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ATUAL DO DESIGN 

Design threads
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instruções encadeadas que são 
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2. uma linha de pensamento 
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internet, onde pessoas falam 
sobre um tema específico
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Intro O estado atual do design é impossível 
de definir, e este relatório sequer 
chega perto. Em vez disso, reunimos 
uma série de fios – temas, 
provocações e questões entrelaçadas 
– que surgiram em conversas e 
pesquisas com e para a comunidade 
de designers. Algumas são esperadas, 
outras, imprevisíveis; e todas evocam 
o que significa ser designer nos dias 
de hoje.



O que é um bom design? A quem 
compete decidir? Como os designers 
estão se sentindo neste momento? 
Estamos muito sobrecarregados? 
Fazendo o bastante? Para onde 
caminha o design daqui pra frente? 



Design Threads não é uma resposta a 
essas questões, mas um convite para 
começar a desvendá-las juntos. Siga 
um fio, ou crie o seu. 



Se você fala inglês, conheça a versão 
interativa do estudo. 

Este projeto é uma iniciativa 
colaborativa e não-comercial de 
PORTO ROCHA1 e float2, em 
parceria com WIX Playground3. Este 
estudo não teria sido possível sem 
os designers e profissionais de 
criação que participaram da 
pesquisa através de entrevistas em 
profundidade e de um questionário 
online aberto. 

 PORTO ROCHA

2. Float

3. Wix Playground

é um estúdio criativo focado em branding e sistemas 
de design, transformando marcas e desenvolvendo 
projetos que conversam com o mundo em que vivemos.

é um hub de estratégia e análise cultural que combina 
diferentes ferramentas de pesquisa e inovação para 
criar novos cenários e imagens de futuro. — Coisas 
acontecem. Pessoas mudam. Get the vibes.

é uma iniciativa de Wix Design, um estúdio de design 
interno com mais de 300 designers de 14 disciplinas. 
Atuando na vanguarda do design, tecnologia e 
inovação, Wix Playground busca fortalecer as relações 
com a comunidade criativa e apoiá-las em seu início de 
carreira.


ABORDAGEM
 TODAS AS PESSOAS ESTÃO CONVIDADAS


Embora este relatório se concentre 
em tópicos relevantes para o design 
gráfico, você não precisa ser designer 
para se aprofundar — ou se 
identificar. Estes fios partiram de um 
esforço colaborativo entre designers, 
estrategistas e profissionais de 
criação e uma comunidade que vai 
além do design. 


NÃO REPARA A BAGUNÇA


Um certo nível de confusão faz parte 
do processo. O objetivo não é 
resolver contradições, mas usá-las 
como ferramenta para revelar 
realidades do mundo em que 
estamos vivendo – e desenhando. 

SUSTENTANDO PERGUNTAS 


Nosso trabalho não termina aqui. 
Cada fio puxa mais perguntas no 
lugar de respostas. Entre na conversa, 
retruque, compartilhe (ou não). 
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https://portorocha.com/
https://youfloat.co/
https://www.wix.com/playground


MÉTODO
 O conteúdo deste estudo é 
resultado de entrevistas com 30 
profissionais de diferentes áreas do 
design (gráfico, 3D, direção de arte, 
web design, branding e publicidade, 
entre outras) e 250 respostas da 
comunidade de designers coletadas 
através de uma pesquisa online 
aberta e anônima.

Albert Hicks IV and Marcus 
Washington Jr.

Benjamin Crick

Bráulio Amado

Brian Collins

Claudia Rubín

David Benski

Elizabeth Goodspeed

Fabian Harb and Johannes Breyer

Gabriela Namie

Iyo Bisseck

Jonathan Jackson

Kendall Henderson

Khyati Trehan

Leandro Assis

Leonardo de Vasconcelos

Lucas LaRochelle

Matteo Guarnaccia

Megan Bowker

Michael Bierut

Nemanja Jehlicka

Ohni Lisle

Pedro Sanches

Seyong Ahn and Jaeha Lee

Shamma Buhazza

Tala Safié

Veronica Fuerte

Vivian Yang and Miles Barretto

Entrevistas em Profundidade:


LIMITES 
 É fundamental reconhecer que este 
estudo não representa a opinião de 
todos os designers. Designers de 32 
países e 77 cidades diferentes 
participaram da pesquisa, sendo que a 
maioria dos respondentes está nos 
Estados Unidos e no Brasil. Mas, 
considerando o tamanho do mundo 
do design, nossa amostra representa 
apenas uma pequena porção do todo. 
De certa forma, isso mostra como 
ainda temos muito trabalho para 
expandir as conversas sobre o design 
além dos contextos ocidentais e das 
capitais do design. Apesar de não 
termos conseguido representar de 
forma igualitária todas as geografias 
neste projeto, acreditamos que o 
design se pulveriza mundo afora.

Também reconhecemos que, para ser 
um designer, geralmente é necessário 
estar em uma posição privilegiada. 
Ainda que a indústria do design 
venha trabalhando para ser mais 
inclusiva, nossa amostra 
possivelmente reflete algumas das 
desigualdades que existem há muito 
tempo neste campo de trabalho. 
Nossa expectativa é que este projeto 
incentive pesquisas e diálogos mais 
aprofundados, trazendo ainda mais 
vozes para a mesa.  
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Tirania do 

(bom) gosto

O que é um bom 
design e QUEM decide 
o que é bom?


Design Threads Thread 1
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O bom gosto não é inocente. Ainda que pareça subjetivo 
e individual – o lixo de uma pessoa é o tesouro de outra 
–, o bom gosto também reflete as hierarquias de poder 
existentes. Operando em um mundo cada vez mais 
global e conectado, designers desafiam definições 
clássicas de como o design deve ser e se comportar. 
Como definir "bom" ou "ruim" quando falamos em 
design? Como desaprender que os cânones ocidentais 
são o único caminho? Como promover a inclusão em um 
sistema que sistematicamente exclui? Em um campo que 
se diz vanguardista, designers estão questionando as 
regras do bom gosto e denunciando desigualdades 
estruturais que não podem mais ser ignoradas.


Meme Saquinho de Lixo Dourado
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https://www.fastcompany.com/90657120/good-taste-is-a-myth
https://foundation.app/@ivansikic/foundation/23072


(BOM) GOSTO REFLETE PODER
1.1

O debate entre bom e mau gosto está profundamente 
ligado às pessoas, instituições e sistemas educacionais 
que ensinam tudo isso de forma binária. “Quando eu entrei 
na faculdade, o design era um espaço predominantemente 
europeu e norte-americano. Apenas o que as pessoas dessas 
áreas faziam era relevante. [...] O modernismo europeu não é a 
única resposta para o design”.



Conscientemente ou não, o design ocidental ainda é a 
régua de avaliação dos parâmetros do "bom" design. Mas a 
desigualdade nas estruturas hierárquicas do gosto começa 
nas salas de aula. No mundo todo, as universidades são 
ambientes elitistas, em que os poucos estudantes menos 
privilegiados geralmente se sentem sub-representados 

e excluídos. quebrando-os-cânones.interação


Paira no ar um sentimento de que o design ocidental 
reinou em sua torre de marfim por tempo demais. Os 
designers vêm criticando a ideia de que os trabalhos que 
desobedecem às convenções de mestres predeterminados 
(e dos princípios forma-segue-função) devam ser 
rotulados como desordenados, exagerados ou 
simplesmente “inferiores”. Como questiona um dos 
entrevistados: "O gosto de QUEM importa? Só porque você 
não gosta não significa que não seja eficiente ou bom”. 

“Se somos nós que produzimos o gosto 
estético ou a cultura visual, quem decide 

o que é bom? E por que essas pessoas?” 

“Eu tive acesso à universidade graças a uma política 
governamental de inclusão racial. Eu comecei a 
compreender o que é o design a partir de uma 
perspectiva eurocêntrica e norte-americana. Eu só 
fui exposto a uma educação baseada no racionalismo 
suíço e alemão. Em sala de aula, não tive uma 
referência brasileira. Um dos meus professores 
favorecia estudantes que falavam alemão. Eu sempre 
me senti muito fora, um estranho em um espaço 
onde não me sentia representado. E tive muitos 
professores que acreditavam que o design não podia 
estar relacionado às suas opiniões pessoais, mas 
fazer design pro mundo. Me sentia muito nessa 
borda, assim como outros estudantes de famílias 
pobres, negras ou indígenas... e mesmo sem entender 
o que estava acontecendo direito, conseguimos criar 
um suporte entre nós”.
Entrevista em Profundidade 2022
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https://www.decolonisingdesign.com/actions-and-interventions/publications/2018/what-a-decolonisation-of-design-involves-by-ahmed-ansari/


O (Bom) Gosto de Quem Importa? Exposição Design Threads no Wix Playground

Caneca, Walmart

É sobre Massimo Vignelli4 afirmar que a proliferação de 
tipografias “representa um novo nível de poluição visual 
que ameaça nossa cultura” e que os designers deveriam 
usar apenas um grupo seleto de fontes — e “jogar o resto 
no lixo". Declarações como essa mostram como algumas 
máximas, em uma análise aprofundada, consideram 
apenas as visões de alguns. Ainda que clareza e utilidade 
não possam ser ignoradas, a ideia de que linguagens que 
destoem da tradição modernista sejam inferiores não cabe 
mais em 2022. Uma compreensão mais aberta e 
democrática do design ameaça antigos mitos do bom 
gosto — e talvez possa destravar futuros mais incômodos 
e interessantes para o design.


O Cânone de 
Vignelli,

© Massimo Vignelli

Lutando pela estranheza, @screensaviors
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4. Massimo Vignelli

Um dos protagonistas mais célebres do design gráfico 
modernista. Vignelli acreditava que o mundo deveria 
valorizar a funcionalidade e a elegância das formas 
geométricas simples. Vignelli trabalhou firmemente 
dentro da tradição modernista e seu lema era: "Se você 
pode desenhar uma coisa, pode desenhar tudo".
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https://www.are.na/block/3678456
https://www.google.com/url?q=https://artsandculture.google.com/asset/a-few-basic-typefaces-exhibition-vignelli-massimo/4gHigVrcRAz9OQ?hl%3Den&sa=D&source=docs&ust=1663260151792068&usg=AOvVaw00sYIjewVsp7vR_l_GxeTo
https://fontsinuse.com/uses/14164/massimo-vignelli-s-a-few-basic-typefaces
https://fontsinuse.com/uses/14164/massimo-vignelli-s-a-few-basic-typefaces
https://www.instagram.com/p/CVOWFk_Pq9N/


Tradição VS Tendências, escolha um:

Um dos protagonistas mais célebres do design gráfico 
modernista. Vignelli acreditava que o mundo deveria 
valorizar a funcionalidade e a elegância das formas 
geométricas simples. Vignelli trabalhou firmemente 
dentro da tradição modernista e seu lema era: "Se você pode 
desenhar uma coisa, pode desenhar tudo".

SOBRE “BOM” VS “MAU”:

“Um bom design pode ser direto, bastante claro. 
Mas também pode ter a intenção de fazer você se 
sentir confinado e um pouco desconfortável, mas 
também curioso”.

“Grande parte do trabalho dos designers acaba 
sendo na linha do sistema de grid suíço, usando isso 
como ponto de partida. Daí gostamos de rompê-lo, 
de torná-lo nosso, de adicionar nossa própria 
perspectiva e toque pessoal. Mas, honestamente, se 
você frequentou uma escola de design no ocidente, 
provavelmente temos a mesma base. E acho isso um 
grande desafio, porque existem outros movimentos 
e perspectivas de design [não ocidentais] que são 
interessantes”. 

“Às vezes preciso me vigiar quando olho para 
alguma coisa e digo: ‘isso é horrível’. Bom, por que 
eu acho horrível? Será que estou me alinhando a um 
conjunto de valores ultrapassados? Se acredito que 
o design suíço é a última palavra em design, não 
estou questionando a noção que me ensinaram do 
que é um bom design. Então mesmo quando não 
gosto imediatamente de alguma coisa, procuro 
buscar algum ponto positivo”.

Entrevista em Profundidade 2022 Entrevista em Profundidade 2022 Entrevista em Profundidade 2022

Tradição Tendências
41%59%
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Os designers estão desafiando a ideia de que uma única 
pessoa ou movimento consiga resolver tudo; mas será que 
isso foi verdade algum dia? Muito palco é dado aos 
“senhores do bom gosto” (e “tastemakers”) que talvez 
tenham influenciado o momento em que nos 
encontramos. Talvez. 


Globalizando

1.2

“Já não idealizamos ou glorificamos tanto 
pessoas ou movimentos específicos. Não existe 

uma única voz que seja a correta". 


SOBRE A MORTE DO GRANDE GÊNIO: 


bom-design-em-ação.jpg


“Quando eu estava na faculdade, havia o ‘designer 
como superestrela’. A atenção o perseguia; era quase 
uma celebridade. Mas, como a informação está mais 
acessível a diferentes pessoas, essa coisa da estrela 
não é mais tão relevante. Existem tantos designers 
por aí que não temos mais uma única estrela”.


“Esse tipo de ideia do designer como autor e vozes 
únicas está mudando. Acho que todos nós já 
trabalhamos em estúdios com o nome de alguém – 
‘Estúdio Fulano’. Acho que, felizmente, isso mudou 
um pouco. Existem muitas pessoas envolvidas em 
um projeto e acredito que incluir todos que 
contribuíram é super importante. [...] O que 
realmente podemos fazer é dar crédito às pessoas e 
enaltecer uns aos outros”. 


“Em geral, práticas ocidentais de construção de 
conhecimento são muito obcecadas com ‘você é 
quem fez isso’, ‘você é quem tem as respostas’. Isso 
é totalmente a antítese da realidade de qualquer 
forma de produção de conhecimento, pois não há 
uma única pessoa que saiba tudo, [ao contrário] o 
conhecimento está sendo cocriado pela 
comunidade e pelo contexto das pessoas, pela linha 
de pensamento, por aqueles que as fizeram chegar 
onde estão”.

Entrevista em Profundidade 2022 Entrevista em Profundidade 2022 Entrevista em Profundidade 2022
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Mapa da Rede Planetária, 1973

A internet expandiu as fronteiras do design, dando acesso 
a mais fontes de inspiração e oportunidades para que 
aqueles fora da panelinha também sejam vistos e ouvidos. 
Esse conjunto crescente de referências e trabalhos 
tornou-se acessível a qualquer um ccom acesso à internet 
e isso cria novos problemas (2.2). Mas é fato que a 
globalização começou a desestabilizar a hierarquia dos 
grandes nomes em favor de estúdios menores e designers 
independentes; pelo mundo todo, e não apenas nas 
capitais do design. As estrelas do design estão perdendo o 
brilho, os guardiões do bom gosto estão largando o osso e 
os clientes estão mais interessados em perspectivas locais 
com algo a dizer do que em agências com uma estante 
cheia de Leões. Além de novos assentos na mesa do “bom 
design”, os designers estão desmontando essa mesa, peça 
por peça. 













Hamtaro: Ham-Ham Hearbreak,

Captura de Tela

z

“Estou frustrado com as instituições do jogo, você 
sabe: os velhos guardiões do design que se 
aposentaram da publicidade. [...] Quais são as formas 
alternativas de praticar [o design] que não 
dependam de um chefe de estúdio, daquele que só 
prospecta novos clientes e extrai valor dos jovens?”

Entrevista em Profundidade 2022

10Design Threads 1.2 GlobalizandoTirania do (bom) gosto

http://www.richardgrigonis.com/Ch13%20Downfall.html
https://eyeondesign.aiga.org/what-does-it-mean-to-decolonize-design/
https://hamtaro.fandom.com/wiki/Hamtaro:_Ham-Ham_Heartbreak
https://hamtaro.fandom.com/wiki/Hamtaro:_Ham-Ham_Heartbreak


SOBRE IR ALÉM DO (DESIGN) UNIVERSAL: 


“Atualmente, acho que o design se tornou menos 
universal. [...] Nos importamos mais com interesses 
pessoais, e o design está cada vez mais plural”.


Com mais vozes, a definição do que é design de 
qualidade está mudando rapidamente. Acho que 

isso é algo realmente incrível e que está 
acontecendo agora”.


O questionamento sobre quem faz o design e para 
quem ele é feito já está acontecendo. E eu diria que 
o lugar de fala de cada um é muito importante neste 
momento. A partir de qual ponto de vista você está 
falando? Você precisa entender sua posição, 
compreender que não existe apenas uma escolha, e 
sim várias”. 



Entrevista em Profundidade 2022

“Por ter crescido no Brasil, muitas vezes usei as 
figuras do design fora do meu ambiente como 
modelos a serem seguidos, glorificando os designers 
europeus e americanos e subestimando minhas 
próprias raízes. Ironicamente, acabei me mudando 
para Nova York e essa noção foi completamente 
esfacelada. Rapidamente percebi que tinha mais a 
oferecer a eles do que vice-versa”. 



Entrevista em Profundidade 2022

Entrevista em Profundidade 2022 Entrevista em Profundidade 2022

Foda-se o Modernismo, Teenage Stepdad

11Design Threads 1.2 GlobalizandoTirania do (bom) gosto

https://teenagestepdad.com/product/modernism/


Local VS Global, escolha um:

Não se pode negar a atratividade global, mas os designers 
reconhecem o valor das perspectivas locais: “Eu gosto de 
pensar em um âmbito local. [...] Precisamos olhar de verdade 
para o nosso entorno, para nossas próprias comunidades e para 
as pessoas que estão vendo o que fazemos e para quem fazemos. 
Isso nos faz ter mais os pés no chão”.  
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LOCAL GLOBAL
56,9%43,1%



Se o design geralmente é uma narrativa progressista e 
orientada pelo futuro, as estatísticas contam uma história 
diferente. De acordo com o Censo do Design 2019, da 
AIGA + Google, apenas 3% dos designers (das diferentes 
especializações) identificavam-se como negros. A questão 
levantada em 2015 por Maurice Cherry e tantos outros 
segue urgente sete anos depois: “Onde estão os designers 
negros?” E, com ela, surgem outros questionamentos 
sobre quem foi e continua sendo excluído do campo, 
principalmente de cargos de liderança. “Onde estão os 
designers indígenas?” Os designers asiáticos? Os 
designers latinos? Os designers com deficiência? Os 
designers não binários, trans, mulheres e queers? A lista 

é infinita.


Basta olhar para qualquer segmento da indústria para ver 
como os vieses de raça, classe e gênero são profundos. 
Projetos, como Judging by the Cover, criado pelo 
entrevistado Leonardo de Vasconelos, usam visualização 
de dados para destacar as grandes disparidades raciais nas 
publicações de design, inclusive entre as editoras mais 
progressistas. 



Embora alguns participantes vejam mudanças por um 
design mais inclusivo, muitos apontam possíveis 
armadilhas e contradições de um processo que ainda se 
desenrola no capitalismo. 


"Onde Estão Nossas Referências Negras em Design?", 2015 SXSW, 
Maurice Cherry, Revision Path

DESCONSTRUINDO O SISTEMA

1.3

“Como intervir de forma significativa 
para mudar sistemas quebrados?”


Judging by the Cover, Leonardo de Vasconcelos

13Design Threads 1.3 DESCONSTRUINDO O SISTEMA
Tirania do (bom) gosto

https://thedieline.com/blog/2020/6/25/where-are-the-black-designers-panel-will-explore-racial-diversity-in-graphic-design?
https://www.youtube.com/watch?v=eBuFCkmyYuA&t=1440s
https://www.watbd.org/
https://www.watbd.org/
https://www.youtube.com/watch?v=HVZtem89VFQ
https://www.aapidesignalliance.com/#:~:text=The%20Asian%20American%20Pacific%20Islander,collaboration%20and%20representation%20industry%2Dwide.
https://brazilianswho.design/
https://www.fastcompany.com/90697288/inclusive-design-has-become-so-widely-used-that-its-meaningless-that-has-to-change
https://futuress.org/
https://judgingbythecover.com/
https://www.itsnicethat.com/news/judging-by-the-cover-digital-080221
https://judgingbythecover.com/mitpress/
https://www.youtube.com/watch?v=eBuFCkmyYuA
https://revisionpath.com/
https://judgingbythecover.com/


Os entrevistados questionam como uma inclusão genuína 
do design deveria ser. Muitos parecem insatisfeitos com o 
tema, em particular com as tentativas mais mainstream de 
inclusão  em contextos corporativos. Exemplos: discursos 
de representatividade sem benefícios concretos, esforços 
de Diversidade & Inclusão destinados apenas a gerar PR, 
entre outras iniciativas que são mais verniz do que 
verdade, e que acabam resultando em tokenismo ao invés 
de transformações estruturais nas organizações. 


SOBRE A INCLUSÃO NO CAPITALISMO: 


Citação de Grace Hopper, Ilustração por Hannah Pahl


“Não acredito que o design consiga ser de fato 
inclusivo, porque o capitalismo nunca será 
inclusivo! Estamos operando sob ele, e ele tem de 
se tornar mais inclusivo, mas motivado pelo lucro”. 

“Acho que a indústria está mais inclusiva do que 
antes. Talvez tenhamos criado mais diversidade, 
porém menos de 10% de todos os designers são 
negros, pelo menos na cena de Nova York. Portanto, 
acredito que orgulho demais pode nos impedir de 
fazer maiores progressos”.

“Literalmente, como posso trabalhar em um 

campo cujas origens estão explicitamente 
orientadas a promover o capitalismo e respaldar 
ideais colonialistas?” 


Entrevista em Profundidade 2022 Entrevista em Profundidade 2022 respondente questionário online
 2022
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https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/03/entenda-o-que-sao-os-conceitos-de-tokenismo-e-lavagem-da-diversidade.shtml
https://www.instagram.com/p/CBW0YoNhmMH/?hl=en


Se o bom gosto não é inocente, o design também não. 

Os designers reconhecem as profundas desigualdades 
históricas da indústria, mas questionar a tirania das suas 
origens e romper máximas clássicas é apenas o começo. 
Eles concordam que o verdadeiro progresso deve apontar 
para a transformação radical das estruturas: quem toma 

as decisões, quem se beneficia financeiramente, quem 
entra, quem é mantido de fora e quais sistemas de poder 
ditam as regras. 

Localizando as pessoas em projetos 

de impacto social de design, Design 
Justice Network
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SOBRE MUDANÇAS CONCRETAS:


“Temos que pensar no que realmente é a inclusão e 
se a forma como a concebemos hoje pode não levar 
a uma mudança real dentro da organização. Às 
vezes, vemos espaços inclusivos, onde as pessoas 
que tomam decisões são as mesmas pessoas [que já 
estavam no poder], e estão apenas mudando um 
pouco a composição das pessoas ao seu redor. 
Precisamos dar às pessoas a possibilidade de criar 
uma nova forma de se organizar”.

“Se você está interessado, por exemplo, em trazer 
para o design pessoas que não pertençam a classes 
econômicas mais altas, precisa mudar seu sistema 
de subsídios e bolsas de estudo; em seguida, seu 
sistema de trabalho, economia e assim por diante. 
Há muitos níveis”. 


“A mudança não acontece do dia para a noite. Mas 
podemos promover a mudança através da 
construção de relacionamentos, recursos, redes, 
conhecimento coletivo, compreensão coletiva em 
torno de assuntos específicos, à medida que 
tentamos negociá-la”. 

Entrevista em Profundidade 2022 Entrevista em Profundidade 2022 respondente questionário online 2022

1.3 DESCONSTRUINDO O SISTEMA
Tirania do (bom) gosto

https://designjustice.org/news-1/2016/05/02/2016-generating-shared-principles
https://designjustice.org/news-1/2016/05/02/2016-generating-shared-principles


DESENROLANDO O FIO


2. De quem são as ideologias que seguimos? E quemtalvez 
tenhamos excluído por causa delas?

1. Como nossos gostos e definições do que é “bom design” 
refletem o que nos foi ensinado?


4. Qual é a responsabilidade dos designers em convocar a 
liderança das agências a fazer mudanças? E será que podemos 
ir além disso?


3. Como podemos ajudar a fazer com que as práticas de 
inclusão nas instituições e agências gerem benefícios 
concretos para a maioria dos designers, em vez de apenas 
melhorarem a imagem institucional? 

Links

FONTE

Leyden Lewis,

“Good taste’ is a myth”

ARTIGO

Decolonizing Typography: uma conversa entre os 
educadores de design Aasawari Kulkarni e Naïma 
Ben Ayed

PALESTRA

Wael Morcos e Jonathan Key sobre como estúdios de 
design podem gerar visibilidade para comunidades 
sub-representadas no Walker Art Center

PALESTRA

Sadie Red Wing, “F* The Stereotype: Revitalizing 
Indigenous Perspectives In Design”


Palestra

Futuress: onde o feminismo, o design e a 
política se encontram


PlatAformA 

Elizabeth Goodspeed – palestra sobre a 
história do design

PALESTRA

Extra Bold: um guia feminista, inclusivo, antirracista 
e não binário para designers gráficos 

TRECHO

Decolonizing Design Reader edição 2021-22 

(contínuo, colaborativo)
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https://docs.google.com/document/d/1Hbymt6a3zz044xF_LCqGfTmXJip3cetj5sHlxZEjtJ4/edit
https://www.fastcompany.com/90657120/good-taste-is-a-myth
https://vimeo.com/727022430?embedded=true&source=video_title&owner=138025166
https://www.youtube.com/watch?v=LqsMI9VdiEI&t=1733s
https://www.youtube.com/watch?v=HVZtem89VFQ
https://futuress.org/
https://vimeo.com/733326482
https://www.are.na/block/13080740


Thread 2

Excesso de Tudo

Design Threads
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Quando atingimos o pico da sobrecarga?



Sobrecarregados, subestimulados, colapsos iminentes. 
Navegar a atual abundância de informações causa um 
círculo vicioso para os designers: para encontrar o sucesso 
é quase certo que você trabalhará demais; e a qualquer 
pausa, corre o risco de ficar obsoleto. Confrontados com o 
pico da sobrecarga, os designers buscam respostas no 
espelho, mas logo descobrem que o espelho é seu próprio 
celular: equipados com milhões de opções que fazem 
qualquer escolha parecer impossível. Vibes: derretimento 
infinito do cérebro.
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Page 02

Qual emoji melhor representa o design atualmente?

Entrevista em Profundidade 2022

“Eu gosto daquele emoji com o rosto derretendo 
porque parece que está sorrindo, mas não está super 
alegre, está derretendo. E não há nada que se possa 
fazer. Parece que ele está satisfeito com a situação, mas 
está derretendo. Lol.”



Entrevista em Profundidade 2022

“Talvez os ‘olhos em espiral’: É com esse que eu mais 
me identifico. Está sobrecarregado, mas não 
necessariamente por coisas ruins, é apenas... o excesso. 
Tudo é em alto volume”.



respondente questionário online 2022

“[O emoji de espiral], um arquivo digital infinito que 
alguém pode rolar cronologicamente de volta ao início 
do design, mas nunca consegue chegar lá, pois muitas 
coisas foram criadas, especialmente nos últimos 100 
anos”.  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PRESO NA VELOCIDADE DA LUZ

2.1

“Tudo está se movendo rápido demais. 
Quando os designers podem fazer uma pausa 

para refletir?”

Vivemos na era da velocidade da luz. O ritmo da 
tecnologia, a abundância de canais e a aceleração de 
microtendências criaram uma nova forma de visão de 
túnel: pisque e você vai perder alguma coisa; portanto, 
permaneça grudado à tela. Quando a tecnologia opera 
nessa rapidez e em tantas direções, quais as 
consequências de manter o ritmo? 


Cansado [Fonte Desconhecida]

Se você tem a sorte de não conhecer essa sensação, basta 
assistir Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, e 
experimentar um impacto emocional semelhante a ficar 
online o tempo todo – e a rapidez com que o humor pode 
oscilar entre otimismo cego e o puro caos. Esse modo 
"sempre ligado" faz com que muitos designers se sintam 
presos em um ciclo do qual não conseguem escapar. O 
design deve ter um significado maior do que apenas 
devorar as últimas tendências para cuspi-las de volta com 
um botão adicional de COMPRE JÁ.


EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE, A24

Ilustração Abas, Jennifer Daniel para 
o New York Times
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https://www.reddit.com/r/memes/comments/rpw5ek/im_tired_of_the_online_pictures/
https://www.latimes.com/entertainment-arts/movies/story/2022-04-14/everything-everywhere-all-at-once-explained-daniels-spoilers
https://a24films.com/films/everything-everywhere-all-at-once
https://www.nytimes.com/2014/05/25/opinion/sunday/faking-cultural-literacy.html
https://www.instagram.com/jenniferxdaniel/
https://www.nytimes.com/2014/05/25/opinion/sunday/faking-cultural-literacy.html


SOBRE SOM & FÚRIA:


Além da velocidade com que nossos cérebros trabalham 
para processar uma enxurrada de “conteúdos”, também 
estamos perdendo de vista como essas imagens, citações, 
gifs, vídeos, memes e textos foram criados. O pesquisador 
de mídias sociais Danah Boyd cunhou o termo “colapso do 
contexto” para descrever o que acontece quando 
diferentes públicos ocupam o mesmo espaço e recebem 
informações sem a contextualização original. Conflitos 
armados coexistem com a cobertura da última semana de 
moda. A vaquinha do seu vizinho no APOIA.se é 
espremida entre receitas de brownie e NFTs recém-
criadas (4.2). Como resultado, nosso nível de atenção fica 
desorientado e insensível, fazendo com que os designers 
enfrentem ainda mais pressão para criar trabalhos que 
consigam romper as  barreiras da atenção seletiva.


Quando Pixels Colidem, Reddit Place

“O ritmo cada vez mais acelerado de mudanças de 
tendências na cultura e no design faz com que os 
designers estejam eternamente tentando 
acompanhar clientes que estão sempre correndo 
atrás das novidades.”

“Nosso trabalho é menos valorizado e mais genérico. 
O design medíocre é venerado – tudo vai ficando 
cada vez mais rápido e de baixa qualidade”.


“Estamos avançando muito rápido, o design tem um 
ritmo alucinante. Estamos o tempo todo só fazendo, 
fazendo. A mente é um músculo que mantemos em 
estado de tensão. Acho que os designers precisam 
de um descanso para que consigam ter novas ideias 
de qualidade. É a estafa criativa.”

respondente questionário online 2022 Entrevista em Profundidade 2022 respondente questionário online 2022

“Há muitos aspectos do design que são visualmente 
instigantes, mas realmente está perdendo toda a 
substância. Para mim, é como junk food. Nunca 
houve tanta junk food no mundo do design. E há 
muitas pessoas que não sabem distinguir uma coisa 
da outra, e, quando vêem junk food, acham que é 
um bom trabalho”.


respondente questionário online 2022
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https://dirt.substack.com/p/dirt-context-collapse?utm_source=url
https://dirt.substack.com/p/dirt-context-collapse?utm_source=url
https://digitalculturist.com/when-pixels-collide-reddit-place-and-the-creation-of-art-3f9c15cc3d82
https://digitalculturist.com/when-pixels-collide-reddit-place-and-the-creation-of-art-3f9c15cc3d82


MAR DE MESMICE 

2.2

“É um belíssimo (e totalmente sem 
sentido) saco de lixo cheio de glitter". 

O acesso abundante a referências, aliado à conexão 24/7, é 
uma receita para a mesmice estética. “O que a originalidade 
significa no mundo pós-moderno, pós-web, pós-social, pós-IA  
de hoje?” perguntou um entrevistado. Quando todos os 
designers vêem as mesmas imagens, moodboards, 
publicações e campanhas descontextualizadas, aquela 
nova marca parece familiar demais porque realmente é. E 
quando clientes obcecados por Custos de Aquisição de 
Clientes pedem mais do mesmo, os designers são pagos 
para replicar, em vez de inventar: “Tenho receio de ser 
inovador e desenvolver novas ideias quando os clientes pedem 
reinterpretações de ideias e designs existentes, no lugar de 
pedirem algo novo”. Quando o critério de sucesso do 
trabalho de um designer é engajamento – curtidas, 
seguidores, cliques –, os dados tornam-se suficientes para 
justificar o jogo seguro. E sair da zona de conforto passa a 
ser um pitch impossível.

Atalho Command + C, Apple

Same.Energy, Jacob Jackson
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https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-09-07/welcome-to-your-bland-new-world-of-consumer-capitalism
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-09-07/welcome-to-your-bland-new-world-of-consumer-capitalism
https://support.apple.com/kb/index?q=copy+paste&src=globalnav_support&locale=en_GB&type=organic&page=search
https://same.energy/search?i=KEAM


SOBRE A CULTURA DO COPIA E COLA:

Qual objeto melhor representa o design em 2022? 
Uma resposta: "A fotocopiadora".

"Tudo parece a mesma coisa. As tendências ficam 
velhas muito rápido. E quando algo finalmente 
parece diferente, é enterrado pelas críticas".

"[Atualmente] todo mundo está tentando agradar 
todo mundo, e você acaba com um monte de coisas 
que parecem iguais".

respondente questionário online 2022 Entrevista em Profundidade 2022 Entrevista em Profundidade 2022

Considerando a quantidade de designers preocupados 
com soluções muito similares, podemos todos ser vítimas 
do que Elizabeth Goodspeed chama de efeito moodboard. 
Quando o design é compartilhado e remixado 
infinitamente nas redes sociais, “os estilos funcionam 
menos como tendências e mais como memes” – mas ao 
invés de promover a inovação, tudo isso resulta em “um 
pensamento mais estreito e em ideaçōes visuais mais 
superficiais”. E o design torna-se a terra do “pode copiar, 
só não faz igual”.  

Elizabeth Goodspeed para AIGA Eye on Design, Março de 2022
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https://eyeondesign.aiga.org/all-advertising-looks-the-same-these-days-blame-the-moodboard/
http://elizabethgoodspeed.com/
https://www.are.na/block/964184
https://eyeondesign.aiga.org/all-advertising-looks-the-same-these-days-blame-the-moodboard/
https://www.are.na/block/964184


Com o fluxo constante de conteúdo sobre as mesmas 
ideias, ficamos remando em um mar de mesmice, sem 
terra à vista. Estamos nos inspirando nas tendências ou 
apenas apertando command + C? Será que o design 

está (des)confortavelmente apático? Ainda é possível 
produzir algo original?

O Desconforto, Katerina Kamprani


Boné Deleite do Design, Boot-Boyz

“Acho que estamos vivendo em um profundo buraco 
negro de conteúdo. Como podemos fazer um design 
eficiente sem encher o mundo de imagens inúteis?"

respondente questionário online 2022
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https://www.theuncomfortable.com/portfolio/uncomfortable-watering-can/
https://boot-boyz.biz/products/designs-delight


Tributo ou Copycat? Você Decide.

Honne - Love Me / Love Me Not 

Nhu Xuan Hua, 2018

Persona 2 Innocent Sin,

Atlus, 1999

Post Malone - Beerbongs & 
Bentleys, Bryan Rivera + team, 
2018

Gucci Beauty

Alessandro Michele, 2020

Gucci Beauty

Alessandro Michele, 2020

Global Tools,

Archizoom Associati, 1973

Good Room poster,

Braulio Amado, 2017

Luis Vuitton, Studio Crewneck, 
Studio Temp, 2020

Tama Art University poster,

Unknown, 2018

Omni Magazine,

Stanislaw Fernandes, 1985

Mahalia Jackson, Self-Titled,

Unknown, 1978

Jimmy Edgar,This One’s For The 
Children, Pilar Zeta and Jimmy 
Edgar, 2012

MadvillaiN, Madvillainy,

Jeff Jank, 2004
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(COPIED FROM @KINDAREMINDSMEOF)

https://www.dropbox.com/s/yewoytt84p7x6t8/5b-Tama%20Art%20University%20poster%2C%20Unknown%2C%202018.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yewoytt84p7x6t8/5b-Tama%20Art%20University%20poster%2C%20Unknown%2C%202018.png?dl=0
https://www.instagram.com/kindaremindsmeof/
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Theophilus London,

Bebey, Unknown, 2018

Free Throw, Andrew Herzog,

2015 

Jil Sanders TShirt

Final Shot, Hoop Projects,

2020

CDG SS10, Stephen J. 
Shanabrook, 2010

Celeste, Coco Blood,

Bryan Rivera, 2019

H&M TShirt

Aphex Twin, T69 Collapse,

Weirdcore, 2018

Excesso de Tudo 2.2 MAR DE MESMICE 




 MULTITASKTERS ANÔNIMOS

2.3

“Como o palhaço com três bolas, nós [designers] 
lidamos com muitas coisas ao mesmo tempo: trabalho, 
vida pessoal, etc. E tentamos dar conta de tudo, 
entende? É o mesmo que manter as bolas no ar, 

tentando não fracassar”.


Máquina de Faz, Zane Scott

Descrição de vaga de emprego para uma 
empresa de mídia

Emoji Equilibrista, 
Apple

Bob Esponja multi-tarefas, Nickelodeon

O modo better-faster-stronger se estende para muitos dos 
papéis que os designers devem exercer diariamente. O 
que começou com a ideia de designers como intérpretes 
da linguagem visual evoluiu para uma premissa de que 
todos devem ser fluentes em todas as linguagens. 
Aventurar-se fora da sua função pode ser divertido. Fazer 
malabarismos com todas elas, não. E a maioria dos 
designers sente-se apreensiva com tantos pratos para 
equilibrar na descrição das suas funções.
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https://www.instagram.com/p/CT7Vj-PrDnt/
https://spongebob.fandom.com/wiki/Rock-a-Bye_Bivalve


SOBRE FAZER TUDO:


“Atualmente, os designers são multi-hifenizados. Eu 
acho que se criou a expectativa de que os designers 
sejam criadores de conteúdo, estrategistas, muitas 
coisas. Há muito mais pressão sobre os designers 
hoje em dia”.

"Todo mundo espera demais e acaba ficando 
sobrecarregado e ganhando pouco. E quando você 
trabalha por conta própria, tenta ser um freelancer para 
ir contra as grandes empresas e fazer as coisas de uma 
forma diferente, sinto que há uma pressão para você se 
afirmar. Apenas algumas pessoas têm sorte o bastante 
para fazer isso. Sei que não estou feliz com a forma 
como as coisas estão, mas, ao mesmo tempo, sinto que 
essa é uma mentalidade que todos parecem aceitar, e 
por isso as coisas acabam não mudando de verdade”.



“[Os designers] estão vivendo em um mundo com 
tarefas intransponíveis para a capacidade cerebral, 
além de trabalhos com prazos impossíveis”.

“Não quero ter que saber todos os softwares e nem 
ter todas as habilidades. Só quero ser um designer 
gráfico – e não designer de animação, artista 3D, 
estrategista UX...”



Entrevista em Profundidade

Entrevista em Profundidade

2022

2022

respondente questionário online 2022 respondente questionário online 2022

A expectativa de fazer o máximo nem sempre vem com o 
apoio necessário. A maioria dos entrevistados falou sobre 
a persistente realidade de sobrecarga de trabalho e salários 
baixos, além do desafio de encontrar sentido na vida 
enquanto se sentem tratados como “hamsters na roda”. 
“Todos nós somos pessoas criativas, todos queremos produzir 
coisas que amamos e das quais temos orgulho. Mas trata-se de 
uma indústria em que a maioria dos projetos gratificantes paga 
muito pouco”. Muitos se sentem frustrados com a ideia de 
que a satisfação criativa e financeira são geralmente 
mutuamente excludentes, quando a realidade é imposta 
pelos boletos a pagar: “Ainda trabalho para clientes que me 
chamam e dizem 'preciso de um logo’ – eu faço porque preciso 
pagar o aluguel”.


Help.jpg, postado inicialmente por Owen Dodd 
no Are.na

Mias uma roda do hamster
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https://www.are.na/block/222315
https://www.are.na/block/222315
https://imgur.com/efV9F9B


Realização Financeira VS Realização Criativa, escolha um:

Realização

Financeira

Realização Criativa

SOBRE COMBATER O BURNOUT:


“Eu me pergunto se o design é algo que pode 
ser feito com urgência. O senso de urgência vem 
do motor do capitalismo, que exige que se 
trabalhe mais rápido/melhor? O que aconteceria 
se nosso campo priorizasse o slowness e o 
poder de reflexão, em vez de prazos arbitrários 
definidos por pessoas não criativas?"

“Como podemos manter a capacidade de 
reflexão, em vez de produzir as coisas apenas 
por produzir? Como podemos resistir a pressão 
por velocidade da nossa sociedade capitalista e 
lutar por um trabalho mais calmo e atencioso?"

“Não existe essa coisa de emergência de design. 
[...]  Aprenda com o mundo ao seu redor, apoie 
artistas e profissionais gráficos diretamente 
quando puder, e defenda seu direito de 
descansar”.

respondente questionário online 2022 Entrevista em Profundidade 2022 Entrevista em Profundidade 2022
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Se ler tudo isso te deixa ansioso, você não está sozinho. 
Diante da exigência de criar, consumir e incentivar o 
consumo, os designers estão buscando um jeito de sair do 
modus operandi dos negócios. Como pular fora não é uma 
opção viável para a maioria, todos merecemos um 
ambiente em que seja possível encontrar liberdade criativa 
e defender o direito de descansar. Se designers são garotxs
—propaganda do esgotamento profissional, então chegou a 
hora de um rebrand.

MTA Vending 
Machine, Tom Gara 
no Twitter

Placa de Parada Obrigatória 
Elegante, post no Reddit

DESENROLANDO O FIO


2. Como nos livramos do efeito moodboard na forma como 

   pesquisamos? 


1. Como a abundância e a velocidade da informação   

   influenciam nossa compreensão de arte e ofício?

3. Os designers podem defender o direito de descansar sem 

   sacrificar sua estabilidade financeira? 

4. Qual é a importância da satisfação pessoal em um 

   projeto profissional?


Links

Jenny Odell,

"how to do nothing"


ARTIGO

Hito Steyerl,

“In Defense of the Poor Image”


ENSAIO

Typelab Noise: A Mental-Health First Approach to 
Creative Advice and Discussion


PlatAformA

The Hmm: Uma plataforma inclusiva para 

culturas da internet

PlatAformA

Graphic Support Group Podcast

Podcast

Kyle Chayka,

“The Age of Algorithmic Anxiety”


ARTIGO

Legacy Russell,

On BLACK MEME (Forthcoming)


Palestra

Jonathan Crary,

24/7: Late Capitalism and the End of Sleep


LIVRO
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https://mobile.twitter.com/tomgara/status/712430047899025408
https://mobile.twitter.com/tomgara/status/712430047899025408
https://mobile.twitter.com/tomgara/status/712430047899025408
https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/7zzb7k/this_fancy_stop_sign/
https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/7zzb7k/this_fancy_stop_sign/
https://medium.com/@the_jennitaur/how-to-do-nothing-57e100f59bbb
https://www.e-flux.com/journal/10/61362/in-defense-of-the-poor-image/
https://typelab.fr/blogs/noise
https://thehmm.nl/
https://open.spotify.com/show/7bWrtZWZ6qNfO5aJ1iFBw1?si=c83650b203a34acc
https://www.newyorker.com/culture/infinite-scroll/the-age-of-algorithmic-anxiety?utm_source=substack&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=zFcd2lJ6IxE
https://www.are.na/block/2132381


ARRUMA A POSTURA!

Design Threads

Quando perguntados sobre que imagem melhor representa a situação 
do design em 2022, muitos designers responderam com memes 

agridoces. Em vez de explicá-los, deixamos que eles falassem por 
si. O título desta galeria foi tirado do meme – “posture check!” 
– e funciona como 1) uma pausa na leitura e 2) uma verificação 
do estado emocional na comunidade dos designers. Como está a 

nossa postura coletiva?



Portanto, reserve um momento, verifique a temperatura e 
aproveite a paisagem: ainda temos um longo caminho pela frente. 
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*nascido para vibrar, forçado a trabalhar


*"O design é uma bela forma de arte que tem me 
dado força e um propósito nessa terra e eu sou 
constantemente inspirado/a poroutros designers 

a fazer grandes trabalhos".



eu, após cinco rodadas de alterações dos 

clientes e o resultado é totalmente 
irreconhecível em relação a primeira versão.
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*design gráfico é minha prisão
*design gráfico é minha prisão


*cansado de olhar para a tela ruim mal posso 

esperar para chegar em casa e olhar para a 

tela boa.



35Design Threads ARRUMA A POSTURA!

*vazio como nossas vidas
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*arruma a postura, amiga! mantenha-se 
hidratada e não se esqueça de fazer 
pausas, ok?!

*Sabe de uma coisa? 

Vou falar. Eu não me 
importo com as 
DIRETRIZES DE MARCA.
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*posso ser ambas, sou uma transmorfa
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*tunel da exaustão
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*minha família quando menciono um 
estágio não-remunerado:



vai ser ótimo para o seu CV

*me sentirei melhor quando terminar / 
vou terminar quando me sentir melhor



Thread 3

Verdade ou Consequências

Design Threads
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O que o design pode fazer por um mundo em chamas? 





Colapso climático iminente. Desigualdades cada vez 
maiores. Capitalismo tardio. De acordo com as respostas 
do questionário online e das entrevistas em profundidade, 
o atual estado de coisas pesa bastante no imaginário dos 
designers. Muitos querem fazer a sua parte para ajudar um 
mundo em crise e se questionam sobre o verdadeiro papel 
do design: será que o design pode ser um veículo de 
mudança ou essa crença é uma mera distração em relação 
às consequências que enfrentaremos amanhã? Como disse 
um dos participantes: “Isso é o melhor que podemos fazer?”

Pico de Indiferença, Alvaro Dominguez para a Wired

On Fire, K.C. tirinha Green Gunshow  #648

Elmo Rise, 
Gnarville no Tumblr
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https://alvarodominguez.studio/
https://www.wired.com/story/peak-indifference-on-climate-change/?mbid=social_facebook&utm_brand=wired&utm_brand=wired&utm_campaign=wired&utm_medium=social&utm_medium=social&utm_social-type=owned&utm_social-type=owned&utm_source=facebook&utm_source=facebook
https://gunshowcomic.com/648
https://knowyourmeme.com/memes/elmo-rise


BRAND-AID DA VISIBILIDADE

3.1

“Estamos fazendo a diferença ou apenas 
um ativismo performático?”



Se o designer é um mediador da comunicação, então parte 
da sua função é organizar as informações para que sejam 
acessíveis a diversos tipos de pessoas. Um participante da 
pesquisa acredita que os designers “têm um papel 
importante na sociedade: ajudar as pessoas a entenderem e se 
conectarem com importantes desafios globais”. E essa 
capacidade de promover a conscientização através da 
visibilidade é tida como seu próprio superpoder. 
Historicamente, o design teve um papel importante em 
muitos movimentos sociais: desde o memorável triângulo 
rosa de Act Up, ao design gráfico e gravuras radicais de 
Emory Douglas (um legado visual que ainda vive no 
movimento Vidas Negras Importam). 

Mas quando o contexto muda das ruas para o feed, muitos 
respondentes acreditam que o design com foco na 
visibilidade pode significar apenas aumentar o ruído. Será 
que jurar lealdade a uma causa por meio de um pôster é 
suficiente? No atual estado das coisas, muitos designers 
não acreditam que viralizar um protesto por meio gráfico 
signifique contribuir e gerar impacto de verdade. 

t

GRÁFICOS-DE-ATIVISMO.JPG

Apagão das redes 
@blacklivesmatter 
#vidasnegrasimportam

Mural Todas as Vidas 
Negras Importam na Halsey 
Street, Keary Rosen
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https://www.newyorker.com/magazine/2021/06/14/how-act-up-changed-america
https://www.moma.org/artists/70943
https://www.harpersbazaar.com/culture/politics/a35385842/black-lives-matter-graphics-emory-douglas-black-panther/
https://eyeondesign.aiga.org/how-magazine-covers-became-political-posters-four-leading-art-directors-discuss/
https://www.expressnewark.org/stories/newarks-black-lives-matter-murals-a-design-process-collaborative-action-framework/
https://www.expressnewark.org/stories/newarks-black-lives-matter-murals-a-design-process-collaborative-action-framework/
https://www.expressnewark.org/stories/newarks-black-lives-matter-murals-a-design-process-collaborative-action-framework/


SOBRE OS LIMITES DA VISIBILIDADE: 


“Não acho que o problema seja a visibilidade. 
Acredito que o problema tem a ver com fazer o 
trabalho que precisa ser feito em muitas frentes 
diferentes”.

 “Como designers, eu gostaria que pudéssemos ter 
uma ação mais impactante, muito além de algo 
visual. Quando olhamos para os anos 1960, vemos 
pôsteres que provocam a reação: “Uau, que design 
poderoso”. Mas, ao mesmo tempo, será que todos 
esses pôsteres mudarão alguma coisa agora? Será 
que o design é suficiente? Acho que não”. 

“Na maior parte do tempo, quando vejo campanhas 
que estão tentando fazer a diferença com, digamos, 
mudança climática, a campanha em si custa muito 
dinheiro, que poderia ser mais bem utilizado se 
fosse doado para uma organização de ação 
climática”. 

Entrevista em Profundidade 2022 Entrevista em Profundidade 2022 Entrevista em Profundidade 2022

O design usado prioritariamente como ferramenta de 
visibilidade para causas sociais ganhou tração nos 
carroséis das redes sociais. Ao final de 2020, a Internet 
esteva repleta de infográficos exibindo a lógica visual da 
cartilha marca-millennial-DTC: gradientes coloridos, 
ilustrações lúdicas e tipografias divertidas. Tudo 
desenvolvido para que você pare de rolar a página e 
comece a ler. Mas, com o crescimento dos carrosséis, 
muitos designers passaram a questionar intenções e 
resultados. 



Quando movimentos como Black Lives Matter se tornam 
um “desafio de design”, até mesmo boas intenções de 
conscientização podem estar equivocadas. Considerando 
que design é um campo do conhecimento ainda 
predominantemente branco (1.3), quando é que 
compartilhar informações sobre inclusão torna-se de fato 
uma sinalização de virtude? Qual é a linha divisória entre 
promover causas e promover sua marca pessoal? Como a 
própria gratificação instantânea de viralizar se tornou um 
ciclo, muitos questionam se essas apresentações de slides 
são tão impactantes quanto sugerem os emojis de 
aplausos. Quando a aprovação algorítmica e a publicidade 
pessoal começaram a ofuscar ações reais e práticas, 
perdemos de vista o que significa se mobilizar. Distraídos 
por paletas de cor sedutoras e agradáveis, arriscamos a 
simplificação de questões complexas e negligenciamos o 
impacto negativo que os deslizes de desinformação 
podem ocasionar.


Boné Tipografia por Steph Davidson
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https://twitter.com/KenidraRWoods_/status/1267725828475027456?s=20
https://twitter.com/BeeBabs/status/1290735953078816772?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1290735953078816772%7Ctwgr%5E97ef6174e35dbdc728e4e2609995b293d23783df%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.vox.com%2Fthe-goods%2F21359098%2Fsocia
https://www.zazzle.com/store/stephdavidson/products


Sobrecarregados pela urgência e pela realidade, os 
designers alegam que o design com foco em visibilidade 
pode ser parte do problema. Quando perguntados sobre 
qual objeto representa o design hoje, muitos mencionaram 
um band-aid. Quando a sensação dominante é de um 
mundo que está desmoronando, o temor é que os esforços 
pelo design sejam uma solução rasteira para problemas 
nada superficiais – um curativo prestes a se romper.


Bandaid

Template Pró-Escolha para Instagram,

por Canva

SOBRE O DESIGNER COMO ATIVISTA:


“Eu sou um pouco cínico em relação ao papel que os 
designers podem exercer porque, durante muito 
tempo, nos colocamos em um pedestal e pensamos 
que poderíamos salvar o mundo fazendo pôsteres. 
Eu desafio isso e penso em como podemos 
realmente contribuir para uma tarefa tão grande".

“Grande parte do ‘ativismo’ do design tem a ver com 
a visibilidade e a produção de arte instigante, mas 
essas coisas são pequenas e só serão vistas por 
pessoas que as buscarem – e que provavelmente já 
concordam com elas. Como podemos fazer com que 
os designers tenham um papel ativo na criação e 
organização da mudança, em vez de apenas espalhar 
conscientização através da visibilidade?”

“Sempre há a ideia de que o designer pode salvar o 
mundo... Mas acho que não podemos. Acho que o 
design tem a ver com mudanças incrementais”.


Entrevista em Profundidade 2022 Entrevista em Profundidade 2022 Entrevista em Profundidade 2022
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https://www.canva.com/templates/EAFBGdleDUs-red-pink-green-shapes-and-stickers-protest-content-square-pro-choice-square-instagram-post/
https://www.canva.com/templates/EAFBGdleDUs-red-pink-green-shapes-and-stickers-protest-content-square-pro-choice-square-instagram-post/


RODA DO CONSUMO


3.2

“[Estou preocupado com] a absoluta 
impossibilidade de separar o design do 

capitalismo.”



Embora a relação do design com o ativismo esteja em 
processo de mudança (3.1), sua relação com as marcas nunca 
foi tão forte. Os respondentes do estudo sentem-se 
orgulhosos com o fato de que “agora, mais do que nunca, o 
design está sendo levado a sério no cenário mundial”. Mas a 
relevância global também vem com uma grande 
responsabilidade, e os designers entram em conflito com o 
fato de que seu trabalho é canalizado para vender mais 
coisas das quais já temos muitas. Os designers usam sua 
expertise para encher o mundo com o que há de mais novo 
e brilhante, mas – alerta de spoiler – nem sempre eles 
próprios sentem esse brilho nos olhos.

no espiral


Meme enjaulado, por Yungterra via Tumblr


SOBRE PROPÓSITO E LUCRO:


“OK, estou sendo pago, mas será que eu realmente 
me importo com o trabalho que estou fazendo? Eu 
me importo com todos esses projetos?” 

“Para mim, é difícil descobrir como utilizar minha 
arte e meu ofício. Ainda não tenho uma linha clara 
entre o que quero fazer, o que tenho que fazer e o 
que preciso fazer”.


“Todos querem ter um propósito e um senso de 
impacto, mas isso é mais difícil diante de uma 
recessão global e tanta confusão política. O 
capitalismo ainda dita as regras do mundo”. 

Entrevista em Profundidade 2022 respondente questionário online 2022 2022Entrevista em Profundidade
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https://knowyourmeme.com/memes/graphic-design-is-my-passion


Em vez de responder com uma imagem que represente 
nosso tempo, um participante imaginou: “um grupo de 
designers diligentemente alimentando a besta que são as 
práticas corporativas de extrativismo capitalistas obcecadas 
pelo crescimento”. Esta foi a forma como Dall-E 
interpretou o tema:

Imagem gerada pelo DALL-E, a partir da seguinte proposta 

recebida na pesquisa:



"Um grupo de designers alimentando a besta que é a 

prática extrativa do capitalismo corporativo, obcecada 

pelo crescimento."

Panfleto, Nathaniel Russel

Para muitos entrevistados, está claro que trabalhar com 
marcas não é mesmo que deixar uma marca. Como Ruben 
Pater especula em CAPS LOCK, se o capitalismo de 
consumo assumir o controle do design gráfico, haverá uma 
saída? Embora muitas pessoas não tenham o privilégio de 
abandonar seus trabalhos diários ou deixar totalmente de 
fazer projetos comerciais, os entrevistados questionam o 
papel do design na sociedade de consumo e sua função em 
perpetuar as já conhecidas regras do jogo.
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http://nathanielrussell.com/fake-fliers
https://eyeondesign.aiga.org/in-caps-lock-ruben-pater-untangles-the-relationship-between-graphic-design-and-capitalism/


SOBRE VENDER E SE VENDER: 


“Existe tanta concorrência agora que todos esperam 
que os designers sejam vendedores, em vez de ter 
um intelectualismo mais saudável”.

“Sinto que às vezes o contexto do design não é 
gratificante porque é apenas uma forma de vender 
coisas. Eu tenho essa batalha interna sobre a 
utilidade do design. É só para ganhar dinheiro ou é 
capaz de resolver problemas estruturais?”


“Meu maior desafio é como tornar minha rotina e 
meu trabalho úteis, porque às vezes realmente 
parece que você só faz parte de uma cadeia 
capitalista de venda de um serviço ou produto". 

“O que realmente me deixa incomodado é que, nós, 
designers, temos a capacidade de influenciar o 
comportamento intelectual e estamos sendo 
incentivados a usá-la para vender mais um iPhone. 
Eu me sinto super desconfortável de que nosso 
poder está sendo canalizado para a publicidade, pura 
e simplesmente para vender”.  


“Nós [designers] simplesmente amplificamos os 
atuais sistemas quebrados. Estamos presos nas 
práticas capitalistas coloniais e negativas. Nós 
achamos que temos ‘soluções’, mas criamos apenas 
para os privilegiados. Priorizamos os interesses 
humanos de curto prazo e condenamos os 
interesses ecológicos e de longo prazo.”

Entrevista em Profundidade

Entrevista em Profundidade

2022

2022

respondente questionário online

Entrevista em Profundidade

2022

2022

respondente questionário online 2022
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DESIGN PARA CONSEQUÊNCIAS 

3.3

“[Um desafio para mim é] encontrar 
inspiração e o poder do design quando 
tudo lá fora está se desintegrando.” 

ainda não


A maioria dos designers gerar impacto, mas no atual 
cenário de crises sem sim e com tantos limites para as 
táticas de visibilidade/awareness, é difícil saber por onde 
começar. Principalmente quando o tempo livre é um 
recurso tão escasso (2.3). Brincar de super-herói parece cada 
vez mais sem sentido, quando os “inimigos” são forças 
praticamente inescapáveis. Diante de um mundo em 
colapso, os designers lutam para se manter motivados 

e encontrar satisfação em um ramo controlado pelo 
capitalismo. E quando os projetos são banners digitais

 ou apresentações de PowerPoint, o “incêndio do cliente” 
parece supérfluo em comparação com o fogo ao 

nosso redor. 



Alguns entrevistados acreditam que a descoberta de 
sentido começa pela análise crítica do papel do design — 
nos sistemas que nos trouxeram até aqui. Os designers 
assumem a responsabilidade pelo seu trabalho para além 
das suas competências, fazendo as perguntas difíceis. 
Mudanças mentais que vão de "sem serifa ou com serifa?" 
para "essa decisão causa algum impacto negativo no 
mundo?" podem ser um começo para uma maior 
responsabilidade dos designers em relação ao seu impacto 
no planeta. 


Perseguição da realidade
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https://spacetalin.tumblr.com/post/156757976834
https://www.documentjournal.com/2021/01/the-internet-didnt-kill-counterculture-you-just-wont-find-it-on-instagram/
https://www.reddit.com/r/collapse/comments/edfxix/just_follow_your_dreams/


LEVAR NOSSOS PAPÉIS À SÉRIO:

“Em 2022, acho que vemos mais designers 
conscientes, mais pessoas atentas ao impacto que 
podem ter. Eu sei que temos usado o ‘design 
thinking’ e o ‘human-centered design’ de maneira 
bastante frívola. E agora todos dizem coisas do tipo: 
“Ei, vamos parar para pensar nos projetos que 
estamos fazendo e ver se eles realmente beneficiam 
o mundo”.

“Ser um designer em 2022 implica a necessidade de 
assumir a responsabilidade pelas coisas com as 
quais nosso trabalho contribui, questionar mais para 
quem estamos fazendo o design e quem o nosso 
trabalho está beneficiando”.

“Nosso trabalho é solucionar problemas. Não 
podemos fazer isso se não entendermos nossa 
sociedade como um indivíduo político”. 

Entrevista em Profundidade 2022 Entrevista em Profundidade 2022 respondente questionário online 2022

Cartas Para o Futuro, Ki Saigon

Embora a escala dos problemas que enfrentamos seja 
muito grande, a depressão cívica desesperada não nos 
leva a nada além da positividade tóxica. Como em 
qualquer campo criativo, a esperança é essencial para a 
inspiração. Criar ideias brilhantes e transformá-las em 
design requer esse combustível. A atitude que muitos 
designers estão adotando está em algum lugar no meio do 
espectro da positividade X apocalipse: um otimismo 
crítico que começa com questionar o papel do design nos 
sistemas que queremos mudar.
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https://www.letters-to-the-future.com/
https://lareviewofbooks.org/article/future-no-future-depression-left-politics-mental-health/
https://archive.pinupmagazine.org/articles/blowing-bubbles-toxic-tech-positivity-and-the-new-pioneers


SOBRE O OTIMISMO CRÍTICO:

“Designers são solucionadores de problemas e 
temos o poder de ajudar as pessoas. O mundo é 
triste, assustador e vasto, e não será salvo em um 
dia. Mas se nós começarmos a ajudar os outros ao 
nosso redor, não importa quão pequeno ou grande 
seja seu negócio ou causa, talvez possamos ser 
eficientes. Faça um design para produzir menos 
desperdício, faça apenas o que o cliente precisa, sem 
achar que sabe tudo – colabore com pessoas de 
outras áreas para inovar”.


“Nós [designers] estamos tecnicamente em um 
estado de liberdade, o que é ótimo, mas as pessoas 
não querem assumir a responsabilidade. O que o 
design pode oferecer são passos de bebê, porque 
estamos afundados na lama. Localmente, o que você, 
como estúdio, pode fazer, não apenas do ponto de 
vista do design, mas também da vida, na construção 
de comunidades melhores? Vamos começar por aí”.


“Estou otimista com o futuro e penso que estamos 
(lentamente) avançando em direção a um ambiente 
mais balanceado e igualitário, onde os designers são 
valorizados e respeitados. À medida que ganhamos 
mais responsabilidade, minha expectativa é que 
continuemos desafiando nossos clientes, grupos de 
interesse e aqueles que estão no poder — a usar 
cada decisão, não importa quão pequena seja, como 
uma oportunidade para se tornar uma versão 
melhor de si mesmos”.

respondente questionário online 2022 Entrevista em Profundidade 2022 Open call Response 2022

O cone pouco prospectivo da plausibilidade, por Giacomo Felace
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https://underprospective.com/061
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DESENROLANDO O FIO


2. Quais são as consequências do [inserir projeto aqui]?

1. [Inserir projeto aqui] é design ou ativismo performativo?

3. Qual é o benefício material do nosso trabalho? Ele causa 

   algum dano?


4. Qual é o valor de não criar algo?

Links

Matthew Wizinsky,

Design after Capitalism


PROJETO

Letters to the future

PROJETO

Lesley-Ann Noel,

“Recipes from the Pluriverse: Cooking up 
change in design”


PALESTRA

Design Ativista: uma plataforma 
brasileira que conecta designers para 
uma mudança real



PLATAFORMA

Caroline Busta,

“The internet didn’t kill counterculture — 
you just won’t find it on Instagram”


aRTIGO

Paul Soulellis,

“Urgentcraft” 

ARTIGO

Arturo Escobar,

Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence, 
Autonomy, and the Making of Worlds


LIVRO

Fred Moten & Stefano Harney,

The Undercommons 

LIVRO

https://designaftercapitalism.org/
https://www.letters-to-the-future.com/
https://vimeo.com/718275355?embedded=true&source=video_title&owner=138025166
https://www.instagram.com/designativista/?hl=en
https://www.documentjournal.com/2021/01/the-internet-didnt-kill-counterculture-you-just-wont-find-it-on-instagram/
https://soulellis.com/writing/urgentcraft2/
https://arena-attachments.s3.amazonaws.com/10432237/8c0a143bab3f506e862c5f13009082c9.pdf?1611738945
https://www.minorcompositions.info/wp-content/uploads/2013/04/undercommons-web.pdf


Thread 4

Design Threads
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Para onde vai o design a partir daqui?


O Dilema da 

Democratização
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Para mim! Para você! Para todes! Conscientes das 
desigualdades históricas e contemporâneas no campo do 
design (1.3), os participantes da pesquisa afirmam o desejo 
de reduzir as barreiras da exclusão e tornar o design mais 
acessível, mas se preocupam com o papel do designer 
quando qualquer um (ou qualquer coisa) possa ser 
designer. À medida que as ferramentas digitais se tornam 
mais simples e populares, a IA fica mais inteligente e a 
web evolui, cresce também a ansiedade a respeito de 

um suposto declínio da profissão. Ou seja, a perda de 
empregos em um mercado de trabalho que já anda 

tenso (2.3). Paradigmas estão mudando, mas a que custo?

“Eu acho que é um campo que está ficando cada vez 
mais precário porque, de alguma forma, o trabalho 
pode ser realocado. Todo mundo se torna cada vez 
mais designer e acho que há muita pressão do 
tempo. Porque há pessoas suficientes no design e 
parece que pode continuar assim. Mas, 
evidentemente, isso não é saudável para ninguém. 
Isso impacta a qualidade do trabalho que é 
produzido. Você pode até encobrir isso, mas [o 
design] está começando a sofrer”. 

Entrevista em Profundidade 2022 2022

“O atual estado do design é definitivamente melhor 
do que quando eu comecei, pois agora o design é 
mais valorizado e todos compreendem que ele é tão 
importante quanto o anúncio ou o produto que está 
sendo vendido. E o que aconteceu ultimamente com 
Virgil e sua democratização do design levou tudo 
para um outro nível, uma espécie de diversidade 
está se abrindo... Está tudo definitivamente mais 
acessível, mais fácil para que jovens designers 
entrem e saiam de cena”.  


Entrevista em Profundidade

designer-vs-designer
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https://knowyourmeme.com/memes/spider-man-pointing-at-spider-man


TECNOINSEGURANÇA


4.1

“[O que me preocupa é] a suposição de que 
qualquer um pode ser um designer, desde 
que tenha acesso às ferramentas certas”.

54Design Threads 4.1 TECNOINSEGURANÇA
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De Figma a Blender, de Canva a Wix, a quantidade e 
acessibilidade a ferramentas de design cresceu 
exponencialmente. Com mais poder e preços mais baixos, 
uma grande variedade de serviços para quem sonha em ser 
designer está a apenas um clique de distância – sem o 
custo da entrada em uma formação em design. Se depois 
de ler isso, você começar a ver anúncios como “desenvolva 
sua própria logomarca em minutos” ou “modelos de 
anúncios mais fáceis do que nunca”, saberá do que 
estamos falando. A erosão do controle da cultura pelo topo 
da pirâmide (1.2) faz com que “a nota de corte para entrar no 
design esteja mais baixa do que nunca”. Para muitos 
designers, isto é uma bênção e também uma maldição.


O Dilema da Democratização

Screenshot do Adobe Logo Maker



Meme do Futuro



https://express.adobe.com/express-apps/logo-maker/
https://twitter.com/RebaFanClub/status/687859754950090752


SOBRE ABRIR OS PORTÕES: 


“Agora há muitas ferramentas de código aberto e 
comunidades onde as pessoas podem compartilhar 
dicas ou conhecimento. Portanto, está ficando mais 
acessível e mais fácil fazer design. Eu acho que 
ferramentas de código aberto, como blender 3D, 
representam como a indústria está mudando”.

“Não falta tecnologia e programas por aí. Muitos 
tutoriais, muita inspiração. Nunca foi tão fácil 
entrar no design e contribuir, em um cenário global, 
como um designer”. 

“Estou realmente interessado na democratização do 
design. Quero que as pessoas saibam que você não 
precisa ter uma formação de US$ 60.000 para 
aprender e se entusiasmar com o design. Ferramentas 
como Figma estão abrindo o design para diferentes 
métodos de produção com menor custo”.

Entrevista em Profundidade 2022 Entrevista em Profundidade 2022Entrevista em Profundidade 2022

“Precisamos de um MacBook, de uma assinatura 
cara de Adobe, de todas essas ferramentas. Ser um 
designer gráfico é um enorme privilégio. Às vezes 
eu me pergunto como podemos tornar esse campo 
mais acessível. Somos muito rápidos em julgar 
alguém que produz design em um PC, ou que faz 
algo em seu celular, ou que cria com o Canva”. 

Entrevista em Profundidade 2022

Essas mudanças sinalizam o progresso em um campo que 
historicamente era acessível a uma pequena elite (1.1). No 
entanto, isso não significa que os designers vão deixar de 
julgar quem as utiliza:

Colocando antigos estigmas de lado, essa jornada pela 
democratização não é a coisa mais fácil de engolir em um 
mercado de trabalho tão concorrido (2.3). Ferramentas e 
tutoriais gratuitos podem ser recursos úteis para que 
jovens profissionais encontrem seu caminho e para 
pequenas empresas que não têm caixa suficiente para 
contratar uma agência. Por outro lado, essa 
democratização das ferramentas é uma fonte de angústia 
para designers que acham que já investiram demais. As 
habilidades que batalharam tanto para conseguir perdem  
a aura de raridade, para o bem e para o mal.  Em linhas 
gerais, a popularização do design trouxe mais 
concorrência e menor remuneração (principalmente fora 
das capitais do design). Esse é um tempo de 
“tecnoinsegurança”.

Robô bípede saltador, Ryuma Niiyama, 
Yasuo Kuniyoshi
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https://www.youtube.com/watch?v=Cgo7RZZqrXM&ab_channel=awesomo2001


SOBRE EXPECTATIVAS MISTURADAS E ALTA CONCORRÊNCIA: 


“Eu diria que uma ansiedade é a tecnologia. Há 
tanto apetite para o design, e todo mundo quer mais 
rápido. Temos todas essas novas ferramentas, mas 
nossos cronogramas estão ficando mais curtos, e as 
expectativas, aumentando". 

“Qualquer vídeo de tutorial rápido no TikTok 
representa o estado atual do design para mim”. 

“Nosso trabalho é menos valorizado, ao mesmo 
tempo em que o design genérico e medíocre está 
sendo elogiado. Tudo se torna cada vez mais rápido e 
de baixa qualidade”.


Entrevista em Profundidade 2022 respondente questionário online 2022respondente questionário online 2022

À medida que o apetite por (e a oferta de) design rápido e 
barato ganha força (2.1), um a nuvem carregada paira sobre a 
cabeça dos designers. “O que aconteceu com o valor da 
profissão?” “Estou desempregado?” “Eu não me endividei 
para isso.” Em um mundo que nos diz que somos 
substituíveis, ninguém quer se sentir descartável. Mas o 
mal-estar é inevitável quando designers escutam com 
frequência que um “outro você” está de olho na sua vaga – 
disposto - ou programado (4.3) - a fazer o mesmo por menos.


Post Patrocinado no Instagram, por Squarespace
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https://www.frieze.com/article/amber-husain-replace-me-2021


SONHOS DESCENTRALIZADOS
4.2

“[Eu acredito que um desafio é] fazer 
design para uma internet acessível na era 
da Web 3.0, bem como fazer design para uma 
internet mais segura e mais livre na era 

da informação e da coleta de dados”.

Sem título, Juha van 't Zelfde

Se muitos entrevistados sentem que a atual ordem 
mundial esteja desmoronando (3.2), para outros, a tecnologia 
oferece uma saída esperançosa. Este é o breve resumo da 
Web3: uma internet evoluída e descentralizada, operada 
por e pertencente às pessoas que a usam, inclusive os 
designers. Os maiores defensores da Web3 afirmam que 
essa mudança permite que comunidades de criadores 
mantenham total controle sobre seus dados, em vez de 
entregá-los às grandes corporações ou plataformas 
centralizadas em nome da monetização. Embora isso 
possa ter um efeito cascata em tudo, das artes às finanças, 
nem todos estão a bordo. 

Ainda que este cenário seja povoado por palavras da moda, 
seu destino vai impactar os designers. Em tese, as DAOs 
(Organizações Autônomas Descentralizadas) podem abalar 
as atuais estruturas das agências que os designers buscam 
desafiar (1.3) e as NFTs (tokens não-fungíveis) podem abrir 
novas avenidas para viabilizar financeiramente trabalhos 
com propósito. Se os sonhos se tornarem realidade, os 
designers talvez não dependam tanto das plataformas 
corporativas e possam criar seu próprio trabalho, com 
autonomia e independência, compartilhando e 
monetizando seus resultados como acharem melhor (3.2).


Plataforma de Arquitetura 
Descentralizada (PAD), Ryan 
John King
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https://www.instagram.com/p/BPATeGTAr9B/?saved-by=xnastasia
https://web3isgoinggreat.com/what
https://www.channel.xyz/about
https://www.oreilly.com/radar/why-its-too-early-to-get-excited-about-web3/
https://twitter.com/i/lists/1473337241594388495
https://future.com/why-web3-matters/
http://due.aaschool.ac.uk/12-2/
http://due.aaschool.ac.uk/12-2/


SOBRE A EUFORIA DAS NFTs: 


“NFTs fornecem a muitos designers, fotógrafos e 
artistas, a autonomia sobre seu próprio trabalho. E 
acho que isso é excelente e animador. Isso ajuda a 
ganhar dinheiro". 

“Eu diria que sou pró-NFTs, por conta de todas as 
possibilidades que elas oferecem. Mas não podemos 
ser ingênuos demais".

“Eu entendo o acesso e as oportunidades que 
oferecem a certas pessoas e designers. Eu gosto 
como lhes permite criar mais e lucrar mais com seu 
trabalho”. 

Entrevista em Profundidade 2022 Entrevista em Profundidade 2022 respondente questionário online 2022

Para alguns, a Web3 é um passo em direção à redenção; 
para outros, cheira a golpes, fraudes e esquemas Ponzi. 
Muitos participantes confiam plenamente nas NFTs como 
uma ponte para a liberdade criativa ou financeira – 
principalmente após o crash do mercado. Também não 
vêem a estética da atual cultura NFT como inspiradora. De 
Cyberpunks a Nouns, a maioria das coleções mais 
populares de PFP utiliza glitches e linguagens pixeladas 
dos nostálgicos anos dourados da internet, no lugar de 
apontar para futuros digitais que sejam visualmente 
icônicos. No momento atual, a arte viral está sendo 
despejada no mercado apenas para que seja comprada na 
mesma velocidade. O hype tende a ofuscar os debates mais 
substanciais sobre o valor estético ou de inovação. Nesse 
contexto, muitos consideram que a chamada criptoarte é 
uma nova forma de pastiche (2.2), apenas a serviço da 
viralidade e da especulação. 


GRAND-LEISURE.MOV CRYPTO-PUNKS.GIF EXILE-RACERS.MOV women-rise.MOV
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-26/crypto-winter-why-this-bitcoin-bear-market-is-different-from-the-past
https://www.artnome.com/news/2021/4/10/in-search-of-an-aesthetics-of-crypto-art
https://grandleisure.org/
https://www.larvalabs.com/cryptopunks
https://www.exiledracers.com/
https://womenrise.art/


SOBRE CETICISMO COM NFTs: 


“[Quais desafios geram mais preocupação para você, 
como designer, na atualidade?] Eu diria que NFTs, 
de modo geral; ou o metaverso, mas ainda não tenho 
uma opinião formada sobre eles. Eu vejo muitos 
designers, artistas e empresas indo nessa direção, 
sem considerar as consequências positivas ou 
negativas.” 

“Eu acho que a atenção às NFTs está exagerada. São 
interessantes, mas há buzz demais a respeito neste 
momento. Há mais coisas interessantes e 
significativas acontecendo." 

“As NFTs fazem parte de uma sopa de tecnologias 
novas e convergentes, incluindo DallE, 3D barato, 
ferramentas extraordinárias e o empoderamento do 
design dentro das organizações. As coisas estão 
prestes a se tornar uma explosão criativa”. 

Entrevista em Profundidade 2022 Entrevista em Profundidade 2022 respondente questionário online 2022

Não é preciso ir além do Google para confirmar a 
criptoconfusão: 
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Se esse thread faz sua cabeça girar, isso é parte de onde 
queremos chegar. O tempo necessário para desvendar os 
jargões da Web3 – sem falar em entender como ela 
funciona – torna a barreira de entrada astronomicamente 
elevada. Como a história mostra, a compreensão é 
fundamental para a adoção generalizada – ou arriscamos 
repetir os ciclos que só beneficiam financeiramente a 
minoria (1.1). Neste momento, as conversas em torno da 
Web3 parecem ser principalmente teóricas e não afetam a 
maioria da população. Mesmo entre nossos entrevistados, 
a descentralização ficou nas últimas posições na lista de 
prioridades (talvez uma das threads menos urgentes que 
você lerá neste relatório). Qualquer tecnologia nascente 
tem um pouco de sonho e realidade, devaneio e potencial. 
Apenas o tempo dirá se esta beneficiará os designers e 
criadores como um todo.


Definições de NFT, 
The New York Times


pró-NFTs VS anti-NFTs, escolha um:

pró-NFTs anti-NFTs

60Design Threads 4.2 SONHOS DESCENTRALIZADOS

O Dilema da Democratização

https://www.nytimes.com/2021/03/26/technology/nfts-hype.html?utm_source=pocket_mylist
https://www.nytimes.com/2021/03/26/technology/nfts-hype.html?utm_source=pocket_mylist


DEUS EX MACHINA 

4.3

“Qual vai ser sua contribuição agora que 
um computador pode (quase) fazer o seu 

trabalho?" 


Criar produtos visuais a partir de instruções verbais ou 
escritas é uma das tarefas mais comuns na indústria do 
design. Através de meios que podem parecer mágica para 
quem está fora, os designers gráficos transformam ideias, 
briefings, memorandos e feedbacks em cultura visual que 
povoa nosso mundo. Uma premissa similar movimenta os 
algoritmos de deep learning, razão pela qual sua função 
na criatividade é tão controversa. Em razão do impulso 
meritocrático por trabalho em maior quantidade e mais 
rápido (2.3), os designers expressam ambivalência em 
relação à intersecção entre a inteligência artificial e a 
mente humana.

A ascensão das ferramentas de deep learning com código 
aberto, como Dall-E (agora Dall-E 2), Stable Diffusion e 
MidJourney apresentam novas oportunidades e desafios. 
(Se você estiver lendo isto após Setembro de 2022, talvez 
pareça uma notícia velha). Mesmo com muitos programas 
saindo da fase beta, essas ferramentas estão longe de 
serem perfeitas. Os vieses humanos (1.1) sempre se 
infiltram no código e nos dados de treinamento. Ainda que 
a estranha distorção dos resultados de MidJourney possa 
causar um debate subjetivo, a maioria das preocupações 
dos designers gira em torno da ameaça percebida de 
sermos substituídos por nossa própria criação. 

4.3 DEUS EX MACHINA 
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Legenda: Ao buscar imagens sobre glitter e lixo (2.2), não 
conseguimos encontrar a imagem certa, por isso usamos Dall-E 
para criar uma. Para essa imagem específica, fornecemos x 
instruções, x revisões para selecionar x imagens finais.

https://www.vox.com/future-perfect/22916602/ai-bias-fairness-tradeoffs-artificial-intelligence


SOBRE A ANSIEDADE DA AUTOMAÇÃO: 


“Será que a IA roubará meu emprego? Como 
mantenho minha competitividade?


“As máquinas provavelmente substituirão a maioria 
do nosso trabalho. Não paro de pensar em como ser 
relevante para sobreviver ao que está por vir”.

“Uma nova estética está surgindo e eu não sei como 
descrevê-la. Eu me lembro de navegar pelas 
explorações de MidJourney das pessoas e sentir que 
há algo meio assustador e inquietante em relação às 
imagens, principalmente com os rostos distorcidos. 
Mas também há beleza”.

respondente questionário online 2022 respondente questionário online 2022 Entrevista em Profundidade 2022

Os otimistas cautelosos que estão entre nós acreditam 
que a IA irá simplesmente mudar – e não substituir – o 
papel do designer. Alguns entrevistados especulam que 
uma IA de código aberto pode ajudá-los a focar mais em 
ideias, ou até mesmo a alcançar o tão sonhado equilíbrio 
entre vida pessoal e profissional. Orientados e dirigidos 
por humanos que trabalham com criatividade, os 
programas poderiam dividir a carga de trabalho, 
assumindo as tarefas mais iterativas e execucionais, 
liberando tempo para ideação e exploração – exatamente 
as coisas que muitos designers querem passar mais 
tempo fazendo. 

Moça com Brinco de Pérola Expandida usando Dall-E, por Vincent Le Moign
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https://twitter.com/webalys/status/1565269635003473920?s=20&t=XvN5qbIeMmEzX0lijtWfzQ


SOBRE O TECNO-OTIMISMO: 


“Nenhuma nova tecnologia nos substituirá, só 
mudará nossa função. Essas coisas estão realmente 
ficando mais inteligentes, dando-nos mais tempo 
para pensar sobre o problema ou testar mais 
iterações. Portanto, eu acredito que o trabalho ficará 
melhor. Evidentemente, há muita coisa errada com a 
IA, como o viés inerente e o plágio. Mas um 
otimismo cauteloso é justificado”.

“Eu acho que os designers que trabalharem com a IA 
terão mais tempo para dedicar-se ao pensamento 
criativo e menos à execução. Tudo se resumirá ao 
gosto e à ideia, em vez da habilidade técnica. Talvez 
o trabalho do ilustrador seja descobrir como deve 
ser a ideia". 

“Em relação à IA, estou curioso para ver se o 
trabalho do designer se tornará mais passivo, 
porque você direcionará mais e deixará a IA 
trabalhar para você".

“Eu me lembro de quando Radiohead lançou uma 
capa baseada em uma tecnologia cara, e agora o seu 
celular pode fazer algo similar. Acho que a 
tecnologia fornecerá aos profissionais de criação 
mais ferramentas para trabalhar — mas saber se eles 
as utilizarão da melhor maneira possível, isso é 
outra história. Veja o Photoshop: ele facilita o 
trabalho e permite que você se concentre no que 
importa. Cortar uma imagem costumava levar 5 
horas e agora leva apenas 3 minutos. Para mim tudo 
isso é animador. Estou aprendendo sobre elas e 
também imaginando qual será sua repercussão para 
meu filho de 4 anos". 

Entrevista em Profundidade

Entrevista em Profundidade

2022

2022

Entrevista em Profundidade 2022 Entrevista em Profundidade 2022

A incerteza do futuro sempre provoca sentimentos 
mistos, mas, na realidade, essas tecnologias já estão aqui. 
Um entrevistado ressaltou que “a IA já está emaranhada 
em nossas vidas de maneiras que não percebemos”, e os 
designers ainda seguem empregados. À medida que a IA 
ganha força no universo do design, a função do designer 
pode evoluir com ela, demandando igual fluência em 
ciência da computação e nas belas-artes (mais uma 
função para desempenhar (2.2)). Ou, em vez de roubar 
empregos, ela pode criá-los, como o surgimento de um 
novo tipo de cientista de dados visual, criando outro 
ponto de acesso ao design. 

Demo de Gerador de Arte, Twitter
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https://www.itsnicethat.com/features/machine-learning-are-designers-even-needed-anymore-richard-turley-guest-edit-graphic-design-170822
https://www.itsnicethat.com/features/machine-learning-are-designers-even-needed-anymore-richard-turley-guest-edit-graphic-design-170822
https://twitter.com/artbreeder/status/1547716040670334979?s=46&t=tXIhDuwMYFF_PqBMlGJ_-A


Em vez de substituir a mente humana, a IA pode ser 
apenas mais um tipo de colaborador. E se pudéssemos 
usar as aplicações de IA para transformar e iterar 
rascunhos brutos para criar renderizações dimensionais? 
Ou usar redes neurais profundas para preencher a lacuna 
da ilustração? Ou até mesmo gerar imagens que nos façam 
visualizar nosso mundo de diferentes formas? Se os 
programas atuais de código aberto servirem de indicação, 
a IA pode ser um caminho para as pessoas com 
habilidades técnicas variadas darem vida às ideias – talvez 
uma das promessas mais democráticas da tecnologia. Tal 
integração pode criar mais do que novas logomarcas. Pode 
também fomentar práticas radicais que desafiem as 
narrativas predominantes sobre a IA. Uma provocação de 
um dos participantes – “vamos nos fundir com a máquina?” – 
pode nem ser tão absurda assim. A questão mais urgente 
parece ser: como podemos colaborar com a IA para nos 
sentirmos mais humanos e menos máquinas? 


Holly Herndon, Twitter
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https://twitter.com/remitnotpaucity/status/1562319004563173376
https://twitter.com/webalys/status/1565269635003473920?s=20&t=XvN5qbIeMmEzX0lijtWfzQ
https://www.itsnicethat.com/news/martin-mcallister-dream-jobs-bot-digital-110222
https://futuress.org/stories/queer-dreams-of-an-a-i/
https://dreamingbeyond.ai/en
https://twitter.com/hollyherndon/status/1567605573499191296


CARTÕES-POSTAIS PARA O FUTURO
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Links

Robbie Barrat & Arabelle Sicardi,

“Do Androids Dream of Balenciaga SS29?”


Entrevista

NDA Podcast,

“Let the Working Class In” 

Podcast

 Riccardo Righi entrevista Lucas LaRochelle,

“Queer Dreams of an A.I.”


ENTREVISTA

Richard Turley entrevista Emily Segal 

e Lucas Mascatello,“Could DAOs alter the makeup

of our industry?” 

ENTREVISTA

The DALL-E 2 Prompt Book

FONTE

Virgil Abloh,

“Insert Complicated Title Here”


PALESTRA

10 websites grátis tão valiosos que você 
achará que conhecê-los deve ser ilegal


fio no Twitter


Alif Ibrahim,

“Machine Learning: are designers 
even needed anymore?”


ARTIGO
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https://www.ssense.com/en-us/editorial/fashion/do-androids-dream-of-balenciaga-ss29
https://open.spotify.com/episode/2PNUzKnMfH2ouX9OX8kDup?si=ba0b9e2991dd4a35
https://futuress.org/stories/queer-dreams-of-an-a-i/
https://www.itsnicethat.com/features/emily-segal-lucas-mascatello-daos-in-design-richard-turley-guest-edit-art-technology-220822
http://dallery.gallery/wp-content/uploads/2022/07/The-DALL%C2%B7E-2-prompt-book-v1.02.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qie5VITX6eQ
https://twitter.com/heykahn/status/1549379680402153472
https://www.itsnicethat.com/features/machine-learning-are-designers-even-needed-anymore-richard-turley-guest-edit-graphic-design-170822
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