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RESUMO  

 

Tendo o design como objeto central desta proposta de estudo, busco sublinhar as relações que 

este estabeleceu com áreas como a produção industrial, a administração científica, as artes, o 

marketing, etc., desde meados do século XIX e ao longo do século XX, e como estas relações 

foram relevantes para constituição do capitalismo contemporâneo. Tento mostrar a relevância 

da noção de pensamento projetual para a articulação entre as capacidades tecnológicas de 

produção e as ideias do que seria um bom produto foram centrais para a organização e divisão 

do espaço de trabalho e doméstico, bem como o desenvolvimento do modo de consumo que 

sustenta o mercado no capitalismo. Ou seja, viso compreender quais foram às soluções 

propostas pelo design para a construção de uma paisagem artificial coerente com o modo de 

vida de uma sociedade capitalista avançada. 

Palavras-chave: Design, Mercado, Consumo, Pensamento Projetual, Tecnologia. 
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Introdução e síntese da bibliografia fundamental 

 

Mas o que distingue, de antemão, o pior arquiteto da melhor abelha é 

que ele construiu o favo em sua cabeça, antes de construí-lo em cera. 

Karl Marx 

 

Projetar, produzir, desenvolver serviços e consumir objetos e ideias parece ser a 

fundamentação do mercado na economia capitalista. Todo este processo de projetar, produzir 

e consumir torna-se tangível nos objetos e ideias que são criados e colocados em circulação 

no mercado. Para entender esta dinâmica que se estende desde a produção fabril até o 

desenvolvimento de ambientes digitais e se manifesta cotidianamente na nossa interação com 

tais objetos, sejam eles materiais ou não, parece-me fundamental interrogar uma das 

disciplinas que surgiu e esteve diretamente ligada à consolidação destas dinâmicas de 

produção e consumo como conhecemos hoje em dia. Portanto, esta proposta de estudo visa 

compreender o desenvolvimento histórico do design enquanto disciplina e como, ao longo 

desta história, esteve diretamente relacionado com o processo de expansão e consolidação do 

capitalismo, portanto pretendo me concentrar no período que compreende meados do século 

XIX e todo o século XX.  Compreender as saídas propostas pela concepção projetual do 

design para problemas de integração entre capacidades tecnológicas de produção e as ideias 

correntes. Estas deveriam ser materializadas em produtos que visavam à constituição de uma 

paisagem artificial cotidiana coerente com o modo de vida em uma sociedade capitalista 

avançada, este foi e é um dos grandes desafios desta disciplina. Para dar conta de tais questões 

devemos seguir as conexões entre as artes, a indústria, a ciência e a tecnologia que estiveram 

na gênese do design e se integraram cada vez mais durante o século passado por meio das 

técnicas de persuasão desenvolvidas pela publicidade e pelo marketing. 

A todo momento nos defrontamos com objetos de uso direto ou que nos fornecem 

algum tipo de informação (objetos gráficos), mas pouco questionamos os objetos sobre o que 

eles podem dizer acerca do contexto em que foram criados e que contextos estes objetos 
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podem criar. Quando olhamos para um objeto somos capazes de formularmos diversas 

perguntas sobre ele poucos em segundos. Tais como: O que é? De que é feito? Quanto 

achamos que custa. Ou seja, o objeto tem a capacidade de dar testemunho de como foi criado, 

porque foi concebido, como foi pensado, como foi fabricado, etc. Fornece-nos informações 

muito variadas, que vão desde problemas da sua forma, seu material, sua arquitetura, como se 

conectam com os seres humanos, e como devem ou podem ser usados. Todos os objetos, com 

ou sem intenção, expressam os meios e condições pelos quais veem a existir. 

Com estas ideias em mente me parece interessante introduzir o que é e como surge o 

design, quais suas áreas de atuação e como vem sendo estudado, ou seja, um breve histórico 

desta atividade. 

Etimologicamente o termo design vem do inglês, o substantivo design refere-se tanto 

às ideias de plano, desígnio, intenção, bem como às ideias de configuração, arranjo, estrutura. 

Tais ideias não dizem respeito apenas à fabricação humana de objetos, pois, em inglês, pode-

se falar do design do universo ou de uma molécula. A referência mais antiga ao termo pode 

ser encontrada no latim designare, verbo que dá conta dos dois sentidos existentes na língua 

inglesa, o de designar e o de desenhar. Percebe-se etimologicamente que o termo possui uma 

ambiguidade originária “entre um aspecto abstrato de conceber/projetar/atribuir e outro 

concreto de registrar/configurar/formar” (CARDOSO, 2004:14). O design está diretamente 

ligado a dois processos, o de projetar, isto é, formar uma ideia/conceito, e o de 

formar/produzir, isto é, dar forma material a esta ideia/conceito. 

A maioria das definições concorda que o design opera a junção desses dois níveis, 

atribuindo forma material a conceitos intelectuais. Trata-se portanto de uma 

atividade que gera projetos, no sentido objetivo de planos, esboços ou modelos. [...] 

Historicamente, porém, a passagem de um tipo de fabricação, em que o mesmo 

indivíduo concebe e executa o artefato, para um outro, em que existe uma separação 

nítida entre projetar e fabricar, constitui um dos marcos fundamentais para a 

caracterização do design. Segundo a conceituação tradicional, a diferença entre 

design e artesanato reside justamente no fato de que o designer se limita a projetar o 

objeto para ser fabricado por outras mãos, ou, de preferência, por meios mecânicos. 

(CARDOSO, 2004:14-15) 
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 Com esta breve caracterização etimológica da atividade projetual do design notamos 

que ela está ligada à duas questões fundamentais para sua definição, que são: a diferenciação 

das demais disciplinas projetuais (arquitetura e engenharias, por exemplo) e a divisão social 

do trabalho. A primeira destas preocupações surge devido ao desenvolvimento histórico do 

design. Esta atividade pode ser identificada, pelo menos, desde o século XVIII (sua gênese é 

uma questão em disputa entre os historiadores, assim como diversos tópicos históricos), mas 

se consolida e é nomeada com o processo acelerado de industrialização e expansão do 

capitalismo.  

Para muitos historiadores mais recentes (e me incluo nesse meio), o momento 

decisivo para a cristalização do exercício profissional do design ocorreu com a 

primeira Revolução Industrial e a divisão sistemática de tarefas que a acompanhou, 

implantando de maneira definitiva a separação de trabalho manual e trabalho 

intelectual em algumas indústrias. Existem ainda outras interpretações plausíveis. 

Do ponto de vista do design gráfico, a introdução da prensa tipográfica no século 

XV constitui um ponto de partida fundamental, abrindo a possibilidade de uma 

independência maior entre o projeto e a fabricação do livro. Para alguns 

historiadores da arte, a raiz intelectual da separação de fazer e pensar o objeto 

encontra-se na divisão de trabalho que dominou os ateliês de pintura pelo menos 

desde o Renascimento. E assim por diante: determinar um início histórico para o 

design é tarefa tão fluida quanto criar uma definição para o campo. (CARDOSO, 

2004:18-19) 

 

Neste sentido podemos dizer que o desenvolvimento do design enquanto disciplina 

está diretamente ligado ao processo de expansão do capitalismo. A sua entrada no processo de 

industrialização se dá por meio das artes. Muitos artistas foram contratados para desenvolver 

padrões de estampa para a indústria têxtil, também foram importantes na produção de 

cerâmica e indústria moveleira (FORTY, 2007). A prática do design que visa materializar 

ideias teve uma contribuição significativa para o desenvolvimento do sistema capitalista por 

meio da influência no modo de vida cotidiano, e daí a necessidade de se diferenciar das 

demais disciplinas projetuais. Essa diferenciação se dará, principalmente, pelo modo de 

compreensão do seu fazer. 

O design visa aos fenômenos de uso e da funcionalidade de uso. No centro de seu 

interesse se encontra a eficiência sociocultural na vida cotidiana. As categorias da 

engenharia, porém, não captam os fenômenos de uso, ou seja, a interação dos 

artefatos a cultura cotidiana. Elas recorrem ao conceito da eficiência física, acessível 
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aos métodos das ciências as exatas que não captam os fenômenos de uso, ou seja, a 

integração dos artefatos a cultura cotidiana. (BONSIEPE, 1997:17) 

 E podemos acrescentar a esta definição de objetivos dada por Bonsiepe uma 

característica do design sublinhada por Forty: 

O design, por sua própria natureza, provoca efeitos muito mais duradouros do que os 

produtos da mídia porque pode dar formas tangíveis e permanentes às ideias sobre 

quem somos e como devemos nos comportar. (FORTY, 2007:12) 

 

 Para a divisão do trabalho no ambiente das manufaturas o design teve um papel 

bastante relevante, pois o objetivo dos patrões de uniformização dos produtos ― isto é, o 

distanciamento das idiossincrasias do processo de produção dos artesãos individuais ― tendo 

em vista uma melhora da qualidade dos produtos e dos resultados de venda, para que esta 

uniformização da produção e seus objetivos se efetivassem os patrões necessitavam de 

modelos e instruções claras acerca dos materiais e modo de fabricação para serem repassados 

aos trabalhadores da linha de produção. Para que tal objetivo fosse possível à maneira de 

trabalho deveria ser uniformizada e esse desejo está presente, por exemplo, na carta escrita 

por Wedwood
1
 ao seu sócio, Bentley, em que deixa claro que desejava alcançar a 

uniformidade da sua produção, ‘estava se “preparando para fazer dos homens máquinas que 

não possam errar”’ (FORTY, 2007:49).  Isto significa que cada trabalhador deveria ter sua 

função reduzida ao gesto mais simples possível dentro da linha de produção. E destas 

mudanças também eram esperadas vantagens econômicas significativas, pois se o modelador 

(designer) tivesse uma remuneração relativamente melhor que os demais trabalhadores, era 

por meio do seu trabalho que os demais trabalhadores tinham a sua remuneração reduzida aos 

níveis mais baixos possíveis. 

O sucesso de tentativas de “fazer dos homens máquinas” dependia da exatidão das 

instruções dos modeladores, pois, se não fossem precisas, era impossível evitar que 

os trabalhadores introduzissem variações no trabalho. [...] O valor do modelador na 

preparação de um design exato aumentava com o número de artigos feitos a partir 

dele, porque estava, em certo sentido, assumindo uma fração do trabalho que 

                                                           
1
 Dono de uma manufatura de louças inglesa em meados do século XIX. 
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costumava ser feito pelos artesãos cada vez que confeccionavam uma cerâmica. 

(FORTY, 2007:51) 

 

A influência que os, até então, artistas exerciam nas questões fundamentais de divisão 

do trabalho era relativamente pequena ou quase nula, mas ao se estabelecerem como aqueles 

que criavam o que deveria ser produzido por terceiros, tal situação começa a se alterar. Estes 

passam a estar na gênese do processo político que almejava o modernismo ao se valer do 

discurso projetual. Esta política que vai desde a organização do espaço de trabalho ― 

influenciado pela administração científica, principalmente, pelos textos de Taylor (1990), que 

de certa forma exigia uma readaptação do corpo do trabalhador ao sistema de produção ―, e 

se estende até a influência e o status que a própria arte terá no processo de significação social 

destes processos de reestruturação do modo de vida.  

O design como um dos elementos do processo de industrialização está vinculado, 

também, ao projeto moderno e suas aspirações, a possibilidade de trazer a arte para a vida 

cotidiana da maior parte possível da população, mas com isso não se desejava apenas uma 

estetização do cotidiano, as aspirações iam de acordo, principalmente, com uma formação 

política e moral. Escolas como a Bauhaus e a de Ulm são bons exemplos destes ideais. 

Bauhaus pôde exercer a influência que exerceu sobre a produção e design por causa 

precisamente da redefinição de “ofício artesanal” como habilidade de produzir em 

massa bens de natureza esteticamente agradável com a eficiência da máquina. 

(HARVEY, 1992:32)  

 

 Essa importância das áreas de conhecimento vinculada à produção cultural foi parte 

fundamental do projeto moderno, pois seria por meio delas que as concepções políticas da 

modernidade deveriam se afirmar, por isso disciplinas como o design e a arquitetura (mas não 

somente estas) tiveram um papel importante neste período, principalmente porque estas duas 

materializavam em objetos e na construção do espaço os ideias deste projeto. 

A arte, a arquitetura, a literatura, etc. do alto modernismo tornaram-se artes e 

práticas do estabilishment numa sociedade em que uma versão capitalista 

corporativa do projeto iluminista de desenvolvimento para o progresso e a 

emancipação humana assumiria o papel de dominante político-econômico.  

(HARVEY, 1992:42) 

 



 9 

Em termos de desenvolvimento histórico, acredito que seja possível dizer que o design 

é um conceito e uma prática ligada ao projeto moderno e também está diretamente articulado 

com a expansão capitalista por meio do crescimento da grande indústria.  A noção de projeto 

não era um epifenômeno no âmbito do projeto moderno, antes pelo contrario, tal ideia de 

projeto pode ser vista como uma das forças motrizes da modernidade. Na verdade, talvez seja 

possível dizer que a modernidade teve seu ápice na ação proietual, como ressalta Bonsiepe 

“Ser radicalmente moderno significa inventar o futuro, projetar e articular o futuro, inclusive 

o próprio futuro desta modernidade” (BONSIEPE, 1997:118-119). E, neste sentido podemos 

dizer que em grande medida a história do design se confunde com a história da indústria, e 

esta não está limitada a história da tecnologia, ela acaba se expandindo até os agentes sociais 

envolvidos na produção industrial, tais como as empresas e o mundo dos negócios, onde 

tecnologia e design são postos em circulação no mercado. 

Mas qual a relevância desta noção de projeto que fundamenta a prática do design e o 

conecta com o projeto moderno para a compreensão da contemporaneidade? Mesmo o design 

sendo uma atividade característica da modernidade, se seguirmos o pensamento de Bonsiepe, 

de que a ação projetual visa, acima de tudo, projetar o futuro, esta prática que surge no 

capitalismo da mercadoria já tinha em sua ideia inicial alguns princípios de funcionamento do 

capitalismo contemporâneo, ou cognitivo, como escreve Lazzarato (2006). Isto é, o 

capitalismo como produção do mundo capaz de absorver a sua produção material, o 

capitalismo não vem para suprir uma demanda, antes de qualquer coisa, ele tem como ação 

fundamental o agenciamento de condições necessárias para efetuação da demanda.  

Invertendo a definição de Marx, poderíamos dizer: o capitalismo não é um modo de 

produção, mas uma produção de mundos. O capitalismo é uma afetação. [...] A 

expressão e a efetuação dos mundos e das subjetividades neles inseridas, a criação e 

realização do sensível (desejos, crenças, inteligências) antecedem a produção 

econômica. A guerra econômica travada em nível planetário é assim uma guerra 

estética, sob vários aspectos. (LAZZARATO, 2006:100) 
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 Para produzir a afetação necessária a sua manutenção o capitalismo deve colonizar o 

futuro, isto é, projetá-lo, e grande parte deste processo pode ser efetivado por meio da 

constituição da vida cotidiana e por meio da cultura. Tais ações projetuais passam pelo 

design, pois ele além de pensar os objetos que formam a paisagem material cotidiana, também 

desenvolve as interfaces
2
 digitais dos softwares e demais dispositivos informacionais com os 

quais lidamos a todo instante. Mais que transformar ideias em objetos tangíveis, cada vez 

mais o design está implicado na atividade de moldar nossas ações cognitivas (oferecendo os 

menus de softwares com funções pré-definidas, por exemplo), bem como na resolução de 

questões de caráter socioeconômico por meio do pensamento projetual ao criarem saídas 

técnicas para este tipo de controvérsia. Tais características já estão sendo reivindicadas como 

próprias do design enquanto uma disciplina que visa à formação cultural em termos gerais. 

 
Acho que no futuro os designers terão de converter-se em referências dos que criam 

as normas, para todos os que queiram lidar com algo difícil de fazer, na realidade, 

com as pessoas. Quase os imagino como os intelectuais do futuro. 

Acho engraçado que os franceses, quando querem falar do preço da gasolina ou da 

guerra de preços da gasolina ou do queijo com a Itália, recorram a um filósofo, não é 

verdade? É hilário, mas os filósofos são os criadores da cultura na França. 

Eu quero que os designers o sejam em todo o mundo, e alguns deles podem fazê-lo. 

Não importa como deveriam converter-se em partes fundamentais de qualquer 

tomada de decisão. Bom, isto está acontecendo cada vez mais. Mas não os vemos 

mais, não como criadores de objetos em si - em alguns casos são -, mas também 

situações de objeto como base ajudariam as pessoas a entenderem as consequências 

de suas escolhas
3
.   

 Neste sentido podemos pensar que o design é uma disciplina que visa à produção de 

uma realidade que não existia anteriormente, e que busca tratar das preocupações humanas 

permanentes, tais como o corpo, o trabalho e a estética, por exemplo. A partir de sua atuação 

podemos tentar entender as forças que conformam os artefatos físicos e comunicativos de 

nossa sociedade, e como tais forças se articulam. Para realização destas novas realidades o 

design articula três níveis, segundo o esquema ontológico do design sugerido por Bonsiepe 

(1997), que são: o usuário, a tarefa e o artefato. O entrecruzamento destes níveis é a forma 

                                                           
2
 Como veremos mais adiante o conceito de interface tem uma função bem clara no âmbito do design. 

3
Fala da curadora do setor de design do Museu de Arte Moderna (MoMa) de  Nova Iorque, Paola Antonelli, no 

documentário Objectified de 2009. 
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pela qual o projeto materializado
4
 pela prática do design está presente nas práticas mais 

cotidianas, tais como o tipo de corte da roupa que usamos, a disposição das informações nas 

embalagens de alimentos e remédios e até na disposição das funções em menus como é o caso 

do editor de texto que uso para redigir este projeto. A articulação destes três níveis Bonsiepe 

chama de interface, inspirado nos sociólogos da comunicação, e uma interface é: 

[...] o acoplamento entre estes três campos ocorre pela interface. Temos que levar 

em conta que interface não é uma “coisa”, mas o espaço no qual se estrutura a 

interação entre corpo, ferramenta (objeto ou signo) e objetivo da ação. É exatamente 

este o domínio central do design. A Interface revela o caráter de ferramenta dos 

objetos e o conteúdo comunicativo das informações. A Interface transforma 

objetos em produtos. A interface transforma sinais em informação 

interpretável
5
. A interface transforma simples presença física [Vorhandenheif] em 

disponibilidade [Zuhandenheif]. (BONSIEPE, 1997:12) 

 A interface tem um caráter transdutivo, pois tem a capacidade de alterar o modo de 

existência daquilo que entra em contato. Esta alteração do modo de existência pode ser usada 

para resolução de problemas ou para a orientação de novos comportamentos. Um caso 

clássico de uso dessa capacidade de alteração do design é o processo de reforma dos 

escritórios, ingleses principalmente, no final do século XIX e até a metade do XX. A 

influência da administração científica neste caso é um bom exemplo de como o conceito de 

interface como “domínio central do design” impactou o cotidiano de inúmeros trabalhadores 

nos escritórios, tanto na divisão do trabalho, no seu fluxo, quanto na concepção estética que 

visava distanciar o trabalho de escritório do trabalho na fábrica, apesar de suas semelhanças. 

Apenas com a mudança do desenho da mobília e de sua disposição no espaço toda a rotina de 

trabalho foi alterada. Seja na fábrica ou no escritório, o design sempre tentou representar 

ideias sobre a natureza do trabalho e sobre o comportamento
6
 esperado das pessoas que o 

                                                           
4
 Seja em forma de objeto ou espaço de interação, como softwares. 

5
 Negrito no original. 

6
 Isto que parecia uma tendência da maneira de organização do espaço de trabalho proposta pela administração 

científica parece ter se consolidado, e agora se estende para as questões estratégicas de tomada de decisão nas 

empresas, bem como na atividade de consumo. Temos um exemplo na empresa Brains, Behavior & Design 

Group que se empenha na seguinte missão: “The Brains, Behavior and Design toolkit draws from academic 

research in behavioral economics and cognitive psychology to help designers and business leaders understand 

and influence consumer decisions.  

We believe that better products, services and outcomes result from a richer understanding of the people they 

serve.  
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executavam. Para alcançar tal objetivo de forma efetiva os estudos de Taylor (1990) sobre a 

otimização dos movimentos dos funcionários foram materializados, por exemplo, no estilo 

das escrivaninhas, tornando-as o mais simples possível, situação que gerou um paradoxo 

hierárquico que anteriormente era resolvido a partir da estética do mobiliário, para que não 

houvesse o acúmulo de papéis. Os princípios de Taylor também estavam visíveis na 

organização do espaço do escritório. 

Com o aumento da escala de atividade nos escritórios, ela se tornou sujeita ao 

princípio da divisão do trabalho que já fora aplicado em fábricas. A partir do início 

do século XX, processos exatamente similares de administração e racionalização 

começaram a ser aplicados nos escritórios: os funcionários foram divididos em 

departamentos que realizavam uma etapa do processo de trabalho e cada funcionário 

de cada departamento fazia o mesmo trabalho. Com os departamentos ligados 

apenas pelo fluxo de trabalho. [...] O escriturário, em vez de ser o equivalente do 

artesão, com responsabilidade por toda a operação, perdeu p controle sobre seu 

trabalho e se tornou apenas uma peça do processo. (FORTY, 2007:170) 

 

No âmbito dos escritórios o design teve, pelo menos, duas funções: a primeira, 

controlar as ansiedades e conflitos que surgiram com as teorias e práticas introduzidas pela 

administração científica, que geraram algumas incertezas sobre o status do trabalho em 

escritório em relação a outras ocupações; a segunda se manifestou no nível das diferenciações 

hierárquicas, pois deveriam ser mantidas visíveis no interior do escritório às diferenças entre 

escriturários e gerentes, apesar do discurso de horizontalização proposto pela administração 

científica, este problema foi resolvido por meio de sutis arranjos estéticos que diferenciavam 

as escrivaninhas dos escriturários das escrivaninhas dos gerentes (FORTY, 2007). Nas duas 

situações, os resultados obtidos foram muito mais relevantes do que a aplicação direta da 

autoridade. E todo esse jogo mobiliário e estético estava diretamente ligado ao processo de 

trabalho cotidiano. 

A escrivaninha é o móvel mais usado no escritório. O empregado está sentado a ela 

constantemente. O mais alto tipo de eficiência do trabalho em uma escrivaninha é 

obtido quando o próprio móvel é construído e arranjado de tal forma que não se 

torne um obstáculo ao progresso de uma pessoa, mas ao contrário, a ajude de todos 

os modos possíveis (SCHULEZ, 1913 apud FORTY, 2007:173). 

                                                                                                                                                                                     

The toolkit is designed to be both informative and actionable - helping you integrate the latest research in human 

behavior and decision making into your practice”. Mais informações estão disponíveis no sítio da empresa: 

http://www.brainsbehavioranddesign.com/index.html.  

http://www.brainsbehavioranddesign.com/index.html
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 As escrivaninhas dos escriturários da virada do século XIX e nas primeiras décadas do 

século XX tinham características bem específicas. Em sua maioria as escrivaninhas 

dispunham de uma proteção que circundava toda a área de trabalho, esta proteção oferecia 

muitos escaninhos e espaços para o armazenamento de material e ainda dispunha de um 

tampo de correr que servia para o fechamento da mesa na ausência do usuário. Além de 

oferecer espaço para uma forma particular de organização do espaço de trabalho essas 

escrivaninhas ainda proporcionavam um pouco de privacidade durante o trabalho e a 

preocupação com os detalhes ornamentais era quase inexistente. Mas estas eram as 

características do mobiliário dos funcionários comuns. Quando falamos dos gerentes a 

situação neste momento é bem diferente. Suas mesas na maioria das vezes eram colocadas em 

um ponto estratégico em que fosse possível observar todo o ambiente de trabalho. Diferente 

das escrivaninhas dos escriturários as dos gerentes não tinham tampos, suas dimensões eram 

consideravelmente maiores, possuíam mais gavetas e existia uma preocupação muito grande 

com a ornamentação do móvel, pois suas características estéticas deveriam ser compatíveis 

com o status da função para a qual era destinada no ambiente de trabalho. 

A simplicidade dessa nova mobília reflete a celeridade com que os negócios andam 

hoje. A escrivaninha não é mais um local de armazenamento – nem mesmo 

ornamental -, mas um instrumento para tornar o mais rápida possível à circulação de 

papéis. (GALLOWAY, 1919 apud FORTY, 2007:175). 

 

 

 Entre as décadas de 1920 e 1930 as características do mobiliário do escritório 

começaram a serem alteradas, cada vez mais as escrivaninhas perderam seus ornamentos, 

gavetas e escaninhos, o que está em questão neste momento é a capacidade de integração do 

trabalho e um fator importante para isto é que não exista a possibilidade de retenção de 

documentos em espaços privados de trabalho. No entanto, as mesas dos chefes estão muito 

parecidas com as dos demais funcionários, para solucionar este problema de falta de evidência 

da hierarquia os materiais e poucos e sutis ornamentos são utilizados para diferenciação dos 
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gerentes dos demais empregados, suas escrivaninhas também contam com algumas gavetas, 

mas uma quantidade que não possa comprometer o fluxo de trabalho por causa do acúmulo, 

em uma área privada, de documentos de uso comum de toda a equipe do escritório.  

 Tais atitudes demonstram como o design esteve envolvido diretamente na 

implementação das concepções de organização propostas pela administração científica por 

meio da divisão do espaço de trabalho, bem como pelo desenho do mobiliário mais 

apropriado a estas propostas. A implementação destas técnicas de administração foram 

relevantes para constituição das relações interpessoais no espaço de trabalho, no modo de 

comportamento, bem como para criação de estratégias que ligassem o crescente fluxo de 

trabalho e produção ao mercado consumidor que estavam criando. 

A administração científica de todas as facetas da atividade corporativa (não somente 

produção como também relações pessoais, treinamento no local de trabalho, 

marketing, criação de produtos, estratégias de preços, obsolescência planejada de 

equipamentos e produtos) tornou-se o marco da racionalidade corporativa 

burocrática. (HARVEY, 1992:129) 

 

Então, qual foi de fato a relevância do design para consolidação das práticas 

capitalistas? Ao viabilizar o emprego das técnicas administrativas o design teve um papel 

relevante na conexão entre meios técnicos disponíveis, formas estéticas aceitáveis e 

comercialização da produção. Neste sentido, o design, para ter êxito, deveria incorporar aos 

produtos às ideias que os transformariam em algo atraente a ponto de serem comercializáveis, 

e esta tarefa é executada por meio da conjunção entre essas ideias e os meios disponíveis de 

produção. Se boa parte de sua história o design esteve preocupado com estas questões da 

produção como forma de materialização de ideias e comportamentos, por outro lado, 

principalmente, a partir de meados do século XX ele esteve diretamente ligado às estratégias 

de marketing e publicidade como um dos focos de atuação para constituição dos mercados. 

Situação que fez com que as contradições inerentes ao processo de produção crescente no 
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qual ele emergiu e se consolidou se agravassem e paradoxos, como as questões ambientais, 

colocassem em questão a sua atuação. 

 Podemos dizer que no âmbito da produção capitalista o design teve um caráter 

demiúrgico, pois coube a ele compatibilizar ideias e crenças muito diferentes, de tal forma 

que o produto final desta compatibilização nos pareça tão coeso e unívoco ao ponto de 

acreditarmos que tal produto é exatamente o que precisamos e tínhamos em mente. Neste 

sentido podemos dizer que o design é uma espécie de prática que visa incutir os objetos de 

significados, e estes significados e objetos podem variar infinitamente em sua forma ou 

função. 

Justificativa 

 Por ter surgido do entrecruzamento de diferentes áreas do conhecimento e ao longo de 

sua história tenha estado próximo de áreas de atuação muito diversas ― as artes (pintura e 

escultura), artesãos, produção industrial, arquitetura, etc. ― o design tem sido objeto de 

estudo de muitas áreas do conhecimento, como a história (da arte e da tecnologia, 

principalmente), a cultura material, a administração e do próprio design com vistas a formular 

um discurso histórico sobre a sua prática. A sociologia não está dentre as disciplinas que se 

interessaram pelo estudo desta atividade, existem algumas propostas multidisciplinares que 

antropólogos estão desenvolvendo trabalhos sobre o design. Este é o caso do antropólogo Tim 

Ingold que coordena o projeto “Knowing From the Inside: Anthropology, Art, Architecture 

and Design”; existe também o projeto “Participatory Innovation research Centre”
7
, baseado 

na University of Souththern Denamark; ambos os projetos são multidisciplinares e buscam 

novas formas de pensar a prática do design na sociedade contemporânea, mas com pouca 

participação de sociólogos.  

                                                           
7
 http://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Institutter_centre/C_SPIRE.aspx.  

http://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Institutter_centre/C_SPIRE.aspx
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Todas as disciplinas citadas que se interessam pelo design de alguma forma tentam 

estabelecer uma análise sociológica de algum nível em suas pesquisas, no entanto, estas 

análises acabam oferecendo macro explicações a cerca dos vínculos da prática do design com, 

por exemplo, a história da indústria, da tecnologia, da arte, da administração, do capitalismo, 

etc. Estas explicações não devem ser negligenciadas, e algumas são muito precisas em alguns 

aspectos, mas a dispersão e a baixa correlação destas diversas explicações entre si pode servir 

como uma neblina para compreensão do design como uma prática com alto engajamento na 

constituição da vida social, principalmente, urbana, moderna e capitalista.   

 A cultura material, por exemplo, está preocupada em compreender o status simbólico 

e ideológico dos artefatos produzidos em uma sociedade, analisando em que tipo de relações 

estes artefatos estão implicados. Como perspectiva metodológica a cultura material pode ser 

de grande valia, no entanto, alijada de um aporte sociológico mais consistente não consegue 

dar conta das características multifacetadas do design no capitalismo. Assim como a cultura 

material a história (da arte ou da tecnologia), apesar de citarem os diversos vínculos do design 

na vida social, privilegiam abordagens explicativas internas aos seus objetos de estudo, que, 

sim, são muito valiosos para pesquisas nestas áreas, mas este material pode ter uma sobre vida 

explicativa quando abordado por meio de uma pesquisa sociológica que busque compreender 

os padrões das relações que o design estabelece com a vida cotidiana em um sentido mais 

amplo, que por ser cotidiano é muitas vezes tido como óbvio e acaba passando despercebido 

nestes tipos de abordagens históricas.  Como tentei evidenciar na introdução, ao longo do 

século XIX e até meados do XX o design esteve engajado na tarefa de constituição e 

organização da paisagem material cotidiana por meio da materialização de conceitos e modos 

de comportamentos ao projetar os objetos a serem produzidos pela grande indústria
8
, isto é, na 

produção de um espaço e de um tempo específicos e de interesse do modo de produção 

                                                           
8
 Não que atualmente ele não esteja mais exercendo este papal, mas sua pratica vem mudando de foco nas 

últimas décadas. 
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vigente, isto é, a produção do espaço e do tempo favoráveis aos tipos de socialização para a 

manutenção das relações que fundamentam o modo de vida do qual emergem. A situação não 

muda significativamente a partir da segunda metade do século XX. Na verdade, a situação se 

altera na medida em que o próprio capitalismo foi alterado. 

Na verdade, duas alterações me parecem mais significativas e é sobre estas que 

pretendo me concentrar: a) o primeiro ponto, é um paradoxo que surge para o design como 

consequência do seu papel histórico como um dos agentes para a expansão da produção 

material e do consumo ao longo do século XX, diz respeito à questão do descarte da produção 

tendo em vista toda a dinâmica de obsolescência programada, ou seja, as questões de 

sustentabilidade e direcionamento da produção para uma pequena parte da população 

mundial
9
.  

Seguramente, a área de maior desafio para o design hoje em dia é a sustentabilidade. 

E não é possível que os designers ignorem as implicações de continuar produzindo 

mais e mais coisas que às vezes necessitamos e outras vezes não. Passam a maior 

parte do tempo desenvolvendo produtos e serviços para uns 10% da população 

mundial que já têm muito, enquanto 90% não têm os serviços mínimos para 

sobreviver
10

. 

 E, b) a relação que o design estabeleceu com a publicidade, marketing, a produção de 

identidades corporativas e o desenvolvimento de ambientes de interação (principalmente 

computacionais, como os softwares, por exemplo) como método para a produção de modos de 

vida que sejam ávidos e dependentes dos bens a serem produzidos. Pois, o controle virtual da 

capacidade de consumo se torna o norte da produção, ou seja, o capitalismo tem como 

primeira preocupação de produção a produção das condições de absorção dos seus produtos, 

para tornar factível tais condições ele deve chegar primeiro com as máquinas de expressão 

(LAZZARATO, 2006), isto é, a publicidade, o marketing, as interfaces digitais; primeiro ele 

                                                           
9
 Algumas saídas para este paradoxo vêm sendo pensadas, um exemplo interessante é a dos Phonebloks 

desenvolvida pelo designer Dave Hakkens, pois busca solucionar conjuntamente as questões ambientais surgidas 

pela produção em larga escala, as questões empresariais que giram em torno dos interesses de mercado por meio 

da compatibilização tecnológica e pelo modo de uso personalizado. Phonebloks: 

http://www.youtube.com/watch?v=oDAw7vW7H0c.  
10

 Fala da editora de design, Alice Rawsthorn, do International Herald Tribune no documentário Objectified de 

2009. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=oDAw7vW7H0c
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deve chegar por meio das palavras, dos signos e das imagens, para, posteriormente, apresentar 

a produção dos bens materiais. 

O capitalismo tenta controlar os mundos virtualmente possíveis através da variação 

e da contínua modulação. Ele não produz, propriamente, nem sujeito, nem objeto, 

mas sujeitos e objetos em contínua variação, gerados pelas tecnologias da 

modulação, que estão, por sua vez, em permanente variação. (LAZZARATO, 

2006:106) 

 Levando em consideração a história e os desdobramentos atuais do design a ideia 

central é conseguir evidenciar e compreender as diversas conexões entre disciplinas 

(publicidade, marketing, administração científica, artesanato, artes, etc.) e dinâmicas de 

mercado e produção (consumo, produção industrial, condição tecnológica, etc.) necessárias 

para que o design se tornasse uma das forças capazes (junto com a arquitetura e as 

engenharias, por exemplo) de projetar a paisagem artificial da vida cotidiana. Pois, cada vez 

mais por meio de sua própria prática projetual o design faz com que tal modo de pensamento 

seja o modo de atuação da vida cotidiana, tanto pela propagação de objetos e tecnologias que 

tem seu modo de funcionamento baseado nestes princípios, quanto por ideias e 

comportamentos que estão encarnados nestes objetos.  

Por mais opções que se tenha em um determinado programa de CAD (computer 

aided design), por exemplo, o fato de que a maioria desses programas opera a partir 

de menus de comandos, significa que fica cada vez mais difícil pensar em 

possibilidades que não constam do cardápio oferecido [...]. Algumas pesquisas [...] 

sugerem até que o uso do computador no processo projetivo, apesar de aumentar o 

número de decisões a serem tomadas pelo projetista, pode acabar reduzindo em 

última análise a sua capacidade de gerar novas soluções e podem resultar portanto 

em uma maior homogeneidade em alguns aspectos fundamentais (CARDOSO, 

2004:212-213). 

 Como enfatiza Lazzarato, o capitalismo cada vez mais tende a chegar primeiro por 

meio da semiótica (máquinas de expressão). Estas máquinas tem sua ação direcionada para a 

produção simultânea de corpos e suas maneiras de sentir, pois é por este caminho que atingirá 

a afetação necessária para sua manutenção.  

A publicidade, tal como o acontecimento, distribui sobretudo maneiras de sentir para 

instigar maneiras de viver; formula para as almas maneiras de afetar e de serem 

afetadas, que serão depois encarnadas nos corpos. A empresa opera, assim, 

transformações incorporais (palavra de ordem da publicidade), que são ditas, e que 

dizem respeito exclusivamente aos corpos. (LAZZARATO, 2006:105) 
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Assim pode ser que fique mais clara a ênfase dada pelo projeto moderno ao 

pensamento projetual, e a popularização das ferramentas para a execução de projetos (CAD) 

para modelagem em 3 ou 2D
11

 estão disponíveis (e são relativamente fáceis de usar com 

algum conhecimento de informática), e são um bom exemplo da relevância desta forma de 

pensamento e prática no modo de vida contemporâneo. A expansão de tais ferramentas foi 

propiciada pelo desenvolvimento da microinformática e vem popularizando o modo de 

pensamento baseado no projeto e com isso a expansão de áreas de atuação da comunicação 

visual, tais como design gráfico, por exemplo. 

As ferramentas com as quais projetamos hoje são nossas. Fazemos as formas e as 

pessoas compram. Amanhã será diferente. As ferramentas para criar e encontrar o 

seu mundo estarão disponíveis para todos
12

. 

 

 As ferramentas de projetar já estão disponíveis, a questão que se coloca é: como elas 

podem fazer diferença na vida social em um sentido mais amplo? Esta expansão da 

capacidade projetual aliada a crescente capacidade de produção de objetos por meio da 

impressão em 3D
13

 pode, em pouco tempo, começar a influenciar em diversos aspectos da 

vida cotidiana, desde a aquisição de uma peça de reposição para um eletrodoméstico até, por 

exemplo, o modo histórico de tratamento da matéria para produção de objetos. Por exemplo, 

para produzir uma chapa de madeira para uso na construção civil precisamos de uma tora de 

madeira da qual extrairemos a madeira excedente até conseguirmos a forma que desejamos. 

Ou seja, pegamos um bloco de matéria e retiramos o excedente até que tenhamos o objeto que 

desejamos, com a impressão 3D ou aditiva o processo é o inverso. Com o projeto do objeto a 

                                                           
11

 Por exemplo, o projeto sketchup do Google que começou como plataforma aberta e online e recentemente foi 

transformado em software para uso off-line (http://www.sketchup.com/intl/pt-BR/product/gsu.html); ou o 

software PhotoModeler que usa imagens fotográficas para criação de projetos de modelagem 3D 

(http://www.youtube.com/watch?v=edlXDkjz7z0), ou seja, ele consegue recuperar as características 3D de um 

ambiente ou objeto a partir de uma imagem fotográfica (2D). 
12

 Fala do diretor de design da BMW em Munique, Chris Bangle, no documentário Objectified de 2009. 
13

 Alguns modos de intervenção na vida social por meio da tecnologia de impressão 3D (ou aditiva) podem ser 

vistas nos seguintes vídeos: 3D Printed Guns (Documentary): http://www.youtube.com/watch?v=DconsfGsXyA; 

Amazing 3D Printer: http://www.youtube.com/watch?v=8aghzpO_UZE; 3D printer in action making real 3D 

models - can make shoes, guns: http://www.youtube.com/watch?v=zF-0w2g7S9w. 

http://www.sketchup.com/intl/pt-BR/product/gsu.html
http://www.youtube.com/watch?v=edlXDkjz7z0
http://www.youtube.com/watch?v=DconsfGsXyA
http://www.youtube.com/watch?v=8aghzpO_UZE
http://www.youtube.com/watch?v=zF-0w2g7S9w
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ser impresso ao invés de retirar material de um bloco à impressora adiciona somente a 

quantidade estritamente necessária de material, camada por camada, para a produção do 

objeto. Se pensarmos a situação de inserção da impressão aditiva para a produção industrial 

questões de economia de tempo, matéria, precisão e velocidade de produção estão em jogo. 

Pois, para a produção de um objeto não será mais necessária à produção de um molde para a 

construção de um protótipo, que caso esteja com problemas será descartado, e então se perde 

o material usado para o molde e para peça, o tempo de trabalho investido em ambos os 

processos e as imprecisões da produção baseada em moldes são evitadas, pois muitas etapas 

do processo de construção são eliminadas. 

 O design aliado à obsolescência planejada foram fatores decisivos para a constituição 

do consumo da forma como conhecemos hoje, assim como uma estética diretamente ligada 

aos princípios do mercado, bem como o modo e o ritmo da mudança tecnológica. Devido a 

estes parâmetros de consumo e produção o design se vê imbricado a paradoxos, tal como o do 

impacto ambiental da produção em larga escala, ou, como manter o lucro sem o apelo a 

obsolescência planejada. Por estes motivos me parece relevante um estudo que busque dar 

conta das conexões estabelecidas pelo design ao longo de sua história para uma compreensão 

mais clara do seu status contemporâneo.  

Objetivos 

Gerais 

 Este estudo tem como objetivo geral compreender como o design ― enquanto 

disciplina fundamentada na ideia de projeto ― esteve implicado historicamente no processo 

de expansão do capitalismo industrial (por meio da sua contribuição para organização da 

divisão do trabalho, organização da produção industrial e a constituição do comportamento de 
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consumo) e por quais mutações esta prática vem sofrendo e impulsionando o capitalismo 

contemporâneo (ou cognitivo, como sugere Lazzarato). 

Específicos 

• Compreender a relevância do design para a constituição do modo vida cotidiano no âmbito 

do capitalismo; 

• Analisar a prática do design para entender a sua contribuição para a constituição do espaço 

de forma que este privilegie tipos de relações sociais favoráveis à manutenção do capitalismo; 

• Analisar a paisagem artificial (material e semiótica) produzida pelas relações entre o 

marketing e publicidade com base nos parâmetros oferecidos pelo mercado que visa à 

ampliação do consumo. E assim verificar que tipo de relação existe entre a necessidade de 

aumento continuo do consumo, a produção industrial e questões de impacto ambiental, que 

parecem ser um dos grandes paradoxos para o design contemporâneo. 

Material, métodos e Forma de análise dos resultados. 

Conforme apresentei, minha proposta visa estabelecer uma interface entre um estudo 

teórico que busca compreender o desenvolvimento histórico do design como disciplina que se 

fundamenta na noção de projeto, bem como sua relação com o capitalismo industrial e 

contemporâneo ― com a finalidade de refinar a compreensão sociológica desta disciplina ―, 

e uma pesquisa empírica, que deve ocorrer em dois níveis: a) etnográfico, que ocorrerá em um 

escritório/atelier de design (a ser definido no decorrer da pesquisa bibliográfica) para o 

acompanhamento do desenvolvimento, produção e colocação no mercado de um produto; e b) 

a análise de objetos apontados pela pesquisa bibliográfica como aqueles que introduziram 

alguma diferença significativa para prática do design ou para a forma de produção ou para as 

estratégias de mercado com vistas ao aumento do consumo. A análise destes objetos se 

concentrará nas condições sócio históricas (leia-se, principalmente, tecnológicas, econômicas 
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e científicas) em quem foram produzidos, a fim de entender o grau de inovação proporcionado 

por eles. Portando, a metodologia da pesquisa deve contemplar ambos os aspectos, para que 

todos os objetivos supracitados sejam alcançados. 

A revisão bibliográfica se concentrará na história do design, da tecnologia e da arte. 

As pesquisas históricas nestas áreas são de extrema valia para o desenho de uma cartografia 

do surgimento e desenvolvimento do design no âmbito do capitalismo, a partir do 

entrecruzamento destas bibliografias viso conectar os pontos comuns entre essas pesquisas 

que contribuíram para o entendimento dos processos de inovação tecnológica, dos diferentes 

períodos estéticos da produção industrial com vistas a melhor inserção no mercado, da 

estratégia de obsolescência programada, bem como as estratégias do marketing e da 

publicidade que buscam criar demandas de mercado para a produção. A revisão também 

deverá abordar a produção bibliográfica clássica da administração científica do início do 

século XX, pela ênfase dada por essa bibliografia à forma e função dos objetos de trabalho 

bem como a organização do espaço como fontes de melhoramento dos índices de produção. 

Também será realizada uma revisão da bibliografia sociológica com ênfase 

principalmente na produção da sociologia da tecnologia e da ciência, tendo como base para a 

fundamentação teórica da análise autores como: John Law, Bruno Latour, Michel Callon, 

Hermínio Martins, Laymert Garcia dos Santos, etc. Uma revisão consistente da produção 

sociológica acerca do capitalismo também deverá ser feita. Esta revisão se concentrará em 

autores como: Karl Marx, Max Weber, Maurizio Lazzarato, Walter Benjamin, David Harvey, 

Antonio Negri, por exemplo. 

Com base na revisão bibliográfica de caráter histórico elegerei alguns objetos (por 

exemplo, móveis, automóveis, eletrodomésticos, cartazes, softwares, campanhas publicitárias 

ou projetos de identidade corporativa) levando em consideração a inovação que foi inserida 

em um campo específico por este objeto, com vistas a analisar com maior refinamento de que 
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forma estas inovações produziram alterações em outras áreas, que podem ser desde a 

produção até as formas de consumo. 

A pesquisa etnográfica em um atelier/escritório de design (a definir) ajudará a 

perceber com maior acuidade todo o processo de trabalho e os desafios da prática do design 

na contemporaneidade. Pois permitirá o acompanhamento cotidiano da elaboração e execução 

de um projeto. Certamente, surgirão inúmeras questões das mais diferentes naturezas, durante 

esta etapa de pesquisa, mas duas em especial serão o norte pelo qual me orientarei em campo, 

por acreditar que sejam questões fundamentais para o design contemporâneo e que já foram 

em certa medida levantadas por Gunn e Donavan (2012), a saber: a) a prática do design 

requer constantemente a capacidade de reconhecer o outro com o objetivo de compreender as 

suas necessidades e assim ser capaz de projetar soluções para elas. Neste sentido, cabe 

perguntar se a prática do design, em certa medida, pode ser pensada como um tipo de sócio 

antropologia aplicada que busca a resolução de problemas por meio da produção de objetos, 

sejam eles materiais ou não. E, b) mesmo buscando refinar a sua capacidade de alteridade o 

designer não pode prever todas as possíveis situações de uso do que ele projeta. Portanto, 

parte da capacidade de inovação do resultado do design está na habilidade desenvolvida pelo 

usuário. Assim cabe examinar as formas de inovação propostas pelos usuários que, talvez, 

possam ser pensadas como um design reverso ou a questão da gambirra (BOUFLEUR, 2006), 

e talvez possam vir a ser uma saída possível para algumas questões de excesso de produção 

enfrentadas pelo design profissional. 

 Os resultados das diferentes etapas da pesquisa deverão ser comparados entre si 

quando possível e se mostrem pertinentes para melhor compreensão do contexto em que estes 

dados foram produzidos. Os dados qualitativos, que tendem a ser maioria devido às opções 

metodológicas, serão analisados com o auxilio do software de analise de dados qualitativos 
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MAXQDA v10.4.15.1, a fim correlacionar de forma mais ampla e consistente as diferentes 

etapas da pesquisa.  

Plano de trabalho e cronograma de sua execução 

 O plano de trabalho está dividido em quatro anos e cada ano está dividido em quatro 

trimestres. 

Primeiro ano: Cumprimento dos créditos, levantamento e leitura das bibliográficas sobre o 

tema; 

Segundo ano: prossegue o levantamento e leitura das bibliográficas; execução da pesquisa 

etnográfica; 

Terceiro ano: Sistematização dos dados e análises, redação e exame de qualificação e 

realização de estágio no exterior. 

Quarto ano: finalização da tese e defesa. 

 

 2014 2015 2016 2017 

Trimestre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Cumpriment

o dos créditos 

                

Pesquisa de 

Campo 

                

Levantament

o e revisão da 

bibliografia 

                

Sistematizaçã

o dos dados e 

análises, 

redação e 

exame de 

qualificação 

                

Estágio no 

exterior 

                

Revisão das 

análises e da 

bibliografia 

                

Redação da 

tese 
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