
A DIMENSÃO COGNITIVA DA ACTIVIDADE DE DESIGN  

58 

 

Capítulo II 

O SÉCULO XX 

 

1. Introdução 

 

Procurando consolidar o processo de industrialização, não só pela aplicação de invenções e descobertas 

científicas à indústria, o século XX deseja concretizar a ideia de perfeccionismo mecânico para a própria 

vida. A máquina vista como instrumento de cultura e civilização transformou a sociedade, no entanto, 

esta “inteligência técnica” vai-se revelando incapaz de cumprir esse desígnio de perfeição. A atitude 

irreflectida de atribuir à máquina um papel directo na construção de uma sociedade mais evoluída e 

civilizada estava à vista de todos, a insatisfação pelos resultados revelava que se tinha exigido à máquina 

algo que ela não podia dar (Mumford:1950).  

 

A necessidade de passar a uma fase adulta na indústria, amadurecendo técnicas, métodos e processos 

inicia uma marcha contra o passado herdado do século XIX. A transição para esta fase adulta após um 

período de desordem, sem o qual uma tal tomada de consciência não teria tido lugar, contribuiu para o 

desejo de intensificar a procura de ordem. A brutalidade da fase inicial do processo de mudança de lógica 

produtiva revelou-se desastrosa para a vida humana, contrariando uma ideia de caminho para uma 

sociedade mais equitativa pelo derrubar de uma organização económica, política e social herdada do 

passado. O progresso técnico estava a ser feito à custa do sacrifício humano de um nova classe, o 

proletariado industrial, mas também à custa do sacrifício doloroso de todos uma vez que as dimensões 

da vida humana distintas da técnica estavam a ser destruídas, aniquilando-se funções opostas à 

racionalidade técnica na senda da ordem e do progresso pela acumulação de poder. 

 

Construir máquinas e conquistar a natureza reduziu a vida humana em torno da produção de artefactos 

industriais. O mundo artificial tomou lugar, conquistando o espaço da relação do homem com a natureza 

substituindo rituais, culturas e formas de organização social pelo mito da máquina. O fazer desfez-se da 

criatividade ameaçando o desenvolvimento  humano.  Acções  e  reacções  reclamando  uma  inteligência  
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social cooperativa e uma vontade assente nos valores da vida tomaram lugar numa denúncia assumida 

ao papel atribuído à técnica. Configura-se um período de grande tensão na primeira década do século XX, 

dominada por uma ideologia de posse e de luta constante numa clara consolidação do capitalismo que 

atingirá um pico que fará despoletar a primeira grande guerra em 1914.  

 

Mas para aqueles que vislumbravam uma oportunidade extraordinária com a era da máquina o início do 

século XX revelou-se um período de grande vitalidade, originalidade e tensão, no qual emergiu um 

diálogo crítico entre arte, artesanato, industria, reforma social e cultura comercial em expansão 

(Raizman:2003). 
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2. A criação da Deutsche Werkbund 

 

A primeira acção que efectuou uma abordagem consequente ao desenvolvimento de um novo estilo para 

configuração dos artefactos industriais no novo século foi a criação da Deutsche Werkbund na Alemanha. 

Esta Associação absorveu os legados dos movimentos e doutrinas do século XIX começando pelos 

princípios de William Morris da razão, da simplicidade e da autenticidade que, segundo este, apenas o 

artesanato garantia. Além destes legados também a experiência alemã da Arte Nova (Jugendstil), apesar 

de conotada com musicalidade e poeticidade, oscilando entre o naturalismo e o fantástico, procurou 

consolidar a ideologia de conciliação de arte e indústria. Do passado à nova era, do esteticismo à 

sociabilidade, esta acção revela as inspirações da Alemanha na experiência britânica e a promessa de 

uma renovação nacional. 

 

Incorporando as possibilidades trazidas pela mecanização da produção, ou seja, a possibilidade de chegar 

a todas as pessoas com bens que permitissem alterar condições de vida, a DW ao reunir vinte e quatro 

artistas de diferentes planos intelectuais e artísticos representou a liderança da Alemanha nas tendências 

modernas. A Werkbund conciliou-se, deste modo, num activismo educacional e económico que através de 

publicações, exibições e de outros meios de propaganda, procurou cultivar no público o gosto pelo 

moderno, desenvolvendo a qualidade da produção alemã e estabelecendo uma abordagem sintética na 

renovação da economia. Combatendo o revivalismo dos estilos históricos e do eclectismo decorativo, 

através da estética e da tecnologia, propunham uma arte industrial de qualidade.  

Esta renovação era justificada pela capacidade de ideação artística que ainda estava abaixo do grau de 

cultura que a máquina parecia permitir. A Werkbund aprofunda a ideia de Morris de cooperação, mas ao 

contrário deste associa-se à indústria, que como acção colectiva dá origem a uma experiência muito mais 

aberta do mundo moderno que o individualismo artístico por outro lado limitava. Visto que a máquina 

não permite a intervenção do artífice no decurso do processo de execução todos os problemas de 

utilidade, de materiais, de técnica e de economia produtiva – que são componentes de uma colectividade 

– tinham que ser resolvidos na fase inicial de concepção, à priori e em conjunto. A máquina não fazia 

mais do que receber orientações e multiplicar essas concepções, noções que a DW defende e assume 

transmitir no seu projecto. 
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De entre as figuras que encabeçam as ideias e princípios para uma nova estética para o século XX e que 

fundam a DW destacam-se Herman Muthesius e Peter Behrens. Muthesius, arquitecto, é um grande 

apoiante da razão e da simplicidade na arte de construir edifícios, tornando-se líder de uma nova 

tendência no âmbito do movimento moderno alemão no final do século XIX. Behrens é um dos 

arquitectos alemães mais importantes rumo à moderna arquitectura na viragem para o século XX e das 

primeiras figuras a fazer a síntese entre tecnologia e artesanato. Reconhecido como o primeiro designer 

ao trabalhar para a empresa alemã AEG em 1907, não só em arquitectura como no desenvolvimento de 

produtos e comunicação gráfica numa abordagem corporativa, é a figura que marcou o nascimento do 

Design Industrial.  

 

A criação da DW é um passo decisivo da Alemanha para o estabelecimento de um estilo universal 

reconhecido na direcção da alta qualidade industrial, fora do âmbito restrito das experimentações 

individuais. A DW formou uma plataforma de entendimento comum para todos aqueles que podiam e 

desejavam trabalhar para essa alta qualidade da indústria. Essa plataforma integrava actividades técnicas 

e práticas, os fundamentos do desenho industrial e a realidade do novo estilo industrial na formação do 

curriculum de um curso, procurando a beleza dos objectos na simplicidade e na funcionalidade em 

detrimento da ornamentação.   

A qualidade é ideia central da Associação: um trabalho durável e excelente, com o uso de materiais 

genuínos, procurando alcançar um todo coerente, nobre e até artístico através de todos os meios. A 

Deutsche Werkbund não se opunha à produção pela máquina em nenhum aspecto, procurava sim que ela 

fosse um dos meios através do qual a produção pudesse alcançar a qualidade, reconhecendo as suas 

imensas possibilidades.  

 

Este passo no sentido de encontrar uma harmonia consequente para a máquina no processo de produzir, 

definindo as condições e os critérios daquilo que será produzido, colocou numa nova perspectiva o 

trabalho da indústria. Imputar à máquina a responsabilidade pela má qualidade e exacerbação decorativa 

dos primeiros produtos da indústria era agora reconhecido como um erro, porque era a inabilidade 

humana para trabalhar com a máquina, ou seja, a incapacidade de a dirigir e a usar adequadamente, a 

verdadeira responsável pela qualidade inferior dos produtos industriais. Também sobre a massificação da  
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produção e a divisão do trabalho a noção que começa a vigorar é de que não são fatais, tal como até aí 

havia sido colocado. A grande responsabilidade deveu-se ao facto de a indústria não ter contemplando a 

qualidade nos seus objectivos ao produzir em massa, tendo perdido de vista este princípio não 

compreendeu o seu papel ao serviço das pessoas, ao serviço da comunidade, limitando-se a procurar 

fornecer produtos a baixo preço. A industria assumiu o domínio e a regulação dos novos tempos, 

liderando uma nova era sem, no enanto, acautelar os impactos da sua intervenção pela incompreensão 

das suas especificidades. De entre varios novos aspectos a considerar há o inevitável confronto com a 

qualidade a que a produção artesanal tinha vindo até aqui a satisfazer a necessidade de bens.  

 

A Deutshe Werkbund é o primeiro passo sério no sentido de envolver todos na resolução da equação 

produção industrial / qualidade. O legado do movimento Arts & Crafts na Alemanha, ao institucionalizar 

os seus princípios durante os primeiros anos do século XX, coloca a educação artística ao serviço da 

economia para que através da sua intervenção se melhorasse a qualidade dos produtos. Ao contrário dos 

artesãos britânicos que lamentaram a produção mecânica, os artistas alemães, com mentes mais 

abertas, receberam a mecanização como uma ferramenta que estimulava a criação artística, aumentava 

a produção comercial, e permitia à Alemanha competir efectivamente com as potências vizinhas. 

Enquanto a indústria representava para os seguidores do movimento Arts & Crafts na Inglaterra uma 

ameaça às importantes tradições nacionais, ela reproduzia na Alemanha o novo idealismo do seu povo.  

 

O homem que divulga as ideias de Morris na Alemanha é Muthesius e não se ilude a pensar que pode 

reintegrar o artesanato nas suas antigas funções económica e social, reconhecendo ser a indústria um 

factor essencial de progresso, perpetrando desta forma o reconhecimento alemão da indústria inglesa. 

Conscientes de que os artesãos, como categoria, estavam condenados a desaparecer e quando uma 

categoria desaparece a que lhe sucede herda, naturalmente, a sua experiência. 

 

A indústria, na visão que a Alemanha soube compreender, fornecerá à sociedade a arte que os artesãos 

já não podiam produzir, mas não poderá limitar-se a multiplicar em série os objectos criados pelo 

artesanato, terá de criar objectos próprios para a produção mecânica em série, porque se considerava 

que só os objectos feitos pela máquina estavam de acordo com a natureza económica daquela época. A  
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Inglaterra acabará por aceita esta visão incorporando os princípios da DW a partir de 1915, acontecendo 

o mesmo com os restantes países do centro da Europa.   

A formação prestada pelos cursos da Associação baseava-se num espírito progressista, abandonando a 

tradição e assumindo a ruptura com o historicismo. A DW contagiou toda a Alemanha levando à adopção 

das linhas orientadoras do seu curso pelas diferentes escolas de arte. Ao procurar unir arte e indústria, 

desenvolvendo a indústria alemã e conquistando mercados internacionais, a DW encontra no seu seio 

divergências entre os seus fundadores. Estas divergências assentam essencialmente na impossibilidade 

de conciliar a ideia de Muthesius de incrementar a estandardização e a produção em série, no caminho da 

padronização, uma vez que considerava que só ela podia introduzir um gosto universalmente válido e 

seguro, e a ideia de Van de Velde de que a actividade artística é incompatível com a produção em série, 

defendendo a expressão individual do artista. Esta divergência leva ao abandono da associação por parte 

de Van de Velde após a exposição da associação em Colónia em 1914, onde a DW apresenta os seus 

princípios de estandardização em partes, produção seriada e normalização, oposto ao individualismo do 

artista. Com o eclodir da primeira grande guerra a Deutsche Werkbund dissolve-se, vendo ser varrida da 

Alemanha a era imperial das dinastias dos Czares no final do conflito dando lugar a uma frágil 

democracia, substituindo os seus quatro reinos e dezoito estados numa república. 

 

No fim da primeira grande guerra um velho mundo ruiu e deu lugar a um mundo moderno que desejava 

assumir-se capaz de resolver a desordem daqueles tempos e as tensões herdadas do passado, 

concretizando o desenvolvimento e o progresso no capitalismo industrial. Este desejo de uma nova 

ordem contemplava, no entanto, numa vontade de derrubar uma forma de olhar a realidade económica e 

social alicerçada na legitimidade da exploração do factor trabalho e na acumulação de capital como meios 

de alcançar o progresso. 
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3. A era moderna da máquina após a primeira grande guerra 

 

Na Europa aqueles que reclamavam um novo estilo para a era da máquina, a era moderna, encontram 

muito pouca resposta antes da primeira grande guerra. O notável passo dado com a criação da Deutsche 

Werkbund em 1907 revelou -se uma importante nova tendência. As ideias do arquitecto Muthesius foram 

também no sentido da construção da moderna cidade, uma cidade onde os edifícios fossem como 

máquinas gigantes, feitas de cimento armado, vidro e ferro, sem pinturas nem esculturas. Esta tendência 

era vista de modo apreensivo por aqueles que questionavam as propostas para o novo estilo que se 

pretendia como estilo internacional. Este questionamento prendeu-se com a arte e a expressão, que 

alguns consideravam estar omissa nas propostas para a modernidade sob a égide da máquina. A 

máquina era um deus, idolatrada e reflectida em tudo o que era produzido, relegando para um plano 

secundário a acção humana, nomeadamente, o papel do artista enquanto criador individual.  

 

Num tempo que se apresentava caracterizado por um excesso de confiança no quantitativo, no 

mensurável e na materialização externa, a máquina tendia a substituir a pessoa e a dominar as tomadas 

de decisão. A utilização do petróleo como fonte de energia acelerava o progresso técnico e, por 

consequência, o progresso económico rumo a uma sociedade de abundância e conforto. O 

desenvolvimento da industrial automóvel, sobretudo com as ideias de Henry Ford aplicadas à produção 

em escala, promoveram o consumo de combustíveis a partir de 1914. Ao serviço das necessidade da 

guerra o petróleo inaugurava uma nova era onde o homem vê os seus poderes ampliados pela expansão 

das suas capacidades, virtude, sobretudo, do facto de se ver liberto de esforço inerente ao trabalho 

braçal ganhando conforto de vida sem precedentes.  

 

A partir destas primeiras décadas do século XX o mundo mudou mais radicalmente do que em todas as 

gerações anteriores. O crescimento demográfico que se vinha registando a partir de finais do século XVIII 

acelera no início do século XX, pressionando para a satisfação das necessidades de muito mais 

população, em cidades mais populosas onde se intensificaram as exigências e a complexidade dos 

problemas e dos desafios. A exploração do “ouro negro”,  naquilo  que  é considerada  a  era  moderna do  
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petróleo, transformou a face do mundo em cerca de cinquenta anos. 

A arte, vista como contrapeso do desenvolvimento técnico unilateral vigente, procurou restabelecer a 

confiança na pessoa humana, no seu princípio criador, porque a uma aparente ordem externa não se 

reconhecia numa compensadora ordem interna. O que se estava a ganhar em avanço técnico estava, por 

outro lado, a aprisionar o ser humano ao afastá-lo da sua dimensão emocional e subjectiva, estava a 

aniquilar a sua vida interior.  

 

Os princípios de William Morris, onde tudo começou, procuraram reanimar o artesanato como arte, 

revelando-se uma importante fonte de referência para a descoberta das imensas possibilidades da arte 

para a máquina. O que se pretendia então era caminhar no sentido de um desenvolvimento onde a 

dimensão humana tivesse lugar, para um mundo válido e pleno de significado (Mumford:1986).  

Imbuído deste espírito, as primeiras décadas do século XX preconizavam a necessidade de compatibilizar 

o lado técnico e o lado estético para se obter uma relação harmoniosa entre vida objectiva e subjectiva. A 

interiorização do novo mundo procurava ser feita pela arte, através da qual se procurava exteriorizar o 

“novo” mundo interno que o homem tinha em construção, virtude da exposição a um diferente conjunto 

de estímulos sensoriais potenciados pela incontornável era da máquina.  

 

Estes momentos de equilíbrio entre a arte e a técnica, quando o Homem respeita as condições 

da natureza mas modifica-as para os seus objectivos próprios, quando os instrumentos e 

máquinas regulam a sua vida, permitindo-lhe ultrapassar a desordem da sua subjectividade 

mas não o dominando, representam um ponto de grande elevação no desenvolvimento de 

qualquer civilização. 6 

 

Mas será só em 1914 que um novo estilo se afirmará com os artistas, artífices e arquitectos envolvidos 

no desenvolvimento de uma estética nova. Depois de um tempo de intensa actividade, numa autêntica 

correria de expansão e crescimento da capacidade de produzir quase tudo, ainda em condições de 

exploração do trabalhador perante um consumidor paralisado pelas inovações, a reforma iniciada na 

segunda metade do século XIX, após a exposição universal de 1851, culminará na era moderna.  

 

                                                 
6
 Mumford, Lewis (1986) Arte e Técnica. Edições 70. Colecção Arte & Comunicação. Lisboa. pp. 49 
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É um dado curioso constatar que o primeiro uso oficial do termo “design industrial”, com o seu significado 

específico, de que há conhecimento, tem lugar em 1913 quando o Comissário de Patentes dos Estados 

Unidos propôs uma mudança dos regulamentos para proteger a propriedade industrial. 

A primeira década do século XX revela-se um período de radicais mudanças económicas e sociais em 

todas as nações industrializadas, atravessando os anos da primeira grande guerra com o estímulo para o 

desenvolvimento de novas actividades industriais, mais complexas e mais interessantes 

economicamente. Dando continuidade ao forte desenvolvimento do processo de industrialização verifica-

se na década de vinte, em virtude do conflito mundial, o desencadear de uma combinação de sinergias 

de cuja confluência resultam grandes desenvolvimentos económicos. Constroem-se mais e mais 

poderosas redes viárias e sistemas de comunicação mais eficientes que levam a uma maior liberdade de 

circulação, mais mobilidade e liberdade individual (Duarte:2010).   

 

As condições das primeiras décadas do século XX são de expansão da produção e consumo em massa, 

apesar de paralelamente se clamar pelo significado a par da utilidade, a acção intensa de artistas e 

arquitectos no sentido de uma estética para a era da máquina não produziu qualquer abrandamento e, 

muito menos, um efeito de travão sobre os elevados volumes de produção. Esta situação levou a que a 

partir dos anos vinte o consumo tivesse que ser sustentado por publicidade, com uma nova preocupação, 

a necessidade de explorar novas configurações para os produtos oferecendo mais diversidade e 

variedade.  
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4. ENTRE GUERRAS NA EUROPA E NOS ESTADOS UNIDOS 

 

O período entre os dois grandes conflitos mundiais reveste-se de particularidades que são importantes 

para a compreensão do processo de génese e desenvolvimento do design. 

No início do processo de industrialização no século XIX assistiu-se ao êxodo de pessoas do campo para os 

aglomerados urbanos industrias, como por exemplo Londres e Manchester, onde as condições de vida 

eram marcas pela pobreza, doença e sofrimento. Para muitos existia alternativa aos horrores da vida 

urbana industrial, a emigração para os Estados Unidos da América. Um crescente movimento migratório 

participou da formação de um país que revelava condições políticas, económicas e sociais distintas das 

vigentes na conservadora e conturbada Europa. Tendo iniciado um processo de industrialização mais 

tardio, os Estados unidos aprenderam rapidamente com a experiência europeia e desejaram o 

desenvolvimento económico, aproveitando as condições de desordem no velho continente. A emigração 

para os EUA era oriunda não só da Inglaterra mas também muito da Itália, país ainda num estado rural 

na transição para o século XX, com uma economia débil e que vê no rápido desenvolvimento americano 

uma terra de oportunidades. As causas para a emigração para os EUA desde o século XIX assentaram em 

condições como distúrbios laborais, condições políticas injustas ou repressivas, más condições de 

trabalho, condições de vida ruins ou insalubres ou a ameaça da guerra 

 

Após a primeira guerra mundial a Europa procurou reconstruir-se, debilitada política e economicamente, 

os esforços vão para a procura de ordem na vida das comunidades com muitas famílias a optar por 

emigrar. Os fluxos migratórios da Europa para os Estado Unidos continuaram no período entre as duas 

guerras, anos instáveis e amedrontadores para muitos dos países e habitantes da Europa que vêm 

trezentos anos de hegemonia europeia chegarem ao fim. Uma grande parte da Europa estava em ruínas, 

devido ao avanço de forças armadas nacionais e da tecnologia da guerra, novas fronteiras foram 

demarcadas, países completamente novos emergiram da devastação, enquanto que antigos impérios 

desapareceram. Quando a população começou a recuperar da devastação e dos horrores da guerra 

muitas pessoas começaram a vislumbrar o seu futuro noutro lugar, talvez na terra de um dos vitoriosos  

da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos.   
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Este contexto vê crescer a industria americana antes e depois da guerra, assumindo-se como 

fornecedora da Europa que estava incapaz de satisfazer as suas necessidades pelo seu envolvimento no 

conflito, o mercado europeu é uma oportunidade para afirmar uma liderança económica para os 

americanos. O acelerado crescimento do capitalismo industrial americano atingiu nos anos vinte, no 

entanto, um ponto de saturação em que se produzia muito mais do que se podia consumir. Encontrando-

se numa situação de grande debilidade a Europa não detinha condições para absorver consumos aos 

níveis a que a industria americana era capaz de produzir, tal como o seu próprio mercado interno 

revelava dificuldade em acompanhar a oferta com determinados níveis de consumo. Este excesso de 

oferta fez cair os preços fazendo despoletar uma crise do capitalismo, que se vinha impondo com 

crescimento de produção e consumo.  

 

A recessão americana no final dos anos vinte alastra aos restantes países na Europa ameaçando os seus 

sistemas democráticos, muitos deles de conquista recente, verificando-se uma resposta à crise com a 

ascensão de regimes totalitários na Europa. Em Espanha, em Itália e na Alemanha com Hitler, distinções 

ideológicas e, sobretudo, diferentes estratégias de ascensão ao poder alteram o rumo político da Europa. 

A crise do capitalismo estava a ser aproveitada para a imposição de regimes totalitários que no caso 

alemão levou a um exacerbar do desejo de poder e domínio na Europa, fazendo estalar um segundo 

grande conflito mundial em 1933.  

 

Claramente, a crise financeira de 1929, com o crash da bolsa de Nova Iorque, coloca de novo a ameaça 

aos condições de ordem e prosperidade que os Estados Unidos tinham vindo a oferecer desde o princípio 

do século XX. Desmoronava-se a alternativa e a oportunidade oferecida pelos americanos às condições 

da Europa na transição para o século XX. Incapaz de escoar os seus produtos para continuar a enriquecer 

com mercados em crescimento, os americanos viram as suas próprias vidas sofrer uma profunda 

mudança fazendo-se sentir o espetro da pobreza. Esta situação rapidamente se espalhou à Europa, 

habituada a ser apoiada pelos estados Unidos que desempenhara na reconstrução após a primeira guerra 

um papel determinante, a crise alastra e revela uma nova face do capitalismo, a sua fragilidade pela 

ligação a estruturas financeiras que haviam emergido em torno das dinâmicas iniciais de mercados de 

consumo, numa lógica de concorrência entre empresas capitalistas. 
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Mas a marca mais forte deste período histórico é sem dúvida a implementação de regimes políticos 

fascistas e ditatoriais, fundamentados por ideia de resposta à crise de capitalismo que se traduziu 

essencialmente pela pertinência da imposição do socialismo em oposição legitimada a um capitalismo que 

havia falhado. Perante o fechamento da URSS ao capitalismo durante a sua implementação na Europa e 

Estados Unidos, que a deixa imune à crise nos anos trinta, os europeus reconhecem virtudes no seu 

regime e legitimam perante os povos das nações a necessidade de inverter as lógicas associadas ao 

capitalismo de mercado. No entanto, esta ideologia socialista não era mais do que uma máscara para 

impôr ditaduras e hegemonias de poder como forma de liderança política e económica. Os efeitos destes 

intenções traduzem-se no envolvimento de países aliados contra a Alemanha, fazendo despoletar a 

segunda guerra mundial como respostas às intenções do nacional socialismo alemão liderado por Hitler. 

 

 

 

4.1. A criação da Bauhaus 

 

Neste período entre guerras o meio artístico fez nascer um projecto determinante para a fundação do 

design, dando continuidade à procura de resposta a desígnios humanos considerados ameaçados desde o 

início da industrialização. A viabilização de um caminho válido para o progresso técnico, no contexto da 

reorganização das dimensões económica e politica da vida na Europa no século XX após primeiro conflito 

mundial irá traduzir-se numa aposta séria na formação de artistas para a capacidade de produzir da 

industria, num balanço equilibrado entre arte, ciência e produção em massa.  

 

O confronto com o massacre mecanizado do conflito de 1914 e o pesadelo do pós guerra criaram o 

desejo de uma nova realidade onde a arquitectura e a actividade artística viessem a usar a máquina para 

benefício do homem. Desejo que será assumido plenamente na reconstrução das cidades e da vida 

quotidiana das populações. O conflito mundial coloca uma forte tónica na necessidade de uma premissa: 

que o recomeço se deveria basear numa nova concepção do valor da existência e da organização 

humana. 
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Sofrendo profundamente as consequências do envolvimento no conflito a Alemanha procurou reconstruir-

se e recuperar o seu parque industrial, investindo em soluções para racionalizar a produção e retomar a 

sua actividade económica com liderança. A reconstrução após a guerra foi vista como uma grande 

oportunidade de realizar as ideias que haviam sido ensaiadas, principalmente, com a herança de Morris 

na Deutsche Werkbund. A compreensão feita pela Alemanha da necessidade de renovar o ensino artístico 

para operacionalizar a ligação entre arte e indústria será herdada pela Bauhaus em 1919, agarrando nas 

ideias de Behrens e traduzindo-as em currículos académicos.  

 

A Bauhaus é a primeira experiência de uma escola direccionada para a formação dos artistas que 

desenvolverão soluções para a produção industrial em massa com qualidade, de uma forma lógica e 

racional. Ela é de facto um sustentáculo intelectual fundamental para a educação e prática do design sob 

a bandeira do Movimento Moderno, fornecendo uma estrutura de conhecimentos muito sob a forma de 

doutrina que é adoptada por empresas que foram pioneiras na abordagem ao design, quer na Alemanha, 

quer no resto da Europa e até nos Estados Unidos. 

 

A Bauhaus emerge num contexto de fortes debates ideológicos na Alemanha do pós guerra, assumida, no 

entanto, como um valor fundamental para a nação na conquista de uma modernidade cosmopolita ao 

mesmo tempo que era apontada como uma ameaça à cultura tradicional. Mas a Bauhaus debater-se-á 

pelas condições que permitirão a sua instalação e o desenvolvimento do seu projecto. Assente no desejo 

de contribuir para a construção do mundo moderno a Bauhaus abrirá caminho suportando-se na ideia de 

que existia uma proposta para o desenvolvimento de uma industria alemã de qualidade que havia 

nascido com a Deutsche Werkbund. A Bauhaus acabará por se impor como o modelo de escola 

progressistas onde se formam profissionais capazes e necessários à industria.   

 

O arquitecto alemão Walter Gropius é o homem à frente da fundação da Bauhaus, tendo recebido a sua 

formação artística no âmbito da associação Deutsche Werkbund e da arquitectura industria alemã. Tendo 

sido convidado para dirigir duas escolas de arte: a Escola Superior de Belas Artes e a Escola de Artes 

Aplicadas, vê nesta oportunidade a possibilidade de unificar os dois institutos e fundar uma nova escola 

para a formação de artistas e arquitectos a  Staatliches  Bauhaus  (Casa  Estatal  de  Construção),  em 

Weimar. Neste projecto inovador Gropius, um homem muito ligado à indústria e às necessidades da 
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reconstrução do pós guerra, procurou implementar as suas ideias revolucionárias, o seu positivismo. A 

sua visão optimista leva-o a delinear programas de reconstrução social numa base muito racional que 

era, segundo ele, a única força de resgate da Alemanha ao seu passado e à angústia da derrota e do pós-

guerra. As ideias de Gropius enquadraram-se na crise dos grandes ideais que caracterizam a cultura 

alemã no princípio do século XX, na qual a tradição moral e as normas sociais tinham perdido a sua 

validade. A racionalidade era vista como uma técnica infalível para a necessidade de reconstrução da 

confiança, estabelecida numa crítica construtiva, acabando por se registar uma passagem quase imediata 

do puro racionalismo ao puro pragmatismo.  

 

As ideias de Gropius, numa lógica internacional e não apenas confinada às necessidades da Alemanha, e 

por consequência à sua arquitectura, não serão somente uma proposta de nivelamento das técnicas e 

das formas do fazer mas, ao mesmo tempo, o instrumento e a imagem de uma nova organização social. 

No pós-guerra, toda a arquitectura europeia se basearia no trinómio racionalismo-socialidade-

internacionalismo, assumindo Gropius a racionalidade como o método que permite identificar e resolver 

os problemas que a realidade herdada no século anterior vinha continuamente colocando. Na verdade, 

sempre que se falava de internacionalismo pensava-se numa nação supra-histórica e colectiva – a “nação 

europeia” – e sempre que se falava de racionalismo pensava-se num pragmatismo que se contrapunha 

ao dramatismo dos problemas sociais, cujas promessas deixaram na figura de Gropius uma certa imagem 

de salvador.  

 

Gropius acreditava que a arte só poderia eliminar a contradição entre artesanato e indústria, antítese da 

produtividade da sociedade moderna, se soubesse fazer seus os meios da indústria. O seu apelo a uma 

arte técnica livre de qualquer ideologia anterior e correspondendo às leis económicas da produção, 

justificava-se pelo pressuposto que a arte tinha adoecido e perdido o rumo, e se a sociedade estava 

doente de arte para a arte tinha de encontrar um novo caminho. Era precisamente aqui que se deveriam 

concentrar os esforços para reduzir o desenvolvimento anormal da arte e rectificar-lhe as suas funções, 

pois todo o processo histórico, no qual está incluído o da arte, dependia do desenvolvimento dos meios 

de produção, os únicos que lhe poderiam garantir a inserção no círculo da vida social moderna. Se a arte 

continuasse  a  valorizar,  numa  sociedade  industrializada,  os  processos  técnicos  do  artesanato,  ela 

constituiria uma força conservadora e reaccionária, pois ia na direcção contrária à da evolução a que se 
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assistia, ou seja, a razão deveria fazer a arte render-se para poder responder às necessidades da 

realidade na modernidade (Droste:1992). 

No entanto, as revolucionárias ideias de Gropius e o seu acolhimento pela Alemanha perante a 

oportunidade aberta pelo seu pensamento racionalista numa cultura já marcada pela objectividade, não 

viam a arte reduzida às contingências da vida, ao microcosmo do objecto, do móvel, da página 

tipográfica, etc. Pelo contrário, Gropius reconhecia que tinha ampliado a tal ponto o alcance da arte que 

esta compreendia em si, desde as formas mínimas de utilidade quotidiana, até às formas máximas da 

ordem social, em suma, todos os momentos da cultura moderna. Era reconhecível em Gropius vastos 

horizontes sociais e os programas reformistas de uma Werkbund, de um Van de Velde ou de um Behrens, 

ainda contagiados pelo entusiasmo romântico de Morris. Mas a visão de Gropius constrangia-se num 

rígido formalismo e numa inflexível disciplina racional, traduzindo-se num regime estrito de arte útil, em 

contraposto com a ideia clássica de arte sublime.  

 

Gropius sintetiza a sua ideia de arte útil sustentando que a obra de arte não deve pregar ou apelar ao 

sentimento nem apontar metas ideais porque o seu objectivo está em si própria. A arte é útil enquanto 

arte, visto que a arte é uma função da sociedade, que a produz para corresponder a uma necessidade 

real e não para satisfazer aspirações ociosas. Uma sociedade que não usa a arte que produzir criará 

perigosas descompensações ideológicas, uma vez que as necessidades estão insatisfeitas e as obras 

tornadas resíduos. Tal como a indústria produz bens de utilidade colectiva, a obra de arte não deverá 

voltar-se para as camadas mais cultas mas ser utilizável pela colectividade inteira, por isso não necessita 

de ser interpretada, mas somente utilizada. A arte já não poderá ser contemplada ou desfrutada por 

causa da sua singularidade, da habilidade do artífice ou pela parte de história humana que se entrelaçou 

com a história da sua formação, mas apenas poderá ser usada com a racionalidade e a precisão funcional 

que ela própria impõe com a sua forma. Esta nova ideia de arte que a modernidade de algum modo 

reclamava, age como condição do não-contemplar, e por isso é condição do fazer e é técnica.  

 

Com efeito, Gropius considerava que se os objectos fossem pensados racionalmente, a realidade que se 

daria no acto seria uma realidade  lúcida, que lhe garantiria  a  máxima eficácia e uma  correspondência 

exata entre o acto e o objecto, acabando por produzir uma existência organizada e clara. Embora o 

indivíduo não apreenda a razão construtiva dos objectos que o condicionam, porque eles não têm de ser 
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compreendidos, experimenta um prazer estético que nasce da percepção nítida, da perfeita 

correspondência que se estabelece entre o mundo interior e exterior, da clareza formal que constitui o 

ambiente imediato da sua existência.  

Para Gropius a máquina não constituía apenas um aumento das nossas possibilidades de acção, um meio 

mais exacto de entrar em contacto com certas propriedades da matéria, ela era também uma 

determinação do agir para que na sua forma se congregasse uma série de experiências que orientavam a 

acção numa certa direcção e a obrigavam a desenvolver-se segundo um certo processo. O produto 

standard, economicamente, consistia em conseguir um máximo de qualidade com um mínimo de custos. 

Socialmente, a sua difusão nivelava as diferenças exteriores, de hábitos e de costumes, entre as 

diferentes classes. O produto standard era, no fundo, uma garantia do respeito pela autenticidade das 

ideias na sua concepção. Ao reproduzi-lo em milhares de exemplares, obtinha-se identidade e não 

uniformidade, porque cada objecto conservaria intacta a sua qualidade de “original”.  

 

A Bauhaus pretendeu criar uma arte sem inspiração, que não deformasse poeticamente a realidade mas 

que formasse, construtivamente, uma nova realidade. 

  

A Bauhaus era, em última análise, um instrumento criado por Gropius para produzir uma nova classe de 

técnicos cuja obra pudesse desenvolver-se no plano internacional, de forma a restituir à Alemanha aquilo 

que a guerra lhe havia tirado.  

O projecto académico da Bauhaus assentava numa Intensa Teoria e Métodos de Produção: Arte + 

Artesanato + Produção, quebrando com os preceitos tradicionais. Introduz um duplo sistema de ensino: 

Mestre da Forma (Artista) e Mestre Artesão, numa unificação artística entre arte e artesanato com 

predominância da Arquitectura. 

A Bauhaus é um exemplo típico de escola democrática, que tinha como objectivo estabelecer o contacto 

entre o mundo da arte e o mundo da produção, pelo princípio da colaboração entre mestres e alunos e da 

cooperação e é a escola de referência para a génese da profissão de designer. 
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5. O Funcionalismo 

 

Desde o início do século XX os territórios da arte e da técnica começaram a ser visto como detentores de 

possibilidades dialogantes, um aspecto fundamental na atribuição de sentido às novas condições de 

produção. Mas é sobretudo no período entre as duas guerras que encontramos uma proposta concreta 

com algum sentido e coerência para esta relação complexa. Da parte dos artistas e arquitectos a procura 

de compatibilização entre arte e técnica no início do século XX afirma a necessidade de uma ideia de 

estética industrial, atribuindo um determinado sentido e significado ao que era produzido pela máquina. 

As necessidades da sociedade urbana do pós guerra são o principal motor desta proposta que assenta 

numa ideia de utilidade, racionalidade e coerência estética com novas funções ao nível da cidade, da casa 

e do objecto.  

 

Com o forte contributo para um estilo moderno por parte da Bauhaus, a ideia de produto industrial 

concebido para a utilidade ia de encontro à procura de equilíbrio entre razão e emoção, tornando-se 

berço do funcionalismo, termo que é associado ao arquitecto americano Louis Sullivan no princípio do 

século, “a forma segue a função”, vida e função em perfeito equilíbrio. 

 

O Funcionalismo como primeira proposta consistente de um estilo para a máquina, um estilo 

internacional, difunde-se por todo o mundo industrializado predominantemente ao nível da arquitectura, 

sendo a casa perspectivada como uma “máquina de habitar” e como tal concebida e planeada.  

Em oposição aos funcionalistas estão aqueles que questionam as suas propostas algo agressivas, frias e 

racionais. Adeptos da arquitectura orgânica e do conceito de casa refúgio fundam o organicismo como 

tendência crítica ao funcionalismo racionalista. Assente uma mesma ideia de forma adequada à função, 

uma ideia de utilidade desprovida de ornamentação acessória, o primeiro dos movimentos – 

Funcionalismo Racional - ocorre em torno dos arquitectos alemães Peter Behrens e Walter Gropius e do 

suíço Le Corbusier, e o segundo – Funcionalismo Orgânico - em torno do norte-americano Frank Lloyd 

Wright e do finlandês Alvar Aalto.  
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Estes movimentos na arquitectura e, por inerência, na criação dos próprios objectos de e para a casa 

propõem um corte radical com o passado: Abolição da forma natural como elemento decorativo, 

eliminando tudo aquilo que se oponha à arte pura. Impõe-se na concepção dos novos edifícios urbanos a 

simplificação dos volumes; a geometrização das formas com predomínio das linhas rectas e sólidos 

geométricos; Paredes lisas e, geralmente, brancas, abolindo-se a decoração e realçando-se a estrutura 

do edifício; Coberturas planas, geralmente transformadas em terraços; Amplas janelas, em fita, ou 

fachadas-cortina em vidro; Elevação do edifício sobre pilares (pilotis), dando a ideia de estar suspenso; 

Utilização de novos materiais, pré-fabricados: aço, betão, vidro; Renovação do espaço – casa prática e 

funcional; Abertura de espaços interiores, em planta livre; Interligação com as artes ditas menores, ou 

aplicadas: escultura, cerâmica, tecelagem, metalurgia e marcenaria. 

 

Depois da primeira grande guerra a reconstrução tem como auxiliar inestimável a industria, à qual é dada 

coerência e consequência lógica, indo de encontro às necessidades uma proposta de estilo funcionalista 

na concepção das soluções. A casa é pensada para todos, fácil e barata de produzir em partes pela 

indústria. A estandardização oferece resposta ao planeamento da arquitectura moderna modular nos 

anos vinte, trinta e quarenta, como são as propostas do arquitecto francês Le Corbusier com os seus 

módulos padronizados. Permitindo edifícios em altura, com habitações confortáveis e à medida de 

necessidades à escala humana. O respeito pelos materiais, os novos materiais da indústria, na 

configuração de espaços individuais e colectivos que definem a moderna paisagem urbana, fazem 

ultrapassar todas as visões da suja e disfuncional cidade industrial do passado.  

 

Porque a cidade procurou oferecer habitação com qualidade e conforto a todos, a vida social viu-se 

dignificada nos grandes aglomerados configurando uma vida moderna como nova ordem, proporcionando 

um novo equilíbrio. Embora este estilo internacional, assente na ideia de que a forma serve a função, 

revele as suas mais ilustres criações ao nível da obra privada a cidade como espaço colectivo, 

comunitário, quer ao nível do seu traçado quer nos diferentes objectos arquitectónicos que lhe definem a 

fisionomia vai deixando revelar essa mesma marca do funcionalismo.  
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Podemos reconhecer no funcionalismo uma proposta de ordem para o mundo moderno no início do 

século XX, quando a relação com máquina se desenhava ainda sob o domínio desta. Mas essa proposta 

deixava claramente antever-se como transformadora e incitadora de um processo social onde as 

oportunidades e o acesso ao bem estar e a conforto se começavam a abrir à classe trabalhadora. A 

cidade moderna era um novo mundo artificial definido pelo homem, atento ao que vinha sendo feito sob 

a égide da máquina e questionando-se sobre o que deveria ser feito.  

São os arquitectos de referência da modernidade que arriscam as propostas de configuração da realidade 

material para um mundo moderno, contemplando no seu trabalho o que deveria ser um novo mundo 

social num novo estado civilizacional onde a tecnologia era associada a civilização e onde se começa a 

reconhecer que os artefactos deveriam servir para todos os seres humanos alcançarem os seus 

objectivos individuais e colectivos. 

Esta visão para o papel da arquitectura na configuração do mundo moderno tem em si mesmos já 

princípios de um território novo por direito próprio, o da criação para a indústria. Este território exige 

capacidade para conceber, planear e construir objectos e sistemas, definindo-lhes a sua configuração, 

composição, estrutura, propósito, valor e significado. Um território que assenta num pensamento fundado 

nas novas necessidades criadas pela oportunidade oferecida pela tecnologia. Este território que se 

começava efectivamente a desenhar neste período de entre guerras queria assumir para si a resolução da 

relação do binómio arte e técnica. Deste modo, propunha-se contribuir para a definição do papel da 

tecnologia ao atribuir-lhe um sentido na construção de uma realidade que compatibilizasse avanço 

técnico e civilizacional, perspectivando um mundo mais equitativo. 

 

Podemos, no entanto, reconhecer também nesta proposta de estilo internacional mais um contributo para 

o esforço de racionalização para aumentar a produção servindo mercados de consumo em expansão, 

onde estão empenhados principalmente a Alemanha e os Estados Unidos. A divulgação do Funcionalismo 

na Europa e nos Estados Unidos na primeira metade do século XX revela que as suas propostas são uma 

forma de torna a produção industrial mais eficaz, de melhor qualidade e como tal com condições para 

crescer. O acolhimento de um estilo que propõe simplificação de formas, planeamento na concepção da 

solução para a produção em partes,  aplicação de  materiais em uso na industria e recusa do ornamento  
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compõem como que um “manual de normas” para os artista e arquitectos que criam para a industria, de 

acordo com uma organização taylorista do trabalho.  

 

A Europa, da qual a Inglaterra é o país que aplica com mais dificuldade estas ideias, e os Estados Unidos 

reconhecem no Funcionalismo, embora lhe apontem uma natureza demasiado elitista oriunda da 

Bauhaus, um contributo para a viabilização da oportunidade de liderança económica pela compreensão e 

domínio da máquina na fase de criação e não apenas na fase de produção.  

 

Mas já não chega imprimir racionalidade ao processo produtivo e conceber produtos para as 

especificidades da produção mecanizada, a pressão da superprodução alcançada pelos americanos faz 

cada vez mais sentir a necessidade de promover e publicitar os produtos. Vender bem os produtos 

começa a implicar tratar a aparência dos mesmos, a inovação é no final dos anos vinte uma preocupação 

da indústria americana, assumindo durante a recessão dos anos trinta uma importância capital 

expandindo-se até pouco depois da segunda guerra mundial. São estratégias de promoção das venda que 

têm de se apurar num clima de concorrência que começa a desenhar-se após a primeira grande guerra. 

O esforço de reconstrução da Europa após o primeiro conflito mundial forneceu a oportunidade de 

renovação da arquitectura e foi, simultaneamente, uma oportunidade para a recuperação económica. 

Esta situação foi plenamente aproveitada pelos Estados Unidos, assumindo-se líder do desenvolvimento 

do objectivo de reconstrução ajudando a Europa através da concessão de empréstimo e outros apoios, 

revelando um crescimento económico exponencial nos anos vinte. 

 

Nos anos trinta a Europa a braços com regimes políticos totalitaristas, numa ameaça clara à democracia, 

constituída por um mosaico de países em diferentes estádios de desenvolvimento industrial, onde uma 

Inglaterra outrora líder se vê estagnada e incapaz de passar ao patamar de uma industria moderna, 

assiste à liderança dos Estados Unidos.  

 

A segunda grande guerra irá absorver todos os recursos dos países envolvidos, quer civis quer militares. 

A proporção da devastação, sobretudo na Europa principal palco dos confrontos, asfixiará as capacidades  
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de criação e a ideia de progresso e desenvolvimento, paralisando todas as actividades não ligadas 

directamente à guerra. A segunda grande guerra, à semelhança do primeiro conflito, é um período 

limitador da evolução da tecnologia e do design ao serviço da evolução da qualidade de vida das pessoas. 
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6. A recessão económica dos anos trinta 

 

Para os americanos a recessão que se verificou nos anos trinta significou a saturação da oferta de 

produtos de determinada tipologia e obrigou a inovar. Esta situação fez alterar o papel dos criadores para 

a indústria que passaram a ter que assumir nas suas criações uma resposta mais efectiva ao mercado. 

Não só ao mercado de consumo interno, elástico e em mudança mas, sobretudo, ao facto de o mercado 

europeu ser praticamente inexistente. Estas condições pressionaram para o abandono das ideias 

funcionalistas da Bauhaus onde predominavam as ideias (concepções onde a forma serve a função) em 

detrimento das actividades comerciais, numa América que não tinha pruridos em colocar os artistas ao 

serviço do comércio para continuar a crescer economicamente.  

Desde o início, é reconhecido no processo de desenvolvimento de um território próprio de criação para a 

máquina, o design, um distanciamento entre as concepções europeia e americana. Para os europeus essa 

concepção de design era altamente intelectual e dedicada à simplicidade funcional, para os americanos o 

design é uma ferramenta de estilização ao serviço das vendas e da publicidade, onde o aspecto exterior 

era o que mais contava (Lorenz:1986). Estas duas perspectivas distintas revelavam um trabalho também 

orientado distintamente, ou seja, para os europeus, muito colados à herança funcionalista da Bauhaus, o 

desenvolvimento de soluções implicava trabalhar o objecto de dentro para forma. O que importava era 

como ele estava concebido para funcionar eficazmente sendo que a sua aparência exterior era uma 

consequência formal lógica da satisfação da sua função. Para os americanos era precisamente o inverso, 

ou seja, o interior pouco importava e a aparência é que tinha que ser obrigatoriamente trabalhada, 

devendo ser apelativa mesmo que isso significasse sacrificar a funcionalidade (Fig.4). 

 

Não só as novas aplicações técnicas fazem nascer novos produtos, criando novas necessidades ao nível 

do consumo domésticos para televisores, rádios, batedeiras, frigoríficos, etc, como também ao nível da 

concepção deste produtos a forma agora tinha que servir a emoção. Para ter sucesso nas vendas os 

americanos lançam no mercado produtos sedutores, que com promessas de um novo estilo de vida  são 

essencialmente  pensados  para  transmitirem  uma  boa  aparência. 

Desta forma, os americanos implementaram uma estratégia que lhes permitiu recuperar da recessão e 

crescer economicamente.   
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Mantendo-se lideres incontestáveis, simultaneamente, abrem portas a uma criação para a industria livre 

de uma concepção predominantemente instrumental, ou seja, uma concepção que era moldada 

essencialmente pela atmosfera racional da produção, deslocando-se para um espaço de exploração 

estética quase em exclusivo, num exercício de estilismo assente no “Streamlining”.  

Esta era. em traços largos. a estratégia Americana para fazer crescer a produção industrial, baseada 

numa visão estilística para os produtos que contribui para que se testemunhe nos anos cinquenta e 

sessenta um milagre económico com os EUA a liderar em todas as áreas da cultura e do consumo. 

 

Fig. 4 – Exemplos de configurações para veículos propostos pelo Styling7 

                                                 
7
 À direita: contrastes na aerodinâmica: funcionalidade pura (em cima e ao centro à direita) versus protuberância superficial e 

excessos cínicos (à esquerda e em baixo). Em cima, à direita : A locomotiva a vapor A4 Pacific. Reino Unido 1935: Sir Nigel Gresley. 

Ao centro, à direita: o automóvel Chrysler “Airflow”, EUA, 1924 Designer: Carl Beer. À esquerda: motor de locomotiva Pennsylvania 

3768, EUA, 1936. Designer Raymon Loewy. Em baixo: o Cadillac “Eldorado” Brougham da General Motors. EUA, 1955. Designer: 

Harley Earl. Desenho de Michael Daley. In, Lorenz, Christopher (1986) A Dimensão do Design. Colecção “Design, Tecnologia e 

Gestão”. Edições CPD. Lisboa pp.14  
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6.1.  O styling americano com Raymond Loewy 

 

Após a recessão de 1929 a necessidade de resposta à crise exigiu ideias inovadoras, capazes de 

desenvolver rapidamente a indústria americana permitindo-lhe retomar os elevados níveis de produção e 

venda de bens de consumo. Com um novo conceito como proposta estratégia para recuperar a indústria 

surge Raymond Loewy, um designer industrial Francês radicado nos Estados Unidos que começou a 

trabalhar como ilustrador de moda e designer de teatro. As ideias e o trabalho de Loewy proporcionaram 

o arrancar da sociedade americana de consumo a partir dos anos trinta, sendo igualmente uma resposta 

de retoma económica após a segunda guerra mundial nos anos cinquenta. A ideia de Loewy era de que 

os produtos à venda no mercado deveriam ser bonitos para seduzir o consumidor.  

 

Apelidada de Styling, Loewy considerava que mais do que o valor funcional a maior importância deveria 

ser dada ao valor simbólico do objecto. Valor este que assentava no grande optimismo tecnológico vivido 

na sociedade americana de então que fez com que todos os objectos, desde a casa à grande locomotiva, 

dos automóveis e aviões e até um simples agrafador, fossem inspirados numa ideia de aerodinamismo 

lembrando através das sua formas futurista naves espaciais de ficção científica. Todos estes produtos de 

consumo pretendiam transmitir uma ideia de estilo, também designado de streamlined form, associado a 

esse aerodinamismo das suas formas. A importância simbólica do Styling foi crucial como conceito chave 

para o sucesso das vendas dos produtos no mercado, permitindo a recuperação da industria americana 

após a recessão. 

 

“O feio vende-se mal, é necessário valorizar os aspectos formais para incrementar as vendas e a criação 

de emprego” - era a ideia chave de Loewy para legitimar a necessidade do Styling, tornando-se a figura 

central deste crescimento da industria americana, com a participação do design ao nível da estética dos 

produtos. Os objectos continuavam a ser os mesmos em termos funcionais, apenas lhes era alterado o 

exterior a nível formal, ou seja, um redesign que se limitava a ser uma operação de cosmética.  

 

A proposta do Styling foi acolhida com muito entusiasmo pela industria uma vez que se encontrava 

impossibilitada de realizar investimentos em desenvolvimento de novos produtos para incrementar as 

suas vendas. O Styling permitiu às empresas fazer crescer rapidamente as vendas pelo lançamento de 
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aparentes “novos” produtos, através de uma operação de camuflagem dos seus produtos já desgastados, 

sem ter necessidade de investir em dispendiosos, moroso e complexos processos para inovar. 

Inaugurando um período de abundância com uma proposta de um novo estilo de vida – an american way 

of life - que assentava no consumo de produtos com uma determinada aparência, o Styling é influenciado 

pelo Futurismo numa certa ideia de culto da velocidade e de aerodinamismo. Baseando-se no aspecto 

formal da aviação desses tempos e nas primeiras experiências espaciais (foguetões), o Styling americano 

opunha-se ao funcionalismo europeu e à sua frieza e rigidez apelando visualmente á emoção com uma 

explosão das formas, independentemente de contribuírem ou não para a sua função. 

 

Os princípios representados pela Bauhaus, que via no funcionalismo um critério universal para a 

emancipação social, não se viam reflectidos no Styling, o qual não se preocupava com tais questões uma 

vez que o aspecto funcional destes novos objectos se mantinha inalterado. Um dos objectos mais 

referenciados com o Styling é a “aguça” (1933) (Fig. 5), concebida por Raymond Loewy.  

 

 

 

Fig. 5 – A aguça 

 

 

À primeira vista talvez não pareça o que realmente é, mas o objecto (Fig.5) traduz muito bem a 

importância do valor simbólico para o Styling ou streamlined form. Muito mais do que reduzir–se a 

valores técnicos e funcionais, a forma da aguça  (um apara-lápis)  destaca o seu valor simbólico,  
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parecendo  este  objecto banal uma réplica das naves espaciais de Buck Rogers em deambulações 

marcianas. Ao modificar o aspecto exterior dos objectos para formas aerodinâmicas transmitia-se ao 

consumidor uma falsa ideia de velocidade e de modernismo, que neste objecto em concreto, a aguça, se 

revela de algum modo paradoxal. O apelo ao consumo era um faz-de-conta teatral, uma criação de 

sonhos, principal estímulo por detrás das criações do design americano – o Styling. 

 

O desenvolvimento de um estilo de vida americano pautado por uma casa confortável onde abunda a 

tecnologia em máquinas para realizar as mais diversas tarefas domésticas, cria uma ambição pelo sonho 

americano de uma vida recheada de todos os confortos. Para além da casa, também o universo do 

trabalho era contagiado por esta onda de estilo em propostas de espaços e ambientes com uma forte 

carga simbólica. A acção de promoção das vendas por parte das empresas, a publicidade, encontrava 

nesta oferta de produtos a possibilidade de realizar com sucesso os intentos do desenvolvimento do 

marketing, atribuindo-lhe argumentos imbatíveis para promover um estilo de vida associado ao consumo 

de determinados bens. Paralelamente, este estilo Streamlining poderia ser associado a uma era de 

renovação após um período económico muito conturbado. Após a recessão dos anos trinta o que mais 

desejava a sociedade americana era romper com um passado de duras dificuldades e inaugurar uma 

nova fase pautada por um novo estilo de vida, procurando contagiar também a própria Europa.  

 

Mas Raymond Loewy não era um designer preocupado com as considerações associadas à configuração 

de objectos para uma produção eficaz por parte da indústria. Ele era sobretudo dotado para gerir a 

estratégia dos negócios das empresas com recurso ao design, traduzido, essencialmente, na aposta pela 

configuração formal de objectos que surtissem um efeito emocional junto dos consumidores. Uma das 

ideias que Loewy faz singrar nas empresas com que colaborou foi a segmentação de mercados de um 

modo estratégico. A indústria automóvel, na qual o Styling revela os seus maiores sucessos, já vinha a 

fazer essa segmentação há algum tempo, Loewy estende essa mesma ideia a diversos outros produtos 

de consumo como tabaco ou bebidas, através da configuração formal dos produtos, das suas embalagens 

e da sua publicidade, associada sempre a uma determinada ideia de estilo de vida.  

 

Nos Estados Unidos Loewy obteve grande notoriedade com a aplicação do Streamlining, estilo que ajudou 

a criar, salvando a indústria americana e ajudando-a a retomar a liderança económica. Entre os seus 
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mais conhecidos trabalhos está o redesign da garrafa da Coca Cola, do logótipo da Shell e do logótipo e 

embalagem dos cigarros Lucky Strike. Onde Loewy tocava as vendas subiam, sendo encarregue do 

design da identidade corporativa das empresas para quem trabalhava. Desenhou automóveis, autocarros, 

locomotivas e muitos outros produtos industriais, tendo sido também responsável pelo design de 

ambientes domésticos e de grandes escritórios.  

 

 

6.2. As contrapropostas dos europeus ao Styling americano 

No entanto, as ideias funcionalistas dos europeus não ficaram relegas muito tempo para segundo plano 

perante a aposta forte da indústria americana no Styling. Os artistas e arquitectos que fugindo à 

perseguição nazi na Alemanha se instalaram nos Estados Unidos procuraram fazem valer as suas ideias 

no âmbito do ensino do design e da arquitectura, opondo-se diametralmente ao Streamlining. Os 

defensores do funcionalismo procuraram inverter este processo de “cosmética” de produtos através do 

conceito do “Good Design” - Formas ligadas á qualidade e á função do objecto, formas honestas, negação 

da invenção com o objectivo de promover vendas (A boa forma). Avançando com proposta de produtos 

comerciais, os novos materiais e tecnologias que iam surgindo permitiam desenvolver projectos baseados 

no conceito de “unificação da forma e da função” e assim reeducar “o gosto” dos consumidores. Charles 

Eames, figura que se destacou da comunidade de entre a comunidade dos designers americanos, e Eero 

Saarinen são determinantes para o avançar destas novas propostas. Tomando contacto com o design do 

finlandês Alvar Aalto, de grande simplicidade, limpeza de formas e respeito pelos materiais utilizando 

novas técnicas, propõem para a industria o desenvolvimento de produtos inovadores, em termos formais 

e funcionais. Introduzem novos materiais no mobiliário como sejam, por exemplo, o contraplacado, a 

fibra de vidro, o caoutchou, o plástico, o alumínio, etc. Também as novas tecnologias de moldagem e 

soldadura permitiram desenvolver projectos de formas orgânicas capazes de ser produzidas em série, 

logo mais económicos e igualmente com potencial de sucesso no mercado consumidor americano ávido 

de novidades. O retomar de uma visão mais conotada com o funcionalismo procurou que as suas 

propostas fossem igualmente sucessos comerciais, com atributos que lhes permitissem combater os 

efeitos do Styling. No entanto, o design americano nos anos trinta havia começado a afirmar-se num 
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determinado sentido e nos anos quarenta essa afirmação estava feita, tendo sido assumido um caminho 

para a influência comercial que se apresentava numa direcção oposta à funcionalidade. 

Nos anos cinquenta, em plena era de prosperidade, os industriais e os designers do Styling norte-

americano incrementarão estrategicamente a cultura da obsolescência para garantir uma produção 

constante e um mercado sempre em crescimento. Nesta estratégia as campanhas publicitárias 

desempenharam um papel muito importante, fazendo o apelo ao consumo com mensagens que 

condicionavam a acção dos consumidores e, por inerência, definiam o próprio mercado. 

Paralelamente, desenvolver-se-á nos anos cinquenta nos países Escandinavos, na Alemanha e nos 

Estados Unidos uma contra marcha com o conceito de “Boa Forma” - “Good Design” - para combater o 

Styling. Esta contramarcha direccionou-se, de novo, no sentido da ideia de um estilo internacional.  

 

As empresas, quer europeias quer americanas, adoptarão, num sentido oposto ao Styling, de entre as 

diversas variações da doutrina da funcionalidade, uma vez que este começava a revelar alguma 

saturação no mercado (Lorenz:1986). Para algumas as perspectivas mais pesadas e austeras propostas 

pela Alemanha pareciam garantir maior sucesso; para outras as propostas escandinavas, ligeiramente 

mais suaves, pareciam ser capazes de exercer maior sedução pela inovação; para outras ainda a 

abordagem dos italianos, mais artística, parecia revela uma ruptura menor com o predomínio de soluções 

estética.  

Na senda desta intenção de retomar o balanço equilibrado entre a forma e a função dos produtos, em 

detrimento de preocupações exclusivamente estéticas, a Hochschule für Gestaltung, em Ulm (Escola 

Superior da Forma de Ulm) será fundada em 19583 na Alemanha, retomando o espírito da Bauhaus e a 

expressão dessa intenção de voltar à racionalidade. 
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7. Após a Segunda Guerra Mundial 

 

A segunda grande guerra absorveu todos os recursos dos países envolvidos, quer civis quer militares. A 

proporção da devastação sobretudo na Europa, principal palco dos confrontos, asfixiou as capacidades de 

criação e a ideia de progresso e desenvolvimento, paralisando as actividades não ligadas directamente à 

guerra. A segunda grande guerra, à semelhança do primeiro conflito, é um período limitador do 

desenvolvimento da tecnologia e do design ao serviço da evolução da qualidade de vida das pessoas mas 

um período de grande desenvolvimento científico e tecnológico para uma eficácia belicista.  

 

Também após este segundo conflito mundial os Estados Unidos investem na ajuda à recuperação da 

Europa. A criação de um programa de recuperação Europeia em 1947, o Plano Marshal, permitiu aos 

países europeus aliados reerguerem-se e restabeleceram as suas actividades económicas. Perante uma 

situação política europeia de forte contestação e com uma económica paralisada os Estados Unidos 

temeram que o capitalismo fosse colocado em risco, podendo assistindo-se à proliferação do comunismo 

por influência soviética que se tinha mantido economicamente protegida das crises com um regime 

socialista. Esta situação coloca os dois países numa posição de confronto não armado, de cariz ideológico, 

político, social e económico, denominado de Guerra Fria, que durará até ao desaparecimento da URSS 

nos anos noventa.  

 

Estes acontecimentos revelam que a ajuda económica americana à Europa tinha também o objectivo de 

apaziguar a região, mantendo o desenvolvimento do capitalismo e a sua posição de liderança como até 

aí. Ao possibilitarem que o mercado Europeu volta-se de novo a funcionar em pleno os americanos 

estavam a poder escoar de novo os seus produtos, necessários à Europa e que o nível de superprodução 

americana detém em excesso para poder ser absorvido pelo seu mercado interno.  

 

Os EUA contribuem com a ajuda à Europa para a recuperação da sua hegemonia económica, permitindo 

que o velho continente se posicione de novo como parceiro.  
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Os Estados Unidos consolidam a sua posição de referencial económico, procurando consolidar o 

capitalismo como modelo de bem-estar e progresso. Neste contexto de economia capitalista, dependente 

de uma forte dinâmica de mercado, o valor conquistado pela actividade de concepção na industria nos 

anos trinta e quarenta, com o importante contributo das ideias lideradas por Raymon Loewy, atribuíram 

ao design um papel determinante no sucesso perante as condições de maior complexidade da realidade 

desses mesmos mercados.  

 

 

7.1. O desenvolvimento da Ergonomia 

 

Num ambiente de aparente predomínio de soluções estéticas fornecidas pelo design para suprir as crises 

de produção e consumo, procurando formar o gosto do consumidor para determinado tipo de produtos, 

assistiu-se a uma outra abordagem distinta à actividade. Em vez de estilo existiu a uma preocupação 

mais científica na abordagem aos problemas de design, da qual o americano Henry Dreyfuss (1904-

1972) é uma das principais figuras de referência nos anos cinquenta. Dreyfuss trabalhou com figuras 

importantes associadas ao Styling americano, no entanto, claramente influenciado pelas ideias europeias 

optou por percorrer um caminho distinto onde desenvolveu uma abordagem mais científica aos factores 

humanos, preocupado com a adaptação dos produtos ao conforto do consumidor integrou essa 

perspectiva com a estética de produtos de consumo. Esta sua postura, que manteve intacta até o fim da 

sua vida em 1972 faz com que seja reconhecido como uma das consciências da profissão do design. 

 

Dreyfuss criticou fortemente a aparência exuberante dos produtos da indústria americana, sobretudo da 

indústria automóvel, “com uma superabundância de dentes de aço cromado, discos, asas e faixas 

brilhantes sem qualquer significado”8, numa clara desaprovação da moda da aerodinâmica dos anos 

trinta. Preferindo o conceito de “linhas puras”, onde o aspecto dos objectos estava relacionado com a sua 

função, intervém em muitas empresas com o objectivo de melhorar os seus produtos limpando-os das 

suas aparências supérfluas (um bom exemplo é o trabalho que desenvolveu para a empresa americana  

 

                                                 
8 Dreyfuss, Henry (1955) Designing for People. Nova Iorque, pp.69, in, Lorenz, Christopher (1986) A Dimensão do Design. Colecção 

“Design, Tecnologia e Gestão”, Ed. Centro Português de Design, Lisboa. 
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de telefones AT&T ). Dreyfuss estava a a prestar uma atenção extremamente  cuidadosa ao impacto dos 

produtos junto dos seus utilizadores, mesmo antes de nos anos cinquenta ser reconhecido como um dos 

criadores da disciplina da ergonomia, após a segunda guerra mundial. 

  

Coexiste a partir desta época, os anos cinquenta, “um design” que serve os desígnios de um gosto 

massificado, servindo intenções comerciais, e uma preocupação com a resolução de problemas detentora 

de um novo humanismo. O objectivo de prosperidade no pós-guerra é aproveitado por alguns para 

propostas de estandardização responsável para além das questões de gosto, preconizando-se o 

desenvolvimento de produtos que fortaleçam valores culturais colectivos partilháveis e ideias 

democráticas, em contraponto ao crescimento do individualismo consumista. O design deseja 

amadurecer no sentido da consolidação da sua profissionalização, assumindo para si uma 

responsabilidade com a “verdade” dos produtos. Esta posição convive com a industria numa tensão 

permanente, preconizando esta última que os produtos devem ser acima de tudo bonitos para se 

venderem enquanto que os designers elegem a verdade dos objectos para servir as pessoas em 

detrimento de considerações comerciais.  

 

Como precioso aliado da actividade de design desenvolve-se a ciência da Ergonomia9 nos anos cinquenta, 

grande parte em virtude das necessidades de eficácia na segunda grande guerra. Com o desejo de 

dominar o desempenho das ofensivas belicistas os países investiram no desenvolvimento das melhores 

soluções ao nível dos diferentes sistemas na relação homem/máquina, como é o caso das aeronaves. A 

dimensão humana com um referencial fornecido pela Antropometria para a utilidade e conforto coloca a 

profissão de design industrial num campo de rigor e objectividade, num contexto empírico de resolução 

de problemas. A Ergonomia fornece as condições para um conhecimento de design mais científico do que 

artístico, trazendo para a concepção de soluções por parte dos designers a interdisciplinaridade com 

ciências como a anatomia, a fisiologia, a biomecânica, a psicologia  a medicina industrial e a estatística. 

 

 

                                                 
9 A Ergonomia é a ciência que estuda a relação entre o homem e o seu trabalho, equipamento e ambiente, aplicando conhecimentos de  

anatomia, fisiologia e psicologia na solução dos problemas surgidos desse relacionamento. Entre outros, o objectivo da ergonomia é a 

viabilização de uma boa relação do homem com os  objectos que utiliza e o ambiente dos locais que frequenta, ao nível do bem estar, 

segurança e satisfação. 
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As condições proporcionadas pelo design, na persecução deste desejo de aumento de eficácia na 

performance humana com os diferentes artefactos, são acolhidas com algum entusiasmo pela industria, 

sobretudo ao nível das suas necessidades emergentes na aeronáutica, quer civil quer militar, que o 

período da guerra veio colocar. É reconhecido no importante papel da Ergonomia um novo impulso de 

crescimento para o design industrial. Ergonomia agora como esqueleto do design industrial, sobretudo na 

Alemanha, expressão de uma intenção de retomar um caminho de racionalidade num ambiente que se 

afigurava cada vez mais sofisticado e complexo.  

 

 

 

7.2. O surgimento da Escola de Ulm na Alemanha 

 

A abertura da Escola de Ulm em 1958, com um programa de estudos que introduz disciplinas como a 

lógica, a matemática, a ergonomia e a sociologia para a formação dos designers, afasta ainda mais o 

design da criação artística, gerando um “estilo” que utiliza constantemente a lógica e a racionalidade 

como metáfora. A HFG deu continuidade á filosofia da Bauhaus e à filosofia racionalista que caracterizou 

a primeira metade do século XX, mas inovou na metodologia de ensino. O “modelo de Ulm” dava-se 

através de dois processos: o pensamento sistemático e a discussão lógica, isto é, através do sistema de 

projectos em que eram estudadas todas as funções do produto e da sua análise. Era um Racionalismo 

científico voltado para a tecnologia de produção. 

Para a Alemanha significou de algum modo um retomar de um ideia de racionalidade na qualidade dos 

produtos da sua indústria, associando-a a uma ortodoxia de rigor nos seus produtos industriais 

incorporando tecnologia, que assenta no ordenado, no racional e no depurado.  

 

Com o movimento "Boa Forma" a que estava associado a Escola de Ulm, foi defendido um design que não 

fosse descartável, que desse aos produtos uma duração de muitas décadas, como os electrodomésticos 

Braun, empresa parceira da Escola, reconhecida pela elevada qualidade e durabilidade dos seus produtos. 

Valorizada também a adequada relação com o meio ambiente, a perfeita adequação ao corpo humano e à 

precisão das funções práticas do produto. 



A DIMENSÃO COGNITIVA DA ACTIVIDADE DE DESIGN  

90 

 

A Escola de Ulm foi importante do ponto de vista da consolidação da profissional do design pelo seu papel 

na difusão dos conceitos de Método Projetual e da pesquisa científica para o Design: física, química, 

psicologia, sociologia, cinética, ergonomia e tecnologia.  

 

A escola de Ulm tem um período de existência muito curto encerrando passado cerca de pouco mais de 

dez anos. Tendo-se caracterizado pelo exacerbar da proposta racional, a Escola deixou de ser capaz de 

servir a indústria alemã, pressionada pelo mercado para a necessidade de satisfazer uma relação mais 

emocional do consumidor com os produtos. É reconhecido na Escola de Ulm uma incapacidade em 

interpretar os desígnios do mercado de consumo ao explorar excessivamente a dimensão funcional dos 

produtos em detrimento da componente estética, num excessivo depurar das formas de um 

funcionalismo extremo. No entanto, a HFG de Ulm revela-se uma importante proposta para recuperar a 

posição da Alemanha relativamente ao design, acreditando que este detinha um importante papel social 

a desempenhar no pós-guerra, apoiando-se na ciência e na tecnologia para a resolução dos problemas 

das pessoas. 

 

 

7.3. A profissão de designer a partir dos anos cinquenta 

 

Os acontecimentos que revelam os factos que constituem a história do design desde a segunda metade 

do século XIX permitem-nos testemunhar um percurso de aprendizagem e esforço para viabilizar numa 

perspectiva mais humana na nova lógica da produção mecanizada e no consumo. 

 

Compreendemos ao longo dos diferentes momentos dessa história uma oscilação de uma ideia de design 

entre duas perspectivas: uma mais racional e outra mais subjetiva. De um modo simplista identificamos 

estas duas perspectivas associadas, por um lado, a um desempenho rigoroso e objectivo, pautado pela 

resolução de problemas com base na procura das melhores soluções para as necessidades humanas e, 

por outro lado, numa posição de viabilização de imperativos puramente comerciais, pela exploração da 

dimensão estética inerente à tangibilidade dos produtos com o objectivo de fornecer sucessivos estímulos 

ao consumidor. 
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 Nesta última posição as  soluções  necessitam ser  rapidamente  substituídas por outras para renovar o 

estímulo sensorial ao nível desejado, pela novidade e diversidade de propostas com a obsolescência das 

existentes.  

 

A tecnologia vem a revelar-se um aliado extraordinário desta lógica de oferta permanente de novidades 

ao mercado, revelando os designers a capacidade de traduzir essa mesma tecnologia em produtos 

coerentes e, sobretudo, comercializáveis. Estes aspectos são muito úteis para servir essencialmente 

necessidades psicológicas, que vão dominando cada vez mais o mercado à medida que o crescimento da 

oferta se faz sentir, obrigando ao desenvolvimento de outras propostas para estimular a procura quando 

os níveis de consumo atingiram já determinados patamares de consolidação.  

Se nos anos trinta, quarenta e cinquenta do século XX os designers se viram confrontados com a 

necessidade de viabilizar a sua actividade servindo os desígnios das empresas numa lógica de mera 

configuração estética de produtos já existentes, o desenrolar dos acontecimentos com segunda guerra 

mundial e o consequente desenvolvimento tecnológico vieram revelar um papel mais determinante e 

crucial do design perante a complexificação da realidade. Com uma consciência mais amadurecida 

relativamente ao progresso técnico, reconhecendo o potencial dos seus efeitos e as suas tensões 

intrínsecas, com uma evolução no consumo e uma crescente competitividade e evolução tecnológica o 

design afigura-se um território com capacidade para responder aos desafios das empresas e da 

sociedade. No entanto, coexistem a distinção entre as perspectivas europeia e americana no que diz 

respeito à compreensão do papel do design, revelando-se nestas duas regiões uma noção de design que 

é obscurecida entre design e moda e entre necessidades e desejos, respectivamente.  

A partir dos anos sessenta irá assistir-se a uma preocupação com as condições de desempenho da 

actividade de design com uma reflexão em torno dos métodos. Surgirão perspectivas, com contributos 

teóricos concretos sobre metodologias para a abordagem aos problemas de design com vista a uma 

maior eficácia na concepção de soluções para uma produção industrial cada vez mais complexa e 

exigente em recursos. Esta necessidade faz-se sentir sobretudo pela pressão dos impactos do 

desenvolvimento industrial no ambiente e, principalmente, pelo nível atingido pelos investimentos 

tecnológicos na indústria e pela sombra da crise energética que se avizinhava e que obrigava à inovação, 

estimulando o desenvolvimento de um grande número de produtos originais. 
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Quer tendente para um ponto quer tendente para outro, o design enquanto território concreto de 

concepção de soluções, foi construindo ao longo destas décadas uma consciência de si próprio que se 

pautou por ser capaz de entender as necessidades a servir numa determinada situação de espaço/tempo. 

Poderemos dizer que o design caminhou no sentido de ser entendido e de se entender si próprio como 

uma actividade de resolução de problemas pela materialização de artefactos tangíveis, correspondendo 

às exigências das empresas nos vulneráveis contextos económicos. Participando claramente da 

consolidação do capitalismo de mercado, o design procurará afirmar nas últimas décadas do século XX 

uma perspectiva que irá contribuir para a reformulação da compreensão do seu papel para a realidade da 

sociedade humana no final do século XX. 

 

 

 

8. Os trinta gloriosos anos do Capitalismo e a “era dourada do Design Industrial” 

 

O período conhecido como “os trinta anos gloriosos do capitalismo”, desde o fim da segunda guerra até 

início dos anos 1970, possibilitou uma forte acumulação de capital correspondendo a um período de 

expansão e consolidação do capitalismo. A disponibilidade para investimentos permitiu o avanço da 

indústria, revolucionando os modos de produção impulsionados significativamente pelo padrão 

Fordista/Taylorista e pelas políticas fundamentadas nas teorias de John Maynard Keynes, contribuindo 

para esse processo de acumulação capitalista. A internacionalização da produção avança com o 

surgimento de mais unidades para além das fronteiras nacionais, alterando a fisionomia do comércio. 

 

Assistiu-se a uma terceira revolução tecnológica, resultado da alta concentração de capitais e de pesados 

investimentos no sector de I&D. Reestruturou-se a produção e aumentou-se o nível de automação do 

trabalho, mantendo vigentes ainda, no entanto, as condições de exploração do trabalhador. Os ramos da 

produção que primeiro introduziram novas técnicas usufruíram lucros exorbitantes, chamados de “super 

lucros”. O resultado de todas estas reestruturações é o surgimento de um “Estado de bem-estar social” 

(Well fare-state) que promoveu uma redução vertiginosa do desemprego, além de garantir direitos 

sociais aos trabalhadores.  

 



A DIMENSÃO COGNITIVA DA ACTIVIDADE DE DESIGN  

93 

Essas medidas, fruto de pesados deficits, reverteram-se em melhorias significativas para a classe 

operária, fortalecendo as suas organizações e sindicatos. Desta forma o Capitalismo parecia ter eliminado 

as suas contradições. O “Estado de bem-estar social”, fundado sobre técnicas keynesianas de controlo da 

economia, apresentava indícios de ter descoberto a fórmula para dar ao capital uma feição mais 

“humana”.  

 

O design participa do reforço da posição de liderança da empresa capitalista, ajudando-a a emergir com 

uma imagem corporativa coerente através da sua própria identidade visual, dos seus produtos e da sua 

comunicação. A grande empresa moderna liga através do design a sua dimensão económica com a 

cultura e a sociedade numa ideia de progresso, onde a publicidade viabiliza a sua associação a um novo 

ideal de vida. O anonimato de teorias iniciais deu lugar a partir dos anos cinquentas a uma produção 

industrial que incorpora o marketing para promover os seus produtos. A aura de estilo que tinha vindo a 

ser atribuída aos produtos, pela importância dada à sua aparência em detrimento dos aspectos mais 

anónimos ligados à funcionalidade, permite-lhes chamar à atenção pela sua forte visibilidade no 

mercado. Assiste-se ao culto de celebridades e estrelas do mundo do design, contagiados pelo sucesso 

das dinâmicas de outras esferas de actividade como é o caso do cinema. A proposta do passado de 

qualidade para a indústria e uma determinada lógica de produção dão lugar à primazia da promoção 

comercial dos produtos. Passa-se de uma didáctica no design assente na coerência entre forma e função, 

onde o desenho serve uma funcionalidade que vai de encontro às necessidades do quotidiano das 

pessoas, nas suas dimensões económica e social, a uma acção direccionada essencialmente para a venda 

dos produtos.  

 

Perante as sucessivas novas possibilidades abertas pelos produtos da industria a partir dos anos 

cinquenta o mercado é composto por consumidores mais exigentes e de gosto mais sofisticado. Os 

produtos para além de utilizarem novos materiais (como é o caso do plástico que a partir da segunda 

guerra desenvolve novos tipos que se difundem pelo quotidiano das pessoas numa enorme variedade 

produtos) incorporam também tecnologia que possibilita a sua miniaturização. Servem-se novas 

necessidades ao nível do ambiente doméstico que tornam os produtos mais complexos e 

simultaneamente mais apetecíveis a um público ávido de inovação.  
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Estas condições permitem que a actividade de design se afirme, começando a figurar entre as prioridades 

da gestão comercial da maioria das empresas, conquistando um espaço na esfera das actividades 

económicas que lhe permite consolidar-se a partir dos anos cinquenta como profissão. Não existindo já 

uma incompreensão relativa à resolução coerente da relação entre arte e indústria, o design ganhou asas 

ao ser-lhe reconhecida, com esta nova realidade de consumo, a sua acção como actividade de 

configuração de soluções para a produção industrial.  

 

O papel do design industrial torna-se crescente na concepção estética e fabricação, a par da engenharia 

humana, da ergonomia e da pesquisa de mercados. Numa tríade de design, industria e mercado, o 

design industrial envolve-se na prosperidade para o pós-guerra com o objectivo de aumentar sem 

precedentes a produção, com elevados e crescentes níveis de consumo de bens (Raizman:2003). 

Assiste-se ao crescimento da sociedade de consumo numa espiral que começa a parecer um vórtice, no 

sentido ascendente em direcção aos prazeres materiais, passando gradualmente para um sentido 

descendente em direcção à poluição, ao desperdício e à crise ambiental que eclodirá na década de 

sessenta (Raizman:2003).  

 

A partir da segunda metade do século XX o design encontra-se no meio de uma cultura que se baseia 

num misto de cooperação e individualismo. Por um lado participa do desenvolvimento de produtos no 

seio da indústria onde a resposta às necessidades funcionais é colocada no topo, por outro lado assume 

uma postura mais individualista, de criador artístico, de estilista, ao identificar-se com uma abordagem 

mais efémera e de encontro a um consumidor exigente em termos de gosto e cada vez mais consumista. 

Situado num modelo de oferta e procura muito competitivo e por consequência conflituoso, o design 

serve uma lógica onde para as exigências potenciais de cada individuo é procurada uma resposta, 

revelando mesmo em alguns casos que a funcionalidade pouco mais era do que estilismo, embora com 

alguma relação com o fim a que o produto se destinava.  

 

O crescimento rápido da procura a partir dos anos cinquenta, sobretudo nos Estados Unidos, deu um 

grande impulso à profissionalização do design como actividade por direito próprio, apesar do crescimento 

demográfico começar a  revelar alguma  fragilidade  deste  modelo  dando  sinais da possibilidade da sua  

insustentabilidade. Estas condições colocam o design numa distinta posição, ou seja, é-lhe exigido que 
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amadureça, que passe de uma forma de publicidade aos produtos confinado à resposta a um simples 

problema de oferta e procura no mercado, para uma acção que contribua para que os consumidores 

participem de aspirações mais colectivas, com escolhas mais responsáveis e maduras num modelo 

económico de oferta e procura mais sustentável, em contraponto ao modelo onde predominam as 

aspirações individuais (Raizman:2003). No entanto, existe a dificuldade de o design e dos designer serem 

levado a sério pelas empresas, integrando as equipas de desenvolvimento de produtos indo para além de 

uma fugaz intervenção ao nível da sua aparência e assumindo uma maior responsabilidade e intervenção 

na concepção. 

 

Mas no fim da década de sessenta e início dos anos setenta a crise desponta. A “lua-de-mel” do capital 

com o “Estado de bem-estar social” chega ao fim, e com ela o retorno de todas as contradições e 

mazelas inerentes ao sistema de produção de bens de consumo. O conflito de classes é ressuscitado, no 

entanto, o fortalecimento das instituições operárias reduziu os efeitos do impacte com a classe burguesa 

que deseja manter intactas as suas conquistas. Nestas condições a saída da crise já não poderia ser feita 

à custa da exploração dos trabalhadores, meio para obtenção de vantajosos volumes de acumulação de 

capital. Por outro lado, os níveis de produção alcançados com o desenvolvimento da indústria começam a 

atingir o seu pico deixando por escoar excedentes de produtos, muito para além da procura e da 

expansão de mercado ocorrida desde os anos cinquenta. Os ganhos unitários por produtos decrescem 

consideravelmente também por força da automatização da produção, fazendo cair o seu valor intrínseco. 

A produção cresceu à escala global mas com menores ganhos, revelando um período de estagnação 

económica. O Capitalismo revelava de novo a sua fragilidade e os seus limites, expondo contradições 

fundamentais.  

 

Numa lógica de produção de bens voltada para a capacidade de consumo da sociedade atinge-se o ponto 

de estar para além da capacidade de realização desse consumo. O valor de uso dos produtos para o 

consumidor entrou em contradição com a sua realização enquanto valor de troca, inicia-se um período de 

recessão com um estado de superprodução. 
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9. O mundo para a pós-modernidade 

 

Os sucessivos factos históricos que constituem a história do design revelam uma dupla intenção de, por 

um lado, atribuir sentido às criações humanas utilizando a tecnologia e, por outro, participar de um 

projecto social de construção de uma sociedade consistente com as necessidades humanas nas suas 

múltiplas dimensões. Ultrapassar o individualismo, vigente numa lógica consumista imposta por um 

modelo de economia capitalista, pelo assumir do desenvolvimento de soluções partilháveis e de estimulo 

aos valores do colectivo é apresentado como proposta de missão para o design a partir dos anos setenta. 

 

O mundo da pós modernidade tem em cima da mesa a tensão entre estas posições, das quais o design 

participa. A contestação ao modelo económico subjacente à modernidade, modelo que não é capaz de 

apresenta respostas para a resolução dos seus impactos sociais e ambientais, gerando uma onda de 

radicalidade na Europa e também nos próprios Estados Unidos na década de sessenta que pugna por 

uma renovação. No entanto, esta vontade de renovação acaba por tomar como modelo de liderança de 

sucesso os Estados Unidos como referência incontornável. Uma nova fase de recuperação económica nos 

anos oitenta, após a crise petrolífera dos anos setenta, apresentará soluções que foram inspiradas nos 

anos dourados do capitalismo, nomeadamente nos anos cinquenta. Após os anos setenta encontramos 

um período de pós modernidade que anda à procura si próprio, das suas referências e da sua identidade, 

detendo-se na segurança das propostas do “passado” moderno num neo-decorativismo em torno de uma 

mesma ideia de exploração estilística. Porque também na Europa, as exigências à criação para a industria 

seguem uma ideia de “estilo” como forma de resposta ao mercado, onde os produtos encerram a sua 

própria publicidade, embora de uma forma menos agressiva, óbvia e crua como nos Estados Unidos. 

 

Os anos oitenta e noventa, era de pós-industrialização, são de crescimento e expansão de mercados com 

o crescimento da internet. As novas fontes de poder económico vislumbram-se na informação, na 

propriedade intelectual e nos serviços e a produção industrial passa a ter lugar nos países menos 

desenvolvidos a partir dos anos noventa. Com o fim da URSS em 1989 novos países passam a operar no 

mercado  da  economia  capitalista  que  reafirma  a  sua  hegemonia  num  maior  consumo  de  bens.  
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Os produtos são cada vez mais complexos, incorporando cada vez mais a tecnologia como atributo para o 

sucesso no mercado, dominado pelas comunicações interpessoais. Produtos que afectam as vidas das 

pessoas, redefinindo a relação entre trabalho e lazer. A parceria entre o design e a tecnologia torna-se 

cada vez mais forte, onde o que é consumido é cada vez mais a dimensão imaterial da oferta de 

produtos, serviços prestados através de interfaces físicos. 

 

A economia capitalista assume um maior controle das nossas escolhas no mercado, dando uma menor 

liberdade ao consumidor. Próximo do fim do século XX a decisão individual é esmagada pela empresa que 

opera globalmente no mundo. Explorando o factor trabalho, o acesso às matérias-primas e às 

oportunidades dadas pelas legislações e pelas fusões e aquisições efectuadas à escala planetária, a 

empresa capitalista domina cada vez mais na conquista de uma hegemonia pelo poder económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


