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Inspirado pelos comentários na comunidade designgrafico.art.br sobre o artigo “Para ser 
designer é preciso saber desenhar?” eis mais um tema que gera controvérsias e discussões 
apaixonadas. Na minha experiência como professor de arte e designer me deparei com gente 
me chamando de tudo que é coisa: artista gráfico, artista visual, artista plástico, diretor de 
arte, programador visual, desenhador... pelo menos não são ofensas e nem me sinto 
desmerecido na minha profissão, até porque eu posso ser isso tudo aí mesmo. E você 
também!  
 
Mas acredito que algumas diferenciações sejam importantes de serem estabelecidas, por 
simples entendimento de quem somos e o que fazemos. Afinal, para divulgarmos nossos 
serviços devemos primeiro resolver esta crise de identidade! As diferenças entre os perfis e 
atividades profissionais que exercemos ajuda no entendimento da própria classe, dos clientes e 
da sociedade. 
 
Vale a pena dizer que o “ato criativo” não é um privilégio apenas dos “desenhadores” (ou 
outros que trabalhem com imagens) mas de qualquer ser humano saudável de suas faculdades 
mentais e/ou físicas, que tenham certa curiosidade, necessidade e oportunidade para 
desenvolvê-las (isso é assunto para outro artigo focado em educação). Quando uma senhora 
de 60 anos faz um bordado elaborado com figuras geométricas, figuras de flores e palavras ela 
está atuando criativamente. Por que o processo criativo dela seria menos importante que o de 
um profissional? Cada processo criativo é importante para cada pessoa que o experimenta de 
maneira única. 
 
Voltemos ao artista visual e ao designer. Ambos, assim como a senhora de 60 anos do 
exemplo anterior, possuem um processo e ato criativo extremamente parecidos, daí a 
confusão. Os dois utilizam da Linguagem Visual (organizando seus elementos básicos e seus 
fundamentos compositivos) com o intuito de criar um resultado que expresse e comunique 
visualmente algo a alguém. Na minha opinião um artista pode ser designer e vice-versa, basta 
que a motivação, metodologia e resultado do processo criativo em cada caso sejam alterados. 
 
O artista parte para a criação, geralmente, por uma motivação interna (emoção/inquietação) e 
sua peça (obra de arte) tem um caráter de sublimação, originalidade e unicidade. O designer 
parte, geralmente, por uma motivação externa (cliente/encomenda) e sua peça (produto) tem 
um caráter de pragmatismo, reprodução e multiplicação. De acordo com o contexto histórico e 
cultural em que a produção visual é analisada ela poderá ser considerada arte ou design. 
 
Exemplo: Michelangelo não pintou a Capela Sistina só por que queria, ele recebeu uma 
encomenda da Igreja Cristã Católica. Mas nem por isso o resultado do que ele fez deixa de ser 
Arte (claro, é Michelangelo!). Mas se hoje uma pessoa recebe a encomenda de fazer uma 
montagem fotográfica com alguns efeitos especiais e uma frase (slogan) para um evento 
religioso qualquer, a ser veiculado num painel da fachada de um templo ou igreja, o que essa 
pessoa fez não foi arte e sim design. Mas quem sabe daqui a 500 anos não pode ser 
considerado Arte? 
 
Outro exemplo: as crateras (tipos de vasos) gregas eram pintadas com temas mitológicos, 
históricos ou do cotidiano. Na época isso era considerado uma arte inferior à Escultura e à 
Arquitetura produzidas na Grécia Antiga. Mas, atualmente, uma cratera grega é uma relíquia 
da Arte e Cultura daquela civilização. Só mais um exemplo: muitas peças de design projetadas 
na Bauhaus constam hoje de exposições permanentes de grandes galerias. Cadeiras, 
luminárias, sofás, cartazes ente outros objetos “banais” estão a par de igualdade com obras de 
arte. 
 
Para efeito de organização, nomenclatura e esclarecimento aos nossos clientes, poderíamos 
nos apresentar como artista ou designer de acordo com a natureza do serviço prestado. Se o 
meu forte é reunir meus esforços criativos de um modo amplo, agregando à Identidade Visual 



(logotipo ou símbolo) as peças elaboradas para Material Promocional (folder, panfleto, outdoor 
etc) e estas peças terão ilustrações que eu mesmo farei, então me considero designer. Mas se 
eu direcionasse meus esforços criativos na especialização em uma área (ilustração por 
exemplo) me consideraria mais ilustrador. Mas uma coisa não impede a outra! 
 
Pra concluir acredito que nada pode ser absoluto, mas relativismos demais complicam as 
coisas também. Temos de levar sempre em consideração o contexto em que a peça é criada, 
sua finalidade original, técnicas e materiais com que foram concretizados, seu modo de 
exposição e as ponderações do criador. 
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