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O QUE É DESIGN? 

 O Desenho Industrial é uma atividade projetual 

responsável pela determinação das características 

funcionais, estruturais e estético-formais de um produto 

– ou sistemas de produtos – para fabricação em série. 

É parte integrante de uma atividade mais ampla 

denominada desenvolvimento de produtos.  
 

 Sua maior contribuição está na melhoria da qualidade 

de uso e da qualidade estética de um produto, 

compatibilizando exigências técnico-funcionais com 

restrições de ordem técnico-econômicas                              

(BONSIEPE, 1982; 2011). 



 O Designer ou Desenhista Industrial cria projetos 

técnico-funcionais destinados à produção em série, 

visando sempre a qualidade. 
 

 Atende as necessidades sociais, econômicas e 

culturais da comunidade para a qual trabalha, 

preocupando-se não apenas com a estética, mas 

também com o processo de origem,                

desenvolvimento, produção e circulação. 
 

 Desenvolve projetos de produtos e também o 

planejamento de sistemas de comunicação visual 

atrativos, eficientes, seguros e duráveis, dentro de um 

limite de custo e de acordo com a possibilidades  de 

comercialização oferecidas pelo mercado. 





 O Design é uma atividade 

multidisciplinar, que tangencia as 

artes visuais, de um lado; e a 

engenharia do outro, permeando 

ainda a antropologia, a sociologia,  

a psicologia e a cultura.  
 

 No Brasil, é uma atividade 

profissional recente, não sendo 

regulamentada, mas somente 

autorizada. Na atual legislação, as 

atribuições de designer competem 

ao arquiteto e urbanista. 



 O Design surgiu a partir da Revolução industrial (1750-

1830), quando se percebeu que produção artesanal já 

não era mais capaz de atender as demandas. 
 

 O avanço da tecnologia, da ciência e da indústria não 

substituiu apenas o sistema de produção tradicional, 

como também as próprias noções de beleza e qualidade. 



FORMAÇÃO DO DESIGNER 

 As raízes do Desenho Industrial encontram-se no 

Movimento do Arts and Crafts, do final do século XIX, 

no qual se destacou William Morris (1834-1896). 
 

 Também foi influenciado pelo arquiteto norte-americano 

Louis Sullivan (1856-1924), com a máxima de que               

a forma segue a função, estabelecendo critérios                    

para o planejamento das formas utilitárias.  
 

 Seu ensino acadêmico iniciou-se na Bauhaus (1919/33), 

escola alemã fundada por Walter Gropius (1883-1969), 

que procurava soluções racionais para melhores meios 

de formação do ambiente humano. 
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COMPONENTES DO DESIGN 

 ERGONOMIA 

 

o Trata-se do estudo científico da relação entre o homem 

e seus meios, métodos e espaços de trabalho.  
 

o Analisa as características físicas, psicológicas e 

fisiológicas do ser humano, buscando melhorar                   

a relação deste com o meio ambiente.  
 

o Sua aplicação resulta em uma melhor adaptação do 

homem aos meios tecnológicos, aos ambientes de 

trabalho e de vida, além de sua maior eficiência. 

 



 A Ergonomia considera a 

capacidade física, a força 

muscular e a dimensão corporal. 
 

 Os dados e métodos por ela 

estudados otimizam o bem-estar 

humano, além do desempenho 

global do sistema 

homem/objeto/ambiente. 
 

 Ela torna os postos de trabalho, 

os produtos, os ambientes e 

demais sistemas compatíveis  

com as necessidades, habilidades 

e limitações das pessoas. 



 ANTROPOMETRIA 

 

o Estuda cientificamente as 

proporções do corpo 

humano, ou seja, suas 

medidas, tais como: estatura, 

massa corporal e alcance dos 

membros. 
 

oTambém estuda as relações 

do ser humano com o meio, 

levando em consideração a 

dimensão de seus 

movimentos. 



 Levando em consideração as 

medidas humanas, um projeto 

oferece melhoria no 

desenvolvimento de atividades.  
 

 Assim, proporciona maior 

conforto na realização de 

atividades, pois permite adaptar 

os produtos ao formato do 

corpo humano. 
 

 Deste modo, a Antropometria 

oferece eficácia, segurança e 

qualidade aos produtos 

industriais.  
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 Além da Ergonomia e da Antropometria, o Design 

Industrial trabalha com alguns princípios e elementos que 

qualificam os projetos e/ou sistemas por ele planejados. 
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DESIGN GRÁFICO 
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PROGRAMAÇÃO VISUAL 

Jogos Olímpicos 
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