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Design não é sinônimo de estética veja certas relações entre esses dois conceitos 
 
É muito comum o uso da palavra "estética" para designar a simples aparência exterior de pessoas 
ou objetos que correspondam a determinados padrões de gosto em vigor na nossa sociedade.  
 
A banalização da palavra torna muito difícil perceber a relação entre estética e reflexão filosófica. 
Apesar da existência de algumas disciplinas teóricas nos planejamentos dos cursos de design, 
cujo currículo privilegia a formação técnica e não a reflexão teórica, sabe-se que o enfoque maior 
destes cursos é a aplicabilidade prática dos conhecimentos obtidos em projetos de design. 
 
E a estética não se destina à aplicação prática. Mais próximo a algum tipo de aplicabilidade, no 
âmbito da arte, teríamos a cr’tica e a poética, que se referem à avaliação da obra (como “boa” ou 
“ruim”) a partir da utilização de certos recursos expressivos para sua materialização. Por 
exemplo: a disposição de cores, tons e formas sobre uma determinada superfície, na configuração 
de um trabalho gráfico. Um julgamento crítico emitido acerca deste arranjo deverá partir do que 
se considera mais adequado ou correto de acordo com os estilos em voga. 
 
A banalização da palavra  estética implica, entretanto, tornar superficial seu significado. Poucos 
alunos de graduação chegam ao terceiro ano do curso de design tendo noção da origem dessa 
palavra. Estética é derivada do grego aisthesis, “ou que é sensível” e tem derivação direta da 
Filosofia. E que se refere aos estudos sobre a capacidade humana de vivenciar a beleza, na 
relação que cada um de nós matem com os objetos e o mundo. 
 
Outro vício que se repete neste meio profissional é o hábito de restringir também o conceito de 
design à noção de “aparência exterior”. Por mais que alguns teóricos e professores se esforcem 
para evitar os reducionismos, a associação simplificada que resulta na fórmula design -aparência 
do produto circula livremente nos diálogos mantidos por estudantes e profissionais deste meio,  
 
Mas, se abrirmos qualquer livro de teoria do design, lá encontraremos insistentes argumentos 
provando que design é muito mais do que aparência , é uma atividade que gera projetos (planos, 
esboços ou modelos) para produtos ou peças gráficas dos quais se exige bem mais do que uma 
feição agradável.  
 
Um projeto desse tipo deve levar em conta os aspectos de funcionalidade prática, de funções 
simbólicas e também de funções estéticas. Pode-se concluir, então, que design não é sinônimo de 
estética, ainda que se possam estabelecer algumas relações entre os dois conceitos. Essas 
relações ocorrem devido à ênfase crescente que se dá à função estética dos produtos gráficos e 
industriais. Ou seja, quando elaboramos o arranjo das formas de determinado produto, temos a 
intenção de que ele exerça impacto ou que seja considerado belo por um público potencial. 
 
Quando algum autor diz:"a estética desta peça de design"está certamente querendo se referir à 
função estética que resulta de determinado arranjo formal. Ou seja, à possibilidade que esta peça 
(seja gráfica ou produto) tem de despertar no usuário uma sensibilidade tal que resulte numa 
experiência estética, ao ver beleza ou feiúra no seu arranjo formal.  
 
O problema é que, ao retirar metonimicamente a palavra "função" desta frase, acaba-se por 
reforçar aquela confusão hoje altamente difundida, de que estética = aparência. Esse problema, é 
claro, não ocorre apenas neste meio profissional. Vivenciamos hoje aquilo a que se denomina 
estetização do cotidiano, no qual muito valor se dá às superfícies,às aparências exteriores. 
 
O conceito de beleza - tradicionalmente um ideal a ser alcançado no relacionamento do homem 
com o mundo - passa a ser difundido como mercadoria. Fica cada vez mais difícil, então, pensar o 



mundo fora desta lógica que transforma tudo em aparências efêmeras, descartáveis, substituídas 
cada vez por algo "mais belo" de acordo com as constantes modificações da moda das superfícies. 
 
Os designers não devem se deixar entorpecer por esta lógica das aparências, mas devem se 
esforçar para manter constantemente acesa a noção de que seu papel no mundo contemporâneo 
abarca outras dimensões, mais amplas, que ultrapassam a lógica conformista e consumista. A 
função estética dos produtos gráficos e industriais pode ser associada a outros objetivos que não 
a mera comercialização. 
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