplinares possuem 

grande relevância para a compreensão de seu contexto 

contemporâneo, no qual se insere o objeto de estudo. 

Além disso, é proposto uma investigação do diálogo 

entre design e artesanato como áreas de criação 

transdisciplinares, a partir da pesquisa empírica da 

conexão entre Domingos Tótora e a Oficina da 

Cooperativa Mariense de Artesanato, Gente de Fibra. 

Resultados e Discussão 
Sendo o design uma atividade e disciplina de criação, a 

fase inicial de concepção criativa se nutre do repertório 

pessoal de Domingos Tótora e dialoga constantemente 

com outras áreas do conhecimento. Trata-se de uma 

situação complexa em que os objetos são concebidos a 

partir de um conjunto de variáveis íntimas e particulares 

do criador. Domingos Tótora nutre seu potencial criativo 

a partir de seu dia a dia, de suas experiências cotidianas. 

Longe das metrópoles, o artista e designer vive e 

trabalha em uma chácara dentro de Maria da Fé (MG) 

cercado por elementos naturais que acabam sendo 

convertidos e reinventados em suas peças. Seus objetos 

de design não derivam de um processo formal de projeto; 

mas de um processo criativo que tem como base a  

realização de esculturas que eventualmente vão 

ganhando uma função ou uso. Dessa forma, a 

modelagem torna-se essencial para o seu processo 

projetual, momento em que as formas são criadas e 

sentidas tanto visual quanto tatilmente, conferindo a 

emoção tão valorizada por Domingos. Outra intersecção 

do design com o artesanato está na relação de Tótora 

com o Grupo Gente de Fibra. Domingos fez parte não só 

de sua formação, assim como integrou o grupo durante 

seus primeiros anos até que decidiu abrir seu próprio 

atelier e arrancar sua carreira como artista e designer.  

 

 
Figura 1. Atelier e Showroom de Domingos Tótora em Maria da Fé-
MG. Fonte: da autora. 

 

Conclusões 
Nesse sentido, percebe-se que a vida e a obra de 

Domingos Tótora não estão restritas somente ao campo 

do design, mas permeiam as artes plásticas, 

principalmente a escultura e o artesanato. Sua trajetória 

pessoal e, consequentemente, sua concepção criativa 

são permeadas por diversas questões sociais, culturais, 

econômicas, permitindo que se fossem feitas reflexões 

transdisciplinares sobre artes, design e artesanato. 
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