
Resumo 
 
Qualquer forma que não nasce da natureza ou, mesmo que nela tenha origem é 
deslocada do seu ambiente original, passa a ser adaptação ou criação do homem… É 
Design! 
Este raciocínio, longe de ser pacífico e de nos deixar apenas como usufruidores ou 
meros espectadores, deve ser objecto de reflexão por implicar com o nosso bem-estar e 
qualidade de vida, inquieta-nos. 
O Design contribui, assim, ou é a justificação para grande parte das nossas mudanças 
de humor, sendo também, e isto não é menos importante, o fundamento para o 
aliciamento no sentido do consumo ou, no sentido oposto, do desinteresse. 
O consumo compulsivo e irracional deve, tal como o desinteresse, ser motivo para 
estudo. Ambos obrigam a uma tomada de consciência. 
Design é Marketing. 
Justifica-se e é necessária a clarificação da influência que o Design tem no homem ao 
marcar os seus limites éticos. 
Consciência e Design estão assim próximos pelo interesse, necessidade e obrigação 
de análise, no sentido de ver o quanto um deve estar presente no outro. 
O objecto desta dissertação orienta-se para o entendimento e desenvolvimento dos 
elementos e trabalhos de quem, directa ou indirectamente, se tem preocupado com 
este assunto: cientistas, filósofos e pensadores. 
A consulta e recolhas de informação colhidas em livros e revistas, via Internet, 
apontamentos de palestras e seminários, possibilitaram a elaboração de conclusões 
úteis, para quem esteja atento a estes aspectos, abrindo vias para outras reflexões e 
possíveis conclusões. 
O Design como matéria de estudo para que se entenda esta contemporaneidade, que 
tende somente para a vivência externa das coisas, pessoas e produtos, relegando-se 
para plano secundário a compreensão interna, como errada, desinteressante, 
parecendo que não tem relevância o facto de tudo o que é produzido inquietar e alterar 
sempre a vida das pessoas e do mundo. 
E é para discutir este modo de viver que se elabora este trabalho, desenvolvido para 
concluir uma opinião e deixar questões para que outros se interessem por desenvolver 
mais completos estudos e aprofundamento nesta área onde se procura a percepção e 
justificação da interligação do Design com a Consciência. 
O Design, parte integrante da vida humana, a sua influência por e através da emoção, 
da percepção e do sentimento. 
 
 
Summary 
 
Any form that isn’t born out of nature or, if it was originated in it but is dislocated from its 
original surroundings, it becomes an adaptation or a creation of man… It’s Design! 
This reasoning, far of being pacific and in it leaving us as only users or mere spectators, 
must be reflected upon as it implies with our well-being and quality of life, as it troubles 
us. 



The Design contributes thus, or is, the justification for great part of our changes of mood 
being also, and this is not less important, the basis for our drawing into consumption or, 
in the opposing direction, of the disinterest. 
The irrational and compulsory consumption must, such as the disinterest, become a 
study case. Both compel to a conscience taking. 
Design is marketing. 
It is justified and mandatory the clearing up of the influence that the Design has in the 
man... to define its ethical boundaries. 
Ethics and Design are thus close for the interest, necessity and obligation of analysis, as 
to be disclosed how much one should be present in the other. 
The object of this essay is oriented towards the understanding and development of the 
elements and works of who may direct or indirectly been worried about this subject; such 
as scientists, philosophers and thinkers. 
The research and recall of information harvested from books and magazines, as well as 
the Internet, notes of lectures and seminaries, make possible the elaboration of useful 
conclusions, for the ones aware of these aspects, opening ways for other reflections and 
possible conclusions. 
Design as study case so that one understands its contemporary essence, that only 
tends towards the external experience of the things, so people and products, are 
internally understated and relegated to a secondary plan, seeming that it does not have 
relevance the fact that everything that is produced moves and alters the life of people 
and the world itself. 
And it is for debate this way of living that this work has been elaborated, developed to 
conclude an opinion and to raise questions so that others which are interested in the 
development of more complete in-depth studies within this area where one looks to the 
perception and justification, of the interconnection of the Design with the Conscience. 
Design, is an integrant part of the human life and its influence par and through the 
emotion can be felt in the perception and in the feelings. 
 


