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2
DESIGN E CULTURA DE MASSA

O que irá acontecer à cultura nacional em um mundo caracte-
rizado pela internacionalização, convergência e globalização? O 
mundo da Internet, o qual substituiu hierarquias no conhecimento 
de lugares, está fazendo com que seja inevitável pensar sobre isso. 
Qual o futuro do design?

O futuro do design é dependente de uma contínua reavaliação 
do passado, dos futuros designers e do desenvolvimento da cultura 
e da sociedade como um todo. As necessidades dos jovens designers 
é que irão moldar o futuro, por meio do conhecimento do passado 
(seus sucessos e falhas), da história e de suas análises (ou seja, o 
mapa do conhecimento do passado) e, ainda, da análise perceptiva 
do presente e seus fenômenos.

A ideia de cultura, segundo Heskett (2008), diz respeito aos valo-
res compartilhados em uma comunidade, o que, dessa forma, pode 
ser entendido como o modo de vida característico dos grupos sociais, 
o qual é assimilado e expressado por meio de vários elementos, tais 
como valores, comunicações, organizações e artefatos. Na verdade, 
esse conceito engloba o dia a dia dos indivíduos, estando, assim, 
intrinsecamente ligado ao papel do design no cotidiano das pessoas.

Designers não trabalham sozinhos, eles precisam de ordens, 
comissões, críticas e de quem os compreenda. A funcionalidade e 
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todos os fatores de pano de fundo são condições necessárias para o 
sucesso, em parte individual, de um designer.

O futuro do design requer cooperação, envolvendo educação em 
design, organização em design, designers, pesquisadores, críticos, 
a imprensa, a comunidade empresarial e a pública. Também como 
pano de fundo estão o Estado e a sociedade.

Design e designers são, e têm sido por muitos anos, um sine 
qua non do sistema comercial moderno. Pensando as atividades de 
produção e consumo, quais necessidades e desejos as pessoas (cons-
cientemente ou não) vão encontrar por meio de imagens, materiais 
e artefatos que entram no mercado e ajudam a definir quem somos 
nós? Nas interfaces da cultura com o design, a relação é significante 
em ambos os níveis, seja “alto”, seja “popular”. Se a cultura do 
consumo torna o design necessário, o progresso tecnológico o torna 
possível. Assim, o design carrega uma mensagem tecnológica den-
tro de um contexto sociocultural.

Na primeira metade do século XX, o termo “design” pode ser 
entendido inicialmente como sinônimo de design “moderno”, em-
bora suas características variem de acordo com qual “moderni-
dade” está em questão, e em certas instâncias “moderno” pode, 
inclusive, ser expresso pela adoção de um estilo histórico.

A última metade do século XX apresentou um quadro mais 
complexo, caracterizado pelo tema guarda-chuva “pós-modernis-
mo”, usado como um “vale-tudo” para descrever a cultura pluralís-
tica que surgiu naqueles anos. Dentro da pós-modernidade, discu-
tivelmente, o design tinha até um papel mais integrado. Entretanto, 
até mesmo com a pós-modernidade, um dos níveis de conceito 
sobre “design” e “modernidade” continuou a estar ligado, e isto 
lembrava quão difícil seria desligar um termo do outro.

Agora é muito mais fácil entender que design não tinha – e con-
tinua a não ter – nenhuma definição fixa de limites ou um ideal a ser 
seguido. As transformações conceituais são constantes, refletindo 
um cenário de práticas influenciado pelas mudanças nas ideolo-
gias e nos discursos, o qual foi afetado por seus parâmetros. Se um 
discurso de design pode ser desenvolvido, é preciso ser um no qual 
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possa ser reconhecido o alto nível de relativismo, pragmatismo e 
contextualização que tem determinado o conceito passado e que irá, 
sem dúvida, continuar a afetar seu futuro. O design irá continuar a 
ser influenciado pelo consumo, pelo sistema de moda, por identi-
dades de todos os tipos e pela produção, seja industrial ou de bases 
artesanais, assim como continuará sendo sustentado por ideologias 
e discursos fora de seu controle. Isto é um movimento contínuo, 
embora seu futuro seja – como tudo mais – significativamente in-
fluenciado pelo passado.

A ideia de coisas e imagens impregnadas de características es-
téticas e funcionais enquanto significado de atração e encontro 
com as necessidades dos consumidores e usuários tem uma longa 
história, e isso se encontra intimamente ligado ao desenvolvimento 
do que tem sido chamado de sociedade “moderna”.

Sem dúvida, a ideia de modernidade existia antes dos arquitetos 
e designers criarem uma correlação visual/material no início do sé-
culo XX. Havia, entretanto, vários sinais da mão humana no olhar 
da cidade – fosse Londres, Paris, Viena ou Nova Iorque – no final 
do século XIX. Tecnologia e design trabalharam lado a lado para 
facilitar a transformação desse impacto visual e material na cons-
trução do ambiente urbano, o qual, por outro lado, teve um efeito 
transformador além do esperado.

Mais significante foi o surgimento de um conceito de design 
definido pelos papéis em formação na modernidade. Esses novos e 
espetaculares “displays” eram criados por um novo “artista”, cria-
dor de vitrines, cujo trabalho era dar vida a um foco visual dramá-
tico, uma armação para os numerosos flanêurs que presenciavam a 
transformação nas ruas da cidade. O papel da publicidade pública 
nessa forma de vitrines determinou o que mais tarde passou a ser 
chamado de “design para a indústria”, e os artistas das vitrines das 
lojas do século XIX podiam ser vistos como antecessores dos cria-
tivos artistas do período entre guerras, conhecidos como designers 
industriais, que foram quem transformou a aparência das coisas.

Nesses anos de formação, os sinais em questão continuavam a 
incluir as tradicionais artes decorativas, as quais continham uma 
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segurança da familiaridade e eram, dessa forma, livres de riscos para 
consumidores que estavam incertos sobre seus gostos. Como a impor-
tância dos modismos e da modernidade começou a aumentar sobre o 
papel da tradição, a cultura material começou a refletir esse fato. Isso 
foi mais aparente, em um primeiro momento, no mundo das duas 
dimensões das promoções comerciais, que abrangiam anúncios, 
revistas e embalagens criadas para os produtos. O desenvolvimento 
de um sistema de informação visual e mediação envolvendo bens de 
consumo tornou os consumidores atentos para o que estava disponí-
vel para eles e ajudou a plantar em suas mentes uma imagem idea-
lizada em que suas aspirações podiam ser baseadas. O crescimento 
da propaganda moderna e da moderna revista de comunicação de 
massa, destinada em primeira instância para as mulheres, serviu 
para criar novos níveis de desejo e acelerou o crescimento da cultura 
de consumo, a qual estava impregnada da ideia de modernidade.

O significado de “valor agregado” representou um primeiro 
estágio no processo que se concluiu nos anos entre guerras como 
design industrial, em que a manufatura finalmente percebeu que 
o impacto visual dos bens de consumo tornava-os competitivos de 
uma forma que os anúncios, as embalagens e as vitrines das lojas 
não conseguiam.

Resumindo, nos primeiros anos do século XX, o mundo co-
mercial estava preocupado em estimular e retribuir o desejo do 
consumidor desenvolvendo estratégias de marketing associadas a 
uma nova tecnologia orientada para um conceito de modernidade, 
traduzindo assim o fenômeno de novos consumidores usando cul-
tura material como forma de definir e comunicar suas identidades 
e aspirações por meio da disponibilidade de mais e mais bens de 
consumo, imagens e serviços no mercado. Criou-se, assim, um 
cenário de fundo necessário para o surgimento de um conceito de 
design moderno – ainda que não denominado dessa forma e ape-
nas definido por uma extensão significante de seu papel dentro do 
consumo conspícuo e das exigências socioculturais do mercado –, 
o qual era caracterizado por suas possibilidades únicas na interface 
entre consumo e produção.
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E assim, nos anos entre as duas guerras mundiais, a Moderni-
dade era um conceito sem limites. Apontava para uma extensão 
onde as pessoas podiam imaginar o futuro e trazer essa visão para o 
presente. Isso era frequentemente experienciado como um conceito 
aspiracional, algo que prometia um nível de “valor agregado” na 
vida das pessoas que ia além da “necessidade” para o mundo do 
“desejo”.

Talvez as características-chave da Modernidade, o modo como 
foi apresentada aos consumidores do mundo industrializado, foram 
suas ambivalências e contradições. Inevitavelmente, os designers, 
pagos para serem imaginativos e visualmente inovadores, tinham 
uma parte-chave nesse processo de desenvolvimento de vários mo-
delos de modernidade, e assegurando isso, sendo constantemente 
renováveis e renovados.

Durante os anos entre guerras, a cultura visual e material proje-
tada para o consumo, abraçando, assim, a modernidade, tornou-se 
um dos principais meios através do qual a maioria dos habitantes 
do mundo industrializado adquiria sua identidade e posicionava-se 
na sociedade. E foi com a intensificação e a expansão desse processo 
que os designers acharam-se não mais ao longo das margens, mas 
no epicentro da moderna cultura de consumo.

Enquanto um processo intrínseco de massificação da manufatura, 
assim como um fenômeno que comunicava valores socioculturais, 
o design, entendido como o divisor da tecnologia e da cultura, era 
embutido igualmente e firmemente no mundo do consumo e da 
produção. De fato, isso era uma das forças determinantes que aju-
davam a conectar-se a esses dois mundos e, ao mesmo tempo, fazer 
uma conexão entre eles.

Para entender o papel do design no contexto sociocultural do 
consumo, é também importante apreciar sua posição dentro da his-
tória das mudanças tecnológicas, assim como o que ele afeta e pelo 
que é afetado na manufatura e no mundo dos materiais. Na virada 
do século XIX para o século XX, as inovações tecnológicas e os no-
vos materiais desafiavam e excitavam a imaginação dos designers, 
assim como constituíam-se em uma nova área de cultura material.
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O advento da cultura do consumo de massa também requereu 
que novas tarefas fossem empreendidas pelos designers, que tinham 
uma única perspectiva no mercado. Como resultado, o design emer-
giu como uma nova atividade, ou melhor, como uma nova combi-
nação de atividades. Em resposta às transformações sociais que a 
industrialização trouxe consigo e à segurança para a cultura mate-
rial carregar novos significados socioculturais, o design combinava 
um novo cenário de atividades, as quais cruzavam a divisa produ-
ção/consumo. Por conseguinte, isso foi colocado para representar a 
noção de “modernidade” e como isto relacionou ambas as arenas.

A distinção entre invenção e design era bastante clara. Enquanto 
o papel dos inventores era criar novas aplicações para as tecnologias 
disponíveis, o designer atuava como a interface entre essas aplica-
ções, a indústria manufatureira e os consumidores. E, ao longo do 
século XX, essa descoberta de novos materiais e inovações em pro-
dução tecnológicas constantemente desafiou designers a encontrar 
formas e significados para tal descoberta.

O trajeto tecnológico e econômico para a frente era necessaria-
mente mediado pela aceitação do consumidor, mas as agressivas 
técnicas de vendas empregando propaganda e design eram arejadas 
como um significado de “desejo” criativo e que aumentava o apelo 
moderno dos materiais em questão. O design atuava como uma 
importante ponte entre a tecnologia e a cultura, antecipando a de-
manda de consumo e fazendo novas tecnologias e materiais, ambos 
disponíveis e desejáveis no mercado de massa.

O impacto cultural de novos materiais, auxiliado pelo design, 
foi uma contribuição altamente significativa para a modernização 
da vida de um grande número de pessoas nos anos entre guerras. 
Ambos, a materialidade do novo modo de vida e a maneira como 
esses novos produtos “avulsos” eram “catapultados” na vida co-
tidiana, aparentemente intocados pela mão humana, proveram 
consumidores com um novo jogo de experiências determinado pela 
cultura em lugar de pela natureza, o que levava a humanidade um 
passo mais distante do mundo que tinha se tornado inabitado de-
pois que a industrialização mudou as coisas para sempre.
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Como parte de um quadro que vinha se desenvolvendo desde 
o ano 1914, pode-se notar o surgimento de uma nova “raça” de 
visualidade treinada, ou ao menos visualmente atenta: indivíduos 
que podiam prover de opções estéticas, baseadas nas quais os con-
sumidores podiam fazer suas decisões de escolha. Com o cresci-
mento acelerado do consumo, que foi trazido pela possibilidade de 
“conspicuidade” para um setor expandido da sociedade, e com as 
indústrias de produção em massa tendo reorganizado suas opera-
ções, assim como seus produtos, imagens e serviços ao gosto reque-
rido pelo mercado de massa, tornou-se praticamente imperativa 
a necessidade de clarificar a natureza do processo de design e o 
trabalho dos indivíduos envolvidos.

Se o design era para ser a força harmonizadora entre a socieda-
de que queria expressar-se por meio do gosto e a tecnologia que 
aspirava ultimar racionalidade e eficiência, isto precisava educar 
a criatividade individual de quem podia entender os dois lados da 
equação. 

Por volta de 1914, o design lembrava uma atividade muito di-
versa e indefinida. De fato, não era uma atividade isolada, mas con-
sistida de um número de práticas com diferentes filosofias e trato 
profissional, em sintonia com o trabalho dos operários fabris, en-
genheiros, decoradores, artistas, arquitetos e publicitários. Apenas 
retrospectivamente uma linha única pode ser traçada através dessas 
práticas variadas, cujos praticantes, naquele tempo, ignoravam a 
existência uns dos outros. Entretanto, eram sinais de um conflito 
emergente entre aqueles que se autodenominavam “operadores” 
dentro do sistema comercial e aqueles (na maioria arquitetos) que 
tinham um ponto de vista mais idealista sobre seu envolvimento 
com a criação da cultura material. Mas ambos os grupos viam suas 
participações na elaboração estética dos objetos cotidianos e suas 
imagens. Nos anos entre guerras, as duas abordagens estavam aber-
tas uma à outra. Sob o manto do progresso, arquitetos e outros 
abraçaram a face comercial da cultura material.

Antes de 1914, a atividade de design – mesmo que não fosse as-
sim denominada – estava firmemente estabelecida, e seus aspectos 
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fundamentais eram as indústrias manufatureiras e os contextos co-
merciais, ou seja, criação/desenvolvimento de bens de consumo e 
suas respectivas imagens. Entretanto, enquanto um indivíduo com 
uma ocupação especificamente definida, o conceito de designer 
ainda não existia.

O link entre a social democracia e o design relembra uma cons-
tante articulação dentro de um quadro de princípios do design mo-
derno que emergiram em várias nações, entre elas a Alemanha, a 
França, a Holanda e a Escandinávia, nos anos entre guerras. Explí-
cita e implicitamente, ambos eram considerados como sendo inter-
dependentes. Essa crença de que o design estava ligado à ideologia 
da social democracia explica a hostilidade que era frequentemente 
expressada pelos escritos modernistas, e isso fazia ter sentido o forte 
comprometimento manifestado em todos aqueles países para com 
a moradia social; o conceito de mínimo espaço e seu mobiliário, 
e o significado da estandardização em fazer mais barato e objetos 
funcionais para todos. Como se isso fosse um elemento intrínseco à 
campanha modernista para uma sociedade igualitária com acesso a 
moradia e bens de consumo. Assim como foram ligadas às mudan-
ças sociais e políticas, as qualidades do racionalismo e do idealismo 
que sustentavam o modernismo eram especialmente aparentes na 
educação dos designers.

Nos anos 1930, a aparência da arquitetura e do design moderno 
era limitada a uma audiência que apreciava essa mensagem subli-
minar. A encarnação da moradia social podia ser vista como um 
estilo que foi imposto por uma classe sobre a outra. Em termos 
gerais, isso tinha limitado o apelo de mercado, especialmente no 
contexto doméstico.

Era evidente, por volta de 1914, uma sofisticada compreensão 
da forma como a cultura material projetada podia ser manipulada 
e usada por grupos, instituições e nações, de modo a forjar identi-
dades e comunicá-la a um grande número de pessoas. Grupos de 
interesse de todos os tamanhos, concentrados em persuadir outros 
de seu status e autoridade, começaram a usar artefatos projetados e 
imagens como uma forma de se expressar e tentando persuadir ou-
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tros a acreditar no que eles acreditavam ser seu econômico, político, 
tecnológico ou cultural preeminente.

Em nenhuma parte esse processo foi mais aparente nesse período 
do que nas nações emergentes, que usaram o design como um sig-
nificado de formação, expressão e promoção de suas identidades 
individuais para si mesmas e para o mundo. As estratégias empre-
gadas para ligar cultura material com identidade nacional eram es-
sencialmente duplas. Elas envolviam um olhar para as tradições da 
produção artesanal vestida com as luzes das preocupações atuais, 
ou saltando com fé dentro do futuro e desenvolvendo um programa 
“arte dentro da indústria”, o qual propunha novas formas e moder-
nas identidades apropriadas à idade da máquina. Inevitavelmente, 
as duas estratégias frequentemente se sobrepunham, e a distância 
entre elas se tornava nitidamente obscurecida.

A aliança entre design e programas nacionais de reforma e com-
petição internacional foi largamente observada durante o século 
XX. A manipulação ideológica da cultura material e dos espaços 
projetados e caracterizados nas numerosas exibições ocorreu em 
todo o mundo industrializado durante os séculos XIX e XX. O 
design representou um papel significativo, notadamente pela pre-
sença de objetos de arte decorativos, produtos da nova indústria e 
realizações da engenharia nas áreas de nova tecnologia.

A virada do século XIX para o século XX presenciou trans-
formações no mundo material como nunca tinham sido vistas até 
então. Foi nessa época que nasceu o que hoje se entende por “Idade 
Moderna”. A vida das pessoas, e não apenas daquelas que viviam 
no mundo industrializado, mudou de modo irrevogável. O advento 
do transporte de massa, da comunicação de massa e da produção 
em massa de bens de consumo alterou as coisas para sempre. A 
força dominante atrás dessas mudanças foi a tecnologia, aparen-
temente racional, progressiva, mas sobretudo impossível de ser 
detida. Várias pessoas tinham fé de que esse seria o caminho a ser 
seguido. Para quem acreditava, ia ser um caminho repleto de pro-
gresso material, igualdade social e eficiência racional na resolução 
dos problemas cotidianos.
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De várias maneiras, a Primeira Guerra Mundial foi um divisor de 
águas na evolução do design moderno. Por volta de 1914, o Art Nou-
veau já não era um movimento de design e havia se transformado em 
um estilo da moda. Havia, entretanto, outra abordagem em design, 
baseada no pensamento do Arts and Crafts, com uma nova simplici-
dade e atitude racional, que tinha por ponto de partida os materiais 
empregados e suas características surgidas depois da Primeira Guerra 
Mundial, ponto este conhecido como Funcionalismo. Os anos pós 
1918 viram essa abordagem tornar-se a base da racionalidade para 
uma arquitetura e um design radicais, os quais, até a Segunda Guerra 
Mundial, tiveram grande impacto internacional. Duas faces do 
Modernismo emergente, uma extremamente progressista e ou-
tra mais orientada historicamente e conservadora por natureza.

Por volta de 1914, era evidente que a cultura material projetada 
era importante na formação e comunicação de um grande número 
de identidades nacionais, especialmente na Europa. Isso tinha um 
significado importante, pois governos e corporações podiam de-
finir seus cidadãos e seus consumidores, que podiam definir a si 
mesmos. A identificação nacional nessa época adquiriu novo sig-
nificado: o de expressar-se nas modernas, urbanizadas e altamente 
tecnológicas sociedades.

A mass media do entre guerras – a impressa, o cinema e o rádio – 
tinha o poder de padronizar, homogeneizar e transformar ideo-
logias populares, assim como de explorá-las para seus propósitos 
de propaganda deliberada pelos interesses privados e estatais. Por 
meio da produção industrial em massa e de outras formas de repro-
dução (fotografia, por exemplo), projetar imagens e objetos tinha se 
constituído em um componente importante da mass media, capaz 
de representar o mesmo significado das formas que o acompanha-
vam. De fato, por meio dessas múltiplas manifestações – enquanto 
representações, imagens, artefatos, espaços e ambientes –, o design 
era mais eficiente do que outros aspectos da mass media, comuni-
cando valores e ideias de um modo persuasivo.

No final dos anos 1930, o design tinha se tornado uma ferramenta 
disponível para ser usada tanto pela iniciativa privada como pelas 
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nações para persuadir outros tantos a consumirem seus produtos ou 
reconhecer sua autoridade. Como uma forma de propaganda tanto 
econômica como política, isso tinha um potencial enorme. Era ca-
paz de transmitir valores que encorajavam consumidores a comprar 
produtos e imagens como uma forma de formação de identidade. 
O mesmo poder de persuasão e as ofertas de identidade podiam ser 
usados por regimes políticos para encorajar a lealdade nacional. Dois 
países que usaram efetivamente o design para representar a si mes-
mos como nação foram os Estados fascistas da Alemanha e da Itália. 
Ao contrário do rádio e de outras formas de mass media, o design po-
dia trabalhar em várias camadas, tais como os significados das como-
didades e imagens, já codificados pelos designers, ou ainda podia ser 
representado por outros designers dentro do contexto de código du-
plo de uma exibição, de uma vitrine, de uma folha impressa ou de uma 
campanha publicitária. Durante os anos entre guerras, várias nações 
e corporações tinham começado a depender do design para seus fins 
comerciais ou ideológicos, e eram completamente atentas a esse po-
tencial tanto de persuasão como de preencher necessidades e desejos.

Figura 3 – Como exemplo, vale a pena lembrar o papel desempenhado pelos designers 
americanos, principalmente Raymond Lowey, dentro do New Deal, e, ainda, Hitler e a 
criação do Volkswagen.
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O Art Deco promoveu uma noção elitista de luxo e uma ideia de 
qualidade derivada de habilidades artesanais e do uso de materiais 
caros, assim como o Art Nouveau, mas foi gradativamente trans-
formado em um estilo popular, sendo que, por volta de 1930, tinha 
penetrado no ambiente de massa de uma forma sem precedentes, de 
seu início nos luxuosos transatlânticos franceses até chegar a ador-
nos de fachadas de fábricas e cinemas, tornando-se um estilo popu-
lar em todo o mundo, com seus objetos plásticos de produção em 
massa, de aparelhos de jantar a louça para piquenique. Começou a 
vida como um fenômeno exclusivo e, ironicamente, após a Segunda 
Guerra Mundial, tornou-se um estilo popular da idade moderna.

O mesmo já não aconteceu com a outra face do Modernismo, 
a face que se manifestava o mínimo em um estilo visual. Os países 
escandinavos, por exemplo, todos com fortes tradições folclóricas 
e/ou artesanais, nesse momento encontraram uma forma nova para 
os objetos decorativos – cerâmica, vidro, mobiliário, entre outros –, 
pelos quais eram bem conhecidos no mercado internacional. Em 
adição a essa ambição, entretanto, estava um forte comprometi-
mento com a ideia de igualdade social por meio do design moderno 
aliado à produção industrial em massa, que poderia prover a opor-
tunidade para todos melhorarem suas condições materiais de vida.

Neste momento, o design do século XX estava preocupado com 
a reputação reacionária do Modernismo, e assim foram permitidas 
adições decorativas e a incorporação do tradicional, materiais fami-
liares, em lugar de sua marca mais rígida que influenciou e continua 
influenciando nossa vida cotidiana.

A metáfora predominante para o design moderno na primeira 
metade do século XX era, sem dúvida nenhuma, a máquina. Per-
cebida como um poderoso e perpetuador símbolo do progresso, da 
democracia e do controle sobre o mundo natural, a máquina esti-
mulava a imaginação de vários arquitetos e designers que viviam 
em países industrializados e respondiam ao chamado urgente de 
renovar constantemente o ambiente. Isso foi mais aparente nas três 
primeiras décadas do século XX. Dentro do clima de mudanças cul-
turais, políticas, econômicas e tecnológicas estavam também a ideia 
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e o fato de que a mecanização inspirava o trabalho experimental de 
uma forma sem precedentes.

Ao final da Primeira Guerra Mundial, os países europeus envol-
vidos no conflito estavam empenhados em criar um novo mundo 
democrático no qual o desenvolvimento material tinha papel vital. 
Vários arquitetos e designers viram uma oportunidade de aplicar 
seus dotes visuais e intelectuais ao gosto da criação de um novo 
modo de vida para a massa populacional. Ao final, eles combinavam 
as inovações fazendo-as possíveis para a produção em massa – como 
o pioneirismo norte-americano na indústria automobilística – com 
as inovações estilísticas que arquitetos e designers progressistas 
vinham fazendo desde o início do século baseados nos princípios da 
abstração e da simplificação geométrica. Pela primeira vez essas for-
ças estavam adicionadas em uma poderosa fórmula para um novo 
movimento em design, um movimento essencialmente idealístico 
por natureza e baseado na necessidade de mudança e renovação.

Essas abordagens em design moveram-se da arquitetura para as 
artes aplicadas – mobiliário, cerâmica, vidro e trabalhos em metal e 
têxteis – e eventualmente para o desenho industrial, e ao final dos 
anos 1920, o Modernismo tinha se tornado um ideal internacional, 
representado em numerosos eventos. Inevitavelmente, o idealismo 
do movimento significava que o esforço individual dos protagonis-
tas falhou em atingir a massa de modo significativo. Entretanto, 
sua influência foi sentida de várias maneiras tangíveis, como, por 
exemplo, na presença de ferro tubular em mobiliário escolar e hos-
pitalar em todo o mundo. A influência do Modernismo foi mais 
importante em um nível teórico, onde dominava em revistas inter-
nacionais e coleções de museus.

Embora a maioria dos esforços pioneiros estivesse na Europa, 
os Estados Unidos não estavam imunes aos efeitos do que se tor-
nou conhecido como Movimento Moderno na arquitetura e no 
design. Esse país também foi a pátria do movimento mais comer-
cialmente orientado em design que houve, com impacto interna-
cional nos anos pós-guerra. Enquanto os europeus limitavam-se 
principalmente à arquitetura e às artes aplicadas, os “desenhistas 
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industriais” americanos repaginaram drasticamente o mundo dos 
refrigeradores, das caixas registradoras, das máquinas fotográficas 
e, por último, mas não menos importante, dos automóveis. Com 
experiência em propaganda e vitrines, esses designers não estavam 
ideologicamente direcionados como os europeus. Sua missão era a 
modernização do ambiente popular.

Em 1939, ano da Feira Mundial em Nova Iorque, a máquina 
moderna dominava a vida tanto nas fábricas como no trabalho do-
méstico, possibilitando a todos acreditar que poderiam participar 
do futuro. Os designers tiveram um papel fundamental na concre-
tização dessa possibilidade.

Até a Segunda Guerra Mundial, o design do movimento moderno, 
nas suas mais variadas formas de manifestação, estava formado e 
sua influência era sentida internacionalmente tanto em níveis reais 
como ideológicos. Essa credibilidade foi plenamente articulada, e 
seus pioneiros, reconhecidos. Depois de 1945, os designers tinham 
uma tradição moderna para trabalhar com ou contra, e líderes para 
serem seguidos ou rejeitados.

O mais sofisticado caminho para o progresso do design no pós-
guerra na Europa foi a questão das identidades nacionais. Várias das 
nações que precisavam se reconstruir após a Segunda Guerra Mun-
dial queriam projetar uma nova imagem de si mesmas no mercado 
internacional, e o design configurou-se com um caminho através do 
qual isso poderia ser feito, pois, de acordo com Heskett (idem), “ob-
jetos e ambientes podem ser usados pelas pessoas para formar uma 
ideia de quem elas são e para expressar sua noção de identidade”.

Na Europa, isso foi mais visível na Escandinávia, na Itália, na 
Alemanha e na Grã-Bretanha. Os Estados Unidos e o Japão tam-
bém utilizaram o design moderno para ilustrar o progresso de suas 
economias e culturas, e posteriormente os países que foram liber-
tados com a desintegração do império soviético no final da década 
de 1980.

Os Estados Unidos foram representados pelos objetos aerodi-
nâmicos, os quais foram exportados para vários países em todo o 
mundo. Em resposta, vários países europeus reformularam suas 
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próprias tradições, cada qual a seu modo. Na Escandinávia, por 
exemplo, a tradição artesanal foi reformulada sob a luz dos pré-
requisitos da modernidade como um significado de sua própria 
identidade. Todos os países em questão procuraram promover suas 
próprias imagens de good design nesse período, e várias estratégias 
diferentes foram adotadas para tornar isso possível.

No sonho da modernidade pós 1945, o conceito de design co-
meçou a ser ligado com o de “modernidade” traduzido no design 
norte-americano do pós-guerra. Isso se explica mediante uma 
“americanização” da Europa no final dos anos 1950, presente na 
democratização da expressão de “gosto”, nas pessoas que desejam 
melhorar sua condição material/social, em uma nova identidade 
nacional, no materialismo e no consumo de massa e, ainda, nos 
filmes, na TV, nos seriados e na propaganda.

Assim como nos anos pré-guerra, também depois de 1945 o de-
sign continuou a carregar consigo o potencial de representar as na-
ções e seus desejos de projetar suas identidades no mundo como um 
todo. Exemplo disso é a influência da Bauhaus somada ao modelo 
americano de produção em massa. O resultado foi um casamento 
de sucesso do cultural e do comercial que produziu fortes identida-
des para os produtos.

O consumo da moderna cultura material tornou-se o significado 
primário da formação de identidade e uma manifestação de aspira-
ção social para a maioria das pessoas no oeste industrializado nos 
anos 1950 e 1960. E, mais importante: para os novos consumidores 
em particular, a ênfase estava no consumo do moderno (produtos e 
imagens). 

Os consumidores eram gradativamente introduzidos não mera-
mente ao design moderno, e sim ao conceito, mais particularmente de 
“good design”. O visual e material equivalente que eles eram enco-
rajados a usar quando comprassem, em outras palavras, “bom gos-
to”. Em um nível, esse espírito de reforma do design, forte desde 
meados do século XIX, pode ser visto como uma resposta ao rápido 
crescimento do consumo que envolvia “não educados” setores da 
população. O receio de ser infectado pelo “kitsch” ou pelo “mau de-
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sign”, associado com um descontrolado mercado que estava atento 
a uma sociedade ordenada, era experienciado internacionalmente.

A necessidade de uma face “supercultural” do design nos anos 
pós-guerra está relacionada ao desejo de uma parte da classe média, 
interessada em distinguir-se, por meio do exercício do “gosto edu-
cado” no ato de consumo, dos consumidores da cultura de massa. 

Não foram apenas as nações que rapidamente utilizaram a re-
tórica visual e ideológica do design como um significado de criação 
de identidade instantânea nos anos depois de 1945. Companhias 
multinacionais também viram no design o potencial para definir 
identidades globais que poderiam habilitá-las a controlar esses 
mercados. Segurança sueca, eficiência tecnológica alemã, idios-
sincrasia francesa, elegância italiana... No mercado internacional, 
cada imagem representava quase uma caricatura da identidade na-
cional. Era o design semântico em sua riqueza, a criação de um ce-
nário de linguagens de design que comunicavam aos consumidores 
mais do que apenas “aptidão para o propósito” nos produtos que 
acompanhavam.

O embasamento do design moderno do pós-guerra para esses 
diversos tipos de democracia surgiu após 1945. O cenário do Mo-
dernismo pré-guerra deu o tom, e o design moderno, após essa data 
e o ideal de objetos bem projetados, foi avaliado caso a caso.

Os anos 1950 viram os bens de consumo atravessar o Atlântico, 
dos Estados Unidos até a Europa. Houve um espantoso e crescente 
interesse por objetos feitos com materiais modernos, os quais eram 
vistos como sinais de um novo estilo de vida, com consumidores em 
todo o mundo querendo representar suas aspirações pessoais nos 
interiores domésticos. O interesse sem precedentes nas variações 
do estilo moderno disponíveis no mercado encorajavam os desig-
ners a criar mais escolhas e as manufaturas a produzir uma grande 
variedade de coisas.

Assim como nos anos pré-guerra, a década após 1945 assistiu ao 
sucesso internacional do pioneirismo individual. Todas as correntes 
estilísticas foram disseminadas internacionalmente. Novos mate-
riais, particularmente a madeira compensada, tornaram possível 
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aos objetos exibir uma nova expressividade, enquanto os avanços 
em eletrônica liberavam o consumidor de maquinário para tornar-se 
estilisticamente sofisticado. Enquanto objetos relacionados com 
a decoração doméstica tendiam a mover-se em direção às formas 
orgânicas, rejeitando a máquina em favor de formas abstratas de-
rivadas do corpo humano e do mundo da natureza, empresas como 
a Braun ou a Sony definiam a si mesmas como caracterizadas por 
suas virtuosidades tecnológicas.

Designers tornaram-se mais e mais adeptos da tese de cons-
truir novos estilos para os objetos, conscientes de que aquele era o 
significado dos objetos, e não apenas os princípios subliminares, 
que importava. Com o consumo de massa do estilo moderno, as 
possibilidades tecnológicas sempre em expansão e a natureza global 
do mercado que ocorreu no final dos anos 1950, abriram-se para os 
designers várias possibilidades. Evidentemente que o design mo-
derno estava completamente integrado na economia capitalista da 
segunda metade do século XX, e tornou-se uma das maiores forças 
culturais do período.

Os anos 1960 caracterizam-se como ponto culminante dessa 
cultura de massificação de consumo que vinha se desenhando des-
de o pós-guerra com a crise e a revisão da modernidade e uma nova 
fase na relação entre design e cultura. A cultura foi redefinida e en-
corajada a abraçar grupos sociais e culturais diferentes e dar vozes 
iguais a todos. O design foi forçado a quebrar suas primeiras liga-
ções com a modernidade, abraçar uma abordagem mais pragmá-
tica, orientada para o mercado popular, 1 ignorar a linha que tinha 
separado “alta cultura” de seu popular equivalente. E os anos 1970 
vão assistir ao revival do artesanato e do uso do vernacular.

Mais do que nunca, design e designers alinharam-se com a mass 
media e tiveram um papel central dentro da construção dos nume-
rosos estilos de vida que eram oferecidos. Esse novo caminho de 
comunicação com os consumidores significava que, para um de-

 1 “I prefer ‘both-and’ to ‘either-or’, black and white, and sometimes gray, to black 
or white.”
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terminado mercado, o design tornava-se um aliado muito próximo 
dos processos de marketing, com o aspecto visual dos produtos, das 
imagens e dos espaços incrementando a dependência da comuni-
cação da mensagem instantânea, na qual havia uma unidade entre 
imagem e criação, traduzida, por exemplo, na agregação de valor ao 
nome do designer e no papel desempenhado, por meio do consumo, 
do designer (discurso do objeto) como formador de identidade, em 
ambientações nostálgicas cenográficas, tais como reconstrução do 
passado por meio do presente: “Living in an old country”, e, ainda, 
a hiper-realidade, mais interessante que a própria realidade, mais 
viva e colorida, remasterizada.

As manufaturas continuavam a direcionar seu mercado para 
grupos específicos, mas gradativamente estes começaram a ser de-
finidos menos pela identidade geográfica, pela classe, pelo gênero 
ou pela idade do que pelos gostos culturais, valores, estilo de vida 
e tipos de personalidade. Assim, o design transforma-se em uma 
experiência cotidiana, do shopping ao turismo. Os designers tinham 
encontrado um papel para si mesmos que era inexpugnável. As 
novas tecnologias e os novos materiais no pós-guerra eram agora 
iguais a novos objetos.

Em 1960, o desejo democrático inicial dos modernistas de usar 
produção em massa para tornar bens materiais disponíveis para 
todos foi substituído pelo reconhecimento de que o design foi um 
símbolo importante do modernismo e, em termos sociais, um marco 
de sofisticação da consciência cultural. Como consequência, os 
designers tiveram a grande responsabilidade de encontrar adequa-
damente aqueles requisitos simbólicos e de criar bens que poderiam 
representar esse papel.

O otimismo que os países mostravam por meio da produção em 
design nos anos 1960 refletia o cume do boom de consumo do pós-
guerra. Os ideais do design estabelecidos antes da Segunda Guerra 
Mundial foram reorganizados e reformulados para encontrar as 
mudanças nas necessidades sociais e psicológicas de uma nova au-
diência que via o design moderno como uma forma de identificar a 
si mesmo com o presente e, mais importante, com o futuro.
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Entretanto, não eram como os primeiros Modernistas, com seus 
fortes comprometimentos ideológicos, que tinham sido identifica-
dos com malícia e exclusividade por vários designers dos anos 1960. 
Progressivamente, estes vieram a estar em pé de igualdade com o 
alto nível de consumo elevado que caracterizou aqueles anos. En-
quanto vários designers encaminhavam-se para o campo de criação 
de bens de visualidade inovadora que recheavam as revistas, outros 
começaram a sentir que um tipo de traição estava surgindo.

Essa situação que surgiu repentinamente em meados dos anos 
1960 foi estimulada por um número de elementos convergentes: o 
surgimento de um mercado consumidor jovem, acompanhado da 
ênfase na diversão e no tempo livre tendo um papel-chave, ajudan-
do a minar o sistema de valores, baseado nas ideias de racionalidade 
e universatilidade, que tinham baseado o Movimento Moderno. A 
nova estética Pop priorizava o descartável e o temporário. O foco 
em valores de consumo teve um enorme impacto nas ideias prévias 
sobre design, e em meados dos anos 1960, um novo radicalismo 
emergiu no mundo. Agora o design, abertamente, tirava sua inspi-
ração da cultura popular. Não foi a primeira vez que isso aconteceu, 
mas representou um desafio real para os valores do Modernismo, 
que tinha dominado os ideais do design através do século XX. O 
trabalho dos consultores norte-americanos para a indústria nos 
anos 1930 embasou a ideia do design baseado no sonho popular e 
na aspiração, e a estética aerodinâmica tinha tido pouco em comum 
com a elite cultural.

Na década de 1960, entretanto, uma divisão fundamental – a 
qual existia desde o início do século, quando o maquinário da produ-
ção em massa mudou os ideais dos heróis do Movimento Moderno 
para estilistas de opções de consumo – tornou-se aparente, com 
designers abertamente desafiando a relevância do Modernismo no 
mercado de massa. E, em meados da década, o mundo do design 
claramente percebeu que de fato o Modernismo estava em crise. Os 
avanços tecnológicos ajudaram a “por lenha na fogueira”. Desen-
volvimentos em eletrônica fizeram os componentes dos produtos 
tão pequenos que não era mais necessário que seus invólucros refle-
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tissem o funcionamento de seu interior. Nas mãos dos designers, os 
produtos gradativamente tornaram-se acompanhamentos do estilo 
de vida, objetos de moda, e as teorias do Funcionalismo tornaram-se, 
por consequência, redundantes.

Todavia, não muitos designers corresponderam. A maioria ha-
via sido, e continuava a ser, educada dentro da tradição do Moder-
nismo e estava relutante em abandonar suas crenças confortáveis 
e persuasivas. Um comprometimento com valores, qualidade e 
regras de função dificultava, e de fato para muitos era até indese-
jável, juntar-se ao que começava a parecer com a nova era “Pós-
Moderna” em design. Poucos estavam preparados e desejosos de 
refletir o novo impulso em sã consciência.

Por volta de 1970, novos materiais e técnicas de manufatura 
tinham transformado a face do mundo cotidiano, fazendo-o muito 
mais diferente do que trinta anos antes. Na linguagem do moder-
nismo utópico, o poder da tecnologia era prover um mundo melhor, 
e o design, com um papel mediador, interfaceava alternadamente 
com a tecnologia, assegurando que tecnologia, se expressada por 
meio da cultura material, comunicava mensagens apropriadas. A fé 
no poder da tecnologia em transformar o tempo livre era expressa 
na linguagem estética nascida da própria tecnologia.

Nos anos 1970, chegou ao fim a dominação de um único movi-
mento internacional em design. Por um lado, o Modernismo conti-
nuava sob ataque e a ser largamente desacreditado, e por outro, mo-
dernistas contemporâneos apareciam para provar a validade desse 
movimento, para nos persuadir que, mesmo com as mudanças das 
condições econômicas, sociais e culturais, o impulso do progresso 
tecnológico poderia nos levar para um futuro brilhante. Como no 
início do Modernismo, o debate mais acalorado ocorreu na Arqui-
tetura, seguida pelo Design. O que era evidente nesses debates é 
que, ao menos estilisticamente, existiam alternativas para o Mo-
dernismo, e mais importante, encaminhando-se para o pluralismo.

Enquanto os arquitetos discutiam a validade do estilo do dia – 
tal qual seus predecessores no século XIX –, os designers também 
tinham outras coisas a considerar. Entre elas estavam o efeito da 
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crise do petróleo no custo dos plásticos e o crescimento do interesse 
da sociedade em abordagens ecológicas, assim como em reciclagem. 
Essa foi a ênfase em que o debate fugiu da discussão sobre estilo e 
sugeriu um papel social mais sério para os designers em termos de 
relação com a indústria manufatureira. O senso geral de desilusão 
com a tecnologia e tudo que ela tinha prometido também contri-
buiu para desestabilizar as premissas nas quais o design moderno 
tinha se baseado. Embora o design tivesse um papel decisivo neste 
processo – assegurando que as formas nas quais a tecnologia bus-
cava usuários estavam visualmente e simbolicamente adequadas 
e usáveis –, era sem dúvida a tecnologia quem dava o tom, e os 
designers seguiam-na, criando caixas atrativas para os complexos 
eletrônicos que iam dentro delas. A tecnologia também transfor-
mou a natureza das imagens, dos bens de consumo e dos serviços e 
trouxe consigo a reação dos consumidores. Os designers tiveram de 
responder a esses desafios que apareciam e redefinir seus papéis e 
práticas à luz de tais desafios.

Em adição à transformação do processo de design por si só, 
novos métodos de manufatura foram introduzidos nas últimas dé-
cadas do século XX, fazendo uma grande diversidade de bens de 
consumo disponíveis no mercado. 

Ainda que os novos materiais do início do século XX – entre eles 
concreto, aço e vidro – tivessem sido compreensíveis, em termos de 
produção, para essa audiência de consumidores, a crença de que o 
funcionalismo precisava dos designers para encontrar expressões 
visuais para os materiais com os quais eles estavam trabalhando 
deu a esses profissionais um nível de liberdade estética indisponível 
dentro do Modernismo. A combinação da perda dessa possibilidade 
de compreensão, o uso dos sistemas automáticos de produção e o 
surgimento dos eletrônicos e produtos digitais significavam que a 
regra de ouro do modernismo – forma segue a função – tinha final-
mente perdido toda a relevância, mesmo metaforicamente, e não 
mais podia ser implementada significativamente pelos designers. 
Em seu lugar estava uma nova oportunidade para os designers cria-
rem objetos, serviços e sistemas que ofereciam aos consumidores 
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novas identidades e novos significados, os quais eram ligados a 
essas identidades e que dependiam mais pesadamente da cultura 
do que da tecnologia, contexto no qual eles se encontravam. Isso 
também providenciou um espaço para designers pensarem sobre 
novas funções para artefatos, particularmente na área de necessida-
des físicas e sociais.

Com os novos campos de atuação nos anos 1980 e 1990, o pú-
blico tornou-se progressivamente atento a um conceito cultural 
chamado “design”. Nos anos 1990, a cultura do design estava com-
pletamente integrada na cultura de massa, com designers apresen-
tando o mesmo nível de significado que aquelas celebridades do 
cinema ou da TV. Chamada de “a década do designer”, os anos 
1980 apreciaram outro tipo de boom de consumo, e o agora demo-
crático conceito de design teve um novo significado nesse contexto. 
A palavra “design” foi rotulada como qualquer comodidade que 
promovia a si mesma como especial, de cabeleireiros a jeans. Nesse 
contexto de mercado de massa do final do século XX, o termo “de-
signer” implicou um nível de individualismo e gosto que estava 
ressurgindo para pessoas que queriam ser diferentes. Enquanto 
apenas estratégia de marketing, um dos efeitos foi a popularização 
do conceito de design e designers. Estes se tornaram celebridades 
na mesma ordem dos desenhistas industriais norte-americanos dos 
anos 1930. Não apenas a Europa, mas também o Japão, a Coreia do 
Sul, Singapura e Taiwan estavam aprendendo os benefícios de se ter 
uma cultura avançada em design.

Apesar de esses desenvolvimentos trazerem ao designer um 
maior destaque, garantindo um lugar na hierarquia cultural ao lado 
dos arquitetos e artistas, isso também teve o efeito de alinhar o 
conceito de design muito perto da propaganda e do marketing. O 
efeito disso foi não dar importância ao mais fundamental papel 
como um elemento dentro do processo de produção e como parte do 
ambiente material cotidiano. Quando a bomba estourou, e cultura 
em design, junto com a economia, teve uma baixa no início dos anos 
1990. Os designers tiveram de pensar em caminhos para superar a 
superficialidade que havia caracterizado a década de 1980.
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Os efeitos libertadores do início dos anos 1980 ainda eram sen-
tidos, e era possível para os designers trabalhar fora dos preceitos 
do Modernismo, mas agora com uma maturidade dos modelos à 
disposição. Por outro lado, os valores inerentes ao início do século 
voltaram à cena com o reconhecimento de alguns designers do con-
tínuo significado daqueles primeiros ideais. Agora não havia con-
tradições, porque, sem nenhuma teoria em design dominante para 
reagir contra, cada abordagem podia ser julgada por seus próprios 
méritos. Alguns designers ainda queriam um nível de celebridade, 
outros preferiam uma abordagem mais nos bastidores. A maioria 
entendeu as urgências ecológicas e incorporou isso às suas visões. 
Acima de tudo, o design mundial ao final do século XX tornou-se 
global, com uma consciência de que não era mais possível pensar 
apenas em termos locais ou de identidades nacionais. De um início 
modesto nas mãos de alguns poucos indivíduos que procuram criar 
e melhorar o mundo material que refletia a idade moderna, o design 
floresceu para uma força que afeta praticamente todo aspecto da 
vida moderna.

Dentro dessa capacidade enquanto força cultural, com o po-
tencial de preencher a lacuna deixada pelas relações sociais tradi-
cionais, o design teve claramente um papel fundamental dentro da 
vida cotidiana no final do século XX. Assim como uma ferramenta 
para carregar o poder das nações, tem transcorrido um longo cami-
nho desde as exibições do século XIX que lotavam pavilhões com 
os primeiros produtos mecânicos. A identidade nacional tem se 
tornado uma espécie de vitrine no mercado. Isso vem embutido na 
mass media e experimentado em bases diárias. Como indivíduos, 
consumidores têm aprendido a negociar suas identidades e seu 
senso de “pertencimento”, cientes de que isso foi feito de vários 
elementos definidos por múltiplas categorias, incluindo gênero, 
idade, etnia, estilo de vida e localidade. Ajudados pelo consumo de 
bens, serviços, espaços e imagens projetadas disponíveis a qualquer 
momento no mercado, indivíduos podem negociar suas próprias 
identidades e ter papel como parte ativa na construção do cotidiano 
da vida moderna, ou mesmo pós-moderna. 
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Na verdade, o uso do design como ferramenta pelos Estados 
e pelas corporações para projetar suas identidades já era utilizado 
desde o século XIX, com as feiras mundiais. O papel do design na 
criação de identidades do lugar – de nações em particular – vinha 
acompanhado, em parte, pela formação das identidades globais, as 
quais, embora ligadas originalmente a localidades específicas, eram 
usualmente experimentadas “em casa”. A globalização da produ-
ção e do consumo era inevitável, seguida pelo mesmo processo que 
tinha acontecido na profissão de designer. Entretanto, segundo 
Heskett (idem), “a influência que as diferenças culturais exercem 
na prática do design é um dos maiores problemas decorrentes do 
avanço da globalização”. Desta forma, surge uma necessidade ao se 
fazer design global: avaliar até que ponto a identidade cultural está 
consolidada e até que ponto suporta mudanças.

Nas palavras de Ono (2006), símbolos de “identidade empresta-
da”, “roubada” ou “permutada”, via de regra, são apropriados por 
povos cujos referenciais culturais são pouco consistentes. Tal “ma-
nipulação de identidades” tem conduzido a conceitos equivocados 
de “identidade nacional”, promovendo o desenvolvimento de “ob-
jetos de arte turística e/ou de aeroporto”, como, por exemplo, toda 
a sorte de objetos artesanais que transmitem uma vaga noção étnica, 
a padronização de produtos para mercados ditos “nacionais”, “glo-
bais” e assim por diante, negligenciando a diversidade cultural, 
“manipulando” e generalizando características e requisitos simbó-
licos, de uso e técnicos. Ou seja:

A Índia, por exemplo, é um país-cultura em relação à França, 
mas pode ser considerado um país multicultural, tal a diversidade 
étnica, religiosa e linguística, que se imprime no interior de seu 
continente. Assim, mesmo países homogêneos, do ponto de vista 
linguístico, étnico, religioso e institucional, apresentam diferenças 
internas consideráveis.

Assim, a criação de identidades nacionais para os países e a ge-
ração de identidades para corporações globais, por meio do uso 
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estratégico do design posicionado ao longo das decisões políticas 
e de mercado, foram um fenômeno restrito ao século XX. Ambos 
dependiam estreitamente do conceito de criação e do papel que o 
design desempenha com eles.

Em diferentes momentos, o design tem estado na vanguarda 
cultural, e mesmo em outras formas de mudança, desde o início do 
século XX. Os designers têm trabalhado em conjunto, mesmo sendo 
inspirados por artesãos, arquitetos, políticos e tecnólogos entre 
outros. Eles têm sido guiados por diferentes correntes, dependendo 
das preocupações correntes. Se as mudanças políticas estão na or-
dem do dia, então esta será a direção na qual provavelmente os desig-
ners olharão. Se for substituída pela sensibilidade artística, haverá 
alguma reação, de algum modo. Em outras palavras, a interação 
entre design e cultura é essencial para que os objetos produzidos 
estejam em sintonia com as necessidades e os desejos das pessoas 
para as quais se destinam.

A cultura do design – uma “ressaca” proveniente do trabalho 
de designers consultores americanos pioneiros dos anos 1930 – foi 
substituída pela “experiência cultural”, na qual designers repre-
sentavam um papel ainda mais importante. Embora a cultura do 
design ainda preenchesse as páginas das revistas e estivesse re-
presentada nos anúncios de TV que promoviam toda a sorte de 
produtos e serviços, no início do século XXI seu potencial ainda 
está sendo usado. A linguagem da modernidade e a noção de indivi-
dualismo criativo, as quais tinham sido inerentes desde o início do 
modernismo e ainda eram fortes oito décadas depois, relembravam 
um caminho poderoso para se vender coisas. Mas a cultura que re-
presenta isso tem um olhar cansado, mesmo naquelas áreas em que 
tal fato nunca tinha sido visto antes, como a área de automóveis. 
Como resultado da apropriação pelo mercado de massa retratado 
em organizações como a Ikea,2 talvez a mensagem de design tenha 

 2 Cadeia de lojas de móveis e utensílios domésticos existente em praticamente 
toda a Europa. A TokStok tenta ser a Ikea brasileira, só que o preço não é equi-
valente. Disponível em: <www.ikea.pt>. Acesso em: mar. 2007.
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sido diluída, e há um consenso de que a ideia de consumir “desejo” 
precisa ser revigorada de novas maneiras.

Assim, mais e mais países sofrem a experiência “real” da perda 
das características locais e nacionais, que vão sendo substituídas. 
Em seu lugar, é oferecida aos consumidores uma variedade da ver-
são nacional de “sonho moderno”, o qual é, ao final, parte do mes-
mo sonho que, assim como um moderno estilo de vida, é acessado 
por meio do consumo.

Na prática, as políticas de design, em geral, são motivadas prin-
cipalmente pelos benefícios que podem trazer às empresas – lucra-
tividade – e aos governos – vantagem econômica. A essência das 
políticas de design não contempla necessariamente a sustentabili-
dade, a não ser de forma indireta.

Pode-se, ainda, citar uma área de influência contextual de es-
pecial relevância: o modo como o design é entendido pelo público 
em geral, que é profundamente influenciado pelos resultados desta 
área. A maneira como o design é representado na mídia, o nível de 
discussão sobre sua importância e contribuição para a vida econô-
mica e cultural, o pensamento das pessoas a respeito de seu papel 
prático, esses são alguns dos aspectos que servem de indicadores 
neste contexto. No entanto, as mensagens são extremamente con-
fusas ou mesmo inexistentes. Considerando que boa parte do de-
sign do século XX foi determinada pelas percepções dos fabricantes 
e por suas decisões sobre o que os consumidores deveriam usar, não 
é de surpreender o imenso volume de dados disponível de mercado, 
mas há pouca compreensão com relação ao que as pessoas realmente 
pensam sobre design. Neste aspecto, é grande a necessidade de 
pesquisas que estabeleçam indicadores claros sobre como o design 
é compreendido.

Neste contexto atual de globalização, e com a expansão de em-
presas multinacionais, a relação entre design e cultura torna-se cru-
cial. Via de regra, as empresas levam consigo um modelo de design 
por vezes inadequado à realidade cultural local. Essa inadequação 
gera frustração no momento em que os usuários não se identificam 
com aqueles produtos.
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Os métodos e conceitos de design que surgiram ao longo do 
século passado estão em constante evolução. A produção em massa 
está entrando em uma nova fase, estendendo-se a mercados globais 
com base em modelos sistêmicos bastante sofisticados. O progresso 
de globalização, o desenvolvimento industrial e a urbanização no 
denominado “Terceiro Mundo” e nos países “em desenvolvimen-
to” ou “periféricos – onde se concentram 90% da população mun-
dial – também fazem surgir questões prementes a respeito do papel 
econômico e cultural do design.

A transição que se opera atualmente no panorama internacional 
é baseada na busca do bem-estar e da igualdade, em oposição à efi-
ciência; na qualidade, em oposição à quantidade; na sustentabilida-
de, em oposição ao desenvolvimento econômico puro; nas propos-
tas e metodologias complexas de design, em oposição à expansão 
de produtos tangíveis. E neste panorama ainda não está claramente 
definido qual rumo o design irá tomar, mas, de acordo com Heskett 
(2008), as novas tecnologias, os novos mercados e as novas for-
mas de organização comercial estão mudando significativamente o 
mundo em que vivemos, e obviamente novas teorias e práticas de 
design necessariamente irão surgir, de modo a adaptar-se aos novos 
determinantes. 

As estruturas produtivas são cada vez mais baseadas em conhe-
cimento, e desta forma o nível de educação interfere diretamente 
não só na evolução do indivíduo, mas também na produtividade 
das empresas e no resultado macroeconômico do país. Assim, se-
gundo Manzini & Velozzi (2002), o novo paradigma do design é 
baseado no conceito de economia criativa, em que o capital humano 
criativo é a base para o desenvolvimento.




