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A históriA DA moDA, estilo e comportAmento 
no século XX
prof. esp. JAnAinA Do cArmo lourenço

O século XX foi um marco de mudança na 
maneira de viver e agir dos seres humanos. 
Suas necessidades foram alteradas 
devido a uma série de acontecimentos: 
guerras, disputas e conquistas científicas e 
tecnológicas, que mudaram sua forma de 
se relacionar com o meio. O Historiador 
Eric Hobsbawm apresentou o século XX 
como “A era dos extremos”, por seus 
excessos e radicalismos, chamou-o de 
um “breve século”: breve pois seu início 
histórico está associado ao início da 
Primeira Guerra Mundial em 1914 e seu fim 
delimitado pela queda do muro de Berlim, 
no ano de 1989, permeando 75 anos de 
uma série de estruturas políticas e sociais 
associadas a este século (cf. HOBSBAWM, 
1998). A moda aparece como parte das 
representações criadas para delimitar e 
apresentar o que se passa em cada um 
de seus momentos, características que se 
repetem nas Artes Visuais, Audiovisuais, na 
Música, Arquitetura, Cinema, entre outros. 

A história muda e assim muda a moda, 
que pouco depois virá mudar novamente a 
história, ideia que já era apresentada por 
Baudelaire no século anterior em seu texto 
O pintor da vida moderna - O belo, a moda 
e a felicidade. Sobre desenhos de trajes de 

períodos anteriores ele escreve: 

Eles quase sempre são belos e desenhados 
com elegância, mas o que me importa, 
pelo menos em idêntica medida, e o que 
me apraz encontrar em todos ou em quase 
todos, é a moral e a estética da época. A ideia 
que o homem tem do belo imprimi-se em 
todo seu vestuário, torna sua roupa franzida 
ou rígida, arredondada ou alinha seu gesto 
e inclusive impregna sutilmente, com  o 
passar do tempo, os traços de seu rosto. O 
homem acaba por se assemelhar àquilo que 
gostaria de ser. [...]   (BAUDELAIRE, p. 8-9, 
2004)

A moda é uma Arte em constante 
transformação na atualidade (início do 
século XXI), resultado direto das mudanças 
ocorridas no século anterior (século XX), 
antes reconhecida apenas como alta 
moda era  restrita a pequenos grupos 
e permanecia constante por anos sem 
alterações radicais.  Rainhas, Imperatrizes, 
nobres e a alta burguesia, exibiam seus 
enxovais novos a cada estação, roupas 
específicas para cada acontecimento do 
dia e da noite exigiam uma preparação 
sofisticada para senhoras e senhoritas. 

resumo
Em um século de grandes mudanças a moda tornou-se parte do cotidiano influenciando 

o comportamento de diversas gerações e sendo influenciada por elas. A moda se alterou por 
diversas questões, muitas delas de ordem prática e de cunho cotidiano, como as grandes 
guerras e as mudanças sociais e de classes. Com toda transformação a Arte alçou status 
inimagináveis a um século e tornou-se uma das grandes potências da criação humana.
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Claro que os homens também possuíam a 
sua moda, mas como ainda hoje acontece, 
eram e são em sua maioria um público 
mais discreto. As moças de classes menos 
privilegiadas também seguiam alguns 
ditames da moda, mas esta era muito 
mais constante e singela; vestidos eram 
passados de uma geração a outra. Para 
os bailes e casamentos, as moças mais 
pobres reformavam as peças para serem 
adequadas ao gosto das novas rendas 
ou fitas, mas as grandes costuras eram 
reservadas a poucas ocasiões, devido aos 
custos.

O cenário da moda começa a mudar nos 
primeiros anos do século com a invenção 
da bicicleta e do transporte público, que 
libertam a mulher para transitar sozinha pela 
cidade. A velocidade do ir e vir deste novo 
cotidiano obriga as mulheres a abandonar 
seus corpetes e espartilhos apertados, que 
limitavam sua capacidade de respirar e de 
se movimentar. Paul Poiret (1879 – 1944) 
foi o grande “couturier” (criador de moda) 
deste período, que simplificou a estrutura 
das roupas, com grande influência dos 
traços e tecidos orientais. O cinema 
que nasce, nessa época, transforma a 
informação e transmite por todos os cantos 
do planeta a moda das atrizes, que viram 
referência e são transformadas em divas.

Os anos 10 sofreram grandes mudanças, 
as indústrias requeriam grande mão de 
obra em decorrência da guerra, as mulheres 
começam as lutas pelo direito ao voto 
(Sufrágio),  uma Grande Guerra se inicia 
com uma proposta de 3 meses de batalhas 
que se estendem por 4 anos intermináveis, 
para os quais não havia preparação, que 
levaram ao racionamento de alimentos, 
tecidos e de materiais de maneira geral, 
prejudicando a indústria e obrigando a 
criação e utilização de novos e mais simples 
materiais. A maneira de se vestir da mulher 
se altera, essa transformação também 
está associada à necessidade da mulher 
de trabalhar na industria, substituindo 
os homens no período de guerra. No pós 
guerra, as mulheres voltam para casa e os 
homens retomam seus lugares na indústria. 

Os anos 20 vieram com a recessão pós 

guerra, trazendo o traço “simples e chique, 
inspirada na maneira masculina de vestir (à 
la garçonne)” (CANTON; SCHILLER, 2004) 
de Coco Chanel (1883-1971) e mostrou o 
caminho de um novo modo de viver das 
mulheres, que se propagou no cinema, com 
roupas e vestidos, que mesmo glamorosos 
e grandiosos, eram muito mais simples que 
os do fim do século XIX e início do novo 
século. O pretinho básico foi introduzido na 
moda pela mademoiselle Chanel, a guerra 
transformara o preto em cor obrigatória 
para quase todas as mulheres, mas isso 
muda de caráter nas mãos de Coco. As joias 
escassas foram substituídas por bijuterias 
e flores, os cabelos foram cortados curtos 
e eram trabalhados com pomadas e os 
olhos eram muito maquiados, prontos para 
dançar a noite toda ao som do novo jazz. O 
cinema com som era a novidade e a quebra 
da bolsa de valores fechou a década com 
falências e dividas, mudando a cara dos 
ricos de todo o mundo.  

Os anos 30 foram a década dos esportes 
e dietas, trazendo à moda a cor dourada 
dos atletas e transformando uniformes 
e roupas de banho com novos materiais 
e desenhos mais sensuais e práticos. A 
camiseta polo desenhada por René Lacoste 
(1904-1996), para a prática do tênis 
transforma-se em um uniforme elegante 
para os cavalheiros, que um século mais 
tarde, ainda circula na tendência da moda, 
para homens e mulheres. No cinema, as 
divas vestem vestidos de ombros largos 
e corpos desenhados com tecidos leves 
ou mesmo ajustados ao corpo, com um 
caráter atlético e longilíneo, prontas para 
dançar com Fred Astaire (1899-1987).

A Segunda Guerra Mundial inicia-se 
em 1936, colocando a Europa novamente 
em um momento de isolamento e assim 
permitindo aos Estados Unidos uma 
independência criativa nunca antes 
alcançada. A necessidade de transpor 
fronteiras e de uma moda prática facilita 
a indústria do prêt-à-porter (pronto para 
levar, do francês) que invade os grandes 
magazines de todo o mundo. A guerra se 
estende até meados dos anos 40 e para 
as mulheres são indicados a reciclagem 
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e o reaproveitamento de suas roupas, 
novamente em um processo de contenção 
de materiais, devido à escassez causada 
pela guerra. 

As propagandas da Coca Cola levam 
para toda parte as figuras das mulheres em 
suas roupas práticas e sensuais, cartazes 
com pin up são distribuídos durante a 
guerra e após ela.        

O novo pós guerra dos Anos 50 é um 
momento de muita riqueza, conhecido 
como a Era de Ouro ou Anos Dourados: foi 
um momento em que o sonho do consumo 
se torna referência em nossa sociedade: 
a casa, o carro, os eletrodomésticos (“17 
novos modelos”) e principalmente a TV, 
se popularizam (MASAGÃO, 1998). Na 
moda, vemos uma retomada do feminino 
com o New Look, criada por Dior (1905-
1957), com vestidos e conjuntos de saia e 
blusas, muito elegantes, mesmo para o dia-
a-dia, saias rodadas ou lápis desenhavam 
a silhueta feminina, abandonando as 
roupas folgadas de trabalho na indústria 
do período de guerra. As mulheres são 
novamente reencaminhadas para o lar e o 
trabalho doméstico, apesar de que, neste 
momento, muitas delas permanecem em 
seus trabalhos e começam a ter um poder 
de consumo independente dos homens e 
que muitas vezes se somava ao dele. 

Aparece neste período também a figura 
de uma juventude independente e muitas 
vezes rebelde, guiada pela imagem do 
cinema de figuras como James Jean (1931-
1955) e Marlon Brandon (1924-2004), com 
suas camisetas e jaquetas de couro ao som 
do novo rock and roll de Elvis (1935-1977) 
e na próxima década, dos The Beatles. As 
moças passam a usar seus biquínis (1946) 
em duas peças, algumas usam de certa 
compostura e criam o “engana mamãe”, 
uma peça única unida na parte frontal, 
um maiô que discretamente esconde o 
umbigo, deixando as laterais do corpo e as 
costas expostas. Em um paralelo às roupas 
de banho do início do século, não existe 
mais a figura dos fiscais que controlavam 
a altura dos maiôs nas praias e áreas de 
banho. Comparados aos antigos maiôs, 
os biquínis que se tornaram sucesso nos 

anos 50 eram realmente um choque entre 
gerações.

Outra causa de escândalo da  época 
foi a criação da revista PlayBoy: a revista 
apresentava fotografias de nus femininos 
de figuras famosas, a primeira capa foi a 
famosa atriz Marilyn Monroe (1926-1962), 
considerada até hoje uma das mais sensuais 
capas da revista. O seu criador Hugh Hefner 
(1926- ) personificou a figura do homem 
bem sucedido dos anos 50, cercado de 
belas mulheres; ele ainda criou clubes onde 
associados podiam beber, servidos por 
belas garçonetes vestidas de coelhinhas, 
símbolo da revista e transformou a sua 
própria mansão em um centro de diversões 
masculinas, onde mora com um grupo de 
mulheres belas e solteiras, mesmo sendo 
casado.  

Yves Saint Laurent (1936-2008) 
assume a maison Dior em 1957, com uma 
linguagem elegante e artística, trazendo 
de volta à moda o casamento infalível com 
a arte. Vestidos com referências às mais 
nobres telas do século XX foram colocados 
na passarela.

A segunda metade do século é um 
momento de revoluções sociais; a partir 
dos Anos 60 vemos as lutas raciais, de 
classes e mesmo sobre posturas sexuais. 
Quando as mulheres, os negros, os gays e 
outros grupos iniciam suas lutas por direitos 
que serão conquistados no decorrer da 
segunda metade do século XX e algumas 
vezes somente no início do século XXI. 

Houve muitas mudanças com a virada da 
década (1960). Nos EUA, John F. Kennedy, 
líder novo e dinâmico; na Europa, atitudes 
mais liberais quanto ao sexo, moda e política 
transparecendo em livros, arte e filmes. No 
cinema, os ventos da mudança começaram 
a soprar na França com a Nouvelle Vague, 
cuja influência chegou a Hollywood. 
(BERGAN,  2009, p.54)   

Este também é o momento de 
revoluções tecnológicas e farmacêuticas, 
que mudam a maneira de viver dos casais 
e da sociedade, como os anticoncepcionais 
que foram aprovados nos Estados Unidos 
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no início dos anos 60, permitindo à mulher 
o controle da família e muitas vezes a 
troca de parceiros, com um menor risco de 
gravidez. Estes foram alguns dos motivos 
que levaram a sociedade do fim dos anos 
60, no auge do movimento Hippie, ao 
conceito do Amor livre e a eventos como 
a queima de sutiã em praça pública (1969), 
Woodstock (1969) e muitas das marchas 
pacifistas contra a Guerra do Vietnã. As 
meninas mostram suas pernas desde 1961, 
com a silhueta curta de André Courrèges 
(1923- ), que não se tornaria popular 
com este nome, mas sim, em 1964, com 
o lançamento de Mary Quant (1934- ) 
com o nome de mini saia. Roupas curtas 
e cabelos compridos ganham liberdade. E 
roupas masculinas e femininas começam a 
se tornar unissex. A moda da rua começa 
a invadir as passarelas, e  o processo se 
inverte: o artista vai buscar sua referência 
na garotada jovem e no rock.         

Sobre os anos Anos 70 paira um 
desalento, vindo do fim dos anos 60 e das 
suas  crises econômicas, a crise do petróleo 
e o desemprego, uma guerra do Vietnã 
impossível de ser vencida. O movimento 
Hippie se descaracterizou, tornando-se 
muito mais um ato comercial do que um 
movimento de liberdade - caráter original 
do movimento - e as pessoas passam seu 
foco ao corpo, às atividades físicas e às 
academias. “O Sportswear (roupa para 
prática esportiva) ganhou um significado 
ainda maior como tendência de moda 
na segunda metade do século XX.(...)” 
(BLACMAN, 2012, p. 218) Jane Fonda 
(1937-) e Schawnegger (1947 - ) são figuras 
em evidência: ela por seus vídeos de 
aeróbica que circularam o planeta como 
uma referência estética para as mulheres e 
ele, por seus prêmios de fisiculturismo, que 
o levaram ao cinema americano. 

A Arte e a moda brasileiras cruzam 
fronteiras com as instalações de Hélio 
Oiticica, a música dos tropicalistas e a 
moda de Zuzu Angel, que traz um toque 
tropical e foi uma das primeiras estilistas a 
realizar um protesto durante seus desfiles, 
denunciando o assassinato de seu filho 
pela ditadura militar brasileira. 

O jeans atinge o status de roupa de grife 
e passa a ser desenhado por estilistas para 
diversas coleções, usado com tênis, saltos, 
botas, sandálias e todo tipo de blusas e 
acessórios aparecem nos mais diversos 
momentos, na vestimenta masculina e 
feminina. 

A liberdade sexual atinge seu auge, nas 
discotecas, o mundo gay começa a galgar 
suas primeiras vitórias, trazendo a público 
seus conflitos e perseguições. As mulheres 
já moram sozinhas e se libertaram das 
amarras mais rigorosas das tradições 
familiares, como o uso de anticoncepcionais 
e a prática do sexo livre, mas ainda são 
tolhidas por diversas convenções como o 
divórcio, empreendido no Brasil apenas 
em 1977 e perseguido como um crime 
religioso, na maior parte do mundo, por 
muitas décadas.  

Os Anos 80 se apresentam como 
a década do fim dos preconceitos: a 
juventude prega um amor livre, muito 
associado à vida californiana e carioca. 
As cores intensas e coloridas das roupas 
remetem à praia e aos esportes radicais 
e trazem muitas  referências aos jogos de 
basquete, baseball e também ao hip hop e 
a Pop Art que se institui como marca destes 
jovens adultos e adolescentes e ganham 
a passarela com Versace (1946-1997), 
Galliano (1960-) e outros novos nomes da 
moda.      

O comportamento libertino dos anos 
70 e dos anos 80 vem acompanhado de 
perto por aquilo que inicialmente, ainda 
no fim dos anos 70 nos Estados Unidos e 
no Canadá, foi chamado de a praga Gay, 
e posteriormente foi identificado como 
uma doença sexualmente transmissível, 
chamada AIDS.  Esta doença espalhou-
se por todo o mundo devido a uma 
postura pouco responsável no ato sexual 
e no consumo desenfreado de drogas 
injetáveis, que se propaga por todos os 
continentes, associado a uma vida jovem 
e despreocupada. Esta doença, somada 
ao uso excessivo de drogas, cria uma nova 
atmosfera à moda dos anos 90, que terá 
na figura de mulheres muito magras e com 
aspectos doentios seus modelos de beleza. 
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Os Anos 90 se apresentam como uma 
era de negócios, rock e um consumo 
exagerado de  drogas, bebidas e cigarros. 
Neste momento, até mesmo os esportes 
eram patrocinados por marcas de cigarro ou 
bebidas. Yves Saint Laurent cria terninhos 
com cortes masculinos para o corpo das 
mulheres de negócios. A mulher alcança 
sua igualdade com os homens no mercado 
de trabalho, ao preço de abandonar sua 
feminilidade. Muitas dessas mulheres 
jamais foram mães ou esposas, para se 
dedicar integralmente a suas carreiras, 
ou em outros casos, foram se dedicar à 
maternidade após os 50 anos. 

O século se fechou com uma moda 
jovem underground, o grunge era o ditame 
da vez, jeans rasgados, camisas xadrez, 
gorros, batons escuros, sapatos pesados 
como coturnos e botinas, grandes cruzes 
e aneis de bijuteria eram o uniforme de 
uma juventude movida ao som de ídolos 
viciados ou mortos pela AIDS, pelas drogas 
ou pelo suicídio. Mas nem tudo estava 
perdido, um novo século estava por vir, 
com novos conceitos de estética e de moral 
para redefinir tudo novamente. E com uma 
velocidade cada vez mais impressionante.

Esta pesquisa teve início a partir de um 
comercial do shopping Westfield Stratford 
City, na cidade de Londres, Reino Unido. 
O vídeo chamado “100 years/ style/East 
London” (LUNT, 2011), mostra em 100 
segundos, um século (1911-2011) da 
evolução da moda, da música e da dança e 
foi lançado como um viral nas redes sociais 
no ano de 2011. 

Em momento algum, a ideia desta 
pesquisa foi findar as análises e 

estudos sobre este período que, por 
sua proximidade, ainda nos é tão fácil 
lembrar, mas tão difícil explicar. Mais uma 
vez referenciando o grande historiador 
Hobsbawm, este ainda é um momento da 
história muito próximo que nos prende 
de forma umbilical e nos deixa com um 
olhar romantizado e ressentido para 
apresentar seus verdadeiros pormenores, 
mas apresento aqui algumas tentativas de 
começar a entendê-lo.
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Definição tentAtivA De Design

luís cláuDio portugAl Do nAscimento

Este breve ensaio técnico busca oferecer 
indicações para esforços posteriores no 
sentido de uma, talvez, mais precisa, 
completa e adequada compreensão 
da especificidade mesma da atividade 
do design, percebida por muitos, até 
aqui, como confusamente apresentada, 
na contemporaneidade, na academia 
brasileira e na sociedade como um todo.

Argumenta-se, em linhas gerais, que 
o campo de conhecimento maior do 
design seria constituído por três subáreas 
principais: a do design gráfico, a do design 
de produto e, mais recentemente, a partir 
dos anos 1990, também a subárea do 
design de serviços.  A seguir, encontram-
se sintetizados alguns aspectos notáveis 
percebidos como inerentes a estas três 
subáreas constitutivas do campo mais 
abrangente do design.

1. tentAtivA De Definição Do conceito De “Design 
gráfico” (AtiviDADe tAmbém conheciDA por 
“progrAmAção visuAl” e, AinDA, no pAssADo, por 
“comunicAção visuAl”).

O que seria uma primeira principal 
subárea do campo maior do design, a 
atividade do “design gráfico” (expressão 
predominante a partir dos anos 1980) 
também é conhecida por “programação 
visual” (expressão de uso mais corrente 

a partir de meados dos anos 1970) e por 
“comunicação visual” (expressão mais 
comum nos anos 1960 e em parte dos anos 
1970).  Esta atividade seria responsável 
pela concepção de uma interface, de 
natureza visual, entre, de um lado, um 
“conteúdo informacional objetivo” que se 
almeje transmitir, por meio dos sentidos 
da visão, a seres humanos e, de outro lado, 
tais seres humanos.

O tipo de “conteúdo informacional 
objetivo” a partir de que o design gráfico 
trabalha se apresentaria, em um estágio 
inicial (isto é, em estágio anterior à 
intervenção da competência do design 
gráfico), de maneira embrionária, abstrata, 
não corporificada e em condição, portanto, 
ainda não assimilável pelo aparelho ocular 
dos receptores de tais mensagens.

Acrescente-se que, neste caso 
específico do design gráfico, a necessidade 
de comunicar se visualmente o referido 
“conteúdo informacional objetivo” 
demandaria leitura precisa, clara, 
imediata, não ambígua e biunívoca (isto 
é, não múltipla); leitura não velada e 
independente da riqueza idiossincrática 
oriunda de aportes subjetivos do 
observador-usuário).

A fim de que tais conteúdos 
informacionais sejam mais pronta e 
eficazmente assimilados, o design 

resumo
Breve ensaio técnico que busca oferecer indicações para esforços posteriores no sentido 

de uma, talvez, mais precisa, completa e adequada compreensão da especificidade mesma 
da atividade do design.
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gráfico se vale de soluções formais com 
características essencialmente sintéticas, 
“concentradas”, muitíssimo definidas, 
econômicas, modulares, regulares, 
isentas de ruídos visuais e de elementos 
desnecessários, dotadas de caráter ou 
linguagem mais abstratos e neutros e 
menos expressivos do estilo “artístico” 
pessoal e subjetivo de seu autor.

Tais soluções formais de projetos 
de design gráfico são manifestadas, em 
última análise, em coordenadas concretas 
determinadoras de padrões formais, 
cromáticos e materiais.  Como toda 
solução de design, são desenvolvidas, 
imperativamente, a partir de abordagem 
sistêmica, que implique em perceber o 
contexto do projeto com o necessário 
recuo analítico, crítico e projetual em sua 
completa abrangência, inter relatividade 
e complexidade.  Tendem, ainda, soluções 
formais de projetos de design gráfico, a 
evitar configurações plásticas arbitrárias, 
“caprichosas”, desnecessariamente 
complexas, fragmentadas, acidentadas, 
não justificadas e fortuitas (que empanem 
a eficiência da interface que se busca 
executar).

Muito importantemente, soluções 
formais de projetos de design gráfico 
são desenvolvidas a partir de um exame 
cuidadoso, disciplinado, racional e rigoroso 
das múltiplas condicionantes e fatores de 
projeto que incidem em cada problema 
a ser resolvido (em que se incluem os 
vários aspectos decorrentes do estudo das 
situações de uso, produção, distribuição, 
aquisição e descarte), em lugar de 
concebidas, essencialmente, a partir do 
universo mental, emotivo e imaginativo 
próprio e interior de seus autores, não 
sendo, portanto, justificadas em termos de 
suas volições e preferências pessoais.

Como atributo secundário ou 
complementar desta tentativa de 
definição, pode se acrescentar que, em 
decorrência da natureza visual deste 
modo de intermediação entre informação 
objetiva e seres humanos, os trabalhos da 
atividade do design gráfico se restringem 
– típica, mas não necessariamente –, por 

questões de economia e eficiência, ao 
espaço bidimensional.

Outra característica secundária que 
identificaria a atividade do design gráfico, 
diferenciando-a do universo algo próximo 
das artes artesanais, seria a presença de uma 
componente de reprodutibilidade, seja por 
meios mecânicos, químicos, óticos, digitais 
e/ou eletrônicos, de um modelo único 
assim projetado.  Esta qualidade iterativa 
(não confundir com “interativa”, atributo 
também muito presente no design), 
vinculada à (potencial) reprodutibilidade 
de uma solução projetada, implica na ideia 
de uma matriz, componente esta que, na 
quase totalidade dos casos, se encontra 
presente em trabalhos relacionados com a 
atividade do design gráfico, em particular, 
bem como, de resto, à atividade do design, 
em geral.

Deve-se, ainda, entender o referido 
conceito de “interface” como não 
estando restrito, unicamente, a aspectos 
“epidérmicos” do projeto – quais sejam: 
aspectos formais e exteriores – do 
aludido tipo de intermediação visual que 
se concebe entre o referido “conteúdo 
informacional objetivo” e seres humanos.  
É importante, ao contrário, entender-
se este conceito de “interface” como se 
englobasse, em muitas situações, também 
certo grau de contribuição, por parte do 
designer gráfico, à própria determinação 
e organização de aspectos estruturais 
e sistematizadores do conteúdo 
informacional em questão, aspectos estes, 
por assim dizer, “anteriores” à constituição 
formal, propriamente dita da referida 
intermediação e que se “aprofundariam”, 
em alguns casos mais, em outros menos, 
bem além da dimensão superficial, e 
inicialmente disponível, do conjunto ou 
corpo de informações a partir de que se 
trabalha.

Exemplos de trabalhos profissionais 
que contam, em regra, com acentuada 
intervenção da atividade do design gráfico 
e que poderiam ser lembrados a fim de 
que se ilustre seu espectro mais usual de 
atuação, incluiriam trabalhos dos seguintes 
tipos: criação de identidades visuais para 
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empresas e instituições; diagramação 
e paginação de livros, jornais, revistas, 
cartazes e folhetos; projetos de sinalização 
predial, urbana, viária e rodoviária; projetos 
de paineis informativos e de mostruários; 
projetos gráficos para rótulos e embalagens 
de produtos comerciais; concepção de 
novos desenhos de letras e de novos tipos 
de escritas visuais; criação de elementos 
gráficos e tipográficos para cinema e 
vídeo; além da concepção de interfaces 
gráficas para programas de computação 
(incluindo-se, para mencionar apenas um 
exemplo, os de terminais bancários de 
autoatendimento) e interfaces visuais de 
websites; dentre várias outras categorias 
de interfaces visuais, cujos projetos, em 
parte ou no todo, seriam, classicamente, 
atribuídos a profissionais do design gráfico.

Quanto à grande variedade de 
expressões e termos para identificar 
a atividade do design gráfico, importa 
reiterar que o termo “comunicação 
visual” foi, inicialmente, a expressão mais 
corrente, no Brasil, na década de 1960 
e até meados dos anos 1970.  Apesar de 
seu emprego haver sido abandonado, a 
expressão “comunicação visual”, porém, 
parece atender talvez ainda melhor do que 
as expressões que a substituíram à tarefa 
de capturar a essência da especificidade 
desta atividade.

A razão principal desta presumida 
maior adequação do termo “comunicação 
visual”, em contraste com os termos 
“design gráfico” e “programação visual”, 
estaria associada ao universo semântico 
que acompanha cada uma das três 
terminologias.  O conjunto de imagens 
e significações vinculadas à expressão 
“comunicação visual” – que remete à ideia 
de ponte, de uma intermediação entre dois 
lados que, por meio de um elo visual, se 
contatam – é, pois, considerada, por alguns 
estudiosos, como sendo mais condutiva 
à exata compreensão da natureza desta 
atividade, cuja essência quer-se tornar o 
mais aparente possível, até com o próprio 
concurso da terminologia a ela atribuída.

Por sua vez, a expressão “programação 
visual”, ainda segundo esta linha de 

pensamento, incorreria em associações 
(como a que remete ao universo 
da programação de computadores) 
percebidas, no atual contexto, como 
sendo tampouco desejáveis à pretendida 
compreensão autoexplicativa da essência 
mesma da atividade a que esta expressão 
busca corresponder.  

Já a expressão “design gráfico”, a 
seu turno, além de incorrer em alguma 
perda de inteligibilidade acarretada pela 
utilização da palavra inglesa “design”, 
que não seria, como se sabe, ainda de 
completo domínio por pessoas de outros 
campos profissionais, além disto, portanto, 
restringiria – ainda que, talvez, em casos de 
interpretações equivocadas – o universo 
semântico desta atividade, conduzindo, 
talvez excessivamente, o leitor ou ouvinte 
à questão da especificidade gráfica 
(quase puramente da impressão gráfica, 
por meio de etintamento) da profissão 
(aspecto este que não mais seria, afinal, 
tão característico da atividade, como pode 
ser, assim, ainda sugerido pelo termo 
“gráfico”).  Cabe, porém, acrescentar que a 
expressão “design gráfico” tornou se, após 
sucessivos debates, em fóruns tais como 
em congressos nacionais especificamente 
voltados para discussão da questão, a 
terminologia mais geralmente aceita e 
adotada pela classe de designers gráficos 
no país.

Por outro lado, as expressões “design de 
informação” e “arquitetura da informação” 
(para significar a atividade de design de 
interfaces em ambientes virtuais), em 
que pese já haver sido encampadas e 
invocadas por grupos de designers no 
país, apresentariam alguns inconvenientes 
conceituais de difícil solução.  Por 
exemplo, o termo “design de informação” 
sugere haver um design (também gráfico) 
que não pertenceria a esta categoria 
(dado que se julgou necessário apor-se 
a qualificação “de informação” ao termo 
“design”, deste modo, restringindo-o).  
Ora, não haveria, porém, um design gráfico 
que, por definição, não fosse um design 
“de informação”.  Do mesmo modo, não 
há uma forma de medicina que pudesse 
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ser legitimamente classificada como 
“medicina terapêutica”, dado que toda a 
medicina, por definição, necessariamente 
o é.

Todo o universo de aplicações 
projetuais do design gráfico, mesmo 
aquelas não associadas a ambientes 
virtuais, tais como projetos de sinalização, 
identidades visuais, publicações, paineis, 
mostradores, material instrucional, 
embalagens, formulários etc., estariam 
plenamente inseridos na classificação de 
design “de informação”.  Ser um design “de 
informação” é um pressuposto, pois, como 
anteriormente observado, inerente à 
atividade do design gráfico como um todo, 
tornando-se um emprego pleonástico do 
qualificativo “de informação”, além de um 
modo de insinuar a indevida exclusão de 
outras formas de fazer design do universo 
do “design de informação”, como se tais 
outras formas de design (sobretudo gráfico) 
não mais também fossem essencialmente 
“de informação”. 

A expressão “arquitetura da 
informação”, igualmente em voga 
em setores restritos e específicos no 
país, parece também incorrer em 
incoerências muito sensíveis.  Neste caso, 
a entidade qualificada pela expressão “da 
informação” seria o termo “arquitetura”, 
o que parece ser um contrassenso em 
relação à constituição técnica e conceitual 
de ambos os campos (o campo do design 
e o da arquitetura) – e em relação às 
atividades específicas que desempenham 
estes dois ofícios.  A aceitar-se como 
válida a expressão como “arquitetura da 
informação”, seria difícil não se esperar que 
este tipo de conhecimento não estivesse 
associado a cursos de arquitetura, em 
lugar de sê lo a cursos de design.  De fato, 
tal expressão, “arquitetura da informação”, 
apresenta-se, à primeira vista, como 
sendo, indevidamente, mais uma área 
de especialização do campo maior de 
atividade da arquitetura.  Este desvio de 
compreensão parece, claramente, pouco 
conducente ao correto entendimento da 
identidade destas duas atividades (design 
e arquitetura).

Outras duas expressões que também 
arregimentam adeptos, no país, quanto 
a identificar o tipo de design gráfico 
voltado para ambientes virtuais seriam os 
termos “design de interfaces” e “design de 
interação”.  O mesmo raciocínio aplicado 
ao problema do pleonasmo inerente à 
expressão “design de informação” e ao 
problema de “indevida monopolização 
conceitual”, por parte desta expressão, 
de um conceito mais geral e abrangente, 
igualmente parece ajustar-se aos termos 
“design de interfaces” e “design de 
interação”.  De fato, também por definição, 
todo o design que se faz seria, essencial e 
forçosamente, design “de interface” e “de 
interação”.  Atribuir-se suposta prerrogativa 
de, em ambientes virtuais, dar-se um tipo 
de design mais “de interface” (ou mais 
“de interação”) do que os demais tipos 
de design não parece conceitualmente 
legítimo.  Algo como “design de interfaces 
virtuais” talvez fosse mais propriamente 
indicativo deste tipo de design projetado 
para ambientes digitais e virtuais.

Por último, cabe mencionar que a 
expressão “design visual”, capitaneada pelo 
pioneiro do design gráfico no país Alexandre 
Wollner, vem também sendo adotada em 
determinados redutos acadêmicos.  Esta 
expressão parece conter um potencial 
bastante desejável de preservar a 
expressão já internacional “design” como 
a entidade fundamental representada.  O 
atributo qualificativo “visual” (já presente 
nas expressões “comunicação visual” e 
“programação visual”, mas abandonado 
em “design gráfico”) também parece 
bastante adequado no sentido de evitar-se 
o envelope semântico do termo “gráfico”, 
ainda muito evocativo de processos 
puramente gráficos de reprodução, tais 
como os mediados por etintamento, 
deixando incluir-se o muitíssimo pujante 
universo do design para ambientes virtuais, 
dinâmicos e videográficos.  A expressão 
“design visual”, portanto, talvez resulte 
ser, afinal, particularmente conveniente e 
apropriada para fixar e designar a natureza 
exata desta primeira principal subárea do 
campo maior do design.  
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2. tentAtivA De Definição Do conceito De “Design De 
proDuto” (AtiviDADe tAmbém conheciDA por “proJeto 
De proDuto” e, AinDA, entre pArcelA De Arquitetos 
pAulistAnos, por “Desenho inDustriAl”).1 

Constituindo-se em uma segunda 
principal subárea do design, o “design de 
produto” ou “projeto de produto” – ou, 
ainda, entre certo número de arquitetos 
paulistanos, o “desenho industrial” – 
seria a atividade dedicada à concepção 
de uma interface de natureza física, 
material e tangível (mas, também, quase 
sempre, também visual e cognitiva – 
e, ainda, não raro, sonora) entre, de 
um lado, uma: “estrutura tecnológica 
subjacente”, isto é, uma “capacidade ou 
competência tecnológica potencialmente 
útil a atividades ou ao bem estar humano” 
(possuindo contornos apenas imaginários 
e residindo no plano “interno” de produtos 
industrializados) – estrutura tecnológica 
subjacente, como a mencionada, em 
que estaria inerente um potencial de 
“prover atendimento” a determinadas 
necessidades de seres humanos – e, de 
outro lado, tais seres humanos (ainda que, 
em alguns contextos bem específicos, isto 
se aplique também a outros seres animais, 
eventualmente, não apenas humanos).

Como atributo secundário ou 
complementar desta definição tentativa 
da atividade do design de produto, pode-
se acrescentar que, em decorrência de seu 
caráter físico, concreto e tangível (além 
de também visual e cognitivo), o espectro 
típico de trabalhos da atividade do design 
de produto se restringiria, eminentemente, 
ao espaço tridimensional.

Outra característica secundária 
que identificaria o design de produto, 
diferenciando-o – como também se 
observou, no caso do design gráfico – 
do universo das artes artesanais, seria a 
presença daquela mesma componente 
de multiplicação “mecânica” (mesmo 
que apenas potencial) de um modelo 
único.  Este aspecto, como no caso do 
design gráfico, também implicaria na 
presença de uma matriz (isto é, na ideia de 
coordenadas técnicas que assegurariam a 

execução de peças virtualmente idênticas), 
componente esta que, na quase totalidade 
dos casos, também seria parte integrante 
dos trabalhos relacionados à atividade do 
design de produto.

Deve-se, ainda, como igualmente 
mencionado na tentativa de definição 
de design gráfico, entender o referido 
conceito de “interface” como não 
estando restrito, unicamente, a aspectos 
“epidérmicos” – quais sejam: formais e 
exteriores – daquele tipo de intermediação 
que se promove entre o que se denominou 
de uma “estrutura tecnológica subjacente” 
e seres humanos.  (Como no caso da 
definição proposta para a atividade 
do design gráfico, seria igualmente 
importante evitar-se uma compreensão 
quiçá reducionista, entendendo-se mais 
corretamente este conceito de “interface”, 
também no que se refere ao design de 
produto, como se englobasse, em muitas 
situações, certo grau de interferência ou 
contribuição, por parte do designer de 
produto, quanto à determinação projetual 
daqueles mesmos aspectos estruturais 
e conceituais.  Tais aspectos, de certo 
modo, seriam “anteriores” à constituição 
formal propriamente dita da referida 
intermediação e, de certo modo, se 
“aprofundariam”, em alguns casos mais, 
em outros menos, bem além da dimensão 
superficial e “epidérmica” da mencionada 
“plataforma tecnológica subjacente” a 
partir de que se trabalha.)

Pode-se acrescentar que mesmo a 
atividade da arquitetura também caberia 
ser compreendida como provendo uma 
interface entre “estruturas tecnológicas” 
e seres humanos.  Entretanto, além de 
várias outras diferenças importantes que 
diferenciam o fazer e o pensar destes dois 
campos vizinhos, o design de produto se 
distingue, fundamentalmente, do universo 
da arquitetura por não se ocupar da 
questão da criação e sistematização de 
espaços para a vida e atividades humanas, 
mas por voltar-se para concepção de 
objetos e produtos que, a partir de um 
substrato tecnológico “anterior”, deem 
“suporte operacional” à vida e a ações 
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práticas de indivíduos.
Exemplos de trabalhos profissionais 

que contariam, habitualmente, com 
acentuada participação do design de 
produto e poderiam ser lembrados a fim 
de que se ilustre seu espectro típico de 
atuação incluiriam projetos relacionados 
com as seguintes categorias de produtos: 
mobiliário; utensílios e acessórios 
domésticos; brinquedos; material e objetos 
de escritório, aparelhos eletrodomésticos e 
eletroeletrônicos; equipamentos médico-
hospitalares; louças e metais sanitários; 
veículos de transporte; equipamentos de 
esporte e lazer; equipamentos militares 
e armamentos; embalagens; ferramentas 
e instrumentos técnicos; equipamentos 
agrícolas; vestuários e objetos de uso 
pessoal em geral; dentre várias outras 
categorias de produtos, cujos projetos, em 
parte ou no todo, seriam, classicamente, 
atribuídos a profissionais de design de 
produto.

3. tentAtivA De Definição Do conceito De “Design De 
serviços”.

Constituindo-se em uma terceira 
principal vertente ou ramo do design, 
o design de serviços recebeu maior 
desenvolvimento, apenas, a partir dos 
anos 1990.  Encontra-se, na atualidade, 
porém, muitíssimo em evidência 
internacionalmente e, mesmo, no Brasil, 
apesar de não se contar, ainda, no país, com 
cursos de nível superior especialmente 
dedicados a esta subárea do design.

Em estreito paralelo com o design 
gráfico e com o design de produto, 
igualmente o design de serviços se 
ocuparia da constituição de uma interface 
entre dois polos, também de uma 
interface entre “algo” e seres humanos.  
No caso do design de serviços, trata-se 
de uma interface, uma intermediação, 
entre o que poderia ser imaginativamente 
descrito, para efeitos didáticos, como uma: 
“capacidade ou competência operacional, 
em âmbito muito básico, rudimentar, 
anterior, estruturante e essencial, de 
prestação de um dado serviço útil a seres 

humanos”, de um lado, e, de outro lado, 
tais seres humanos.

Como atributo secundário ou 
complementar desta definição tentativa 
da atividade do design de serviços, pode-
se acrescentar que, em decorrência de seu 
caráter ambivalente de apresentar, quase 
sempre, uma dimensão imaterial e, muitas 
vezes, também uma dimensão material 
(serviços podem manifestar esta dupla 
qualidade), o espectro típico de trabalhos 
da atividade do design de serviços 
se restringiria, de maneira bastante 
abrangente, ao espaço bi e tridimensional, 
ao espaço arquitetônico, ao espaço do 
design de interiores, ao espaço sonoro e 
olfativo 

– bem como, e sobretudo, a dimensões 
intangíveis do comportamento humano e 
da atuação de funcionários, atendentes e 
demais prestadores de serviços.

A similaridade entre as três atividades 
(a do design gráfico, a do design de 
produto e a do design de serviços) mostra-
se bastante acentuada.  Tais semelhanças 
concorreriam para reunir estas três 
atividades em uma mesma categoria 
conceitual mais geral que as identificaria.  
Além da questão central de, igualmente, 
prover uma interface, uma intermediação, 
entre um “conteúdo” que se quer fazer 
chegar a seres humanos por meio de 
uma “forma” adequadamente projetada 
(componente central das definições 
tentativas de design gráfico e design de 
produto), também o design de serviços 
operaria com a ideia de padronização 
de soluções desenvolvidas no curso de 
um projeto, visando à repetibilidade ou 
reprodutibilidade de tais soluções.  E 
também está o design de serviços, entre 
outros aspectos em comum com suas duas 
atividades “irmãs”, associado à ideia de 
um hiato entre quem concebe o projeto e 
quem executa tarefas relacionadas com o 
serviço projetado em questão.

De fato, a atividade do design de 
serviços se utilizaria, em regra, do mesmo 
arcabouço conceitual, metodológico 
e instrumental compartilhado pelas 
atividades do design gráfico e do design 
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de produto.  Algumas distinções de caráter 
periférico e circunstancial, entretanto, 
podem ser notadas em procedimentos 
mais específicos próprios à atividade 
do design de serviços.  Observam-se, 
neste sentido, variações e adaptações 
a particularidades desta nova atividade 
que lida com realidades muitas vezes 
imateriais, mais dinâmicas e relativamente 
mais variadas do que as próprias àquelas 
duas outras atividades anteriormente 
descritas.

Tais distinções ocorrem, por exemplo, na 
utilização de técnicas mais particularizadas 
de coleta e análise de dados e, ainda, no 
emprego de determinados instrumentos 
mais específicos de representação 
bidimensional, tridimensional e cinemática, 
destinados a registrar soluções de projeto, 
entre outras variações idiossincráticas 
desta atividade.  Em essência, porém, 
como observado, a relativamente recente 
subárea do design de serviços compõe uma 
tríade unificada do design (associando se 
aos outros dois ramos: o do design gráfico 
e o do design de produto), apoiando-se, 
em termos gerais, nos mesmos princípios, 
identidades conceituais e abordagens 
metodológicas.

Alguns exemplos de atividades 
que, tradicionalmente, apresentariam 
acentuada demanda pela competência 
específica do design de serviços estariam 
vinculados a setores econômicos tais como 
os de: saúde; alimentação; cultura, lazer e 
entretenimento; comunicação; turismo; 
transportes; hospedagem, segurança 

pública; comércio; instituições bancárias 
e financeiras; educação; atividades 
de reparos, consertos e manutenção; 
empresas distribuidoras de eletricidade, 
telefonia, internet, sinal de televisão, 
água e gás; serviços técnicos; entre tantos 
outros serviços do setor público e privado.

4. tentAtivA De Definição Do conceito De “Design” 
(que, Aos poucos, substitui, no pAís, A eXpressão De 
uso mAis gerAl e trADicionAl “Desenho inDustriAl”).

A expressão internacional “design”, 
de origem inglesa, já também bastante 
– porém, ainda não completamente 
– integrada ao vocabulário da língua 
portuguesa no Brasil, corresponderia, 
mais estritamente, ao emprego que se 
faz, no país, em contextos sobretudo 
acadêmicos, à reunião das seguintes 
três atividades principais: design gráfico, 
design de produto e design de serviços, 
tentativamente abordadas acima.

notAs
1- A fim de preservar-se um paralelismo 

percebido como desejável, neste texto, na 
apreciação das definições tentativas de 
“design gráfico”, “design de produto” e 
“design de serviços”, procurou-se utilizar, 
tanto quanto possível, construções 
verbais equiparáveis ao tratar-se, nos 
parágrafos correspondentes a cada uma 
destas definições, de componentes de 
informação aplicáveis, como constantes, 
às três situações.




