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1. Promover a reflexão sobre o design como 
produto histórico.

2. Conduzir estudo sobre as origens do 
design no Movimento Arts and Crafts, e 
seu desenvolvimento até o fechamento da 
Bauhaus.

3. Fornecer referências para que o aluno amplie 
sua cultura visual e abrangências da profissão.

Objetivos



A Revolução Industrial.  
O movimento Arts and Crafts.  
A Bauhaus e seu desenvolvimento.

Ementa



1. História, cultura material e design
2. Industrialização – séculos XVIII e XIX
3. Revolução Industrial – contexto histórico, aspectos 

sociais, econômicos e tecnológicos
4. Movimento Arts and Crafts
5. Art Nouveau
6. Design, indústria e consumo
7. Pioneiros do design
8. Vanguardas européias – Construtivismo e De Stijl
9. Bauhaus e seu contexto histórico
10. Design em tempos de guerra

Programa



O que é história?



história ≠ sequência de fatos
Múltiplas fontes e versões

Construção narrativa
Interpretação momentânea

O que é história?



De que maneiras é possível  
narrar o fato histórico 

de 11 de setembro de 2001?

Reflexão



O que é design?



Etimologia ampla e ambígua
Verbo e substantivo

Abstrato (plano)
Concreto (resultado)
Múltiplas definições

Atividade especializada

O que é design?



“A maioria das definições concorda em que 
o design opera a junção desses dois níveis 
[abstrato e concreto] atribuindo forma material 
a conceitos intelectuais Trata-se portanto de 
uma atividade que gera projetos, no sentido 
objetivo de planos, esboços ou modelos.”
CARDOSO, Rafael. 2008 p. 20



História do design?



Monge copista em seu scrpitorium



Tipos móveis chineses

Blocos de impressão chineses



Impressor e a prensa de tipos móveis



Mulher trabalhando em uma roca mecânica

Roca de fios múltiplos (Spinning Jenny)



Fábrica de tecidos mecanizadaRoca hidráulica



Impressão manual de tecidos

Máquina rotativa de impressão de tecidos



Projeto Planejamento

Artesão

Execução

Artesanato



Projeto Planejamento

Designer Operário

Execução

Indústria



Segmentação do trabalho
Século 19: termo “designer”

3 processos:
industrialização

urbanização moderna
globalização

História do design?



Estudo dirigido do livro 
Uma introdução à história do design

Rafael Cardoso
Ed. Blucher

(capítulo 2 –Revoluções industriais e  
industrialização p.26-43)

Próxima aula



ricardoartur.com.br/ 
historia


