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O	  design	  nasceu	  com	  o	  firme	  propósito	  de	  pôr	  ordem	  
na	  bagunça	  do	  mundo	  industrial.	  (Cardoso,	  p.15)

séc	  XVIII

surgimento	  do	  sistema	  de	  fábricas	  na	  Europa	  e	  nos	  EUA

MUDANÇAS:
ORGANIZAÇÃO	  E	  TECNOLOGIAS	  PRODUTIVAS
SISTEMAS	  DE	  TRANSPORTE	  E	  DISTRIBUIÇÃO

•aumento	  da	  oferta	  de	  bens	  de	  consumo

•queda	  do	  custo	  desses	  bens

>	  a	  infância	  da	  sociedade	  de	  consumo

séc	  XIX
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entre	  1850	  e	  1930	  “designers”dedicaram	  seus	  esforços	  a	  
imensa	  tarefa	  de	  	  conformar	  a	  estrutura	  e	  a	  aparência	  dos	  
artefatos	  de	  modo	  que	  ficassem	  mais	  atraentes	  e	  eficientes.

RECONFIGURAR	  O	  MUNDO:	  CONFORTO	  E	  BEM-‐ESTAR	  PARA	  TODOS

•fitness	  for	  purpose

•Zweckmässigkeit

Declínio	  preocupante	  da	  qualidade	  e	  da	  beleza	  dos	  produtos

↲EM	  AÇÃO:	  ardstas	  e	  arquitetos,	  reformadores	  e	  burocratas,	  
governos,	  industriais,	  associações	  comerciais	  e	  profissionais,	  
museus	  e	  insdtuições	  de	  ensino.

séc	  XIX séc	  XX

•a	  forma	  segue	  a	  função↲qual	  propósito	  se	  quer	  cumprir?
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Victor	  Papanek
Design	  for	  the	  Real	  World	  (1971)	  

Esse	  livro	  :nha	  por	  intenção	  conclamar
os	  designers	  a	  sair	  do	  ar	  condicionado	  
de	  seus	  escritórios	  envidraçados	  e	  olhar
à	  sua	  volta,	  projetando	  soluções	  para	  
o	  mundo	  real,	  que	  se	  desintegrava	  em	  
fome	  e	  miséria,	  conflitos	  raciais	  e	  
protestos	  polí:cos,	  guerras	  civis	  e	  lutas	  
de	  independência,	  guerras	  quentes	  e
Guerra	  Fria,	  uma	  corrida	  armamen:sta
nuclear	  que	  ameaçava	  destruir	  a	  todos,
e	  uma	  crise	  ambiental	  que	  se	  anunciava
pela	  primeira	  vez	  por	  dados	  oficiais	  
da	  ONU.	  (CARDOSO,	  p.18)

funcionalidade 	  >	  função	  social
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a	  máquina	  de	  morar
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1.	  Walter	  
Gropius
2.Villa	  Savoy,	  Le	  
Corbusier
3.	  Masterhouse
4.
5.	  Weissenhof,	  
Le	  Corbusier
6.	  Cadeira	  
Barcelona



Hoje:	  explosão	  do	  meio	  digital	  >	  transformações	  polídcas,	  sociais	  e	  culturais

↲(...)	  o	  ‘imaterial’passou	  a	  ser	  o	  fator	  decisivo	  em	  quase	  todos	  os	  
domínios,	  mormente	  numa	  área	  como	  o	  design.	  (CARDOSO,	  p.	  20)

questões	  
aparentemente	  
simples

mais	  complexas	  
do	  que	  se	  
imaginava

exs:	  medicina,	  indústria	  de	  tabaco,	  garrafas	  retornáveis

No	  mundo	  complexo	  em	  que	  vivemos,	  as	  melhores	  soluções	  
costumam	  vir	  do	  trabalho	  em	  equipe	  e	  em	  redes.	  (CARDOSO,	  p.	  23)
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excesso	  de	  
informação globalização

(...)	  longo	  processo	  histórico	  ,	  
que	  vem	  ocorrendo	  com	  
progressiva	  aceleração	  
desde	  a	  época	  dos	  chamados	  
‘descobrimentos’	  (...)	  
(CARDOSO,	  p.	  24)

DESIGN

	  unificação	  desde	  meados	  do	  séc	  XIX:

‣	  sistemas	  de	  fabricação

‣	  distribuição
‣	  consumo

complexidade

(...)	  entende-‐se	  aqui	  
um	  sistema	  composto	  
de	  muitos	  elementos,	  
camadas	  e	  estruturas	  
cujas	  inter-‐relações	  
condicionam	  e	  
redefinem	  
conZnuamente	  
o	  funcionamento	  
do	  todo.	  (CARDOSO,	  p.	  25)
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“...integração	  de	  redes	  de
comércio,	  transportes	  e	  
comunicação,	  assim	  como
dos	  sistemas	  financeiro	  e	  
jurídico	  que	  regulam	  o	  
funcionamento	  das	  mesmas.”
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Pode	  algo	  ser	  belo	  para	  qualquer	  outro	  propósito	  a	  não	  ser	  aquele	  
para	  o	  qual	  é	  belo	  que	  seja	  usado?	  (Sócrates,	  c.	  400	  a.C.)

•	  uma	  fala
•	  um	  costume
•	  um	  comportamento
•	  uma	  condição

Zweckmässigkeit

Zweck	  =	  propósito,	  fim,	  finalidade

mässig	  =	  moderado,	  módico

=	  adequação,	  conveniência,	  funcionalidade
O	  termo	  tem	  sua	  origem	  no	  
livro	  de	  Immanuel	  Kant,	  
Crídca	  da	  Faculdade	  do	  Juízo,	  1790

“conformidade	  a	  fins”
“adequação	  ao	  propósito”
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Para	  [Karl	  Friedrich]	  Schinkel,	  adequação	  ao	  propósito	  era	  o	  princípio	  básico	  de	  
toda	  a	  construção	  e	  o	  grau	  de	  sua	  expressão	  material	  definia	  o	  valor	  arcsZco	  
de	  um	  edidcio.	  	  (CARDOSO,	  p.	  27) ↲conceitos	  <	  >	  expressão	  material

De	  que	  maneira	  é	  possível	  olhar	  para	  um	  
artefato	  e	  afirmar	  que	  ele	  é	  adequado	  ao	  
propósito?
Isso	  não	  seria	  um	  juízo	  que	  depende,	  
necessariamente,	  de	  usar	  o	  objeto,	  de	  
testá-‐lo	  em	  diversas	  situações	  ao	  longo	  
do	  tempo?ornamento

x
funcionalidade Como	  se	  opera	  esse	  processo	  de	  transpor	  

qualidades	  percepYveis	  visualmente	  para	  
juízos	  conceituais	  de	  valor?
De	  que	  modo	  as	  formas	  expressam	  
significados?
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3

21

FORMA

aparência
o	  aspecto	  percep~vel	  

por	  uma	  visada	  ou	  olhar configuração
no	  senddo	  composicional,	  

de	  arranjo	  das	  partes

estrutura
referente	  à	  dimensão	  

construdva	  ou	  consdtudva
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Essa	  compreensão	  complexa	  da	  “forma”,	  como	  algo	  de	  
dimensões	  múlZplas	  e	  interdependentes,	  torna	  possível	  	  
uma	  discussão	  mais	  precisa	  de	  como	  uma	  forma	  poderia	  
traduzir	  o	  conceito	  de	  “adequação	  ao	  propósito.”	  
(CARDOSO,	  p.	  32)

	  Karl	  Friedrich	  Schinkel

Neoclássicos	  >	  inspiração	  na	  AnVguidade	  greco-‐romana
enxergavam	  nas	  formas	  de	  suas	  construções	  
qualidades	  de	  força,	  harmonia	  e	  beleza

Para	  eles	  era	  evidente	  que	  a	  questão	  girava	  em	  torno	  da	  
relação	  entre	  a	  aparência	  externa	  com	  a	  estrutura	  interna.	  
(CARDOSO,	  p.	  33)

externar	  o	  significado	  interior	  (concebidas,	  mas	  não	  vistas)

>	  tectônica
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tectônica
Karl	  Bö�cher

↲Kernform
forma	  essencial	  do	  edidcio

Kuns�orm
aparência	  externa

Go�ried	  Semper

Werkform
forma	  operacional

Kuns�orm
forma	  arcsZca

dialéZca

dialéZca

Forma	  não	  é	  um	  quantum	  estável,	  eterno	  e	  inalterável	  
desde	  sempre,	  mas	  o	  fruto	  de	  uma	  transformação.
(CARDOSO,	  p.	  35)
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As	  formas	  dos	  artefatos	  não	  possuem	  um	  significado	  fixo,	  mas	  antes	  são	  
expressivas	  de	  um	  processo	  de	  significação	  -‐	  ou	  seja,	  a	  troca	  entre	  aquilo	  
que	  está	  embuZdo	  em	  sua	  materialidade	  e	  aquilo	  que	  pode	  ser	  depreendido	  
delas	  por	  nossa	  experiência.	  (CARDOSO,	  p.	  35)

concepção
conceitos	  da	  criação
lógica	  construZva

udlização
sujeito	  a	  mudança	  de	  
percepção	  pelo	  juízo

O	  olhar	  é	  também	  sujeito	  a	  transformações	  no	  tempo,	  e	  aquilo	  que	  
depreendemos	  do	  objeto	  visto	  é	  necessariamente	  condicionado	  pelas	  
premissas	  de	  quem	  enxerga	  e	  de	  como	  se	  dá	  a	  situação	  do	  ato	  de	  ver.
(CARDOSO,	  p.	  37)
( (
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David	  Harvey	  (1989)
compressão	  do	  tempo-‐espaço
(...)	  estaria	  afetando	  as	  percepções	  culturais	  desde	  os	  anos	  1960,	  
consZtuindo	  a	  base	  daquilo	  que	  ele	  baZzou	  de	  “condição	  pós-‐moderna”
(CARDOSO,	  p.	  38)

desestabilização	  de	  significados	  estáveis

ver	  >	  h�p://joydll.com.br/at_acad/harvey/index.htm

HARVEY,	  David.	  Condição	  pós-‐moderna:	  uma	  pesquisa	  sobre	  as	  
origens	  da	  mudança	  cultural.	  São	  Paulo,	  Ed.	  Loyola,	  2003,	  12ª	  
ed,	  p.	  257-‐276	  (resumo	  do	  capítulo	  17,	  com	  comentários	  em	  
hipertexto,	  desenvolvido	  com	  Julie	  Pires	  e	  Stela	  Kaz	  para	  a	  
disciplina	  Teoria	  e	  CríVca	  do	  Design	  –	  2003.2).
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Qual	  o	  impacto	  dessas	  transformações	  múlZplas	  e	  rápidas	  sobre	  um	  campo	  
como	  o	  design,	  tradicionalmente	  pautado	  pela	  fabricação	  de	  artefatos	  
materiais?	  (CARDOSO,	  p.	  40)

materialidade
(coisa)

imaterialidade
(não-‐coisa)

Não	  são	  determinados	  esquemas	  de	  cores,	  fontes,	  proporções	  e	  diagramas,	  
e	  muito	  menos	  encantações	  como	  “a	  forma	  segue	  a	  função”,	  que	  resolverão	  
imensos	  desafios	  do	  mundo	  complexo	  em	  que	  estamos	  inseridos.
	  (CARDOSO,	  p.	  41)
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1ºabdicar	  da	  premissa	  de	  que	  os	  
problemas	  são	  simples.
Se	  você	  tem	  uma	  resposta	  
pronta,	  é	  provável	  que	  não	  tenha	  
entendido	  direito	  a	  pergunta.

2ºabdicar	  da	  premissa	  de	  que	  os	  
problemas	  são	  insolúveis.	  (...)	  
compreender	  que	  todas	  as	  partes	  
são	  interligadas.	  Não	  é	  
responsabilidade	  dos	  designers	  
salvar	  o	  mundo	  (...)

A	  parte	  de	  cada	  um	  é	  entender	  a	  sua	  parte	  no	  todo.	  (CARDOSO,	  p.	  44)
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>	  A	  rede	  é	  um	  fenômeno	  tanto	  de	  design	  quanto	  de	  informádca.

>	  O	  aparato	  tecnológico,	  a	  linguagem	  de	  programação	  que	  
garante	  o	  funcionamento	  da	  internet	  é	  suficiente	  para	  explicar	  
o	  sucesso	  da	  web?

>	  Qual	  o	  papel	  do	  designer	  no	  processo	  de	  interação	  
homem<>rede	  (dados)

>	  Qual	  a	  relevância	  da	  informação	  em	  comparação	  à	  interface	  
gráfica	  (o	  design)	  na	  web?

>	  Uso	  indiscriminado	  do	  tratamento	  de	  imagens	  e	  da	  
manipulação	  digital.
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>	  Por	  que	  vários	  sites	  se	  estruturam	  de	  maneira	  semelhante?	  
O	  que	  isso	  tem	  a	  ver	  com	  a	  navegabilidade?

>	  O	  layout	  de	  uma	  página	  eletrônica	  possui	  muitos	  pontos	  de	  
correspondência	  com	  aquele	  de	  uma	  página	  impressa.

>	  Muitas	  páginas	  no	  ambiente	  virtual	  obedecem	  a	  uma	  
configuração	  próxima	  à	  de	  uma	  primeira	  página	  de	  jornal.	  (p.209)
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>	  O	  ambiente	  da	  rede	  é	  notório	  por	  sua	  pluralidade	  e	  diversidade.	  
(p.208)

>	  Não	  é	  concebível	  navegar	  na	  rede	  sem	  entrar	  por	  página	  alguma	  
e	  sem	  transitar	  de	  página	  em	  página.	  (p.207)

>	  Os	  textos	  ao	  mesmo	  tempo	  que	  são	  marcadores	  visuais,	  
todavia,	  eles	  consdtuem	  a	  própria	  paisagem	  ou	  o	  meio	  por	  qual	  
se	  navega.

>	  Desdobramento	  da	  leitura	  em	  percursos	  individualizados.

✴)	  $)*�)	  s�&)	  !)	  ���%)*�!)!(
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>	  Há	  uma	  confusão	  entre	  o	  que	  é	  superficial,	  referência,	  fixo	  e	  
móvel.	  A	  navegação	  (interação)	  é	  feita	  de	  maneira	  errádca?

>	  Semelhança	  entre	  perder	  a	  referência	  na	  navegação	  e	  na	  
internet.

>	  Por	  conta	  desta	  indisdnção	  entre	  o	  que	  é	  fixo	  e	  o	  que	  é	  móvel,	  
o	  que	  é	  figura	  e	  o	  que	  é	  fundo,	  o	  que	  é	  significante	  e	  o	  que	  é	  
significado,	  os	  objetos	  virtuais	  adquirem	  extraordinária	  fluidez	  
de	  senddo.	  (p.214)

✴)	  $)*�)	  s�&)	  !)	  ���%)*�!)!(
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Com	  todas	  as	  mudanças	  ocorridas	  no	  mundo,	  desde	  que	  foram	  
formulados	  os	  primeiros	  enunciados	  sobre	  forma,	  função,	  
adequação,	  uZlidade	  e	  design,	  somos	  obrigados	  a	  repensar	  
velhos	  conceitos	  e	  a	  buscar	  novas	  respostas	  -‐	  ou,	  pelo	  menos,	  
a	  reformular	  as	  perguntas	  de	  modo	  mais	  preciso	  e	  eficaz.

...os	  objetos	  estão	  mais	  em	  estado	  de	  fluxo	  do	  que	  de	  ser:	  
não	  tanto	  coisas	  quanto	  fenômenos	  demarcados	  por	  nossa	  
percepção	  deles.
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era	  da	  informação	  >	  virtualidade
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...busca	  de	  novos	  valores	  que	  possam	  nortear	  o	  design	  em	  
tempos	  sombrios	  para	  um	  mundo	  complexo.
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abaixo	  o	  ensino!

design	  <	  |	  >	  ensino

...desde	  a	  primeira	  metade	  do	  século	  XIX,	  quando	  os	  industriais	  
ingleses	  (Coventry)	  solicitaram	  proteção	  contra	  a	  concorrência	  
desleal	  dos	  produtos	  estrangeiros,	  receberam,	  em	  troca,	  o	  primeiro	  
sistema	  público	  de	  escolas	  de	  design	  do	  mundo.	  

séc	  XIX séc	  XX

Bauhaus	  >	  Vkhutemas	  >
Hochschule	  für	  Gestaltung	  -‐	  Ulm
Royal	  College	  of	  Art	  >	  Cranbrook



...mas	  a	  escola	  é	  apenas	  um	  reflexo	  parcial	  de	  todo	  um	  
pensamento.	  Qualquer	  aZvidade	  precisa	  exisZr	  antes	  que	  seja	  
possível	  ensiná-‐la	  e,	  mais	  ainda,	  precisa	  ter	  história	  pregressa	  
antes	  de	  assumir	  uma	  dimensão	  insZtucional.

>	  peso	  desproporcional	  às	  questões	  de	  insZtucionalização	  
do	  campo,	  regulamentaçõa	  da	  profissão	  etc.

Sobre	  o	  ensino	  no	  país	  >	  ...é	  consolador	  	  considerar	  que	  
a	  estrada	  percorrida	  até	  agora	  é	  relaZvamente	  curta,	  
em	  termos	  históricos,	  e	  que	  ainda	  há	  muito	  espaço,	  portanto,	  
para	  corrigir	  rumos.
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É	  certo	  que	  o	  ensino	  de	  design	  em	  nível	  superior	  surgiu	  
no	  Brasil	  com	  cunho	  mais	  ideológico	  do	  que	  pedagógico.	  
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1950 1960

1951-‐53
Ins:tuto	  de	  Arte	  Contemporânea
(IAC	  -‐	  São	  Paulo)

1962
Escola	  Superior	  de	  Desenho	  Industrial
(ESDI	  -‐	  RJ)
[citação	  p.224]

1959-‐60
Escola	  Técnica	  de	  Criação
(MAM	  -‐	  RJ)
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dicotomias globalização

1910>2010

A	  palavra	  dominante	  agora	  é
“globalização,	  o	  que	  implica	  
atenuação	  de	  velhas	  dicotomias.
esquerda	  x	  direita
capitalismo	  x	  comunismo

>	  customização
>	  pequenos	  lotes	  /	  peças	  únicas
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Repensar	  o	  escopo	  de	  atuação.

Como	  toda	  idenddade	  nova,	  os	  profissionais	  de	  design	  foram	  obrigados,	  
historicamente,	  a	  se	  definir	  por	  meio	  de	  oposições	  e	  aproximações.

“designer	  não	  é	  ardsta”,	  artesão,	  marqueteiro,	  arquiteto,	  publicitário	  etc.
O	  que	  é	  então?
A	  resposta	  vem	  em	  duas	  partes:	  não	  são	  nada	  disso	  e	  são	  tudo	  isso	  e	  mais.

Tornar-‐se	  um	  profissional	  de	  qualquer	  área	  é	  um	  processo	  longo	  
de	  aprendizado,	  do	  qual	  a	  faculdade	  é	  apenas	  uma	  parte.

Ao	  se	  formar	  na	  faculdade	  de	  design,	  o	  aluno	  é	  mais	  projeto	  e	  promessa	  
do	  que	  profissional.

viva	  o	  aprendizado! >	  aprendizado	  con~nuo
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O	  design	  é	  um	  campo	  de	  possibilidades	  imensas	  no	  mundo	  complexo	  
que	  vivemos.

O	  design	  tende	  ao	  infinito	  -‐	  ou	  seja,	  a	  dialogar	  em	  algum	  nível	  com	  
quase	  todos	  os	  campos	  do	  conhecimento.

Nesse	  senddo	  o	  designer	  pode	  sim	  ser	  ardsta,	  artesão,	  arquiteto,	  
engenheiro,	  esdlista	  (...)	  ou	  uma	  infinidade	  de	  outras	  coisas.

designer	  =	  construtor	  de	  pontes	  e	  relações
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design	  ::	  área	  projetual	  que	  atua	  na	  conformação	  da	  materialidade

artes	  plásdcas

arquitetura

engenharia

DESIGN
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design	  :	  :	  área	  informacional	  que	  influi	  na	  valoração	  das	  experiências	  promove	  
interações	  de	  ordem	  social	  ou	  conceitual

publicidade

markedng

moda

Na	  era	  industrial	  tardia	  em	  que	  vivemos,	  as	  ramificações	  do	  design	  estendem	  para	  
além	  de	  suas	  origens	  no	  processo	  de	  industrialização.

economia história

biologia

DESIGN
artes	  plásdcas

arquitetura

engenharia
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Campo	  jovem,	  o	  design	  encontra-‐se	  ainda	  em	  fase	  
de	  aprendizado	  e	  experimentação.

No	  mundo	  complexo,	  aprender	  profissão	  é	  tarefa	  
para	  toda	  vida.
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ULM	  >	  No	  modelo	  pedagógico	  preconizado	  por	  eles,	  o	  aluno	  de	  design	  devia	  ser	  
esdmulado	  a	  refledr	  sobre	  o	  que	  fazia	  e	  a	  se	  aprofundar	  em	  estudos	  correlatos	  em	  
áreas	  como	  ciências	  sociais,	  ciências	  cognidvas,	  polídca	  cultura	  e	  tecnologia	  
industrial.
Os	  fundadores	  de	  Ulm	  sonhavam	  em	  gerar	  designers	  que	  fossem	  também	  
pensadores,	  e	  não	  simples	  executores	  de	  tarefas.

Sem	  crídca	  e	  pensamento,	  o	  profissional	  de	  design	  tende	  a	  permanecer	  em	  posição	  
subordinada	  dentro	  do	  mercado	  de	  trabalho,	  quase	  sempre	  mandado,	  quase	  nunca	  
um	  mandante;	  mais	  autômato	  que	  autônomo.

✴"	  !(���&('	  ,(&�)& (

engenheirosxdesigners
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Contribuições	  que	  o	  designer	  tem	  a	  fazer	  para	  equacionar	  os	  desafios	  
deste	  mundo	  complexo:

>	  Pensamento	  sistêmico
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  parddos	  e	  funções

>	  Invendvidade	  da	  linguagem
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  conjugação	  de	  linguagens

>	  Excelência	  da	  realização	  do	  acabamento	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  “artesania”

>	  Valor	  de	  mercado
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  qualidade,	  beleza,	  mérito

>	  Responsabiblidade	  ambiental	  |	  inclusão	  social
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Trabalhadores	  capazes	  de	  pensar	  com	  autonomia	  sobre	  o	  trabalho	  
que	  exercem.	  (...)	  liberdade	  e	  originalidade	  de	  pensamento.

O	  aprofundamento	  e	  o	  estudo	  atribuem	  ao	  trabalho	  uma	  densidade	  
que	  o	  diferencia	  do	  comum.

Por	  erudição	  e	  cultural,	  entende-‐se	  um	  amplo	  conhecimento	  geral	  	  
e	  algum	  aprofundamento	  maior	  em	  áreas	  específicas,	  ambos	  dos	  
quais	  devem	  ser	  movidos	  por	  curiosidade	  intelectual	  genuína.
(...)	  a	  verdadeira	  erudição	  geralmente	  vem	  acompanhada	  de	  certa	  
simplicidade.

Para	  quem	  não	  detém	  conhecimentos	  culturais	  desse	  dpo,	  
a	  única	  maneira	  de	  adquirí-‐los	  é	  correndo	  atrás.
Ler,	  ler,	  ler...

>	  Erudição


