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O DESIGNER E O CONSUMO: QUESTÕES E IMPASSES 

 

Resumo 

O design, desde a Revolução Industrial, vem caminhando conjuntamente com o 

desenvolvimento das indústrias. A mecanização dos processos produtivos artesanais provocou 

a reestruturação da organização do trabalho, o que possibilitou que o profissional do design, o 

designer, tivesse espaço para atuar de maneira mais significativa. Na indústria, o trabalho do 

artesão foi adequado às máquinas, o que demandou a divisão de suas atividades entre os 

trabalhadores e a adequação de seus produtos ao novo processo produtivo. Assim, o designer 

foi convocado para desenhar os produtos, viabilizando sua produção por meio das máquinas, 

o que contribuiu para que o fluxo de trabalho apresentasse maior velocidade, proporcionando 

um aumento na produção de bens industrializados. Esse modelo de produção possibilitou o 

aumento do consumo, que se intensificou após o término da Segunda Guerra Mundial, a partir 

do desenvolvimento tecnológico e fortalecimento dos Estados Unidos. Tomando-se a atuação 

histórica desse profissional, suas dimensões sociopolíticas e ambientais, o objetivo do 

presente trabalho consiste em compreender a importância do designer ao ser inserido nas 

atividades industriais, quais foram suas atribuições iniciais e como este profissional se 

adequou às transformações que ocorreram ao longo da história, desde o início da mecanização 

dos processos produtivos até a contemporaneidade.  

Palavras-chave: Designer, Mecanização, Produção, Consumo. 

 

Introdução 

A primeira metade do século XX, marcada pelas grandes Guerras Mundiais, foi um 

período histórico pleno de acontecimentos que forneceram elementos complexos e decisivos 

para as pesquisas sociais e humanas. Focalizar a pesquisa nesta época implica entender o 

cenário do pós-guerra, no que se refere às questões do planejamento e da produção de 

mercadorias, tendo como agente social o profissional do design, o designer, sendo este o 

objetivo deste estudo. Com ele, busca-se compreender como foi construída, em termos 

profissionais do design, a condição social contemporânea marcada pelo consumo incessante 

de mercadorias e serviços.  

Desse modo, o presente estudo foi dividido em três momentos: primeiro, é realizada 

uma análise sobre a consolidação da economia capitalista no século XX, abordando a estreita 

relação entre processos industriais, consumo e obsolescência das mercadorias. Em seguida, é 

apresentado um panorama sobre a emergência e consolidação da obsolescência programada 
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como favorecedora do consumo e da economia mundiais. Por fim, aborda-se a dimensão 

social e política do design na sociedade contemporânea onde o consumo tornou-se uma 

prática internalizada como uma dimensão vital.  

Assim, o presente estudo justifica-se por apresentar uma leitura crítica do consumo, 

abordando os agentes sociais que participam da sua consolidação como um modo de vida 

compartilhado. Como resultado parcial, foi possível constatar que o modo de vida voltado 

para o consumo está longe de problematizar os danos, as questões e os impasses que essa 

prática consumista engendra no cotidiano contemporâneo, em especial no que se refere à 

dimensão socioambiental. 

 

A consolidação da economia capitalista no século XX 

Inicialmente, a consolidação da economia capitalista pode ser explicada pela ascensão 

econômica dos Estados Unidos, que se deu durante a Primeira Guerra Mundial e se 

consolidou ao final da Segunda Guerra Mundial. Isso se deveu a alguns fatores decisivos, tais 

como o desenvolvimento da indústria armamentista, o que possibilitou que este país investisse 

e melhorasse seus processos industriais, alavancando uma forte política econômica e 

tecnológica. Deveu-se também a sua localização geográfica, tendo em vista que este país se 

encontrava distante dos locais do conflito, o que evitou a perda da vida de civis e o 

investimento na reconstrução das cidades afetadas pela Guerra (SODRÉ, 1963). Outro fator 

foi a falência hegemônica da Alemanha, Inglaterra, França e Holanda, que, segundo 

Hobsbawn, “ambas (as guerras) deixaram os beligerantes exaustos e enfraquecidos, a não 

serem os EUA, que saíram das duas guerras incólumes e enriquecidos, como os senhores 

econômicos do mundo” (HOBSBAWN, 1995, p. 59).  

Sodré (1963) também considera que o fortalecimento econômico dos Estados Unidos 

tornou este país, desde o final da I Guerra Mundial, um dos mais poderosos do mundo, cuja 

supremacia e forma de se relacionar com os países dependentes de seu capital fortaleceram 

sua condição imperialista e exploradora. Diz o autor:  

O esforço econômico para derrotar a Alemanha e seus aliados levara o 

imperialismo a uma nova fase, quando absoluta sobre todos os outros países 

que haviam atingido aquela etapa do desenvolvimento capitalista. Em todas 

as áreas mundiais a que o imperialismo aplicava o seu sistema, de que 

retirava proveitos, acelera-se a substituição de capitais ingleses, franceses, 

holandeses, alemães, por capitais norte-americanos. O Brasil será uma 

dessas áreas (SODRÉ, 1963, p. 316). 
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O crescimento industrial norte-americano valeu-se de estratégias amparadas e de 

sistemas exploratórios colonizadores para se expandir. Foram instaladas grandes indústrias em 

países dependentes de seu capital, nos quais os governos punham à sua disposição a mão de 

obra, a matéria prima e as baixas tarifas de impostos, tratando os estrangeiros como 

investidores internos. Isto, entretanto, não garantiu a troca de conhecimentos e tecnologias, 

privando os países menos desenvolvidos do acesso a esses avanços industriais.  

 A dificuldade de acesso ao conhecimento tecnológico conduziu o Brasil, assim como 

outros países menos desenvolvidos economicamente, à condição de países exclusivamente 

agrários. Nota-se que o interesse dos países industrialmente desenvolvidos estaria no acesso 

às matérias primas que, após sua industrialização, se transformam em bens consumíveis, com 

preços mais elevados e ideais à comercialização. Sodré aborda essa estratégia implantada no 

Brasil, ao mencionar: 

Outras indústrias estrangeiras aqui instaladas atendem tão somente à 

necessidade de avizinhar-se da matéria prima que utilizam. Em vez de pagar 

os fretes dessa matéria prima que recebem daqui, e dos produtos acabados a 

que atendem, eliminando fretes de ida e volta, que encarecem a produção 

(SODRÉ, 1963, p.317). 

 

A restrição ao conhecimento tecnológico, a manutenção da condição agrária e o 

comércio de matérias primas conjuntamente com o seu retorno ao país de origem, na forma de 

bens industrializados, são características de sistemas econômicos exploratórios que visam, 

portanto, o enriquecimento de sistemas capitalistas mais fortes. Como resultado, Sodré (1963) 

menciona que o crescimento econômico das nações imperialistas é proporcional ao 

empobrecimento dos países explorados, os quais vivem próximos à condição de colônia. No 

Brasil, um exemplo desse cenário foi o relacionado à cultura e à volumosa exportação de café, 

seu principal produto, em relação às nações capitalistas hegemônicas, que não permitiam que 

o país enriquecesse. Pelo contrário, no início da década de 1920, que se estende para os anos 

de 1930, o autor descreve como o Brasil se encontrava em desvantagem, apresentando um 

desequilíbrio na balança comercial (SODRÉ, 1963).   

Entretanto, essa defasagem corroborou com a estratégia aplicada nos países mais 

pobres economicamente, que seria a de estimular o desenvolvimento em sua população e da 

prática de consumo dos bens industrializados. Para entender como a população dos países 

pobres e agrários participava da produção de lucro ao consumirem produtos secundários, 

Hobsbawn contabiliza: 

Os 300 milhões de habitantes do subcontinente indiano, os 400 milhões de 

chineses, eram pobres demais e satisfaziam localmente uma proporção muito 
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grande de suas necessidades para comprar muita coisa de alguém. 

Felizmente para os britânicos em sua era de hegemonia econômica, esses 

700 milhões de vinténs somavam o bastante para manter a indústria de 

algodão de Lancashire no ramo (HOBSBAWN, 1995, p. 203). 
 

Outro fator que contribuiu para que o consumo aumentasse nesses países foi a 

disseminação norte-americana do seu “estilo de vida”, que poderia ser considerado, tanto 

pelos norte-americanos quanto pelos países menos desenvolvidos, como algo invejável. Para 

que essa ideia de satisfação e superioridade relacionada à sociedade de consumo norte-

americana fosse desenvolvida e almejada, a estratégia concentrava-se na “venda” desse estilo, 

conectando-o à ideia de satisfação, felicidade, status e superioridade. A publicidade realizada 

junto aos meios de comunicação da época, como revistas, o rádio e o cinema, foi fundamental 

na disseminação massificada de tais valores.  

Essa aproximação viabilizando a disseminação da cultura norte-americana deveu-se a 

programas de governos norte-americanos, como o da Política de Boa Vizinhança, criado pelo 

então presidente norte-americano Franklin Roosevelt, que possuía negócios espalhados no 

hemisfério sul (TOTA, 2009). Seu objetivo era atrair a atenção da América Latina para o 

estilo de vida da sociedade norte-americana, distanciando-a do nazismo, na Europa, com o 

objetivo de incrementar o consumo dos seus bens, que eram produzidos em larga escala.  

A estratégia de disseminação do consumo como algo satisfatório, encantador e vital, 

pode ser considerada outra face da colonização. Esta prática, que também atingiu o Brasil, 

afetava a população subjetivamente, o que, para Tota (2009), seria uma ação abrangente, 

colonizando os traços mais subjetivos, como as maneiras de pensar e de agir. Holanda (1978) 

aborda a profundidade de alcance da estratégia dominadora como uma colonização.   

Os brasileiros demonstraram alguma resistência à intervenção colonialista norte-

americana, mas a aceitação desse estilo de vida foi maior. A conexão, que os latifundiários e a 

burguesia brasileira mantiveram com o imperialismo norte-americano, foi crucial no 

predomínio dessa cultura importada, que visava o consumo e o crescimento econômico em 

sua vertente norte-americana (SODRÉ, 1963). Apesar de o imperialismo norte americano ter-

se iniciado por volta dos anos de 1920, a “americanização” do Brasil ficou mais evidente após 

o término da Segunda Guerra Mundial. Nessa época, os brasileiros passaram a demonstrar 

preferências pessoais pela cultura norte-americana. Todavia, qual seria o estilo de vida que 

impregnou não só o Brasil, mas também as sociedades contemporâneas? Segundo Tota 

(2009), tal estilo pode ser descrito pelos verbos trabalhar, ganhar e consumir. Cada um deles o 
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autor caracterizará como “progressivismo” (p. 19), sendo esta a condição fundamental para 

instalação do colonialismo americano no país brasileiro. Tota evidencia:  

De todos os componentes ideológicos do americanismo, o progressivismo, 

por seu caráter simples e direto (trabalhar, produzir, ganhar dinheiro e 

consumir), era adequado para conquistar as outras Américas. Os outros 

componentes ideológicos do americanismo, atenuados, estavam embutidos e 

presentes no progressivismo. Graças a isto, o mercado podia oferecer em 

abundância vários produtos úteis e atraentes, criando uma nova forma de 

prazer: o prazer de consumir (TOTA, 2009, p. 19-20). 

 

Assim como o Brasil se interessou pelo estilo de vida norte-americano e por sua 

cultura repleta de “cores gritantes” (HOLANDA, 1978, p.25), o encantamento pelos objetos e 

a disposição para comprá-los foi crescendo nos países regidos por sistemas capitalistas. A 

produção industrial se modificou, aperfeiçoou e expandiu as opções de consumo, no sentido 

de produzir mais em menos tempo, principalmente a partir do final da Segunda Guerra 

Mundial.  

Nota-se, portanto, que os mecanismos e estratégias de exploração comercial e cultural, 

caracterizados pelo colonialismo e imperialismo praticados pelos Estados Unidos e por países 

desenvolvidos economicamente, marcaram, ou mesmo estruturaram, um sistema fortemente 

voltado para o aperfeiçoamento da produção industrial. Isso ampliou as possibilidades de 

práticas de consumo exacerbadas, cada vez mais marcadas pela obsolescência programada. É 

precisamente essa exploração, a ser tratada na seção seguinte, que mostrará o quanto a 

obsolescência programada representou um avanço na esfera do desenvolvimento econômico 

e, indissociavelmente, um retrocesso nas questões ambientais.  

 

A difusão da obsolescência programada 

Baudrillard (2008), ao analisar a sociedade do pós-guerra, identificou os aspectos 

objetivos, técnicos, utilitários e subjetivos do consumo presentes nesse momento histórico, 

que colocava como necessária a relação direta entre os objetos, os fabricantes e os indivíduos 

consumidores. Ele assinala que houve uma transformação na relação entre o consumidor e o 

objeto, uma vez que:  

Já não se refere a tal objeto na sua utilidade específica, mas ao conjunto de 

objetos na sua significação total. A máquina de lavar roupa, o frigorífico, a 

máquina de lavar louça, etc., possuem um sentido global e diferente do que 

têm individualmente como utensílios. A montra (vitrine), o anúncio 

publicitário, a firma produtora e a marca, que desempenha aqui papel 

essencial, impõem a visão coerente, coletiva, de uma espécie de totalidade 

quase indissociável, de cadeia que deixa aparecer como série organizada de 

objetos simples e se manifesta como encadeamento de significantes, na 

medida em que se significam um ao outro como superobjeto mais complexo 
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e arrastando o consumidor para uma série de motivações mais complexas 

(BAUDRILLARD, 2008, p. 15-16). 

  

Para Baudrillard (2008), o que comanda essa relação com o objeto é a maneira de 

organizar a produção, agora auxiliada pela publicidade, pois o que demanda o interesse pelo 

objeto é a sua transformação em signo compartilhado socialmente como algo investido de 

valor. Desse modo, o que o objeto irá representar para o indivíduo é o que sustentará a 

sociedade de consumo e sua ampla popularização. O autor enfatiza: 

O consumo não é este modo passivo de absorção e de apropriação que se 

opõe ao modo ativo da produção para que sejam confrontados os esquema 

ingênuos de comportamento (e de alienação). [...] o consumo é um modo 

ativo de relação (não apenas com os objetos, mas com a coletividade e com o 

mundo), um modo de atividade sistemática e de resposta global no qual se 

funda todo nosso sistema cultural (BAUDRILLARD, 2008, p.206). 

  

Na sociedade moderna, portanto, o pós-guerra foi o período no qual se fomentou o 

consumo, desviando o foco das demandas orientadas pela necessidade e pela subsistência, 

para a condição de identificação pessoal. Isso ajudou a incrementar o consumo. Bauman 

(2001) apresenta criticamente a transição dessa sociedade (da necessidade para a identificação 

com a mercadoria) que, antes de se transformar em uma sociedade que consome, foi 

considerada como uma sociedade que produzia. Tal diferença imprimiu um desajuste na 

organização da produção e também da oferta de bens. Segundo o autor, o que importa na 

sociedade de consumo é um bem provisório, efêmero, similar a um vício que precisa ser 

saciado constantemente, cujo objetivo é a obtenção da mercadoria ou do capital em ritmo 

acelerado. Ortigoza também assinala a efemeridade do consumo evidenciando que ela  

tem sua base no modo de vida urbano e está apoiada num sistema capitalista 

produtor de mercadorias. O espetáculo, o efêmero, a moda e a obsolescência 

impõem novas e consecutivas necessidades. Vivemos um tempo em que a 

produção de mercadorias não só visa atender à demanda, mas também criar a 

necessidade (ORTIGOZA, 2009, p. 22). 

  

A obsolescência, portanto, pode ser definida como um conjunto de ações que 

culminam em dois aspectos: o descarte do que ainda pode ser considerado utilizável, aderindo 

ao acompanhamento dos modismos de uma época. Mas, por outro lado, também pode ser 

caracterizada pelo descarte do que já foi ofertado pela indústria com um breve prazo de 

validade. Esta mercadoria é constituída deliberadamente por materiais e sistemas frágeis e 

rapidamente inutilizáveis – seja pela sua condição física precária ou pelo conjunto de signos 

obsoletos que a mesma contempla. Ferrara (1999) retrata o confronto entre valor de troca e o 
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valor de uso como requisito fundamental para a produção de objetos com características que 

servem à lógica da obsolescência predominante, afirmando: 

O binômio valor de troca/valor de uso, salientado pela industrialização, cria 

para a sociedade capitalista, a tensão entre o proprietário dos meios de 

produção e o consumidor. Ambos encontram-se no mercado como 

testemunhas de interesses opostos; por sua vez, o produto, enquanto 

mercadoria, se divide em duas categorias divergentes: valor de troca e valor 

de uso. Enquanto a lógica do produtor procura a massificação do valor de 

troca, a lógica do consumidor procura a valorização do uso (FERRARA, 

1999, p. 193-194). 

 

Portanto, na obsolescência programada a projeção e a fabricação de produtos são 

regidas pelo mercado e não mais atenderão às necessidades concretas dos consumidores. O 

foco está nas necessidades e expectativas do produtor que precisa colocar suas mercadorias 

em circulação. Essa sistemática, abrangendo consumo e obsolescência, tinha na abundância 

de materiais advindos da exploração da natureza a certeza do fornecimento incessante de 

recursos naturais para a produção frenética de bens (CASTRO, 2004; DENIS, 2000; 

BAUMAN, 1999; JAMESON, 1993). Denis afirma que: “A meta do sistema era estimular o 

consumo de reposição, aproveitando uma superabundância de materiais e de capacidade 

produtiva para manter o crescimento contínuo do todo” (DENIS, 2000, p. 151). 

Cabe salientar que as questões ambientais, a partir de 1970, começam a ser abordadas 

de maneira mais direta nos Estados Unidos. A preocupação de cientistas e da sociedade, no 

que se refere à degradação ambiental, teve alcance global e não se restringiu apenas ao meio 

natural. A discussão foi estendida para os modos de sobrevivência, para o crescimento da 

fome e da miséria e para suas repercussões econômicas, políticas e sociais (CASTRO, 2004; 

PIERRI, 2001). Essa situação ganhou destaque em nível mundial por meio dos grandes 

eventos ambientais capitaneados por diferentes países. 

Entretanto, é notável que as iniciativas voltadas para a crítica da exploração predatória 

da natureza deparou-se com limites e impasses. Nesse cenário de confronto de interesses, as 

indústrias contaram com outro agente para que a obsolescência, pautada em modismos, 

ocorresse: o publicitário. A publicidade pode ser considerada como uma área responsável pela 

inserção do consumo na vida cotidiana dos indivíduos, relacionando as mercadorias ao estilo 

de vida. Nota-se que a aliança entre a obsolescência programada e a publicidade contribuiu 

para aumentar a fragilidade e perda do objeto em um tempo bastante breve, após o qual ele 

deveria ser descartado em favor de uma novidade disseminada pelo mercado. Baudrillard 

relaciona ambas as vertentes (obsolescência programada e publicidade), ao sublinhar: 
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Sabe-se ainda que a ordem da produção não sobrevive, a não ser ao preço de 
semelhante extermínio de perpétuo “suicídio” calculado do parque dos 

objetos, e que tal operação se baseia na “sabotagem” tecnológica ou no 

desuso organizado sob o signo da moda. A publicidade realiza um prodígio 

de um orçamento considerável gasto com um único fim, não de acrescentar, 

mas de tirar valor de uso dos objetos, de diminuir o seu valor/tempo, 

sujeitando-se ao valor/moda e à renovação acelerada (BAUDRILLARD, 

2008, p. 42). 

 

Bonsiepe (2011) considera o design “como uma ferramenta cognitiva” (BONSIEPE, 

2011, p. 88), que, por meio de interfaces, consegue “facilitar a assimilação de informação” 

(BONSIEPE, 2011, p. 89). Esse autor enfatiza que os "designers podem cumprir uma função 

importante na apresentação eficiente dos conhecimentos produzidos por outros especialistas” 

(BONSIEPE, 2011, p. 89). Nesse contexto, os designers podem ser considerados autônomos, 

nos processos de comunicação de ideias, assim como também poderão estar subordinados ao 

marketing e à publicidade com o propósito de vender mais. É perceptível que, tanto o designer 

quanto o publicitário comunicam ideias e modas, as quais poderão ou não, estimular o 

consumo.  

Como a produção de bens de consumo está diretamente ligada à elaboração e 

concepção dos objetos, o próximo ponto a ser abordado neste estudo relaciona-se com o papel 

do designer e com as práticas econômicas fomentadas por sistema capitalistas de produção. 

Na seção seguinte, serão abordados os impasses sociais e ambientais a serem enfrentados, 

tanto pelos profissionais do design quando pela sociedade, que consome seus produtos. 

 

O designer e a produção industrial: impasses sociais e ambientais 

A indústria não tardou a perceber, especialmente no decorrer do século XX, que a 

lucratividade passou por transformações relevantes e começou a demandar novas maneiras de 

se relacionar com o público consumidor. Diante da obsolescência programada, das ações do 

design e da disseminação publicitária, cabia voltar à atenção para a maneira de produzir e 

ofertar as mercadorias.  

Nesse contexto, o desenho dos produtos e a maneira de torná-los acessíveis à 

população passaram a ser o foco da indústria e do mercado. É importante ressaltar que tanto a 

obsolescência programada quanto o styling foram utilizados massivamente pelos norte-

americanos como estratégias de manutenção dos sistemas capitalistas. O styling foi um 

artifício empregado pelo design para alterar um projeto, procurando variar e sofisticar suas 

cores e modelos, cuja base está na disseminação da ideia de que “o feio não se vende” 

(EPPINGHAUS, 1999, p. 11). Sobre isso, Bigal assinala que se trata de uma 
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interferência formal do produto, de maneira que a sua função não seja 

alterada, sequer aperfeiçoada e não implique maiores custos na produção. 

Isso quer dizer que a aparência do produto é continuamente alterada, 

ganhando um aspecto fantasioso para cumprir o objetivo de persuadir o 

consumidor e garantir, no aspecto fantasioso, o reconhecimento massivo dos 

consumidores, eliminando possíveis distinções regionais (BIGAL, 2001, 

p.69). 

 

A estética e a beleza do produto tornaram-se, assim, o foco dos profissionais que se 

dedicam tanto aos projetos de produto quanto aos gráficos, o que mais tarde, nos anos de 

1950, cooperaria para disseminar a prática sistemática da obsolescência programada. A falta 

de mudanças reais e funcionais nos produtos, alterando apenas seu estilo, poderia contribuir 

para criar ilusões de novidades apresentadas ao consumidor, preservando ou aumentando os 

índices de vendas.  

Eppinghaus (1999), ao abordar a área do design, responsável pelos projetos industriais 

e também gráficos, observou que enquanto a perspectiva social do projetar na Europa, na 

década de 1920, estabelecia “uma objetividade técnico-material e uma funcionalidade 

formal”, no lado norte-americano os designers eram doutrinados para criarem produtos com 

apelo visual, que incitassem o consumo e aumentassem as vendas (EPPINGHAUS, 1999, p. 

9). 

Nesse sentido, cresceram as escolas que se propunham a desenvolver técnicas de 

aprimoramento de produtos, tendo como principais protagonistas os profissionais do design. 

Uma das referências do design, que se perpetuou na segunda metade do século XX, foi a 

Escola Bauhaus, localizada na Alemanha e inaugurada em 1919. Ela priorizava a criação de 

produtos baseados nas necessidades humanas. Os métodos projetuais consideravam a 

funcionalidade do objeto além de sua longevidade e também de sua estética, uma vez que o 

método de projetação dessa escola visava reconectar a arte e o artesanato, com o intuito de 

humanizar o design (GROPIUS, 1972; MALDONADO, 1981). 

Segundo Denis (2000), tanto Gropius, um importante projetista reconhecido na área do 

design, quanto a Escola Bauhaus foram relevantes por promover uma aproximação do artesão 

e do artista, de estéticas diversificadas ou de tendências políticas. Assim, a Bauhaus fez com 

que se pensasse o design “como ação construtiva, subordinada em última análise à arquitetura 

como resumo de todas as atividades projetuais” (DENIS, 2000, p. 120). O autor ainda afirma: 

Essa, talvez, tenha sido a contribuição pedagógica mais importante de 

Gropius e da Bauhaus: a ideia de que o design devesse ser pensado como 

uma atividade unificada e global, desdobrando-se em muitas facetas, mas 

atravessando, ao mesmo tempo, múltiplos aspectos da atividade humana 

(DENIS, 2000, p. 120). 
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Gropius, apesar de querer reaproximar o artista do artesão não era contra a 

mecanização dos processos produtivos de bens de consumo. Sobretudo, ele considerava 

A diferença entre indústria e artesanato reside menos na diversidade das 

ferramentas de produção do que na divisão de trabalho na indústria em face 

do controle indiviso dos processos de trabalho no artesanato. A limitação 

forçada da iniciativa pessoal é o perigo cultural ameaçador da atual forma da 

economia. O único remédio está em uma atitude diferente para com o 

trabalho, que parta do reconhecimento racional de que o progresso da técnica 

mostrou como uma forma de trabalho coletivo pode conduzir a humanidade 

a uma produção total maior do que um trabalho autocrático de cada 

indivíduo. Isso não reduz o poder e o significado da produção individual. 

Pelo contrário, quando se dá à iniciativa individual o lugar que ela merece no 

âmbito do trabalho conjunto, o efeito prático será até de incremento 

(GROPIUS, 1972, p. 34).  

 

Apesar de a Escola apresentar divergências internas, nos períodos posteriores a 

atuação direta de Gropius até seu fechamento na Alemanha, em 1933, seus princípios foram 

mantidos. Entretanto, segundo Denis (2000), o legado praticado pelo design ao longo dos 

tempos foi que “a forma ideal de qualquer objeto deve ser determinada pela sua função”, sem 

levar em conta todos os princípios propostos pela escola (DENIS, 2000, p. 122). O autor 

adverte que  

A memória da Bauhaus foi assumindo um caráter bastante distinto daquele 

promovido por seus integrantes. Para a maioria dos que participaram, o 

significado maior da escola esteve na possibilidade de fazer uso da 

arquitetura e do design para construir uma sociedade melhor, mais livre, 

mais justa e plenamente internacional, sem os conflitos de nacionalidade e 

raça que então dominavam o cenário político. Na prática, porém, os aspectos 

que foram aproveitados posteriormente pelo campo do design refletiam 

apenas o verniz desses ideais elevados (DENIS, 2000, p.121). 

 

Pode-se dizer que a profissão do designer foi estabelecida nos Estados Unidos “em 

1930 como consequência direta da quebra da bolsa em 1929. No contexto de uma crise 

econômica, os fabricantes norte-americanos rapidamente perceberam o papel do design de 

produto no sucesso comercial” (MOZOTA, 2003, p. 38). Devido ao cenário que a quebra da 

bolsa acarretou, a indústria de bens requeria um aquecimento do mercado, no qual o designer 

interviu diretamente. Ele foi capaz de proporcionar tal aquecimento ao transformar bens 

produzidos em grandes quantidades em objetos desejáveis e “únicos” para quem os consumia. 

A maneira de projetar norte-americana passou a ser indispensável às indústrias do mundo 

(MOZOTA, 2003; WOLLNER, 2002; FORTY, 2000;), associada à divulgação, por 

intermédio da publicidade e da criação de interfaces que também vendiam a obsolescência 

(EPPINGHAUS, 1999).  
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Entretanto, a resistência a esse modo de projetar e divulgar os produtos manteve-se nas 

versões da Bauhaus posteriores, como a Escola Nova Bauhaus, fundada em 1937, em Chicago 

e a Escola de Ulm, na Alemanha, em 1955, que formaram designers que mantinham um 

distanciamento do projetar simplesmente utilitarista que era predominante nos sistemas 

capitalistas. O designer brasileiro Alexandre Wollner, que estudou na escola de Ulm, foi um 

dos fundadores da ESDI (Escola Superior de Desenho Industrial), no Rio de Janeiro, que 

manteve os mesmos conceitos desta Escola. Sobre a criação, Wollner afirma:  

A criação, tal como é entendida na escola, nada tem a ver com os ditames da 

moda ou com a negligente procura de novos efeitos... O desenvolvimento de 

um objeto é determinado por uma pesquisa exata, um trabalho metódico, 

levando em conta, sobretudo, soluções técnicas, função determinada, estética 

e econômica. Um bom projeto conserva uma realidade donde é necessário 

que o trabalho na Hochschule (escola) tenha contato com a sociologia, com a 

cultura de nossa época e com disciplinas que se relacionem com a estrutura 

de nossa sociedade (WOLLNER, 2002, p. 38). 

 

Nota-se que a preocupação desses agentes mais críticos era a de solucionar problemas 

da sociedade e não a de, exclusivamente, gerar renda e enriquecer as indústrias. No entanto, o 

design que foi desenvolvido no Brasil priorizou, majoritariamente, a questão econômica, 

reproduzindo objetos que tiveram êxito nos países da Europa, por exemplo. Bonsiepe (2012), 

a partir de seus estudos sobre as diferenças políticas e econômicas entre o Centro e a Periferia, 

deixa claro que o problema a ser enfrentado por esse profissional e também pela sociedade é 

muito maior do que os prejuízos econômicos. Ele estende-se para as práticas desenfreadas de 

consumo, que ocorrem em diferentes escalas, a depender da situação econômica dos países 

(desenvolvidos ou economicamente mais pobres).   

O design praticado nos países industrializados apresentou problemas de ordem 

projetual, no sentido de ser criado a fim de acelerar a produção e favorecer o consumismo, 

fornecendo produtos com aparências que seduzem o consumidor. No Brasil e em outros 

países periféricos existem, entretanto, outras preocupações agregadas às já abordadas. Elas 

estão relacionadas, como ditas anteriormente, ao colonialismo e suas preocupantes 

consequências culturais, sociais, ambientais e econômicas. 

Maldonado (2012), ao analisar as atividades contemporâneas do designer, entende que 

as necessidades da sociedade são irrelevantes diante do utilitarismo praticado por ele, isto é, o 

designer “não projeta para os outros, mas apenas para si mesmo” e “sob critérios utilitários” 

(MALDONADO, 2012, p. 188). Maldonado (2012) questiona em que medida esse 

profissional mostrou-se incapaz de fazer uma análise crítica sobre sua responsabilidade social 
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no que se refere à disseminação do consumo e à exploração predatória de recursos da 

natureza. 

Vale lembrar que o pós-fordismo, que ocorreu por volta da década de 1970, forneceu 

subsídios para sofisticar o processo de produção que, até hoje, permanecem nas organizações. 

Essa nova maneira de organizar o trabalho, orientada para o crescimento e expansão, levou 

também à maior exploração dos recursos naturais. Conforme argumentado, o sistema rígido 

da produção em massa sofreu mudanças profundas, mas o consumo continuou sendo 

estimulado pelos novos planejadores que, segundo Kumar (1997) pertencem a uma “nova 

classe de serviço baseada na mídia, nas universidades e nas indústrias da tecnologia da 

informação” (KUMAR, 1997, p. 66). 

Esses planejadores, que abrangem também os designers, são aqueles trabalhadores que 

apresentam habilidades em transmitir ideias e que promovem o design na sociedade de 

consumo. A história que envolve ambos, design e designer, mantém uma relação estreita com 

a era da industrialização, com o capital e com a “criação da riqueza industrial” (FORTY, 

2007, p.11). Isso, como dito, teve início do século XVIII, com o advento da Revolução 

Industrial, até a presente época (MORAES, 1997; BONSIEPE, 1997; FORTY, 2007). 

Cabe considerar o quanto é inegável a função social do design na história da produção 

de mercadorias, uma vez que o consumo, como prática relacionada à satisfação e ao prazer, 

envolve aspectos subjetivos que vão muito além da exploração de matérias primas e da 

produção de bens. Reconhecendo a relevância do design, o mercado percebeu que a partir de 

suas intervenções houve um aquecimento da economia. Esse ciclo, a fim de ser mantido, tem 

por demanda um sistema de produção composto por um conjunto de trabalhadores 

constituídos para conceber e produzir mercadorias diversificadas que atraiam a atenção dos 

consumidores. Para Papanek, “apesar de uma situação econômica que ameaça, os designers 

devem contribuir para as reais necessidades humanas e sociais. Isto exigirá grandes sacrifícios 

e um trabalho muito mais inovador” (PAPANEK, 1971, p. 38, tradução nossa). Isso nos leva a 

questionar para onde esse projeto exploratório poderá nos levar enquanto coletividade que 

depende da natureza para sobreviver. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final deste estudo, cabe destacar que o designer, assim como outros tipos de 

trabalhadores, está inserido em um sistema capitalista que absorve sua criação, visando lucros, 

para a manutenção desse sistema. Uma das características do capitalismo é a “exigência da 

acumulação ilimitada do capital por meios formalmente pacíficos” (BOLTANSKI; 
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CHIAPELLO, 2009, p. 35), com a finalidade exclusiva de aumentá-lo. Essa dinâmica de 

superação e apresentação continuada de novidades é o que confere ao capitalismo a força de 

perpetuação. A inquietação que advém dessa prática de acúmulo incessante é sua inevitável 

instabilidade e alargamento de riscos.  

Com o intuito de minimizar os riscos, o sistema constitui e qualifica trabalhadores para 

que produzam o que for necessário, a fim de perpetuarem os ciclos produtivos e propiciarem o 

desenvolvimento tecnológico e econômico. Sendo assim, o designer é convocado a manter 

essa lógica produtiva, estabelecendo uma relação de dependência com o sistema. Portanto, 

seria um desafio ao designer distanciar-se da produção capitalista predatória, uma vez que o 

trabalho desse profissional está direcionado a um público específico e que demanda produtos 

específicos para sobrevivência, seja ela física ou simbólica. Nessa lógica, tanto a sociedade de 

consumo, que almeja o novo, quanto o investidor, que almeja o lucro têm interesses no 

resultado do projeto que o designer irá apresentar. Os resultados positivos são o impulso que o 

designer necessita para se perpetuar como profissional no sistema econômico capitalista. 

Visto sob a perspectiva do consumismo e do lucro, o trabalho do designer, tanto o 

designer de produtos como o designer gráfico, volta-se para a produção de bens que aumente 

a lucratividade das indústrias, sendo corresponsável pelas demandas de recursos naturais e 

humanos para o fabrico de sua criação. É importante ressaltar que o designer considera, em 

seus projetos, requisitos funcionais, estéticos, simbólicos, técnicos, ergonômicos e 

econômicos primordialmente, em detrimento dos requisitos ambientais, sociais e ecológicos 

deixados, comumente, em um segundo plano. Isto talvez possa ser explicado ao analisarem-se 

com maior profundidade os cursos preparatórios desses profissionais, tendo como base para a 

análise, os exemplos possíveis oferecidos pela Escola Bauhaus e a de Ulm que, como dito, 

foram criadas em épocas distintas. Ambas davam prioridade à formação do designer voltada 

para o social, considerando o design como um meio de solucionar problemas apresentados 

pela sociedade. 

Os teóricos mencionados no presente trabalho, como Bonsiepe, Maldonado, Wollner, 

Baudrillard e Papanek, abordam a interação do design com as questões problemáticas que 

afetam o mundo, o que proporciona um entendimento sobre as possibilidades que o design 

pode oferecer frente aos problemas das sociedades. Assim, sua ação profissional pode servir 

para melhorar as condições de vida humana e ambiental. Entretanto, diante das questões 

sociais e ambientais, nota-se que o trabalho do designer ainda está aquém do que é preciso ser 

realizado para transformar essa condição social e ambiental. O que se percebe é que ele ainda 

corrobora com o status quo da produção de bens visando majoritariamente à lucratividade. 
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De acordo com as reinvenções das quais o capitalismo é capaz, mesmo que o design 

promova condições que favoreçam o social e que apresente projetos alternativos a fim de 

minimizar a utilização de recursos naturais, ele poderá ser absorvido pelo sistema. E isso pode 

ser dar por diferentes vias, como a que poderá transformar seus projetos ambientalmente 

planejados em algo novo, inovador, competitivo e, principalmente lucrativo. A resistência do 

design, traduzida em projetos alternativos, talvez seja insuficiente frente a esse sistema 

capitalista fortalecido e contínuo.  

É nesse sentido que consideramos o quanto essa profissão, que historicamente 

manteve-se amplamente aliada da produção industrial predatória, carece de uma análise 

crítica sobre as questões e impasses presentes na relação entre o homem e a natureza. Isso não 

envolve uma tarefa fácil, uma vez que seu principal objetivo consiste em atender às demandas 

apresentadas pelos consumidores e pelas indústrias. Entretanto, cabe começar a andar nessa 

direção, valendo-se inclusive da habilidade criadora que caracteriza esses profissionais. 

Ao final deste estudo consideramos que, sem querer esgotar o problema, mas apenas 

levantar alternativas para o problema aqui analisado, configura-se para esse profissional e 

seus parceiros publicitários um desafio urgente e incontornável para o momento histórico em 

que vivemos: o de aproximar-se de uma postura mais sustentável que tome em consideração 

os limites da natureza, sua temporalidade e suas necessidades de reposição. Com essa 

abertura, seria possível aumentar o alcance de suas ações, visando criar soluções sustentáveis 

para os produtos que de fato tragam melhorias das condições sociais e ambientais de nosso 

planeta. Acreditamos que o design e o designer ainda careçam de estudos que coloquem essa 

área mais próxima dos problemas ambientais e, certamente, tais profissionais têm muito a 

colaborar na criação de produtos, usos e estilos de vida que sejam mais sustentáveis.  
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