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Designers are tangled systematically in a flexible work model, which shapes professionals to a 
‘modern’ logic of introjection of multitasking, maximum utilitarianism, maximum compet-
itiveness, and very principles that overshadow the classic limits of social welfare regimes at 
labor. This logic deepens in the 21st century, bringing catastrophic consequences for society, 
such as aggravating precariousness. Designers are increasingly tangled in these precarity traps, 
intricated in subcontracting, informal employment agreements, and many pushed towards 
other types of jobs that barely relate to their professional skills.

This situation highlights the creativity crisis and brings out the failure of its Negativity prop-
erties concerning the constant homogeneity produced by the Cultural Industry. Its lack of 
criticism is associated with the material conditions that were appropriated by the organicity of 
a neoliberal educational methodology, based on ‘problem-solving’ and transforming essential 
common goods into essentially private goods. This thesis proposes a reflection on the consti-
tution of the creativity crisis, the role it plays in educational organizations, and the influence 
that the academy is suffering from the interference of neoliberal logic in its structures. There-
fore, it’s intended to analyze how neoliberal ideology and the escalation of the ‘entrepreneurial 
spirit’ among designers are established, related through Social Theory, and the methodological 
processes related to work experiences in the Design area.

The perception of the precarious traits in Design involves understanding the mechanisms of 
domination supported by the neoliberal ideology, which reflects on the economic and psycho-
logical scope of the individuals. Hence, this study intends to contribute to critical alternatives 
on a community purpose of imagination and creativity in neoliberal society, in the context 
of the principle of functionality in the Design Academy concerning the new century. Among 
the possibilities, a critical conception of human and labor rights in the new century, aimed at 
class consciousness in the Design area, in addition to the perception of the Precariat before 
the fragmented reality of isolated designers in a globalized economy. They are crucial reflec-
tions to contribute to human emancipation and the transformation of disparaging structures 
in the social organization of labor.

KEYWORDS: CREATIVITY, DESIGN, POLITICS, PRECARIOUS WORK, NEOLIBERALISM, 
PSYCHOANALYSIS, EDUCATIONAL METHODOLOGY IN DESIGN.

PALAVRAS-CHAVE: CRIATIVIDADE, DESIGN, POLÍTICA, PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO, 
NEOLIBERALISMO, PSICANÁLISE, METODOLOGIA EDUCACIONAL NO DESIGN.

Designers estão inseridos sistematicamente em um modelo de trabalho flexível, qual submete 
profissionais a uma lógica ‘moderna’ de introjeção das multitarefas, do máximo utilitarismo, 
da máxima competitividade e de vários princípios que ofuscam os limites clássicos dos regi-
mes de bem-estar social do trabalho. Esta lógica aprofunda-se no século XXI trazendo con-
sequências catastróficas para a sociedade, como o agravamento da precariedade. Designers 
situam-se cada vez mais nesta zona de precariedade, intricados em subcontratações, vínculos 
empregatícios informais, e muitos realocados em outros tipos de empregos que mal se rela-
cionam à suas competências profissionais.    

Esta situação evidencia a crise da criatividade, e traz à tona a falência das suas propriedades 
negativas em relação a constante homogeneidade produzida pela Indústria Cultural. A sua 
falência crítica está associada as condições materiais que foram apropriadas pela organicidade 
de uma metodologia educacional neoliberal, pautada na ‘solução de problemas’ e transforman-
do bens comuns essenciais em bens essencialmente privados. Esta dissertação propõe uma 
reflexão sobre a constituição da crise criativa, o papel que ela desempenha nas organizações 
educacionais e a influência que a academia está a sofrer com a interferência da lógica neolibe-
ral em suas estruturas. Portanto pretende-se analisar como constitui-se a razão neoliberal e a 
disseminação do ‘espírito empreendedor’ em meio aos designers, através das teorias sociais, 
e os processos metodológicos relacionados às experiências de trabalho na área do Design. 

A percepção dos traços de precariedade no Design, passa pela compreensão dos mecanismos 
de dominação apoiados na ideologia neoliberal, que se manifestam no âmbito econômico e 
psicológico dos sujeitos. Espera-se contribuir para alternativas críticas sobre um propósito 
comunitário da imaginação e da criatividade na sociedade neoliberal, sobre o contexto do 
princípio de funcionalidade na academia do Design em relação ao novo século. Entre as pos-
sibilidades, uma concepção crítica sobre os direitos humanos e trabalhistas no novo tempo, 
voltados a consciência de classe no Design, além da percepção do Precariado diante da reali-
dade pulverizada de designers isolados em uma economia globalizada. São reflexões funda-
mentais no intuito de contribuir para a busca de uma emancipação humana e a transformação 
de estruturas depreciativas da organização social do trabalho.   
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Imbuído na dura observação de Alex, personagem interpretada por Fernanda Torres, que ini-
cio a complexa análise que aqui proponho. Não pude encontrar outra colocação tão sucinta, 
que carregasse em si um peso tão mitigado presente no séc. XXI que recai sobre os ombros 
de milhões de imigrantes, peso que dá forma à um neocolonialismo que perpassa as muitas 
gerações brasileiras, moçambicanas, angolanas, cabo-verdianas, das muitas colônias da épo-
ca do império português e que existirão sempre no tempo elástico da História que determina 
nossa existência. 

A reflexão de Alex passa em uma Lisboa dos anos 90, para ser mais exato entre 15 de Março 
de 1990 e 29 de Dezembro de 1992, período em que Fernando Collor de Mello exercia o tri-
gésimo segundo mandato da presidência do Brasil, o qual foi responsável por grande parte da 
diáspora brasileira rumo a Portugal com o então denominado Plano Collor, que previa uma 
série de medidas neoliberais, a política de austeridade dos altos impostos sobre a população, 
abertura dos mercados nacionais, criação de uma nova moeda e o confisco das poupanças 
brasileiras. O Plano Collor impôs à maioria dos brasileiros uma realidade de extrema pobreza, 
feito que muitos viram-se obrigados a buscar melhores condições de vida em países estrangei-
ros. Parte dos que ainda detinham parcas condições financeiras buscaram a União Europeia 
como alternativa de vida, não por acaso, brasileiros que enfrentaram uma estrutura de vida 
incerta, com modelos de trabalho flexíveis, uma cultura portuguesa marcada intensamente 
pela xenofobia e racismo, como retrata Walter Salles em Terra Estrangeira.

É curioso perceber não só o peso da colocação da personagem Alex, mas como a História rea-
firma seu caráter elástico, ao reencontrar brasileiros perante situação semelhante e porque não 
concomitante aos anos passados a partir do ano de 2015. Brasileiros que retornam à realidade 
de expatriados, atingindo um ápice em 2019 e com significante ascendente em 2015. Dados 
que são confirmados pelo Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo (RIFA) realizado pelo 
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), qual a partir de 2017, pelo terceiro ano consecuti-
vo registrou o aumento do número de imigrantes em Portugal, totalizando 480.300 pessoas 
com autorização de residência, sendo a maior comunidade brasileira, 21,9% com crescente de 
23,4% em 2019 (Público, 2019). 
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A CONDIÇÃO NOSTÁLGICA 
DE QUEM APENAS HABITA

O sentimento nostálgico, que muito é expresso por imensa parte dos imigrantes, retrata as 
condições de uma cidadania esvaziada do seu sentido. Fundou-se um limbo na sociedade 
globalizada de condições incognoscíveis de existência, habitada pela massa do Precariado 
que por vezes é totalmente privada ou em parte limitada dos seus direitos políticos plenos de 
cidadania. Estes ‘não-cidadãos’ são segregados de um senso de pertencimento, são negados 
de seus reconhecimentos de existência. Para os que possuem alguma estrutura financeira e 
experiência educacional é possível alcançarem alguns regimes de direitos moderados, como o 
direito de exercer o trabalho, porém na privação do direito do sufrágio, ou pelo nível educa-
cional restringidos em sua acessibilidade pela estrutura econômica, seja pela existência abaixo 
da linha da pobreza, são em sua maioria marginalizados em estruturas estatais burocráticas 
e subcontratações.

Alex representa de maneira clara o sentimento nostálgico do ‘não-cidadão’ em condição de 
imigrante, parte é expressa em sua angústia pela consciência do seu sotaque em terras es-
trangeiras, parte pelos seus pequenos trabalhos em modelos flexíveis, quais se submete pela 
necessidade de sobrevivência. A mesma situação é retratada em outras personagens da trama, 
como o músico Miguel que sobrevive como trompetista, trafica pedras preciosas e substâncias 
ilícitas. Apesar do efeito dramático do cinema, a condição precária de trabalho é a realidade 
de uma grande massa populacional que não se delimita apenas em imigrantes. Sua face é de 
complexa identificação, pois é comum o pertencimento diverso à esfera do trabalho precário 
na economia globalizada do séc. XXI. O que determina essencialmente este pertencimento 
passa por um estado de pobreza, insegurança e detrimento de um regime de bem-estar so-
cial, da espoliação de conquistas não só de direitos trabalhistas, mas que contribuíram para 
o estabelecimento de um patamar de diretos humanos que deveriam ser constituídos para a 
preservação da civilização. 

A imigração como tópico no novo século sobrevém repleta de animosidade por grande parte 
dos setores políticos, como líderes populistas da extrema direita e especialmente os neofacistas, 
resplandecendo um calor revolucionário que mobiliza os sujeitos pelo medo. Como se a causa 
de todas as mazelas do mal-estar da precariedade na sociedade moderna, fossem os processos 
de migração. Os líderes estimulam demasiado o espírito nacionalista, porém ancorados em es-
pecialistas reacionários que apresentam uma parca noção de como o fenômeno transformador 
da globalização influenciou o mercado de trabalho, tornando-o também globalizado. Significa 
então que o capital passa a transitar com maior liberdade. Sensíveis a quaisquer alterações de 
custos, as grandes corporações, indústrias e tecnologia podem facilmente realocar o capital 
onde mais facilmente se expropriam os direitos básicos. Outro desequilíbrio desconsiderado 
é o capitalismo rentista que perverte a valorização do trabalho gerando ilhas de acúmulo de 
poder e corrupção com tendências autoritárias. 

Designers estão particularmente localizados nesta linha de precariedade, isolados de uma cons-
ciência de classe. Alguns ainda privilegiados em seus modernos ateliês em grandes metrópoles, 
mas esporadicamente inseguros quando se adaptam em terceiras atividades que servem como 
esteio para manter a fonte de renda regular mensal. A maior parte isolados em suas peque-
nas ilhas de trabalho, capazes de exercer múltiplas tarefas, saltando temporariamente entre 

 “cê não tá entendendo, não depende do lugar, quanto mais o tempo passa mais eu me sinto 
estrangeira, cada vez mais eu tenho consciência do meu sotaque, de que a minha voz é uma 
ofensa pro o ouvido deles.” (Alex em Terra Estrangeira, 1995 dirigido por Walter Salles.)
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pequenas agências, agarrando-se em oportunidades que oferecem longas horas de trabalho, 
baixa remuneração e os quase extintos benefícios. Sejam em setores de grandes corporações, 
ou isolados em suas casas, designers acompanharam a máxima neoliberalista da flexibiliza-
ção como sinônimo de um novo espírito livre, munidos de neologismos de precariedade, que 
comumente são utilizados como artifício na árdua tarefa de sobreviver à sociedade moderna.               
                          
Tratarei então de uma análise metodológica aliada a factos sociais mais amplos, ao ver-me 
motivado principalmente por fazer parte desta grande e recente diáspora brasileira, em busca 
de melhores oportunidades de vida. Foram minhas condições como imigrante, pertencente à 
classe trabalhadora em luta contra a precarização, que permitiram uma análise pragmática. 
Por assim ser, não caberia reivindicar outros espaços igualmente importantes que devem ser 
ocupados por muitas outras experiências e múltiplas realidades, deixando sempre a reflexão 
aberta à identificação de suas limitações e à eventuais críticas. 
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Dos motoristas de Uber aos Freelancers, da classe média educada em decadência, aos imi-
grantes, o Precariado constituí um emaranhado populacional complexo embebido em uma 
força social explosiva. Esta adjetivação da condição precária da classe trabalhadora denota o 
retrocesso das condições de trabalho que foram estabelecidas pela razão neoliberal desde o 
início da era da economia globalizada. Este processo de precarização vem acontecendo não 
apenas na distorção dos direitos de trabalho alcançados no passado, mas tornou-se possível 
através da formulação intelectual de uma razão de existência. Designers acompanharam este 
processo de deterioração dos direitos trabalhistas, guiados por uma nova razão que os recons-
tituem em um sujeito condicionado pelo desejo de fusão unitário, pelo pensamento utilitário, 
oportunista, competitivo, calculado, e que principalmente instaura uma certa atribuição de 
mercadoria em todas as dimensões de suas vidas. 

Por não haver um rigor na fiscalização das relações de trabalho, é comum encontrar designers 
com anos de experiência de trabalho em regimes de estágio, enquanto a fração mais jovem 
do mercado compete com uma voracidade predatória por ‘oportunidades’ de emprego. Tais 
‘oportunidades’ habitualmente traduzem-se em regime de trabalho que não são pagos, ou são 
‘compensados’ por valores simbólicos, que em diversas situações são desproporcionais aos 
gastos essenciais arcados por estagiários com deslocação, alimentação e saúde, condicionan-
do-os a um regime de trabalho salarial insuficiente que relembra as condições de escravidão 
do passado. Portanto é essencial observar tais processos de precarização pela etapa metodo-
lógica que esta dissertação propõe, onde serão avaliados em campo os regimes de trabalho 
que fui submetido tanto no Brasil quanto em Portugal. 

Embora alguns estudos e reflexões sobre a precariedade diretamente relacionada ao Design 
existam, ainda carecem de uma observação detalhada sobre o ‘espírito empreendedor’ que 
foi disseminado no processo educacional, e que é essencial na construção cognitiva da razão 
utilitarista dos sujeitos. Organizações recentes como Decolonizing Design (2020) 1 e o Cen-
so AIGA (2019) 2 promovem importantes debates sobre as realidades de trabalho no Design, 
porém ainda estão em vias de produzir uma pesquisa detalhada sobre precariedade relacio-
nada a esta razão utilitarista, que configura a crise da criatividade no Design. Portanto, esta 
dissertação espera contribuir neste foco, relacionando diretamente as teorias de psicanálise 
sobre a análise social, e as teorias político-sociais ao campo do Design.                 

1  Decolonizing Design 22 Junho 2019. https://www.decolonisingdesign.com
2 AIGA Design Census. 22 Junho 2019. https://designcensus.org

O que nós designers vivenciamos atualmente, no modo peculiar da nossa organização labo-
ral, está constantemente intricado no empenho da fundação de uma mistura abstrata entre 
capitalismo e escravidão. A escravidão aqui, nem sempre surge nos modos tradicionais como 
podemos reconhecer na história, mas detêm seu caráter colonial e reestrutura-se em razões 
flexíveis de trabalho. É um modo que experimenta ao limite a formulação de vínculos cogni-
tivos do trabalhador com sistema capitalista de exploração do trabalho, seu objetivo é não só 
reestabelecer este vínculo, através de soluções que não aparentam ser estruturas ossificadas, 
mas torná-lo mais abstrato possível, inexorável e indissociável da realidade. Por esse modo 
ser tão peculiar, faz-se necessário a reflexão dessa organização, essencialmente por ser o ápi-
ce de um pensamento formulado por uma literatura de gestão, fundada na década de 60 em 
respostas às crises econômicas, e não menos importante, por ser um pensamento que cada 
vez mais invade as instituições clássicas da organização laboral. Neste sentido a reflexão que 
proponho, tem como foco o aspecto da fusão abstrata entre capitalismo e escravidão, e como a 
criatividade desempenha um papel importante na constituição desta abstração, entendo, antes 
do esboço, a importância de qualquer mecanismo que torne possível diminuir a insegurança 
dos trabalhadores, pela busca de melhores condições de vida e pela ignição do surgimento 
na possibilidade de desenvolver novas críticas. É através de tal possibilidade que se aproxima 
a prática de tarefas transformadoras em busca da emancipação humana. Não obstante para 
melhor avaliar os contextos autoritários dos nossos ambientes de trabalho, é preciso avaliar 
nossos contextos autoritários de organização de vida, considerar assim o importante quadro 
psicanalítico da análise social e perceber que no âmago destas organizações existem diferentes 
topologias, ou horizontes de valores que se opõem. Estas topologias são inicialmente iden-
tificadas por George Bataille sobre a Estrutura Psicológica do Fascismo (1933), ao perceber 
estruturas homogêneas 1 de organizações sociais capitalistas. Estas estruturas sociais são ho-
mogêneas na medida em que sua relação e valores são baseados exclusivamente na utilidade 
e na quantificação.  

1 “Omogeneità significa qui commensurabilità degli elementi e coscienza di questa commensurabilità. La base dell’omogeneità sociale è 
la produzione. La società omogenea è la società produttiva, vale a dire la società utile. Ogni elemento inutile è escluso, non dalla società 
nel suo complesso, ma dalla sua parte omogenea. Dentro questa parte, ogni elemento deve essere utile a un altro senza che mai l’attività 
omogenea possa raggiungere l’attività valida in sé.” (Bataille 2000, p. 8)

1 “Homogeneidade significa aqui comensurabilidade dos elementos e consciência dessa comensurabilidade. A base da homogeneidade 
social é a produção. A sociedade homogênea é a sociedade produtiva, ou seja, a sociedade útil. Qualquer elemento inútil é excluído, não 
da sociedade como um todo, mas de sua parte homogênea. Nesta parte, cada elemento deve ser útil para outro, sem que a atividade ho-
mogênea atinja a atividade válida em si mesma “. (Idem, p. 8 Tradução Livre)

INTRODUÇÃO

A CONDIÇÃO PRECÁRIA 
DE QUEM TRABALHA

A DEGRADAÇÃO DO INDIVÍDUO
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Na base fundamental da sociedade homogênea está o dinheiro, que é elemento precípuo para 
calcular e mensurar a atividade coletiva e seus produtos. No julgamento da sociedade homo-
gênea, o ser humano é a medida do que produz, ou seja, sua existência é reduzida a relação 
com a função: 

“Significa que deixa de ser uma existência para si mesmo, ordenada dentro de limites mensuráveis, de produção cole-
tiva, que constitui uma existência para os outros e não para si mesmo.” (Idem, p.8) 

Porém o indivíduo homogêneo não é realmente uma função de suas atividades laborais e dos 
seus produtos, em uma sociedade industrial o produtor difere do possuidor que se apropria 
dos meios de produção, consequentemente da função, são então os possuidores os verdadeiros 
fundadores da homogeneidade social. Então, a parte homogênea da sociedade é assim cons-
tituída pelos possuidores, a chamada classe burguesa, em seguida as camadas médias que 
se beneficiam de uma parte do lucro. O proletariado ocupa uma posição peculiar, ‘a posição 
que ocupa em relação à atividade homogénea é dupla: isto exclui-a não do trabalho, mas do 
lucro.’ (Idem, p. 8). São nestas camadas ‘que ocorrem a redução do caráter humano a uma en-
tidade abstrata e intercambiáveis, um reflexo das coisas homogêneas possuídas.’ (Idem, p. 8). 
Nota-se que o processo de redução do caráter humano indicado pelo autor, formula a ordem 
da relação de valores por vias de alienação, ou seja, por esta perspectiva, para Bataille não há 
trabalho livre da alienação.  
  
Bataille destaca que estas sociedades homogêneas são atravessadas por um dilema em relação 
à camada que rompe com a estrutura de relação de valores, o que é identificado pelo autor 
como heterogêneo 2, aproximando-a do que é inconsciente, que foge a estrutura das formas, 
veiculada ao universo do dispêndio. O dilema está em como as sociedades homogêneas lidam 
com o que é heterogêneo, que é insubmisso a forma de identidade, que escapa a gênese da ló-
gica material veiculada às organizações do trabalho. 

Bataille observa que o trabalho surge como elemento importante para constituição das iden-
tidades sociais, na medida que reafirma o caráter de autogoverno do indivíduo na fundação 
da estrutura de relação de valores. Assim, quem exerce o trabalho, exerce uma capacidade 
de autogovernar-se, de tornar-se autônomo, de reconhecer-se como sujeito administrador de 
suas vontades, sendo dotado de tal capacidade sabe exercer o autocontrole de suas vontades 
por uma capacidade moral de auto conduta, que ultrapassa a capacidade material do trabalho.    

2 “Lo stesso termine “eterogeneo” indica che si tratta di elementi impossibili da assimilare, e questa impossibilità, che investe l’assimi-
lazione sociale alla base, investe allo stesso tempo l’assimilazione scientifica. Questi due tipi di assimilazione possiedono una struttu-
ra unica: l’obiettivo della scienza è quello di fondare l’omogeneità dei fenomeni - essa in un certo senso è una delle funzioni eminenti 
dell’omogeneità, in modo tale che gli elementi eterogenei che sono da essa esclusi si trovano egualmente esclusi dal campo dell’atten-
zione scientifica.” (Bataille 2000, p. 14).

2 O próprio termo “heterogêneo” indica que estes são elementos impossíveis de serem assimilados, e esta impossibilidade, que investe 
a assimilação social na base, investe a assimilação científica ao mesmo tempo. Estes dois tipos de assimilação possuem uma estrutura 
única: o objetivo da ciência é estabelecer a homogeneidade dos fenómenos - é de certa forma uma das funções eminentes da homoge-
neidade, de modo a que os elementos heterogéneos que dela são excluídos sejam igualmente excluídos do campo da atenção científica.
(Idem, p.14 Tradução Livre).

A estrutura social da relação de valores homogênea é constituída pelas relações ideológicas e 
políticas, que são materializadas nos aparatos estatais. São diversos os aparatos 3: O aparato 
repressivo (exército, polícia, instituições prisionais, serviço civil, judiciário) o aparato educacio-
nal, religioso, informacional (jornais, radio, televisão, world wide web, redes sociais, imprensa), 
o aparato cultural, sindical, econômico, familiar. Observa-se aqui que há um grande engano 
em pensar em uma neutralidade, portanto, da estrutura estatal, principalmente econômica. 
Sendo que a relação homogênea de valores opera em uma constante retificação dos aparatos 
de acordo com seus princípios próprios. Esta observação é importante para enfatizar a no-
ção das crises criativas. Por assim dizer, nós não deveríamos reduzir o papel da criatividade 
no Design a estruturas puramente reprodutivas, pela homogeneidade monetária de carácter 
rígido/lucrativo ou como pensamos uma estrutura atômica de um objeto natural. A criativi-
dade é uma virtude de distúrbio que investiga colisões às ordens estabelecidas. Ao contrário 
de um fenômeno natural, ela possibilita uma ruptura com suas próprias leis, ela deveria ser 
concatenada ao seu caráter de desobediência essencial. Em outras palavras, não haverá regras 
para o indeterminável. Essa visão erroneamente intricada ao pensamento científico é conse-
quência da formulação de um novo vínculo com o Espírito Capitalista, termo digno de uma 
abordagem mais ampla e complexa que virá adiante.            

3 “Political and ideological relations are materialized and embodied, as material practices, in the state apparatuses. These apparatuses 
include, on the one hand, the repressive state apparatus in the strict sense and its branches: army, police, prisons, judiciary, civil service; 
on the other hand, the ideological state apparatuses: the educational apparatus, the religious apparatus (the churches), the information 
apparatus (radio, television, press), the cultural apparatus (cinema, theatre, publishing), the trade-union apparatus of class collaboration 
and the bourgeois and petty-bourgeois political parties, etc., as well as in a certain respect, at least in the capitalist mode of production, 
the family. But as well as the state apparatuses, there is also the economic apparatus in the most strict sense of the term, the ‘business’ 
or the ‘factory’ which, as the centre of appropriation of nature, materializes and embodies the economic relations in their articulation 
with politico-ideological relations.” (Poulantzas, 1979, p. 25). 

3 “As relações políticas e ideológicas são materializadas e incorporadas, como práticas materiais, nos aparatos estatais. Esses aparelhos 
incluem, por um lado, o aparato estatal repressivo no sentido estrito e seus ramos: exército, polícia, prisões, judiciário, serviço público; 
por outro lado, os aparatos ideológicos do estado: o aparato educacional, o aparato religioso (as igrejas), o aparato de informação (rádio, 
televisão, imprensa), o aparato cultural (cinema, teatro, publicação), o aparato sindical de colaboração de classes e partidos políticos 
burgueses e pequeno-burgueses, etc., bem como, em certo sentido, pelo menos no modo de produção capitalista, a família. Mas, além 
dos aparatos estatais, há também o aparato econômico no sentido mais estrito do termo, o “negócio” ou a “fábrica” que, como centro 
de apropriação da natureza, materializa e personifica as relações econômicas em sua articulação com as relações político-ideológicas.” 
(Idem, p. 25. Tradução Livre).
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O aparato educacional portanto vêm à tona em boa hora, uma vez que é elemento fundamental 
na concepção do entendimento da criatividade inserido na perspectiva das relações de valores 
homogêneas, durante meu processo educacional no design, o qual se originou no Brasil, pude 
notar duas estruturas básicas metodológicas de ensino, que se perpetuam nos dias atuais em 
diferentes escolas. A primeira trata a educação como o instrumento que traz conformidade 
à lógica dos contextos atuais da sociedade, e como tal ora veementemente, ora escamoteada, 
ancora-se em uma estrutura unilateral de conflitos. A segunda metodologia e mais rara, par-
te de uma inversão da lógica unilateral, a qual alinha-se à uma prática de exercício libertário 
em incentivo à crítica dialética e um exercício educacional recíproco. 

O corpo docente na altura em que exercia minha graduação, escapava esporadicamente à se-
gunda, era constituído por sociólogos, historiadoras, engenheiros e designers. Este encontro 
com a segunda metodologia fornece à avaliação casos importantes para elucidar alguns dos 
muitos enganos produzidos pelas crises criativas. É válido ressaltar que o corpo docente em-
bora majoritariamente constituído por homens brancos, havia ainda uma parte constituída 
por mulheres se comparado à minha experiência na universidade portuguesa, uma proporção 
de oito homens para três mulheres na constituição do corpo docente, formando ao todo mais 
de vinte especialistas. A experiência portuguesa resumiu-se a uma proporção avassaladora 
de oito homens para uma mulher. 

A DEGRADAÇÃO DO INDIVÍDUO

ESTRUTURAÇÃO DA RAZÃO FLEXÍVEL
 
Refere-se à crise criativa como tudo ao que a classe criativa compõe como meios aos fins 
extremos impostos pela classe dominante à classe trabalhadora. É uma crise que incorpora 
seus traços aniquiladores, sendo possível dar substância a uma forma de regeneração e per-
petuação à sua existência. Há uma fissura estrategicamente pensada onde designers, CEOs 
e grandes empresas não apenas ofuscam as fronteiras das relações profissionais e pessoais, 
tornam-se verdadeiros cúmplices na construção de mecanismos de dominação. Estas crises 
são denominadas criativas por provirem de neologismos que mitigam o real significado das 
ações, por exemplo ‘Design Thinking’ cunhado pela IDEO e Tim Brown, designer britânico 
e CEO da empresa de consultoria. O termo paradoxalmente exacerba a palavra Thinking. Ao 
fazê-lo impõe uma subdivisão às outras especialidades do Design, um aforisma de que não há 
pensamento estratégico atribuído em outras especificidades. Ao cunhá-lo desta maneira há 
uma forma implícita que sobrepõe um valor de uma especialidade do Design às outras, que 
desassocia do processo criativo as denominações tradicionais do Design as etapas de plane-
jamento, o neologismo no caso renova apenas o discurso. Brown está correto em afirmar que 
designers se ramificaram em suas especializações, perdendo de vista uma perspectiva mais 
ampla sobre a cadeia produtiva, focando-se em elementos de tendência pueril, enquanto de-
veriam reestabelecer a conexão fundamental do ‘ser humano como elemento central no pro-
cesso criativo do Design’ (Brown 2009). No entanto este processo de especialização também 
ocorre com o então chamado ‘Design Thinking’. 

Esta compartimentalização do trabalho não ocorre exclusivamente nas atividades do Design. 
É um fenômeno que perpassa toda a sociedade capitalista e a maneira como é estruturada 
politicamente, como bem indica Lefebvre sobre o processo de especialização, ‘perceber que 
são todos os elementos da vida social que foram separados uns dos outros sob o pretexto de 
funcionalização’ (Cloutier e Régnier 1972). Brown então afirma que a metodologia do Design 
Thinking tem origem no que Roger Martin, professor de negócios na Universidade de Toronto 
denomina de pensamento integrador, uma habilidade de utilizar ideias e limitações opostas 
para oferecer novas soluções, formulando a metodologia do Design Thinking em uma equa-
ção onde o designer, equilibra viabilidade econômica, desejo e materialidade. 

A visão pragmática de Brown é interessante ao querer diminuir a distância que existe entre 
designers as questões sociais, saúde, segurança, meio ambiente, mas ainda atua em uma es-
fera limitada a qual não atravessa as principais causas dos fenômenos de especialização. Não 
há uma crítica da estrutura política, uma crítica profunda sobre o processo de formação edu-
cacional, sobre as reais causas de estagnação social e demasiado enfoque nas suas capacida-
des de incorporar-se na organização das instituições capitalistas. Brown justifica a adoção da 
metodologia do Design Thinking opondo-se a metodologias tradicionais, ao utilizar como 
exemplo em uma de suas palestras realizadas no TED Global 2009, dois projetos que tinham 
como incumbência melhorar produtos, o primeiro uma máquina que tratava madeira, dei-



20 21

xando-a mais moderna e funcional que seu primeiro modelo, em segundo uma máquina de 
fax. Segundo Brown, os projetos que foram executados 25 anos atrás em seu início de carreira 
não obtiveram sucesso pois, uma das companhias faliu e a segunda tornou-se obsoleta, assim 
ao passar dos longos anos de sua carreira percebeu paulatinamente que talvez o que funda-
mentava o seu processo de Design não era tão eficaz, que o demasiado enfoque em tornar 
produtos mais atrativos, funcionais, mais comerciais, era uma falha, percebeu que o Design a 
partir do século XX tornou-se puramente em uma ferramenta do consumismo. 

Sua crítica ao processo criativo no Design rompeu com uma visão que se limita a ergonomia, 
acrescentando ao processo criativo a ‘compreensão da cultura e dos contextos, antes de co-
meçarmos a trabalhar em ideias’ (Brown 2009), o que é um importante contributo, mas não 
suficientemente eficaz. Em sua conferência ao TED Global 2009, Brown utiliza como exem-
plo a clínica oftalmológica Aravind na Índia, qual visitou pessoalmente e considera como um 
serviço que envolve os conceitos básicos do Design Thinking. O hospital oferece o serviço de 
saúde a pacientes que sofrem de catarata através de uma filosofia de linha de montagem in-
dustrial, ‘se o McDonald’s consegue fazer isso com hambúrgueres, por que nós não podemos 
fazê-lo com o tratamento de olhos?’ (Patel, 2016) — palavras do falecido oftalmologista indiano 
Govindappa Venkataswamy um dos fundadores da clínica oftalmológica Aravind em 1976. 
Embora a grotesca associação de um elemento fundamental dos direitos humanos, no caso a 
saúde, a um produto da maior corporação mundial de alimentos processados cancerígenos, a 
clínica Aravind consegue ter ‘menos da metade do número de complicações por procedimen-
tos que o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido’ (Idem), NHS (National Health Service). 
Porém na prática, os avanços pragmáticos em pacientes em condições de extrema pobreza só 
são possíveis ao serem subsidiados através de outros pacientes que podem pagar pelo serviço, 
ao passo que os pacientes que obtêm atendimento gratuito fazem sua recuperação em ‘enfer-
marias coletivas deitados em esteiras no chão’ (Idem), diferente dos pacientes de tratamentos 
pagos que fazem sua recuperação em leitos particulares. 

Este modelo, apesar de demonstrar um positivo avanço no tratamento das pessoas em condi-
ções de pobreza, não responde a uma questão mais ampla sobre o direito básico e fundamen-
tal à saúde e aprofunda-se ainda mais em mecanismos que tendem afastar-nos de discussões 
necessárias como a constante absorção de serviços públicos de saúde por serviços privados, 
constituído por grandes corporações e oligarquias que visam o lucro, tornando a saúde, qual 
deveria ser um direito universal básico, um produto a ser naturalmente comercializado. Na 
verdade, a comparação feita por Patel ao NHS pode não demonstrar efeito considerável, se 
verificarmos ‘o relatório de Robert Francis, advogado contratado pelo governo do Reino Uni-
do, feito em Fevereiro de 2013’ (Mould 2018, p. 38), qual evidencia o grande processo de pre-
carização dos serviços de saúde após a iniciativa de financiamento público ou PFI’s (public 
finance initiatives), adotada pelo governo do Reino Unido em 1990, qual permitiu inserção de 
empresas privadas no setor público de saúde na construção de hospitais, gerando um débito 
considerável que culminou no detrimento dos seus empregados, conhecido como o ‘escân-
dalo do Hospital de Stafford’ (Campbell 2013), onde ficaram evidentes, casos de maus tratos 
à pacientes e uma crescente taxa de mortalidade. 

Designers, mais especificamente o setor dito ‘estratégico’, atuam como mediadores dessas 
reformas de privatização, na construção de uma razão de existência neoliberal. Adotam dis-
cursos ‘inovadores’ como o adotado por Brown, perpetrando uma estrutura laboral fordista 
que já vinha em decadência. O perfil de auto empreendimento do sujeito, que invadiu as dis-
ciplinas criativas, move-se violentamente em direção aos outros aparatos estatais, aos outros 
setores de trabalho e à educação. Então, qual será o resultado concreto em elaborar novas 
facetas aos processos do Design, sem estende-las a uma avaliação profunda dos nossos siste-
mas de organização social? Não confinamos a criatividade a um espaço limitado às reformas, 
suprimindo seu carácter de insubordinação? A compreensão que Brown oferece ao processo 
do Design limita em última instância trabalhadores dentro da cadeia das relações laborais, 
uma vez que as soluções criativas operam sobre uma diretriz que desfigura a real mazela das 
suas questões, permitindo restabelecer um laço cognitivo de que as falhas do processo estão 
no indivíduo, que não foi criativo o bastante, enquanto mitigam questões da organização 
social capitalista. Este pensamento não tem exclusivamente como consequência somente o 
detrimento e exploração do corpo social formado por designers, ou das áreas criativas, mas 
seu grande perigo está justamente quando disseminado em estruturas que não eram opera-
das como a indústria criativa. Desta forma todo o mecanismo que permite a disseminação 
de condições precárias de vida, corrompe de maneira abstrata estruturas das organizações da 
sociedade em prol de um novo Espírito Capitalista. Este pensamento que invade as institui-
ções clássicas, Antisocial Creativity 1 denominado por Mould, constitui uma nova e essencial 
lógica na literatura de gestão.        

1 In addition, NHS workers are being directed by governace structures to operate like creative industry workers. They are told to innovate 
their services, use digital technologies, and come up with creative solutions to provide ‘better’ care for patients. But these directives are 
used as a rod to beat further ‘efficiency savings’ out of an already under-funded system. (Mould 2018, p. 40)

1 Em adição, os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido são direcionados por estruturas governamentais para ope-
rar como trabalhadores da indústria criativa. São instruídos a inovar em seus serviços, usar tecnologias digitais e apresentar soluções 
criativas para fornecer um ‘melhor’ atendimento aos pacientes. Mas essas diretivas são usadas como um encosto para obter mais “pou-
panças eficientes” de um sistema já subfinanciado. (Idem, p. 40. Tradução livre)
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Brown acrescenta ainda a importância da prototipagem durante o processo criativo, para per-
ceber de fato resultados prévios antes da finalização do projeto, obtendo assim uma perspecti-
va criativa menos formalista e tecnocrática. Mas o CEO e muitos outros designers com visões 
progressistas liberais, pecam em não realizar uma análise com bases históricas, em limitar-se 
a uma análise prática sem perceber quais os reais problemas na estruturação do sistema social 
e político que por anos criam as mazelas de desigualdade e exploração, a exemplo dos paí-
ses chamados desenvolvidos aos países em desenvolvimento. O processo criativo do Design 
que se afasta de uma crítica histórica, que nega realizar uma crítica política, estará sempre 
em risco de enrijecer-se outra vez em um ciclo de especialização, de tornar-se outra vez uma 
ferramenta para a real causa das mazelas, resumindo a potencialidade da criatividade em li-
bertar o espírito empreendedor interno, e não o espírito questionador interno. Figuras como 
Brown e Martin, dão continuidade à ‘literatura de gestão dos anos 90’ (Boltanski e Chiapello 
2005, p. 62), de teóricos pertencentes a um corpo social administrativo, que enquanto realo-
cam-se hierarquicamente em uma nova estrutura empresarial de CEOS, buscam reestabele-
cer o vínculo cognitivo do trabalhador com o sistema de exploração do trabalho capitalista, 
formulando um novo espírito empreendedor.         

Sobre este contexto paradoxal o termo Design Thinking é criado em última instância, para 
atender a uma ideologia estagnada, por excelência em empresas que não são mais capazes de 
fomentar o consumo, não obstante, que são incapazes de promover uma ideologia que perpas-
sa a cadeia produtiva, do empregado, ao consumidor e aos CEOs, formulando o cenário ideal 
onde a crítica limita-se ao instrumento que traz conformidade à lógica dos contextos atuais 
da sociedade, imbuída de que há uma necessidade à ser atendida, que o sucesso profissional 
advém de uma paixão inseparável das horas de trabalho. O resultado fomenta um processo 
onde a crítica é utilizada essencialmente como mecanismo de permutação, sem atingir uma 
ação mais profunda de transformação no qual alcançaria seu âmago. 

Aflora-se nos ambientes de trabalho o carácter de alienação produzidas por estas crises cria-
tivas, oferecendo ferramentas alternativas de falsas atividades de lazer para ofuscar as fron-
teiras do ambiente morto de trabalho, games, tênis de mesa, salas de descanso, ginásios par-
ticulares, aperitivos, yoga, são as práticas mais comuns que invadem cada vez mais os espaços 
de trabalho. A princípio algumas destas práticas aparentam formas positivas de reconstruir 
o ambiente morto do trabalho, mas são insuficientemente postas em prática, pois o trabalho 
da maneira que é praticado na sociedade capitalista resume o lazer à uma superficialidade, e 
impossibilita invariavelmente uma transformação, acomodando o lazer ao que já conhecemos 
em nosso cotidiano. Assim tais práticas agem como uma aproximação displicente, uma espé-
cie de retardo para a real necessidade de transformação que sociedade vislumbra, passando 
como um brilho fugaz após o outro, na mesma velocidade em que se acumulam. O ‘espace 
mort’ 2 (Cloutier e Régnier 1972) explicado por Lefebvre, é o espaço especializado, dedicado à 
uma única atividade repetitiva, espaços fragmentados e isolados uns aos outros. 

Aliado a este primeiro aspecto em uma perspectiva materialista, estas práticas amainam de 
fato a relação face a face da classe trabalhadora com o Estado, desvirtuando uma relação de 
direitos assegurados em valores superficiais, que a princípio configuram-se como uma evo-

lução nos elementos de direito à classe trabalhadora enquanto na realidade a mesma segue 
em detrimento de seus direitos básicos, sendo aplainados progressivamente em um espaço 
escasso para sua emancipação. A classe trabalhadora precária identifica-se em um delírio com 
a classe burguesa, diluída em um jogo de sedução onde almeja tornar-se parte dela, elemento 
fundamental que constitui o que Boltanski nomeia como o novo Espírito Capitalista. 

O que compõe as crises criativas tem-se alimentado especialmente do que Boltanski e Chia-
pello evidenciam como a literatura de gestão, que oferece espaço aos chamados novos heróis 
da economia ao fim da crise de 1930, a partir do momento em que emerge um corpo social de 
administradores e gestores assalariados sob alcunha de ‘Cadres’ 3 (Boltanski e Chiapello 2005, 
p. 64), que ocuparam paulatinamente setores administrativos de grandes empresas conforme 
proprietários que realocaram-se em posições de maior hierarquia, os chamados acionistas. 
Estes autores realizam uma análise detalhada dos pensamentos dos intelectuais norte-ameri-
canos das escolas de economia desde a década de 60 à década de 90 que procuram restabele-
cer o vínculo da burguesia ao serviço do estado capitalista, e entre eles vale citar ‘o esforço no 
engajamento ideológico de que o novo Espírito Capitalista tem como desafio construir uma 
força de trabalho que não visa exclusivamente o lucro’ (Boltanski e Chiapello 2005, p. 63), que 
as pessoas com grande inclinação ao virtuosismo técnico e que concomitantemente sentem-
-se em conflito sobre um propósito ‘maior’, buscam necessariamente desempenhar um papel 
significativo na sociedade através do seu trabalho, de caráter desenvolvimentista, refutando o 
estilo de gestão tradicional das grandes empresas. A inquietação3 em mobilizar o corpo social 
administrativo em um envolvimento de vanguarda era notória entre os grandes diretores das 
escolas de economia durante 1960. 

2 Geralmente se fala em segregação: este termo tem um sentido muito preciso. Quer dizer que as diferentes camadas e classes da socie-
dade têm seus espaços particulares: colocam-se os operários num espaço, os executivos em outro, os altos executivos em outro. Tudo 
está separado. Mas creio que é preciso ir muito mais além nessa ideia e perceber que são todos os elementos da vida social que foram 
separados uns dos outros sob o pretexto de funcionalização. Se você se lembra o que se passou nas cidades anteriormente, os espaços 
não eram especializados. Por exemplo a Praça do Mercado foi também uma praça de encontro e a praça na qual o povo ia para exprimir 
suas opiniões e suas decisões políticas quando era consultado, por exemplo; isso era frequente porque havia uma vida urbana intensa 
que era poli funcional nesses espaços. No entanto, tudo foi funcionalizado. Todos os espaços foram especializados: o espaço esportivo, 
o que é um erro considerável. A comercialização supõe, com efeito, que cada espaço seja isolado, que possa ser vendido como se vende 
o quilo de açúcar; utilizado, enfim, como nós utilizamos uma máquina bastante específica e corresponde à divisão do trabalho parcelar 
cada vez mais aprofundada no conjunto da sociedade. Porém o espaço especializado é um espaço morto pois é preenchido apenas por 
uma determinada atividade em certo momento. Explica Lefebvre. (Cloutier e Régnier 1972, Documentário)

3 Cadres, quem é, ou compõe o valor de uma empresa e não se sente feliz com os papéis que desempenha: primeiro, o papel de especialista 
técnico - o padrão típico da época de 1960 era um engenheiro - segundo, o de retransmissão gerencial, transmitindo ordens de cima e 
recebendo problemas de baixo. (Boltanski e Chiapello 2005, p. 64)

3 Na década de 1960, haviam vários motivos de ansiedade com o envolvimento das Cadres. As pessoas se perguntavam como os melho-
res descendentes da burguesia deveriam se inscrever ao serviço do capitalismo: por exemplo, os diretores das escolas de negócios que 
expressavam uma grande preocupação com a ‘escassa atração dos negócios pelas elites’, afirma Marvin Bower, diretor da empresa de 
consultoria MacKinsey e ex-presidente da Harvard Business School. Havia também o desejo de obter um envolvimento positivo não 
qualificado. Explica Fernand Born em 1966, ‘você pode comprar o tempo de alguém, pode comprar a presença física em um determi-
nado local, pode até comprar um certo número de movimentos musculares por hora ou dia. Mas você não pode comprar lealdade - a 
devoção de corações e mentes. Essas coisas precisam ser merecidas’. (Idem, p. 62)
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Designers enquanto agentes produtores das crises criativas dificilmente constatam seus impac-
tos reversos, tornam-se sujeitos às condições precárias e feitiços ideológicos que elas produzem. 
Como consequência, muitos deles deslocam-se a uma classe precária que está em processo de 
formação. Wark utilizando o termo ‘Precariado’ 1 — uma junção do adjetivo ‘precário’ com 
substantivo ‘proletariado’ que Guy Standing busca estruturar em seu último livro The Pre-
cariat (2013) — alerta para a classe que emerge nas democracias liberais que o sistema capi-
talista não logra em atender, são pessoas que enfrentam vidas inseguras, entrando e saindo 
de empregos que dão pouco significado às suas vidas, com uma estrutura financeira instável, 
com sua saúde física e mental em constante ameaça, sendo muito comum traços depressi-
vos e vícios como uma forma de evasão social. Esta classe assume uma postura dúbia e flerta 
constantemente com formas de vida violentas, sendo alimentadas por formas de organização 
sociais autoritárias. Standing oferece uma revisão detalhada sobre o ‘Precariado’, apontando 
sua característica heterogênea:

“Não importa como seja definido, o precariado está longe de ser homogêneo. O adolescente que entra e sai o tempo 
inteiro de um ciber-café enquanto sobrevive de empregos transitórios não é o mesmo que o migrante que usa a inte-
ligência para sobreviver, estabelecendo febrilmente uma rede de contatos enquanto se preocupa com a polícia. Tam-
pouco é semelhante à mãe solteira que se preocupa de onde virá o dinheiro para os alimentos da próxima semana, ou 
ao homem de 60 anos que aceita empregos eventuais para ajudar a pagar as despesas médicas. Mas todos eles compar-
tilham um sentimento de que seu trabalho é útil (para viver), oportunista (pegar o que vier) e precário (inseguro).” 
(Standing 2013, p. 32-33)

Parte do precariado, em deslumbre com uma figura fantasmagórica paternalista, acaba por 
se identificar em líderes que supostamente incorporam angústias causadas pelas mazelas de 
uma sociedade guiada pela razão competitiva. São líderes que já vimos anteriormente nos 
períodos trágicos da história fascista. Aliados ao setor econômico reacionário, mobilizam a 
insegurança dos precários com um populismo pitoresco. Standing alertou sobre o avanço da 
extrema direita e seus líderes populistas que atualmente ocupam grandes espaços políticos 
e econômicos no mundo. Por outro lado, há também uma parte do precariado que não se 
identifica no discurso da extrema direita, e entretanto não se encontra representada com as 
‘soluções’ neoliberais, com os ditos setores de esquerda que os mobilizam em seus discursos 
‘revolucionários’ enquanto praticam a mesma valsa política com o setor econômico dos bi-
lionários. Demonstrações originalmente chamadas de ‘MayDay’, que ocorrem no primeiro 
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dia de maio, tomaram proporções mundiais, e suas pautas são claramente expostas como a 
luta contra o racismo, sexismo, o desemprego, medidas de austeridade, condições precárias 
de trabalho, aumento de impostos e baixos salários.

Tragicamente as vidas do precariado têm sido invadidas por uma violência programada, seja 
pela repressão policial agora associada à vigilância tecnológica, seja pela opressão mental cau-
sada pelo setor econômico. Standing destaca o aumento dos índices de suicídio relacionados à 
depreciação das condições de trabalho, ‘incluindo a França, o Japão e toda a Escandinávia, a 
Meca da social-democracia. Nos Estados Unidos, eles aumentaram 28% em um ano.’ (Idem, p. 
96) e ainda alerta para um caso específico sobre o suicídio de funcionários da France Telecom:

“A diferença entre garantia de vínculo e segurança no emprego é vital. Considere-se um exemplo. Entre 2008 e 2010, 
trinta funcionários da France Telecom cometeram suicídio, resultando na indicação de alguém de fora como o novo 
chefe. Dois terços dos 66 mil funcionários tinham estabilidade do serviço público, com a segurança de vínculo empre-
gatício garantida. Mas a administração sujeitou-os à sistemática insegurança no emprego, com um sistema chamado 
“Time to Move” (Hora de Mudar), que os obrigava a mudar de escritório e postos de trabalho abruptamente, de pou-
cos em poucos anos. A tensão resultante foi considerada a principal causa dos suicídios. A insegurança no emprego 
foi relevante.” (Idem, p. 29)

 Qual será o verdadeiro preço a pagar pela produção das crises criativas? Qual é o sentido real 
de prover transformações sociais embebidas em linguagens abstratas, metafísicas, em detri-
mento do incentivo à crítica dialética, de um exercício educacional recíproco e uma trans-
formação social tangível. Designers, que displicentemente cunham termos formalistas, que 
abordam metodologias tecnocráticas, se afastam de um contexto social amplo sem considerar 
seus impactos, escapam a uma lógica colonial e destroem a profunda potencialidade emanci-
patória que imaginação e criatividade congregam, a metodologia educacional dos designers 
poderá ser mais contributiva quando afastar-se de aforismas ornamentados como Boomers, 
Geração X, Y e buscar uma perspetiva mais ampla em fatos históricos, sociologia, política, 
filosofia, psicanálise e principalmente, na realidade das camadas sociais oprimidas, vulgari-
zadas pelas teorias abstratas burguesas.

A imagem tradicional do trabalho é desconstruída em um “ser criativo”, não se importando 
com condições precárias de trabalho. Por trás dessa ideologia constitui-se um certo status 
social de herói moderno, que tergiversa o seu caráter clássico reconstruindo um capitalis-
ta grotesco, uma visão romantizada da figura excêntrica do ‘dandy fundido ao flâneur’ 2 , 
mesclada à imagem de um conspirador ou espião social, qual pensa distorcer o tecido social 
tradicional burguês, ora ao acreditar em pertencer à ele, ora ao acreditar que o transforma 
individualmente. Desta forma os designers distanciam-se de uma concepção da sociedade de 
classes, em um gesto predatório e competitivo.  

O vocábulo Feitiço, proveniente da língua portuguesa, surge com a colonização portuguesa 
na época do império pela costa da África, o termo qual designava a feitiçaria referia-se as as-
sociações metafísicas que nativos faziam às coisas, como o valor simbólico da parte do corpo 
de um animal à representação de algum atributo de força, o termo posteriormente foi adotado 
pelos franceses, que importaram-no na forma de fétiche, reimportada para a língua portugue-
sa no séc. XIX, com o sentido de objeto ao qual se atribui um valor sobrenatural ou objeto ou 

1 The precariat have insecure jobs. Their sources of income other than wages are disappearing. They become less citizens of the state 
and more like mere denizens. Not only are their jobs precarious, they are vulnerable within relations of distribution and marginal to 
the state. (Wark 2019, p. 92)

1 O precariado tem empregos inseguros. Suas fontes de renda diferentes dos salários estão desaparecendo. Eles se tornam menos cida-
dãos do estado e mais como meros habitantes. Seus empregos não são apenas precários, eles são vulneráveis nas relações de distribuição 
e marginais ao Estado. (Idem, p. 92 Tradução Livre)
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parte do corpo em que certos indivíduos vão buscar excitação erótica. Marx utiliza do termo 
para verificar a abstração do valor econômico, de aspectos subjetivos dados aos objetos e a 
formulação da mercadoria, commodities e relação social mediada por coisas. Adorno e De-
bord avançam com esta análise sobre o fetiche de mercadoria, demostrando que na socieda-
de capitalista tornamo-nos mercadorias — algo que compõe a Expertise. Seria irônico se não 
verdadeiro, utilizar de uma expressão popular, de que o feitiço virou-se contra o feiticeiro, 
sendo a ironia atributo tão recorrente à Expertise do herói moderno, designers deparam-se 
com a trágica realidade de carácter literal suicidário.    

2 In ‘The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte’, Marx comments on the disastrous emptiness of history after the failure of the 1848 
revolutions - a time of: passion without truth, truths without passion, heroes without heroic deeds, history without events; development 
whose only motor appears to be the calender, exhausted by continual repetition of the same tensions and slackenings ... If any period of 
history is painted grey on grey, it is this one… The flâneur is an observer of the market. In Benjamin’s recounting of the development 
of modernity, as manifested by its key theorist, the metaphorics of observation, of looking, of surveillance, surface conspicuously. The 
avant-garde exits from the dim milieu of seedy conspirators. Emerging from the underworld to snoop upstairs, the flâneur seeks the 
anonymity of the crowd, while longing to stand out. Like the sharp-eyed political pundit or a canny consumer, he is an advance-guard 
researcher into capitalism. His knowledge is the secret science of booms and crashes. But, insists Benjamin, it is impossible to be a de-
tached observer of the market. Flâneurs, avant-gardists, are enmeshed in the contradictions of capital. As flâneurs, the intelligentsia, 
artists and critics, come into the market-place. As they thought, to observe it - but, in reality, it was, says Benjamin, to find a buyer. Ben-
jamin is explicit: in the middle of the 19th century, as the avant-garde emerges, the conditions of artistic production change. Art is the 
commodity form that faces a mass market, and like any other commodity, it is in competition with others. (Leslie 1997)

2 Em “O décimo oitavo Brumário de Louis Bonaparte”, Marx comenta sobre o vazio desastroso da história após o fracasso das revoluções 
de 1848 - um tempo de: paixão sem verdade, verdades sem paixão, heróis sem ações heróicas, história sem eventos; desenvolvimento 
cujo único motor parece ser o calendário, esgotado pela repetição contínua das mesmas tensões e flexões ... Se algum período da histó-
ria é pintado de cinza sobre cinza, é este ... O flâneur é um observador do mercado. Na recontagem de Benjamin do desenvolvimento 
da modernidade, como manifestada por seu essencial teórico, a metafórica da observação, do olhar, da vigilância, aparece de maneira 
conspícua. A vanguarda sai do ambiente sombrio dos conspiradores decadentes. Emergindo do submundo para bisbilhotar no andar 
de cima, o flâneur busca o anonimato da multidão, enquanto deseja se destacar. Como o especialista político de olhos afiados ou um 
consumidor astuto, ele é um pesquisador avançado do capitalismo. Seu conhecimento é a ciência secreta de estrondos e estrondos. Mas, 
insiste Benjamin, é impossível ser um observador desapegado do mercado. Os flâneurs, vanguardistas, estão enredados nas contradições 
do capital. Como flâneurs, a intelligentsia, artistas e críticos, entram no mercado. Como eles pensavam em observá-lo — mas, na rea-
lidade, era, diz Benjamin, encontrar compradores. Benjamin é explícito: em meados do século XIX, à medida que a vanguarda emerge, 
as condições da produção artística mudam. A arte é a forma de mercadoria que enfrenta um mercado de massa e, como qualquer outra 
mercadoria, está em concorrência com outras. (Leslie 1997 Tradução Livre)
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Para dar início à análise no âmbito criativo/educacional do design, torna-se necessário a iden-
tificação de suas estruturas metodológicas criativas, particularmente estruturas fundamentais 
formalizadas no âmbito do design gráfico, contudo inextricáveis à formação educacional em 
seus outros setores, design de produtos, moda, digital e estratégico.   

Esta estrutura metodológica é determinada por um princípio de obsolescência programada, 
um princípio de produção excessiva e em última instância suicidário, o qual culmina em uma 
característica redutível do processo criativo à uma compulsão produtiva, tecnocrática, forma-
lista e individualista, que por sua vez limita imperativamente a capacidade transformadora 
da imaginação a um princípio acumulativo de capital. Esta compulsão produtiva é justificada 
por vias utilitaristas de produção, forma, função, resultados e está diretamente ligada à uma 
nova ideologia capitalista, o ‘Espítiro Capitalista’ (Boltanski e Chiapello, 2018, p. 4). 

Podemos entender de maneira resumida a definição do Capitalismo como ‘um imperativo à 
acumulação ilimitada de capital por meios formalmente pacíficos’ 1, não obstante, o que os 
autores demonstram em seus escritos é que esta definição é contraditória, visto que o capital 
não só nos dias atuais desvincula-se cada vez mais de seu pensamento clássico de mercado li-
vre e competitivo, o qual serviria à uma das principais premissas da preservação de liberdade 
igualitária no Estado capitalista. O capital não apenas desvincula-se mas torna-se um instru-
mento de definição complexa detido pela burguesia, qual utiliza-se do capital e não só, como 
dos muitos mecanismos de viés autoritário e constituí a formação da sociedade de classes, ao 
ponto que atravessam a definição de Estado, consequentemente apropriando-se do mesmo e 
estruturando-o como Estado-Burguês, face-à-face ‘vis-à-vis’ (Poulantzas, 2014, p. 67). 

Importante delinear a definição que o filósofo e sociólogo grego Nicos Poulantzas concebe sobre 
o modo como entendemos o Estado e seus efeitos profundos na estratégia política da relação 
de classes. O que constitui a ilusão liberal são as formulações de que o Estado é independente 
das condições sociais, como um objeto que deveria ser disputado, ou uma estrutura autônoma. 
Poulantzas adota uma visão mais ampla, ao formular uma crítica sobre o Estado Capitalista, 
que define como o engodo da análise capitalista sobre o Estado, afirmando que esta manobra 
caracteriza-se de duas maneiras, ao observar o Estado como “Estado-Coisa” ou “Estado-Neu-
tro”, e considera que o estado é constituído por atributos relacionais, que a ‘configuração do 
poder de classe não intervém nele apenas como poder de Estado’ (Poulantzas, 1975, p. 130.), 

1 “an imperative to unlimited accumulation of capital by formally peaceful means” (Boltanski e Chiapello, 2018 p. 4)

  ‘um imperativo à acumulação ilimitada de capital por meios formalmente pacíficos (Idem, p. 4 Tradução Livre)
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que na verdade há vários mecanismos estruturais de carácter burguês intrínsecos ao Estado, 
que constituem várias instituições de organização burguesa que operam em detrimento das 
classes operárias. Como consequência o Estado não é determinado apenas por um conjunto 
limitado de instituições pré-existentes a serem capturadas por forças externas, o que na teoria 
do estado capitalista serviria de garantia à liberdade. Poulantzas salienta que estas forças, são 
estruturadas em secções e foram fundamentalmente formuladas por um princípio teórico/
metodológico liberal. Aponta que a deficiência das análises tradicionais do poder e do Estado 
são provenientes das teorias do Estado capitalista e como consequência também uma análise 
inadequada do regime e do estado nos países do Oriente:  

“Isso não quer dizer que não haja deficiências na análise marxista do poder e do Estado; mas eles não estão onde foram 
procurados. O que custou muito às massas populares em todo o mundo não foi a falta de uma teoria geral do poder e 
do Estado no marxismo, mas precisamente aquele dogmatismo escatológico e profético que por tanto tempo tentou 
preencher a ‘lacuna’ sobre a ‘Teoria Marxista-Leninista’ do Estado. As deficiências reais, portanto, importantes, do 
Marxismo, interessam aos próprios campos em que a teorização é legitima. Em ‘Political Power and Social Classes’ e 
em outras obras, mostrei que essas deficiências têm, por razões que tento explicar, ambas as proposições teóricas ge-
rais e a teoria do Estado capitalista. Um dos resultados é a análise ainda inadequada do regime e do Estado nos países 
do Oriente.” (Poulantzas, 2014, p. 57 Tradução Livre)

“This is not to say that there are no deficiencies in the Marxist analysis of power and the State; but they are not where 
they have been sought. What has been very costly for the popular masses throughout the world is not Marxism’s lack 
of a general theory of power and the State, but precisely that eschatological and prophetic dogmatism which has for 
so long tried to fill the ‘gap’ with a ‘Marxist-Leninist theory’ of the State. The real, and thus important, deficiencies of 
Marxism in this respect concern those very fields where theorization is legitimate. In Political Power and Social Class-
es and in other works, I have shown that these deficiencies bear, for reasons I attempt to explain, on both the general 
theoretical propositions and the theory of the capitalist State. One result is the still inadequate analysis of the regime 
and State in the countries of the East.”
(Idem p. 57)

A teoria do estado capitalista insiste grosseiramente em formular uma análise tecnocrática 
de que a realidade é dividida em departamentos, exemplo, setor cultural, político, econômi-
co, social, e limita-se em analisar as interações destas influências setoriais como realidade. A 
análise destas interações constitui a essência do novo pensamento capitalista, um modo de 
ordenamento do desejo que se ampara insistentemente na negação de que é formulada por 
convicções ideológicas. 

Poderíamos destacar o peculiar desvio que as ciências econômicas fazem ao seu carácter “não-
-ideológico” 2, pois apresentam-se mascarados com um ideal de justiça e bem-estar social, en-
quanto que logram indiretamente em benefício próprio justificando as “mazelas necessárias” 
da sociedade capitalista. Ao incorporar indiretamente o carácter “não-ideológico”, torna-se 
possível a prerrogativa do estado capitalista que as ciências econômicas são uma esfera autô-
noma. Os designers agem diretamente e indiretamente na incorporação do carácter “não-ide-
ológico”, ao produzir e fomentar o que podemos chamar de crises criativas, que se manifestam 
em uma forma de produção contínua sem uma análise ampla de suas relações de classe, ou 
seja, soluções construídas através de um princípio moral intrínseco para justificar ou mitigar 
ações previamente calculadas, por uma classe dominante ao custo da exploração das mas-
sas. Por sua vez o Estado não está incólume à relação de produção, à divisão social capitalista 
do trabalho. O seu carácter econômico, revela algo mais que uma liberdade condicionada ao 
‘necessário’. O trabalho vinculado às dimensões utilitárias, é a forma mais ‘bem-acabada’ de 
um sistema da autoimposição à própria vontade. É válido lembrar que, nas declarações pon-
deradas como ‘deslizes’, revelam-se as vontades nefastas da burguesia:  

“Eu diria que, enquanto instituição de longo termo, sou totalmente contra ditaduras. Mas uma ditadura pode ser um 
sistema necessário durante um período de transição. Às vezes, é necessário para um país ter, durante certo tempo, 
uma forma de poder ditatorial. Como vocês sabem, é possível para um ditador governar de maneira liberal. E é pos-
sível que uma democracia governe com uma falta total de liberalismo. Pessoalmente, prefiro um ditador liberal a um 
governo democrático sem liberalismo. Estas são frases de Friedrich Hayek, um dos pais do neoliberalismo e um de 
seus teóricos mais influentes.” (Safatle, 2019).
 

2  The strenght of the arguments they found there stemmed precisely from the fact that they were presented as non-ideological, not directly 
dictated by moral motives, even if they involved reference to end results generally conformable to an ideal of justice for the best and of 
well-being for the greatest number. As Louis Dumont has shown, the development of economic science, whether classical economics or 
Marxism, contributed to constructing a representation of the world that is radically novel compared with traditional thinking, marking 
‘the radical separation of the economic aspects of the social fabric and their constitution as an autonomous domain’. This made it possible 
to impart substance to the belief that the economy is an autonomous sphere, independent of ideology and morality, which obeys positive 
laws, ignoring the fact that such a conviction was itself the product of an ideological endeavor, and that it could have been formed only 
by incorporating – and then partially masking by scientific discourse – justifications whereby the positive laws of economics are in the 
service of the common good. (Boltanski e Chiapello, 2005, p. 12)

2  Como bem clarificado por Louis Dumont: A força dos argumentos que foram fundamentados decorreu precisamente do fato de serem 
apresentados como não ideológicos, não diretamente ditados por motivos morais, mesmo que envolvessem referência a resultados finais 
geralmente conformes a um ideal de justiça para o bem e para o bem-estar para à maioria. Como Louis Dumont mostrou, o desenvol-
vimento da ciência econômica, seja a economia clássica ou o Marxismo, contribuiu para a construção de uma representação do mundo 
radicalmente nova em comparação com o pensamento tradicional, marcando ‘a separação radical dos aspectos econômicos do tecido 
social e de sua constituição como domínio autônomo’. Isso tornou possível dar substância à crença de que a economia é uma esfera au-
tônoma, independente da ideologia e da moralidade, que obedece à leis positivas, ignorando o fato de que tal convicção era si mesma o 
produto de um empreendimento ideológico e que poderia ter sido formada apenas incorporando - e depois mascarando parcialmente o 
discurso científico - justificativas pelas quais as leis positivas da economia estão à serviço do bem comum. (Boltanski e Chiapello, 2005, 
p. 12. Tradução Livre)
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COLONIALISMO NA 
ESTRUTURA EMPRESARIAL

REVISÃO METODOLÓGICA REVISÃO METODOLÓGICA 

Nesta secção, pretende-se observar alguns pontos específicos que se desencadearam ao lon-
go de 10 anos de trabalho do autor desta dissertação em sua atividade como designer. Estes 
pontos serão elencados às teorias psicanalíticas sobre análise social, além da análise marxista 
sobre valor, com intuito de observar os instrumentos de precarização do trabalho. É possível 
destacar estes instru-mentos em um compêndio: A articulação entre família e empresa; A 
estruturação da figura paterna no patrão; Colonialismo na estrutura empresarial; Vínculos 
flexíveis, espaços calculados.

O primeiro aspecto que se pretende analisar ao retornar à figura de Alex, destacada no primei-
ro capítulo, é sua percepção de sentir-se cada vez mais estrangeira na medida em que o tempo 
passa em sua vivência em Lisboa. O autor da presente dissertação, em seu último regime de 
trabalho em Portugal, que abrangeu o período de um ano (em estágio) e seis meses (com con-
trato a prazo), executou serviços para um renomado estúdio 1 de design localizado no Porto, 
onde pôde ter contato frequente e direto com portugueses, e não por acaso ser arrebatado 
pelo mesmo sentimento da personagem Alex. Considerando que não se tratava de um breve 
contato, pois a carga horária de exercício do trabalho abrangia 40 horas semanais, pôde-se 
avaliar em sua condição estrangeira, como os vestígios coloniais reproduzem-se nas relações 
de trabalho operadas no estúdio para articular condições hierárquicas. A língua portuguesa 
é expressa de maneira diversa no Brasil, embora seja regrada a ordem gramatical comum en-
tre os países, é expressa em sotaques diversos essencialmente por questões culturais, porém 
ao assumir naturalmente o sotaque brasileiro em ambientes de trabalho, o autor do presente 
trabalho, foi surpreendido por imitações em tom de escárnio por parte de alguns funcionários 
da empresa, mais especificamente feitos pelos seus supervisores. O que a princípio denotaria 
uma espécie de piada jocosa, demonstrou ser um mecanismo de grande efeito em reiterar um 
princípio de inferioridade, impostos aos funcionários brasileiros. Era comum desarticular as 
colocações profissionais acerca dos projetos através das imitações. Em certo ponto, este ato 
primário que relembram os comportamentos juvenis, revelou sua potencialidade dantesca 
em realocar os funcionários brasileiros nas condições hierárquicas de subalternos, como se o 
tom de deboche os transportasse para uma condição de ‘selvagem’, que embora sejam capa-
zes de falar a mesma língua, não a expressam exatamente como expressam os portugueses.       

Este desejo de fusão unitário, não constitui exclusivamente a noção de subjetividade dos su-
jeitos, revela que neste fluxo de reconhecimento dos outros, existe a potencialidade severa de 
anulação do outro. Esta potencialidade se reafirma na justificação das posições estabelecidas, 
nas condições de empregado e líder, de servir a um ‘propósito maior’ condicionado às tarefas 
que precisam ser cumpridas. Fanon (2008, p. 28) apontou esta manifestação através de seu 
humanismo radical, quando descreveu a epidermização da inferioridade no negro, imputada 
à cultura branca capitalista:

“No entanto, permanece evidente que a verdadeira desalienação do negro implica uma súbita tomada de consciência 
das realidades econômicas e sociais. Só há complexo de inferioridade após um duplo processo:

• inicialmente econômico;
• em seguida pela interiorização, ou melhor, pela epidermização dessa inferioridade.”

1 A referência indireta ao estúdio foi conduzida pelo júri, responsável pela avaliação da presente dissertação. A intenção inicial do autor 
foi manter as referências diretas quando possíveis, por acreditar na preservação da pesquisa, em seu carácter científico e na liberdade 
de expressão individual.  
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Identifica-se o complexo de inferioridade. É possível também dizer de uma interiorização na 
formação da cultura branca, deste princípio de inferioridade pela origem étnica. O gesto xe-
nofóbico exemplificado revela a sistematização estrutural, que se encontra na opressão eco-
nômica através de suas razões capitalistas do sistema de classes, e pela opressão cultural. Este 
complexo de inferioridade também era produzido através do gênero. As designers, e mulheres 
de outras aptidões, ficavam responsáveis pelos trabalhos ditos ‘domésticos’. Embora se tratasse 
de uma empresa, haviam outros trabalhos necessários a serem feitos no estúdio, como servir 
o café nas reuniões, administrar utensílios de limpeza que estavam em falta. Estas são tarefas 
que naturalmente furtavam as designers de suas tarefas contratuais, gerando trabalho extra. 
Contraditoriamente estes trabalhos não eram contabilizados nos salários, facilmente obser-
vados ao receber as folhas de pagamento do estúdio, além de evidenciar a diferença salarial 
entre homens e mulheres, que eram dotadas da mesma capacidade na resolução dos trabalhos 
realizados pelos homens. A inferioridade moral de gênero, era transmitida através de supostas 
‘piadas’, expostas não só na presença das designers. Havia uma subjugação da figura femini-
na como ‘sinônimo’ de algo pejorativo, quando um dos designers foi inferiorizado por servir 
o café em uma reunião, onde o CEO dizia em tom pejorativo que o funcionário ‘deveria por 
isso usar saias’. Estas ações geravam indignações entre os funcionários, porém nas condições 
em que são disciplinados, com baixos salários, poucas oportunidades, ou estado de insegu-
rança do trabalho competitivo, não era possível promover uma representatividade coletiva 
de classe. Existindo ou não a presença das designers nestas injúrias pronunciadas pelos ges-
tores, o complexo de inferioridade age na construção comportamental da ordem hierárquica.               

Estudos recentes como o Censo AIGA (2019), apesar de limitados em condições geográficas 
e numéricas, revelam a ponta do Iceberg sobre os problemas de discriminação raciais e de 
gênero no Design. Em sua última edição realizada nos Estados Unidos, percebeu-se que dos 
participantes que representam o mercado de Design americano, 61% que constituem o total de 
trabalhadoras são mulheres. Porém apesar de serem a maioria, são a elas que se destinam os 
menores salários, a maioria abaixo de 50 mil dólares ao ano. As posições administrativas são 
ocupadas apenas por 11% das trabalhadoras. Negras, nativas, latinas e não brancas formam 
apenas 17% deste mercado, sendo os 3% o espaço reservado às negras. Asiáticas ainda repre-
sentam uma penetração maior no mercado norte-americano, em 36%. Isto revela o princípio 
de precariedade das mulheres designers, embora existam muitos dados que poderiam se con-
siderar, ao abarcar mais países, principalmente os que estão em processo de desenvolvimento. 
A ADG Brasil, deveria ter como próximo desafio promover o estudo em pesquisas que visam 
clarificar as condições de precariedade dos e das designers. Seria elucidativo ter representado 
através de dados, para contrabalancear as pesquisas gerais sobre a precariedade não direta-
mente direcionada ao Design, e a razão pela qual em 10 anos de atividade o autor da presente 
dissertação não trabalhou com designers que não tivessem a pele branca.

A ARTICULAÇÃO ENTRE FAMÍLIA 
E EMPRESA; A ESTRUTURAÇÃO DA 
FIGURA PATERNA NO PATRÃO

“Dieter [Rams] era quase como um pai. Não era o que se esperaria de um chefe. Claro, se algu-
ma coisa não estava funcionando, ele tentava nos mostrar o caminho certo. Mas nós trabalhá-
vamos com liberdade.” — Dietrich Lubs. (Hustwit 2018)  

Por qual razão os laços de parentesco surgem nos âmbitos empresariais, particularmente para 
referenciar as relações entre chefe e empregado? Por que a família aparece como elemento alu-
sivo e central na constituição das equipes? 

Não por acaso, a referência paterna implicada no chefe, ou na estrutura replicada de gestores, 
surge nos ambientes de trabalho dos designers. Durante o processo de dois anos de trabalho 
realizado em um dos principais estúdios 1 de design na cidade de Belo Horizonte – Brasil, essa 
alusão da figura paterna ao chefe era utilizada, ou vinha à tona entre as partes subordinadas. 
Para além de uma referência caricatural de tom jocoso, revela-se aí um sintoma da constante 
articulação hierárquica que existe na ideologia de gestão empresarial. 

Nas regulares reuniões de fim de ano onde toda a equipe, incluindo gestores, encontrava-se 
em modelos nada tradicionais, como em casas de campo ou festas, discutia-se sobre o balan-
ço de metas anuais. Aliada à discussão burocrática de praxe, onde os gestores introduziam 
suas insatisfações com os resultados, a constante necessidade de crescer, arrecadar lucros, de 
atingir metas, mesclava-se em uma espécie de ápice ‘catártico’ sentimental, com depoimen-
tos anteriormente colhidos pelos gestores, de familiares consanguíneos dos funcionários, que 
discursavam em cartas pessoais acerca de cada trabalhador. Com um tom sentimental pró-
prio de quadros íntimos de programas de televisão brasileira, as cartas carregavam um tom 
motivacional acerca de cada qual, descrevendo suas qualidades, virtudes e traços afetivos. Os 
laços íntimos eram aí resignificados em uma razão que dilui uma fronteira clara e tradicio-
nal da estrutura familiar e da estrutura do trabalho. O mesmo modelo da ‘celebração’ anual 
está presente em menor escala nas viagens que se realizavam no estúdio Português. Neste 
caso não para elencar a alusão familiar direta, mas para estruturar um status de formação de 
grupo, ao passo que estagiários não podiam participar de tais viagens (que eram pagas pela 
empresa na qual estavam a trabalhar), no sentido de que ainda não eram dignos de gozar do 
status de funcionários que trabalhavam a mais tempo para o estúdio. Essa lógica setorial re-
funda o comportamento da razão hierárquica empresarial em novos moldes, aparentemente 
inofensivos, flexíveis e modernos, mas que além de revelar grande contradição no trabalho 
(que todos realizam para empresa), demonstra o dispêndio utilitário que investe em viagens 
caras e não oferece melhores condições salariais aos trabalhadores.
                      

1 A referência indireta ao estúdio foi conduzida pelo júri, responsável pela avaliação da presente dissertação. A intenção inicial do autor 
foi manter as referências diretas quando possíveis, por acreditar na preservação da pesquisa, em seu carácter científico e na liberdade 
de expressão individual.  
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A alusão paterna, ou familiar, é uma redução dos conflitos sociais a partir da ordem da fa-
mília (como se esta ordem fosse desprovida de conflitos), onde as posições hierárquicas são 
‘naturalmente’ definidas, constituídas sob um carácter de unidade que não pode ser pertur-
bado. A ordem familiar então permitiria assim o reestabelecimento da razão hierárquica. A 
estrutura empresarial segundo a lógica capitalista, degrada-se quando esta unidade hierár-
quica é corrompida. Portanto, há de observar uma ideologia empresarial típica dos modelos 
ditos ‘flexíveis’, que flerta diretamente com este princípio de organização autoritária diluída 
no discurso neoliberalista. Ideologia tal que procura aproximar as organizações empresariais 
e vínculos empregatícios como se fossem compostos por uma família. Esta ideologia reesta-
belece o vínculo de sua ordem nas organizações hierárquicas, sem que apareçam à primeira 
vista como estruturas obsoletas de austeridade. 

A organização familiar pela estrutura patriarcal foi clarificada extensamente por Engels, ao 
analisar os estudos de Morgan e Bachofen, sobre os estágios pré-históricos da civilização e a 
origem familiar. Engels aponta que a estruturação social pela noção de propriedade foi funda-
mental para a figura patriarcal alçar seu privilégio nas relações sociais. Diferente por exemplo 
das tribos indígenas americanas que matavam, ou acolhiam como irmãos, as tribos vencidas 
nas batalhas. O estágio pré-histórico civilizatório que culminou nas sociedades de relações 
mediadas por propriedade, ocidentais e orientais, por sua vez, subordinava os vencidos em 
relações escravistas, elemento essencial que contribuiu para o volume de trabalho excedente. 
A noção de propriedade se dava pela relação dos escravos como parte constituinte dos bens da 
família, onde também eram transmitidas pela prática de herança que excluía tradicionalmente 
o gens maternos de seus laços herdeiros, o que possibilitou a centralização na figura paterna:
 

“O primeiro efeito do domínio exclusivo dos homens, desde o momento em que foi instituído, pode ser observado 
na forma intermediária da família patriarcal, que então surgia. O que caracteriza essa família acima de tudo não é a 
poligamia, da qual falaremos a seguir, mas “a organização de certo número de indivíduos, escravos e livres, numa fa-
mília submetida ao poder paterno do chefe de família. Na forma semítica, esse chefe de família vive em poligamia, o 
escravo tem uma mulher e filhos, e o objetivo de toda a organização é o de cuidar dos rebanhos e das manadas numa 
determinada área.

As características essenciais são a incorporação dos escravos e o poder paterno. Por isso, a família romana é o tipo 
perfeito dessa forma de família. Em sua origem, a palavra família não significa o ideal do filisteu de hoje, mistura de 
sentimentalismo e brigas domésticas. Entre os romanos, a palavra originalmente sequer se aplicava ao casal e a seus 
filhos, mas apenas aos escravos. Famulus quer dizer escravo doméstico e família é o conjunto dos escravos pertencen-
tes a um mesmo homem.” (Engels 1884, p. 95)

Importante perceber, que o traço influenciador das relações foi moldado pela noção de pro-
priedade, que por sua vez determina as condições das relações humanas, e não o oposto, 
como analisou Engels sobre as relações pré-monogâmicas e monogâmicas. A articulação 
empresarial do século XXI, ao incorporar este valor idílico dos laços familiares, próprio da 
família capitalista, monogâmica, patriarcal, religiosa, que não ousa desafiar a figura ‘forte’ 
do pai, proporciona uma vazão para o discurso hierárquico corporativo. Este é um atributo 
germinal que demonstra que organizações autoritárias pulsam na constituição dos sujeitos 
nos sistemas de trabalho.  

A ARTICULAÇÃO ENTRE FAMÍLIA E EMPRESA; A 
ESTRUTURAÇÃO DA FIGURA PATERNA NO PATRÃO

REVISÃO METODOLÓGICA 

VÍNCULOS FLEXÍVEIS, 
ESPAÇOS CALCULADOS.

É possível entender como objetos de deterioração os direitos orientados pelas organizações 
trabalhistas sindicais e social-democratas, constituídos em lei para estabelecer condições bá-
sicas de vida. Standing (2013, p. 28) as reúne nas formas de garantia e segurança de trabalho, 
a então chamada ‘cidadania industrial’:

“• Garantia de mercado de trabalho - oportunidades adequadas de renda-salário; no nível macro, isto é realçado por um compro-
misso governamental de “pleno emprego”.

• Garantia de vínculo empregatício - Proteção contra a dispensa arbitrária, regulamentação sobre contratação e demissão, imposi-
ção de custos aos empregadores por não aderirem às regras e assim por diante.

• Segurança no emprego - Capacidade e oportunidade para manter um nicho no emprego, além de barreiras para a diluição de ha-
bilidade, e oportunidades de mobilidade “ascendente” em termos de status e renda.

• Segurança do trabalho - Proteção contra acidentes e doenças no trabalho através, por exemplo, de normas de segurança e saúde, 
limites de tempo de trabalho, horas insociáveis, trabalho noturno para as mulheres, bem como compensação de contratempos.

• Garantia de reprodução de habilidade - Oportunidade de adquirir habilidades, através de estágios, treinamento de trabalho, e 
assim por diante, bem como oportunidade de fazer uso dos conhecimentos.

• Segurança de renda — Garantia de renda adequada e estável, protegida, por exemplo, por meio de mecanismos de salário mínimo, 
indexação dos salários, previdência social abrangente, tributação progressiva para reduzir a desigualdade e para complementar as 
baixas rendas.

• Garantia de representação - Possuir uma voz coletiva no mercado de trabalho por meio, por exemplo, de sindicatos independen-
tes, com o direito de greve.”     

    

A elaboração da lógica de flexibilidade utiliza do peso fastidioso presente nos regimes de traba-
lho tradicionais, para mobilizar uma nova razão que constitui a subjetividade dos trabalhadores 
do novo século. Esta qualidade fastidiosa está presente no caráter das tarefas repetitivas, dos 
horários fixos, das hierarquias rígidas e da capacidade exploratória do sistema de capital por 
parte dos patrões. Os designers constituem o setor terciário da economia mundial, orientado 
pelo setor que tem como base o serviço, e que por distanciar-se dos modelos tradicionais de 
trabalhos industriais intricam ainda mais a peculiaridade de abstração do valor, que é fun-
damental para a deterioração das garantias, implantadas como manobras de exploração pelas 
empresas, especialmente dos setores privados. O que permite por exemplo ofuscar as barreiras 
das garantias de vínculos empregatícios através de contratos temporários e incertos. O tra-
balhador flexível, como o então chamado ‘freelancer’, estagiário, trabalhadores remotos, arca 
com as consequências das horas de trabalho insociáveis e não calculadas, com a insegurança 
sanitária, a insegurança financeira e a falta de representação coletiva. A abstração do valor 
que permeia o mercado é condicionada para a produção de excesso de capital explorado pelo 
capitalista, ou seja, a transformação da força de trabalho em mercadoria e sua atribuição de 
‘coisa/ding’, como foi investigada por Marx:

“Mas não basta expressar o caráter específico do trabalho que cria o valor do linho. A força humana de trabalho em 
estado fluido, ou trabalho humano, cria valor, mas não é, ela própria, valor. Ela se torna valor em estado cristalizado, 
em forma objetiva. Para expressar o valor do linho como geleia de trabalho humano, ela tem de ser expressa como 
uma “objetividade” materialmente [dinglich] distinta do próprio linho e simultaneamente comum ao linho e a outras 
mercadorias.” (Marx 1883, p. 164) 
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O processo de exploração capitalista opera em contradição, na proporção de troca essencial-
mente desigual entre o trabalhador e o detentor do dinheiro, entre o trabalho assalariado e o 
capital. Esta relação é baseada na lei do valor, com base na troca de mercadorias equivalentes. 
A relação desigual manifesta-se por exemplo na condição do regime de trabalho de estágio. 
Quando ainda preservado em sua essência, há neste tipo de regime o pressuposto ganho de 
experiência, que se tornou um rito de passagem habitual para se alcançar o regime de trabalho 
regular. No entanto, também se tornou habitual que nas propostas de emprego, estagiários 
sejam anteriormente dotados de experiência, e que trabalhem em horários insociáveis. Este 
tipo de regime que legaliza baixos salários, acaba por incentivar empresas a comprimir seus 
empregados em tais condições para obter lucro. O mesmo é passível em regimes de meio ho-
rário, onde as horas de trabalho são supostamente reduzidas, e proporcionalmente os salários, 
porém o volume de trabalho acaba por ser o mesmo de um regime tradicional.

Durante 10 anos de experiência, todos estes vínculos flexíveis estiveram presentes nos regi-
mes de trabalho do autor da presente dissertação. A primeira experiência de estágio no Brasil 
não garantia vínculos contratuais, o que configura a carência de uma fiscalização sobre estes 
acordos ilegais. Era comum o ato ilegal de ‘contratos verbais’, presente na realidade de outros 
estudantes da mesma época de graduação. Neste primeiro regime de trabalho como estagi-
ário, onde seria esperado o acompanhamento de um supervisor para o desenvolvimento e 
aprendizado das atividades, as relações entre empregador e estagiário se davam via telefone. 
A rotina constituía no deslocamento até o estúdio — uma pequena sala com mais dois em-
pregados extremamente atarefados — e receber orientações de trabalho via telefone realizadas 
pela proprietária da empresa, que passava a maior parte de seu tempo em sua casa. Um dos 
funcionários que supostamente estaria responsável em orientar os estagiários, não tinha tem-
po o suficiente para dar vazão aos trabalhos e realizar as instruções aos aprendizes. Além da 
condição de isolamento, era esperado um alto desempenho por parte do estagiário, onde eram 
impostos curtos prazos para o desenvolvimento de trabalho. O estágio não era remunerado, 
além de não oferecer os equipamentos necessários para os desenvolvimentos dos projetos, os 
quais tiveram de ser garantidos pelo próprio empregado. 

Mesmo que na altura o empregado possuísse uma experiência considerável garantida pelas 
aulas da universidade, e refletida em prêmios ou menções internacionais em design, não foi 
o que o assegurou contra os regimes precários do trabalho. Embora exista uma ideia geral 
disseminada na prosperidade pelo nível educacional, a garantia das boas condições de traba-
lho foi o que de fato possibilitava as condições prósperas. Encontrava-se regimes mais justos 
trabalhando como monitor nas disciplinas universitárias. Nos períodos em que atuava nos 
laboratórios de fotografia, som, desenho, eram garantidos um contrato formal, delimitando 
horas de trabalho, além de uma remuneração adequada pelos trabalhos realizados. O controle 
de tempo de trabalho foi crucial para que não prejudicasse os estudos do empregado. Ainda 
hoje, o autor do presente trabalho julga as experiências como monitor, das mais positivas em 
sua carreira, embora os salários disponíveis fossem adequados à complexidade das atividades 
de monitoria, o que não possibilitava o suficiente para um sustento pleno, mas foram as ga-
rantias de lei ao trabalhador, acompanhadas rigorosamente pela fiscalização, que o garantiu 
exercer as tarefas afastado da precariedade.            

Por isso é válido relembrar a importância dos direitos sociais dos trabalhadores, conquistados 
na constituição brasileira de 1988, anexada a esta dissertação, e que vêm sendo deteriorados 
pelos formatos ‘modernos’ ou ‘flexíveis’ de trabalho pela direita brasileira, ou vulgarizados 
pela então chamada ‘esquerda progressista’ brasileira, como Ciro Gomes e seu projeto de ca-
pitalização da previdência social. Enquanto o debate não retornar para contribuição real da 
preservação do que foi firmado em 1988, e promover seus princípios, o índice de precariedade 
continuará em curva ascendente.          

Em Portugal, regimes de relatório de estágio realizados por exemplo nos mestrados, acabam 
por servir como instrumento de exploração para empresas em relação aos empregados. A pre-
sença da modalidade de estágio em pós-graduação avançada revela um processo de ‘espiral 
de qualificações’ 1 e excesso de competências’ 2 em que os jovens estudantes são hoje subme-
tidos. Era de se esperar que um estágio fosse essencial para a conclusão de uma graduação, 
não em estudos avançados como mestrados. A experiência em Portugal, o autor da presente 
tese pôde identificar que o método de relatório de estágio, realizado no primeiro momento 
de seus estudos, através de uma instituição de ensino portuguesa 3 pelo estúdio localizado 
no Porto, o proporcionou parcos resultados em comparação a experiência que foi acumulada 
desde sua formação no Brasil. O processo redundante, se confirma, pois o estudante havia 
realizado três experiências de estágio curricular no Brasil, sendo a mais extensa delas o está-
gio obrigatório para graduação realizado no estúdio em Belo Horizonte. Particularmente o 
estúdio português acabou por se beneficiar, pois logrou dos seus serviços de designer pleno 
em regime de estágio durante o período de um ano. Isso possibilitou um salário três vezes 
menor, comparado à média salarial entre designers com a sua experiência. Para estudantes 
internacionais esta estratégia torna-se ainda mais fácil de se aplicar, pois há pouca familia-
ridade com o funcionamento das leis de trabalho e contribuição de renda entre Portugal e 
Brasil. O estado alarmante de se manter financeiramente em uma economia com diferencial 
de câmbio, também disciplina opção das oportunidades que o obriga a se sujeitar para sobre-
vivência. Há além disso, o conflito de dimensão ética, enquanto o empregador também atuar 
como educador responsável por orientar o relatório de estágio, sendo que o estúdio portu-
guês tem o CEO como professor integrante nas cadeiras de mestrado. Absurdamente a ins-
tituição de ensino, não questiona as limitações impostas ao estudante, sobre a relação dupla 
de poder que empregador/professor detém sobre empregado/aluno. O estudante/empregado é 
disciplinado por duas vias comprometedoras, onde não pode realizar um relatório de estágio 
honesto sobre os trabalhos desenvolvidos, pois isso implicará nas suas relações futuras como 
profissional na empresa. O mesmo pela relação oposta, onde uma descrição concreta sobre 
os trabalhos realizados na empresa compromete a relação de professor aluno. Em suma, em 
uma divergência não se garante nem um futuro emprego, nem uma boa nota.

             
1 Em 2010, o desemprego dos jovens (com idades entre 16 e 24 anos) na Espanha foi de mais de 40%, na Irlanda, 28%, na Itália, 27%, na 
Grécia, 25%. A taxa de desemprego entre os adolescentes norte-americanos era de desconcertantes 52%. Em todo o mundo, o número 
de jovens que saíram da força de trabalho era três vezes maior do que o número de adultos. Muitos voltaram ou tentaram voltar para o 
ensino superior, intensificando a espiral das “qualificações” que passavam, assim, a exceder as exigências para os empregos disponíveis. 
(Standing 2013, p. 123)  

2 De certa forma, pode-se afirmar o contrário - que a sociedade de mercado moderna tem um “excesso de competências”, no sentido de 
que milhões de pessoas têm um conjunto de habilidades que elas não têm oportunidade de exercer ou refinar. Uma pesquisa britânica 
descobriu que quase dois milhões de trabalhadores eram “incompatíveis”, ou seja, tinham habilidades que não correspondiam aos seus 
postos de trabalho. Mas isso é apenas uma pequena parte do problema; um vasto número de pessoas tem qualificações e diplomas que 

REVISÃO METODOLÓGICA VÍNCULOS FLEXÍVEIS, ESPAÇOS CALCULADOS.  

3 A referência indireta à instituição de ensino foi conduzida pelo júri, responsável pela avaliação da presente dissertação. A intenção 
inicial do autor foi manter as referências diretas quando possíveis, por acreditar na preservação da pesquisa, em seu carácter científico 
e na liberdade de expressão individual.  



38 39

não usam e que enferrujam em seus armários mentais. (Standing 2013, p. 187)  

Na dimensão de segurança no trabalho, a precariedade também ataca nos seus modos mais 
ocultos. Não é uma simples coincidência que a depressão e ansiedade tem se configurado 
como principais doenças da sociedade moderna. As horas insociáveis são práticas comuns 
dos ‘criativos’, tão comuns que os famigerados trabalhos noturnos não são vistos como risco 
à saúde e sim como hábito necessário. Embora os trabalhos realizados de madrugada no es-
túdio de design em Belo Horizonte, fossem remunerados, não havia reajuste financeiro pelo 
horário insalubre. O hábito era exposto pelos gestores como um ‘mal necessário’, acompanha-
do de gritos violentos que manifestavam as insatisfações com qualquer deslize na qualidade 
do trabalho. A mercantilização das relações modernas permitiu com que o desejo do cliente 
determine as condições de saúde dos designers no trabalho, disciplinada pela razão mone-
tária acima dos direitos. Essa satisfação acima de qualquer meio, ao usuário ou cliente, tem 
condicionado designers às doenças como depressão e ansiedade.  

Neste contexto é oportuno destacar o relato no processo educacional em design de um pro-
fessor brasileiro que se formou no Art Center College of Design em Pasadena na Califórnia 
— EUA, considerada mundialmente das instituições líderes em design gráfico e design in-
dustrial. Embora a exímia estrutura e capacidade técnica que os alunos dispunham no insti-
tuto, era muito comum perceber formas de precarização inseridas no processo educacional. 
Segundo o relato do professor, os alunos conservavam um caráter quase militar em seus com-
portamentos. As medidas disciplinares eram tão intensas que atingiam o ponto de dormir 
em seus sacos de cama nos corredores da universidade. Obviamente não era algo claramente 
imposto pelo instituto, mas os alunos e alunas viam-se cada vez mais obrigadas a situações 
como estas devido à intensa e angustiante ideologia competitiva que pairava entre as turmas. 
Estudantes buscavam cada vez mais uma posição de destaque sem medir esforços, mesmo a 
custo da saúde física e mental. 

Isso demonstra como a lógica competitiva se reproduz nas instituições de ensino, e como 
as escolas de design carecem em proporcionar uma educação sobre o mercado baseada nos 
direitos trabalhistas. Como observou Laval sobre a depreciação das escolas republicanas no 
avanço da razão Neoliberal: 

“A escola, que tinha como centro de gravidade não só o valor profissional, mas também o valor social, cultural e po-
lítico do saber – valor, aliás, que era interpretado de forma muito diferente, conforme as correntes políticas e ideoló-
gicas –, hoje é orientada, pelas reformas em curso, para os propósitos de competitividade prevalecentes na economia 
globalizada. Devemos avaliar muito bem a ruptura que isso provoca. Na concepção republicana, a escola era o lugar 
onde as tendências dispersivas e anômicas das sociedades ocidentais, cada vez mais marcadas pela especialização 
profissional e pela divergência dos interesses particulares, deveriam ser contrabalançadas. Ela se destinava, acima de 
tudo, à formação do cidadão – mais que à satisfação do usuário, do cliente ou do consumidor.” (Laval 2019, Ebook)

Esta análise metodológica permite-nos atentar sobre os danos do manuseio adialético dos fa-
tos entre mercado e educação, percebendo a realidade econômica precária aliada a uma razão 
que introduz o complexo de inferioridade colonial, o culto a flexibilidade, e o exercício das 
estruturas de gestão em relação aos empregados. Portanto, é necessário avançar sobre esta 
manifestação do manuseio adialético nas estruturas educacionais.    

VÍNCULOS FLEXÍVEIS, ESPAÇOS CALCULADOS.  

ESTRUTURAS EDUCACIONAIS 
AUTORITÁRIAS

Deveríamos reconhecer com frequência que no âmago das instituições educacionais e de nossas 
democracias liberais pulsam formas de vida autoritárias. Erramos constantemente em pensar 
que sairíamos incólumes a uma espécie de retorno ao obscurantismo dos regimes fascistas dos 
anos 30, obviamente não produzidos nos mesmos formatos, mas igualmente intensos em suas 
características autodestrutivas. Não obstante optamos em não confrontar nossos contextos de 
vida ou liberdade, recolhendo-nos silenciosamente em espaços vazios previamente calculados, 
ou conformando-nos em uma espécie de peso mitigado pelo dia-a-dia de trabalho, à sombra 
de uma liberdade reduzida ao lucro e consumo material. 

Por que negamos uma análise profunda sobre formas de vida autoritárias em nosso cotidiano? 
Como formula-se a relutância, ao mitigar o autoritarismo engendrado em nossas sociedades 
liberais, em tratar o fascismo como algo completamente distante do horizonte de nossas de-
mocracias? Por que não reconhecemos que os modos prevalecentes de socialização das nos-
sas democracias liberais, estranhamente, surgem como inerentes às nossas vidas, resguardam 
traços autoritários fundamentais para um retorno ao obscurantismo?    

O autoritarismo não se caracteriza unicamente como um regime governamental, é um modo 
de vida. Não se manifesta unicamente como estrutura fascista de governo, é uma maneira de 
ordenamento do desejo, da personalidade e da linguagem. A estrutura comum das estratégias 
criativas não está incólume às estruturas autoritárias. O que proponho clarificar é o elemento 
fundamental que corrompe a imaginação e a criatividade em seus núcleos principais do De-
sign, como fatores de profunda transformação social, elemento caracterizado como lógica da 
solução de problemas, que aproximam das pulsões das formas de vidas autoritárias e da estru-
turação do pensamento verticalizado. Este aspecto muito comum aos sistemas educacionais do 
design tende a despolitizar e esterilizar a imaginação a um padrão que deve ser repetido: Um 
problema é afirmado. Ele é um obstáculo que impede o progresso particular de um objetivo 
a ser alcançado. Um acúmulo energético produtivo que encontra a causa de sua existência na 
razão de ser solucionado, a partir de demandas que impendem um fluxo do início, meio e fim. 

Nesta lógica, a criatividade afasta-se do princípio de negatividade, da sua propriedade dialética 
de opor a si mesma. Esta condição é sublimada em uma estrutura repetitiva de especificida-
de, dissipando sua energia em modelos de reprodução condicionados a um limite fetichista 
utilitário. No horizonte fetichista, os modelos adquirem formas complexas, sua crítica não 
está apenas limitada à utilidade máxima e específica, abarca também seus moldes de dispên-
dio ditos ‘improdutivos’, como a luxúria dos produtos seletos, a sensualidade sedimentada 
na Indústria Cultural. Este modelo adialético, apropria-se da realidade, é reproduzido por 

“Mas o milagre da integração, o permanente ato de graça dos patrões em acolher quem cede e 
engole a própria relutância, tende ao fascismo.” (Adorno 2002 p.33)
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sua classe intelectual ‘orgânica’ 1, que inserida na razão da produção econômica constitui a 
homogeneidade dos ‘seus’: 

“Todo grupo social, nascendo no terreno originário de uma função essencial no mundo da produção econômica, cria 
para si, ao mesmo tempo, organicamente, uma ou mais camadas de intelectuais que lhe dão homogeneidade e consci-
ência da própria função, não apenas no campo econômico, mas também no social e político: o empresário capitalista 
cria consigo o técnico da indústria, o cientista da economia política, o organizador de uma nova cultura, de um novo 
direito etc. etc. Deve-se observar o fato de que o empresário representa uma elaboração social superior, já caracteri-
zada por uma certa capacidade dirigente e técnica (isto é, intelectual): ele deve possuir uma certa capacidade técnica, 
não somente na esfera restrita de sua atividade e de sua iniciativa, mas também em outras esferas, pelo menos nas 
mais próximas da produção econômica (deve ser um organizador de massa de homens, deve ser um organizador da 
“confiança” dos que investem em sua empresa, dos compradores de sua mercadoria etc.). Se não todos os empresários, 
pelo menos uma elite deles deve possuir a capacidade de organizar a sociedade em geral, em todo o seu complexo 
organismo de serviços, até o organismo estatal, tendo em vista a necessidade de criar as condições mais favoráveis à 
expansão da própria classe; ou, pelo menos, deve possuir a capacidade de escolher os “prepostos” (empregados espe-
cializados) a quem confiar esta atividade organizativa das relações gerais exteriores à empresa.” (Gramsci 1932, Ebook)
 

Esta organização educacional por vias da projeção de problemas é oriunda e amparada nos 
intelectuais “orgânicos” da literatura de gestão, a qual propõe mobilizar novos pensamentos 
em prol do corpo social de administradores, gestores assalariados, setores administrativos de 
grandes empresas, sobretudo assegurar seus proprietários que realocaram-se em posições de 
maior hierarquia e que veem necessário estabelecer um vínculo cognitivo na lógica de suas 
estruturas hierárquicas. Ao estabelecer este vínculo, reestabelece-se a lógica da exploração da 
força de trabalho, que concebe o lucro como objetivo legítimo, mas o eleva a outro patamar, 
caracterizado pela exímia articulação linguística, abstrata, o elemento precípuo que possibi-
lita a sua disseminação no corpo social administrativo, sobre a premissa de que um negócio 
possui um propósito mais amplo que não seja apenas lucrativo e assim o justifica em um novo 
pensamento capitalista. 

A literatura de gestão constituí ideologicamente então um sujeito e seus atributos como indi-
víduo, que opera no corpo social administrativo de acordo com seus elementos formativos. 
Este sujeito pode ser identificado como o gestor, sua tarefa é responder às aspirações do cor-
po social onde exerce seu domínio, através de visões significativas, ricas e inspiradoras que 
devem oferecer sentido amplo à estrutura hierárquica e as razões de sua existência. O líder é 
testado pelo grupo. É a pessoa qual se reconhecem de maneira consciente ou inconsciente, é 
a pessoa que permite que o grupo administrado tenha uma falsa sensação em participar das 
decisões, ‘seu papel não é motivar, mas mobilizar’ (Boltanski e Chiapello 2005) 2.

Mas de onde será proveniente a identificação do subordinado ao líder, próprias aos moldes 
capitalistas? O que torna possível esta amalgama social que expõe os traços da alienação e 
colonização? Segundo as forças heterogêneas de Bataille, o quadro psicanalítico da análise 
social oferece-nos uma decodificação da identificação do subordinado ao líder. O líder capi-
talista antes de mais é aquele que mobiliza a desidentificação. Mobiliza o descontentamento 
dos sujeitos com a homogeneidade social, no seu carácter incômodo e inoportuno, no fardo 
das normas produzidas pela homogeneidade social. No entanto, mobiliza outros sujeitos em 
seu favor, ao passo que o fluxo afetivo que o líder produz, embora heterogêneo, dirige-se a um 
caráter de unidade que é incorporado em sua figura monárquica, a um peditório superinten-
dente de forças que só se tornam possíveis através dele. Oriunda desta mobilização, encontra-se 
a propriedade autoritária, pois o sujeito ao se considerar representado pelo o outro, exclui-se 
de uma atuação direta dos seus direitos, abandona o conjunto democrático face-à-face. 

O traço heterogêneo do líder autoritário é concatenado à experiência de dominação, sendo 
que a principal força que mobiliza o fluxo de seus afetos se dá principalmente por identificar 
o outro extremo ou topologia heterogênea como algo a ser combatido — no caso das socie-
dades capitalistas, as topologias heterogêneas do dispêndio, de carácter improdutivo, incal-
culável e amórfico. 

As topologias heterogêneas do dispêndio são cada vez mais complexas por encontrarem-se 
em um limite de representatividade, ao passo que para tornarem-se representáveis assumem 
forma e distanciam-se de um horizonte do desconhecido, de um horizonte amórfico. É im-
portante perceber que a mobilização do fluxo dos afetos do líder e os sujeitos subordinados 
também passa pela ordem do desejo, mas condicionado à ordem capitalista, uma vez que es-
tes sujeitos ao se identificarem no líder, revelam também seus traços autoritários, seus desejos 
de controle e dominação. Podemos então dizer que a mobilização do fluxo desses afetos só se 
torna possível, pois no âmago da constituição de nossos desejos há um horizonte autoritário, 
o qual nos aproxima da identificação com o líder. Mas o desejo não deve ser classificado como 
uma estrutura eminente, superior e subjetiva aos sujeitos, o desejo não é uma particularida-
de ou propriedade dos indivíduos, é um modo de estruturação da vida social, como indicam 
Deleuze e Guattari: 

“ Na verdade, a produção social é simplesmente a produção desejante em determinadas condições... Existe apenas o 
desejo e o social, e nada mais, mesmo as forças mais repressivas e mortíferas da reprodução social são produzidas pelo 
desejo, na organização que dele deriva em determinadas condições que havemos de analisar. É por isso que o problema 
fundamental da filosofia política é ainda aquele que Spinoza soube formular (e que Reich redescobriu): «Porque é que 
os homens combatem pela sua servidão como se se tratasse da sua salvação?» Como é possível que se chegue a gritar: 
mais impostos! menos pão! ” (Deleuze e Guattari, 1972, p. 33). 

Assim é possível relacionar a estruturação da vida social que Deleuze e Guattari evidenciam, 
a uma organização homogênea social, ao passo que a estrutura de valores sociais que consti-
tuem a sociedade homogênea está correlacionada à formulação do desejo, do que desejamos e o 
social. Por tanto, a estrutura psíquica dos sujeitos revela os traços do desejo, de suas feridas ou 
repressões de acordo com os valores que foram postos na estrutura social homogênea. Afinal 
todo processo de socialização das nossas organizações sociais envolve traços de alienação, é 
um processo onde o reconhecimento do outro implica uma transformação interior, uma de-

1 ‘Pode-se observar que os intelectuais “orgânicos” que cada nova classe cria consigo e elabora em seu desenvolvimento progressivo 
são, na maioria dos casos, “especializações” de aspectos parciais da atividade primitiva do tipo social novo que a nova classe deu à luz.’ 
(Gramsci 1932, Ebook)

2 The leader’s role is no longer to motivate, but to mobilize. According to Omar Aktouf, to rely on motivation is to continue to accept the 
idea that employees and workers are “objects” which can be shaped at will, incapable of discovering inspiration in themselves. Motiva-
tion is an infantilizing concept that no longer has any purchase on highly educated people. If they are mobilized, employees mobilize 
themselves (Boltanski e Chiapello 2005, p. 80).

2 O papel do líder não é mais motivar, mas mobilizar. Segundo Omar Aktouf, confiar na motivação é continuar aceitando a ideia de 
que funcionários e trabalhadores são “objetos” que podem ser modelados à vontade, incapazes de descobrir inspiração em si mesmos. 
Motivação é um conceito infantil que não tem mais importância para pessoas altamente educadas. Se são mobilizados, os funcionários 
mobilizam-se por si próprios. (Boltanski e Chiapello 2005, p. 80 Tradução Livre).
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sapropriação de si mesmo, este reconhecimento significa aqui perceber e considerar de facto 
a existência do próximo, não de simplesmente percebê-lo em um ambiente isolado, mas reco-
nhecê-lo ocupando em uma parte ativa da sociedade, que assim, ao percebê-lo, modifica-se 
efetivamente e internamente por outras existências. Os traços de alienação aqui, referem-se 
aos quais encontramos em nossas instituições sociais, no trabalho, na família. 

O quadro psicanalítico da análise social explicita o território onde repousa a organização edu-
cacional por vias da resolução de problemas. Um dogma que as sociedades neoliberais atribuem 
tanta certeza que se aproxima de um horizonte metafísico. Referimos aqui aos atributos que 
foram modelados pela literatura de gestão e seus autores, se reproduzindo no design sobre a 
organização de projetos e problemas. Esta estrutura oferece cada vez mais um cenário onde 
os sujeitos encontram-se fragmentados, especializados, cenário ideal que replica de maneira 
arraigada os valores gerais de homogeneidade do Capitalismo. Este cenário especializado tor-
na ilícitas as visões amplas e questionadoras. Em prática, cria-se um núcleo estrutural clássico 
no propósito educacional no design:   

• O problema é criado; a criação da demanda. 

• O problema é explicado e detalhado através de exemplos e referências a outros padrões. Ex: 
Análise histórica de estilos, briefing, análise de soluções existentes. 

• Análise do contexto; a quem se destina a solução, a qualidade da forma e função da solução 
e o lucro material. 

• Uma solução é encontrada com base nas análises anteriores. Uma solução é uma instrução 
concreta ou um pequeno conjunto de instruções que resolverá o problema. Como os proble-
mas, as soluções também são reais; ao aplicar a solução, o problema será resolvido. Isso exige 
que se efetue a solução; na maioria dos casos, uma leitura ou estudo não será suficiente para 
concluir a solução.

Este é o núcleo central que perpassa a maioria das teorias para a formação prática e exercício 
da criatividade no âmbito do design. As articulações em torno desse método já foram tão dis-
seminadas que assumem diferentes níveis de complexidade em suas elaborações:

“A habilidade mais importante que um designer pode trazer para seu trabalho é a habilidade de reconhecer, isolar, 
definir e resolver problemas. Minha opinião é que os projetos devem ser sensíveis aos problemas existentes. Frequen-
temente, o designer vai “descobrir” a existência de um problema que ninguém havia reconhecido, defini-lo e, em se-
guida, tentar uma solução. O número de problemas, bem como sua complexidade, aumentou a tal ponto que novas e 
melhores soluções são necessárias.” (Papanek 1984, p.151 Tradução Livre)

“The most important ability that a designer can bring to his work is the ability to recognize, isolate, define, and solve 
problems. My own view is that designs must be sensitive to what problems exist. Frequently the designer will “discover” 
the existence of a problem that no one had recognized, define it, and then attempt a solution. The number of problems, 
as well as their complexity, have increased to such an extent that new and better solutions are needed.” (Idem, p.151)

Papanek define a etapa de criação do problema como o reconhecimento de oportunidades 
existentes, a posteriori feita por designers e destacada pelo autor como uma das suas ‘habili-
dades mais importantes’. De maneira mais óbvia, as etapas de ‘isolar, definir e resolver pro-
blemas’ associam-se às etapas subsequentes do núcleo estrutural clássico. 

Em outra crítica, respectiva ao séc. XXI, a articulação entre a estruturação nuclear e ‘habili-
dade’ evolui para um princípio de transferência de trabalho:

“O design thinking dá o próximo passo, que é colocar essas ferramentas à disposição de pessoas que podem nunca ter 
pensado em si mesmas como designers e aplicá-las a uma gama muito maior de problemas. O pensamento de design 
aproveita as capacidades que todos nós temos, mas que são negligenciadas por práticas de resolução de problemas mais 
convencionais.” (Brown 2009, p.8 Tradução Livre)

“Design thinking takes the next step, which is to put these tools into the hands of people who may have never thought 
of themselves as designers and apply them to a vastly greater range of problems. Design thinking taps into capacities 
we all have but that are overlooked by more conventional problem-solving practices.” (Idem, p.18) 

Brown critica a estrutura de resolução de problemas convencionais, atribuindo aos designers 
a capacidade de reconstituir suas habilidades fundamentais por transferir as ferramentas para 
outras pessoas. Esta articulação é fundamental para disseminar a razão do ‘Espírito Criativo’ 
em outros âmbitos laborais. Não se trata apenas de oferecer a outras pessoas as ferramentas 
que foram utilizadas por designers em um gesto altruísta, ou de simplesmente dizer que a 
vocação do design é inerente aos sujeitos, mas adaptá-las em uma nova ordem que outros su-
jeitos sejam capazes de reproduzir, que por fim passam a absorver não só a ideologia do ‘ser 
criativo’, como também o trabalho que antes era exercido por designers.        

Sucessivamente este núcleo é cada vez mais intricado na abstração intelectual, guiada por 
uma lógica comercial. Ainda que interpele questões da análise contextual, o faz de cima para 
baixo com certo formalismo tecnocrático, que geralmente aparece em formato de manifesto, 
ou longas listas, esvaziando o espaço do pensamento dialético e da crítica política em rela-
ção ao design, cristalizando a estrutura dogmática. São muitos os designers que adotam es-
tas fórmulas, alguns foram reunidos pela revista ICON (2007) e estão anexados na íntegra a 
esta dissertação, como: Peter Saville, Bruce Mau, Stefan Sagmeister, Hussein Chalayan, John 
Maeda, Greg Lynn, Jasper Morrison, Dieter Rams. Porém, em compromisso por uma análise 
detalhada, concentramos nos ‘dez princípios para um bom design’ por Dieter Rams: 

“1. O bom design é inovador; design sempre emerge conectado à tecnologia inovadora, como o design pode ser con-
siderado bom se a tecnologia não está à altura?

2. O bom design torna o produto útil; o bom design otimiza a utilidade e ignora qualquer coisa sem propósito, o que 
o atrapalhe. 

3. Bom design é estético; objetos do dia-a-dia constituem o seu ambiente pessoal e sua sensação de bem-estar. Apenas 
aquilo que é bem-feito pode ser belo.

4. O bom design torna um produto compreensível; facilita o entendimento da estrutura do produto; além disso pode 
fazer o produto ‘falar’, na melhor das hipóteses, explica-se melhor.

5. Bom design é discreto; produtos com propósito são como ferramentas; seu design deve ser neutro e deixar espaço 
para o usuário se expressar.

ESTRUTURAS EDUCACIONAIS AUTORITÁRIASESTRUTURAS EDUCACIONAIS AUTORITÁRIAS



44 45

6. Bom design é honesto; ser honesto significa não tentar parecer mais inovador, poderoso ou valioso do que realmente é. 

7. Bom design é duradouro; ao contrário do modismo, o bom design permanece por muitos anos, mesmo na nossa 
sociedade do descarte.

8. O bom design é aperfeiçoado aos mínimos detalhes; nada deve ser arbitrário ou deixado de lado; minuciosidade e 
precisão são expressões de respeito pelo usuário.

9. Bom design é ecologicamente correto; design contribui significativamente com a preservação do meio-ambiente. 
Ele preserva recursos, minimiza poluição física e visual.

10. Bom design é o mínimo possível, de volta à simplicidade, de volta à pureza; menos, mas melhor.”

(Hustwit, 2018)

Este manifesto foi documentado e extraído do último filme de Gary Hustwit, qual retrata a 
trajetória de Dieter Rams. Rams, é designer industrial alemão e embora tenha formação em 
arquitetura é reconhecido pela sua trajetória como designer na empresa Braun, de 1961 a 
1995. Seus princípios educacionais são fundamentados nas teorias modernistas, onde existe 
uma grande aproximação da forma à função dos objetos. Os mesmos princípios ficam evi-
dentes em Helvetica (2007) com Wim Crouwel e Massimo Vignelli, e em Objectified (2009) 
novamente com Rams, também documentários do diretor norte-americano Hustwit, que 
expõem a produção de designers nos Estados Unidos e Europa. É importante contextualizar 
que ‘Dieter Rams começou no Design nos anos 50, depois da guerra, depois de muito confli-
to, foi um tempo de muita precariedade e de muita mudança, de pessoas querendo mudança, 
de mudanças acontecendo tecnologicamente’ — como destaca Sophie Lovell (Hustwit, 2018), 
e como o próprio Rams destaca: 

“eu sou um filho da guerra, eu tinha 13 anos quando os bombardeios pararam, morava com meus avós em Wiesbaden, 
meus pais estavam se separando, então fiquei muito feliz quando no começo de Março a guerra terminou em Wies-
baden porque os americanos entraram na cidade ” (Idem). 

Além disso, orientava seus ideais de produção no design em ideias progressistas, embora não 
relaciona-se explicitamente que design também é política, não o deixa de fazer em certos mo-
mentos, quando responde à questão de nunca se ter interessado pela indústria automobilística, 
‘pessoalmente não estou muito impressionado com essa tecnologia, temos de repensar todo 
o sistema de transporte, não só pela questão da energia, mas pensando no tipo de transporte 
de que precisamos’ (Idem).   
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RETÓRICA TECNOLÓGICA

Partindo do primeiro tópico de seu manifesto, é explícito a redução autoritária sobre o que é 
considerado um bom design. O carácter tecnocrático apresenta-se já em uma necessidade de 
refundar e separar o que é considerado bom. Ao analisar os contextos será possível clarificar 
que as qualidades do julgamento do que é bom por sua vez é também contraditória ao que 
vivenciamos em prática:

1. O bom design é inovador; design sempre emerge conectado à tecnologia inovadora, como 
o design pode ser considerado bom se a tecnologia não está à altura?

A inovação, apesar de ser um elemento principal da estrutura de consumo neoliberal apre-
senta-se aqui como um conceito vago. O Design atrelado à tecnologia não é suficientemente 
bom se analisarmos melhor o contexto em que está inserido. Podemos exemplificar através do 
grande debate que existe na adoção de novas tecnologias de renovação energética, e perceber 
que a tecnologia em uma organização social neoliberal também se torna um instrumento de 
exercício de poder. Portanto o que é considerado bom é relativizado em uma perspectiva que 
beneficia apenas uma fração da esfera do sistema de classes. Steve Oldham, CEO da Carbon 
Engineering apresenta, no documentário 1 realizado pela CNBC, uma ‘alternativa’ para con-
trolar o nível de emissões de CO2 na atmosfera terrestre, uma máquina que cumpre o papel de 
40 mil árvores com a possibilidade de ocupar menos espaço terrestre, e retirar o CO2 encon-
trado na atmosfera. Parte da retenção é transformada outra vez em combustível reutilizável, 
outra parte é armazenada no solo ou em plantações. A questão aqui se amplia, ao analisarmos 
o contexto em que a Carbon Engineering se encontra para a implementação do seu negócio 
no mercado. A empresa é suportada pelo bilionário Bill Gates e parte das gigantes compa-
nhias de combustível como Chevron, BHP e OXY, o que denota por outro lado o interesse 
em perpetuar a cadeia produtiva do combustível fóssil e não a real intenção de eliminar por 
completo os danos ao meio ambiente. É o que a apontam Dan Kammen professor de Energia 
da universidade Berkeley e Mark Jacobson professor de Engenharia civil e Ambiental.        

Em um mercado global a empresa também encontra forte oposição por parte de outras com-
panhias do combustível fóssil, o que deixa ainda mais complexo o processo de implementa-
ção de uma tecnologia de ‘redução de danos’, além das disputas imperialistas que se manifes-
tam em países subdesenvolvidos detentores do petróleo bruto. Podemos então perceber que 
a tecnologia de renovação energética não pode ser simplesmente tratada com classificações 
reducionistas. O que era simplesmente denominado como ‘bom’ adquire aqui um atributo de 
dualidade que está a ser disputado, não menos complexo, também revela um grande conflito 
vetorial de poderes, ao passo que a mudança desregulada provocaria grandes impactos, ou 
seja, não há um cenário gradual de distribuição de poderes onde seria possível evitar grandes 
traumas no tecido social. 

1 CNBC, Bill Gates-Backed Carbon Capture Plant Does The Work Of 40 Million Trees. 22 Junho 2019. https://www.youtube.com/
watch?v=XHX9pmQ6m_s&frags=pl%2Cwn
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INOVAÇÃO E COLONIALISMO ALGORITMOS COLONIAIS 

Trazendo a análise para o cenário vivenciado em estúdios e agências, designers percebem a di-
ficuldade de propor inovação não só em relação aos seus clientes, mas à estrutura hierárquica 
em seus ambientes de trabalho. Trabalhar com ideias que ainda não foram materializadas é, 
para sociedade Capitalista, gerar riscos econômicos, pela lógica do lucro os investidores pro-
curam o lugar mais lucrativo para o dinheiro, e isso não significa necessariamente zelar por 
um estado de bem-estar social. 

O ambiente de trabalho na sociedade Capitalista é um ambiente competitivo onde a criativida-
de também se torna um instrumento de disputa de poder, o processo criativo envolve grande 
parte a habilidade de intuir, sendo que uma parte significativa desta habilidade é constituída 
na etapa educacional dos sujeitos, portanto temos de considerar que os valores homogêneos 
que constituem a história e a academia do Design são ditados majoritariamente por designers 
homens, essencialmente por norte americanos e europeus. Isto evidencia por outro ângulo e 
sucessivamente que o que é considerado bom, em outras palavras, o que na cadeia de valores 
homogêneos relaciona-se com o puro, de grande apreciação, é formulado majoritariamente 
por uma classe. 

O formato educacional pautado na simples apresentação de portfólios, em sua maioria de 
homens brancos, reforça a estrutura dogmática de princípios unilaterais, ao passo que aulas 
formatadas nessa estrutura exclui a diversidade e alimenta princípios do colonialismo. O su-
jeito constituído nos moldes dos valores homogêneos precisa ser confrontado com a ruptura 
colonial, pois esta constituição elimina de seus horizontes os caminhos, mesmo que gradu-
ais, a uma realidade descolonizada. A primeira estratégia destes sujeitos é eliminar as ideias 
que rompem com o padrão de conformidade, é comum que em uma discussão se estabeleça 
uma lógica do melhor argumento, o que revela o traço de um iluminismo pueril, visto que a 
sociedade organizada por classes não funciona como uma lógica gramatical, o conflito que 
há entre o(a) designer e seu chefe já parte de uma estrutura extremamente desigual, onde 
o(a) designer encontra-se em uma realidade que seu salário é disciplinado pela ausência de 
empregos e oportunidades, pondo em risco sua sobrevivência. A estrutura hierárquica tor-
na-se tão complexa que se desencadeia em estruturas primitivas de repressão, como o sexis-
mo, misoginia em relação às mulheres, LGBTs, e o racismo aos indígenas, asiáticos, latinos 
e negros quais a História revela o traço sombrio do colonialismo. Na sociedade capitalista o 
mecanismo econômico se aplica no caso de Portugal entre 2017 e 2018, 14,4% 1 de uma defa-
sagem salarial das mulheres para os homens, enquanto no Brasil o racismo revela uma dife-
rença de 31% 2 entre negros e brancos. Portanto, não se trata apenas de uma capacidade em 
propor soluções inovadoras que acompanham o desenvolvimento tecnológico. As inovações 
são condicionadas a uma estrutura de dominação que configuram grandes impactos nos re-
sultados finais do design.      

1 Esquerda.net. ‘Mulheres recebem em média menos 14,4% de salário do que os homens’.
Março de 2020 https://www.esquerda.net/artigo/mulheres-recebem-em-media-menos-144-de-salario-do-que-os-homens/66248 

2  Folha de São Paulo. ‘Racismo gera diferença salarial de 31% entre negros e brancos, diz pesquisa’ 6 de Janeiro de 2020. 
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/01/racismo-gera-diferenca-salarial-de-31-entre-negros-e-brancos-diz-pesquisa.shtml

Persiste-se em uma tendência de perceber a tecnologia relacionada a uma neutralidade polí-
tica e emocional, devido a sua opacidade e sua complexidade, que aparta o sistema imperia-
lista em uma infraestrutura invisível. Esta tecnologia, ou pensamento computacional, é agora 
constituído em mecanismos abstratos, embora dependam de estruturas físicas em grandes 
túneis de fibra óptica, grandes galpões, amontoados por trás de conglomerados de nuvens 
de informação, dados, servidores, que são incapazes de eliminar a estrutura imperialista. O 
pensamento computacional é formulado com base em nossas estruturas sociais, as máqui-
nas calculam dados que são extraídos dos nossos contextos e apenas os replicam em escalas 
massivas, complexas, que ainda não eliminaram de seu horizonte o fundamentalismo colo-
nial, o preconceito racial, a exploração humana, isto sinaliza que atingimos uma nova era de 
um futuro sombrio, na qual a complexidade da linguagem codificada escapa à compreensão 
da maioria das pessoas em uma jornada virtual. Esse deslocamento do sistema imperialista 
a uma infraestrutura tecnológica invisível, inaugura no tecido social da sociedade neoliberal 
uma nova ‘classe vetorialista’ 1 (Wark, 2019), constituída por tecnologistas, setores adminis-
trativos, conglomerados tecnológicos que se converteram em bilionários. A classe vetorialista 
não necessita deter os meios de produção para configurar-se como classe dominante, a infor-
mação torna-se mercadoria, significa dizer que ao depositar nossas informações em dispo-
sitivos, websites, redes-sociais, aplicações, redes de pesquisa, estamos oferecendo dados que 
serão codificados e usados em métodos para a exploração humana. 

Wark traz à tona a apropriação da estrutura pan-óptica Benthaniana aos chamados setores 
‘Gigantes da tecnologia’, onde o setor tecnológico passa a operar por uma ordem de vigilância 
e recolha de dados. A ideologia capitalista tradicional que é constituída em três dimensões 
fundamentais, ‘Propriedade, Autoridade e Abstração Intelectual’, como identificado por Paul 
Wright (Wark 2019, p. 88) e que se manifestam nos aparatos estatais, passa a operar em um 
nível de vigilância em escala global. Este significativo acréscimo ao aparato de vigilância no 
século XXI é observado por Wark como o poder da ‘informação assimétrica’ 2. 

1 But while the actual products have some connection to locality, such localism relies on an information infrastructure or vector stack 
owned and controlled by the vectoralist class: Google, Amazon, Paypal, and so forth all get their cut. Their power may take the form of 
a vectoral infrastructure that enables them to extract information asymmetries from both capital and from subordinate classes and to 
accumulate asymmetric information about all of these activities now subordinated to the vector. (Wark 2019, p. 95.)

1 Mas, embora os verdadeiros produtos tenham alguma conexão com a localidade, esse localismo depende de uma infraestrutura de 
informações ou uma concentração de vetores pertencente e controlada pela classe vetorialista: Google, Amazon, Paypal, etc. Seu poder 
pode assumir a forma de uma infraestrutura vetorial que permite extrair assimetrias de informação do capital e de classes subordinadas 
e acumular informações assimétricas sobre todas essas atividades agora subordinadas ao vetor. (Idem, p. 95. Tradução Livre)

2  One where you are nothing but a user, and everything you do within hearing range of Echo, or every movement you make with your 
cellphone, or everything you do on your laptop, or everything recorded of you or about you as you go about your daily life, is captured 
by a vector and fed into computation to figure out how better to use you for the greater glory of Amazon, Google, Apple or some other 
company, owned and controlled by a new kind of ruling class, the vectoralist class. To the vector the spoils. (Wark, 2019, 13)

2 Aquele em que você não passa de um usuário e tudo o que faz dentro de um limite auditivo que ecoa, ou todo movimento que você 
faz com seu telemóvel, ou tudo que você faz no seu laptop, ou tudo que é gravado sobre você ou sobre você à medida que avança em seu 
cotidiano, é capturado por um vetor e introduzido na computação para descobrir como melhor usá-lo em benefício da Amazon, Goo-
gle, Apple ou alguma outra empresa, detida e controlada por um novo tipo de classe dominante, a classe vetorialista . Para o vetor os 
espólios. (Wark, 2019, 13 Tradução Livre)
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Como exemplo sobre o engano da neutralidade tecnológica, podemos apontar o COMPAS, um 
software utilizado no sistema criminal de algumas federações norte-americanas. COMPAS, 
um acrônimo para Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions, 
calcula em seu algoritmo o potencial de reincidência criminal, em pessoas com passagem pelo 
sistema judicial, ou com potencialidade de desobediência ao sistema judicial. Em um artigo 3 

publicado pela ProPublica, foi demonstrado que o COMPAS ao considerar o cálculo de alto 
risco e baixo risco de reincidência criminal revelou o mesmo traço de preconceito racial in-
ternalizado na sociedade. O artigo ao analisar diversos casos entre pessoas de diferentes cores 
de pele, demostrou que o software avalia majoritariamente as pessoas de pele negra com alto 
risco de reincidência, em comparação às pessoas de pele branca, o que significa que o algorit-
mo baseia-se nos dados que o sistema judicial já têm feito durante décadas, apenas replicando 
um sistema de segregação racial secular, isso demonstra que se não houver uma formação e 
reestruturação crítica de quem projeta certos sistemas estamos perpetuando um engano sis-
têmico de injustiça e avaliação rasa sobre a neutralidade tecnológica. 

A construção da precariedade da classe trabalhadora nos dias atuais está intimamente ligada 
a como o modelo Capitalista apropriou-se da tecnologia, os novos serviços de entrega e trans-
portes por aplicações como iFood, Glovo, Uber, Uber Eats, Rappi, oferecem condições mise-
ráveis de trabalho a despeito de um discurso inovador, prático, que condiciona seus serviços 
por uma retórica de emancipação através do consumo, por vias de um discurso enganoso de 
anti-sistema, contra as tradicionais forças econômicas pré-estabelecidas. A começar pelas jor-
nadas de trabalho exacerbadas, que comumente extrapolam as 48 horas, a condição insalubre 
que não assegura a classe trabalhadora de eventuais riscos do trabalho, não oferecendo pla-
nos de saúde, subsídio alimentação, salários miseráveis, driblando as legislações trabalhistas. 

O discurso falacioso do empreendedorismo libertário é utilizado por essas empresas, que 
deslocam a força de trabalho que antes possuíam algum vínculo assegurado pelo estado, res-
taurantes privados ou pelas cooperativas de transporte, as quais asseguravam minimante um 
limite salarial. Com a deterioração dos salários e direitos da classe trabalhadora estas empre-
sas conseguem oferecer uma diferença de valores absurda em relação aos serviços que antes 
vigoravam, atraindo assim os usuários de seus serviços nas aplicações de telemóvel. Como 
exemplo uma matéria 4 publicada pelo The Intercept Brasil, narra a trajetória de Paulo Lima, 
um entregador que tem buscado organizar a classe em prol de condições humanas de trabalho. 
Paulo descreve que além de todas as condições miseráveis, as quais se assemelham à escravi-
dão, onde o horizonte salarial não atinge 200 reais por semana, — valor muito abaixo do sa-
lário mínimo previsto na constituição brasileira — que a reivindicação pela categoria tem sido 
a garantia mínima de subsídio alimentação, as quais as empresas não oferecem. Paulo ainda 
realiza uma denúncia grave de coação feita pelas empresas, que rastreiam os trabalhadores 
que estão a se mobilizar através do direito básico democrático de greve, bloqueando-os das 

entregas, reduzindo assim consequentemente o número de entregas e trabalho dos grevistas. 
Isso revela o traço autoritário e sombrio da classe vetorialista, qual detêm as informações dos 
usuários trabalhadores buscando subjugá-los pela tecnologia às condições miseráveis de traba-
lho e oportunidades. Esta tendência da apropriação tecnológica que constitui a classe vetoria-
lista não se limita às empresas de serviços de entrega e transporte, os grandes conglomerados 
tecnológicos como Facebook, Amazon, Airbnb desfrutam da retórica de emancipação anti 
sistêmica, — ex: Airbnb em combate à ganância do sector hoteleiro, Amazon em combate ao 
cartel das livrarias — além da retórica de mobilidade social que seria proporcionada às classes 
exploradas — ex: Airbnb proporciona aos seus usuários uma renda adicional, desconsiderando 
os problemas de Gentrificação gerados pelo o aumento das rendas. Um exemplo claro do fal-
so engajamento da empresa Facebook à respeito das legislações trabalhistas está evidente em 
um testemunho 5 realizado pelo CEO Mark Zuckerberg no congresso norte-americano, onde 
a deputada Ketie Porter questionou-o sobre as condições de trabalho de funcionários tercei-
rizados em subcontratos responsáveis por moderação de conteúdo, os 15 mil subcontratados 
enfrentam condições precárias ao assistir durante horas, assassinatos, suicídios, vídeos com 
violência explícita, recebendo apenas 30 mil dólares por ano sem acesso a planos de saúde 
mental quando dispensados da empresa, mesmo quando sofrem de transtorno pós-traumá-
tico causado pela exposição constante à conteúdos de violência explícita.                  

O fenômeno de precarização dos entregadores, vulgarmente chamado de ‘uberização’, apa-
rece em formas concretas na área dos setores de serviços criativos, como é o caso da empresa 
israelita Fiverr. Uma plataforma online que atua em mais 160 países lucrando com o trabalho 
desregulado de freelancers. Através de um discurso falacioso, Micha Kaufman (CEO) descreve 
o serviço da empresa comparado à gigante Amazon, afirmando que a ‘Fiverr não contrata seus 
freelancers, apenas conecta-os aos seus empregadores’ 6 , algo contraditório pois a empresa 
lucra em mais de 26% sob cada transação mediado pelo site. Entre os serviços criativos mais 
populares estão em destaque, design gráfico, vídeo, animação e engenharia de som, entretan-
to a empresa tem estendido para outras áreas, como setores de gestão, estratégia, engenharia 
computacional, programação, consultoria em geral. O fator intrigante são os valores irrisórios 
praticados em descontrole por competitividade, é possível comprar sistemas de identidade vi-
sual completos por menos de cinco dólares americanos. Naturalmente o que se espera é um 
comprometimento da qualidade do trabalho, porém é possível encontrar serviços em níveis 
profissionais executados em prazos extremamente curtos. Em 2020 a empresa reportou 107 
milhões em receita para o ano fiscal de 2019, enquanto atrai olhares de grandes investidores 
tem recebido modestas críticas sobre a violação dos direitos básicos de trabalho e benefícios 
dos trabalhadores. Embora Kaufman tergiverse com o mesmo mantra das aplicações de en-
trega, ‘apenas conectamos os empregados aos seus empregadores’, ‘seja um empreendedor’, a 
Fiverr tem acirrado a competitividade e a precariedade dos trabalhadores do setor criativo sem 
oferecer condições essenciais de proteção aos trabalhadores. O sistema radicaliza a relação do 
trabalhador e empregador em um piso salarial irrisório, favorecendo os compradores. Mesmo 
que a Amazon revele certo incômodo com o impacto que a Fiverr poderá causar futuramente 
em seus negócios, através de processos movidos contra avaliações de serviço falsas, há pouca 
ação governamental ou por parte dos estados em relação a precarização ou impacto que está 
a ser causado na classe trabalhadora.               
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3 ProPublica. ‘Machine Bias, There’s software used across the country to predict future criminals. And it’s biased against blacks.’ Julia 
Angwin, Jeff Larson, Surya Mattu e Lauren Kirchner 23 de Maio de 2016. https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assess-
ments-in-criminal-sentencing   

4 The Intercept Brasil. ‘Conheça Paulo Lima, o entregador de aplicativo antifascista que organiza a categoria’. Gustavo Basso, Luiza Dra-
ble, 7 de Junho de 2020. https://theintercept.com/2020/06/10/entregadores-antifascistas/

5 Canal YouTube Rep. Katie Porter. ‘Rep. Porter questions Facebook CEO Mark Zuckerberg at House hearing’. 24 de Outubro de 2019. 
Acesso em 12 de Junho de 2020. https://www.youtube.com/watch?v=4ciuK_-4_gE&frags=pl%2Cwn

6 Canal YouTube CNBC. ‘Fiverr CEO Micha Kaufman on the company’s strong IPO’. 13 de junho 2019. https://www.youtube.com/wa-
tch?v=EJ2ludlGPT4  
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O que torna a situação peculiar é que designers, além de fazerem parte dessa estrutura explo-
ratória, estão sempre a apropriar-se de discursos morais em seus trabalhos, sempre quando 
lhes convém podê-lo-ão introduzir conceitos grandiosos, inventivos, prodigiosos, o que re-
vela o traço citado anteriormente da caracterização de espiões sociais modernos, no sentido 
de comportarem-se como conspiradores sociais na reconstrução do sujeito capitalista, conce-
dendo-lhes também um status social do empreendedor/herói moderno, bem-sucedido, rom-
pendo com a figura clássica do burguês anterior, representado de fato, gravata e maleta. Estes 
novos ‘heróis’ e também ‘heroínas’ capitalistas, apropriam-se das atividades em si, atribuem 
as tarefas realizadas por grandes equipas a si ou aos seus empreendimentos/branding, sem 
necessariamente de facto terem-nas realizado com as próprias mãos, mas a questão aqui é que 
este espaço social destina-se a poucos, que majoritariamente assemelham-se ao tradicional 
homem branco ocupando o espaço da homogeneidade da sociedade capitalista. 

A ideologia capitalista em sua existência, necessita implantar métodos de submissão na socie-
dade, entre elas, maneiras violentamente primitivas de exploração, como sexismo, racismo, 
homofobia, xenofobia, persistes em nossa história. Portanto, a organização de classes não se 
limita à abstração monetária. A estrutura colonial intrínseca ao sistema capitalista pode ser 
capaz de converter colonizados em colonizadores, embora não se trate aqui de nivelar os ne-
gros que subjugaram negros, como a figura colonial do capitão do mato 7, ou mulheres que 
exploraram mulheres, ao mesmo espaço histórico do colonizador branco. Trata-se de apontar 
que a luta antirracista e feminista terá de confrontar em alguma instância a organização ca-
pitalista, pois é na noção de propriedades como excedente de trabalho que reside o princípio 
histórico da colonização, que se perpetua. 

Poderíamos traçar um avanço social de emancipação humana, se rompêssemos com tais es-
truturas coloniais através de uma consciência política aliada à ação, — a estrutura democrá-
tica aqui é necessária, embora seja questionável se de facto existe — estruturas que demarcam 
hierarquias próprias às sociedades capitalistas, por isso a necessidade de uma constante bata-
lha de políticas públicas, que buscam minimizar o pensamento competitivo, restabelecer um 
cenário justo para colonizados, tendo em vista a violência histórica cultural e física, que não 
se contente simplesmente em reformas dentro do sistema de capital e trabalho, mas que bus-
que novas organizações sociais que tenham como horizonte a eliminação da alienação social.

7 No Brasil, o capitão do mato foi o serviçal de uma fazenda ou feitoria encarregado da captura de escravos fugitivos. Na sociedade bra-
sileira gozavam de pouquíssimo prestígio social e eram suspeitos de sequestrar escravos apanhados ao acaso, esperando vê-los decla-
rados em fuga, para devolvê-los aos donos mediante o pagamento de recompensa. Wikipedia. Acesso em 11 de Junho de 2020. https://
pt.wikipedia.org/wiki/Capitão_do_mato               
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A RUPTURA DO DESIGNER COMO 
INDIVÍDUO PELO PRINCÍPIO DE UTILIDADE  

2. O bom design torna o produto útil; o bom design otimiza a utilidade e ignora qualquer 
coisa sem propósito, o que o atrapalhe. 

A utilidade aqui apresenta-se incorporada à homogeneidade apresentada por Bataille. O que 
atinge o horizonte da existência na sociedade capitalista só pode ser atribuído de valor quan-
do é útil, do que é constituído dentro de uma estrutura de valores de carácter econômico, o 
qual responde às necessidades comensuráveis da quantificação reduzida à relação da função. 

Como destacado anteriormente, os sujeitos das classes espoliadas, e que se identificam ou são 
identificados dentro da cadeia de valores homogênea Capitalista, paradoxalmente não gozam 
da função plena de suas atividades laborais, dos meios de produção, e do que é produzido por 
si. No sistema Capitalista o produtor difere do possuidor que se apropria dos meios de produ-
ção, consequentemente da função, são então os possuidores, ou classe burguesa, os verdadei-
ros fundadores da estrutura de valores homogêneas da utilidade que está posta. A burguesia 
se beneficia exclusivamente do lucro, apropriando-se da estrutura de valores na construção 
dos aparatos sociais, econômicos, teóricos, de maneira que associa de forma fundamentalis-
ta o entendimento de valor puro, elevado, ao que assegura seus mecanismos de dominação. 

O problema posto para esta sociedade homogênea está em como relacionar-se ao que é hete-
rogêneo, trazendo à tona a ruptura do designer como indivíduo. Neste caso, ‘qualquer coisa 
sem propósito, o que o atrapalhe’, e para Bataille em uma perspectiva mais ampla, o que é 
inconsciente, no sentido do que é insubmisso à apreensão da forma pela consciência, qual de-
nomina como Erotismo 1, não no sentido da atividade sexual simples, mas em uma busca do 
que constitui certas experiências nas quais a forma humana é posta em causa. 

1 Eroticism is thus a form of expenditure which goes beyond use-value: it does not conserve energy but discharges it, consuming it in 
the act of using it and thereby destroying it: ‘erotic activity always takes place at the expense of the forces committed to their combat’ 
(Botting and Wilson, 1997, 13)

1 O erotismo é, portanto, uma forma de gasto que vai além do valor de uso: não conserva energia, mas a descarrega, consumindo-a no 
ato de usá-la e destruindo-a: ‘a atividade erótica sempre ocorre às custas das forças comprometidas em seu combate’ (Botting e Wilson, 
1997, 13 Tradução Livre)
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Nas sociedades homogêneas próprias ao Capitalismo há um princípio de formação fundamen-
tal da identidade individual, que se dá pela atividade vinculada ao trabalho, pela abstração 
monetária, que por sua vez é atribuída de utilidade por comensurabilidade, por quantidade 
de lucro produzido, e não pela atividade em si. O que demonstra que o trabalho é uma das 
formas estratégicas mais bem arrematadas pelo sistema Capitalista na constituição psicológica 
da individualidade, na formação das identidades sociais, em reconhecer-se como ser humano. 
Isso significa que nas regras da sociedade homogênea do Estado Capitalista, quem trabalha 
exerce o governo de si mesmo, pois através do trabalho é possível impor um controle às von-
tades particulares, o sujeito capaz de trabalhar, torna-se ‘autônomo’ não apenas no sentido 
material, — apresento ‘autônomo’ aqui com grandes ressalvas no sentido real de autonomia 
— mas no sentido moral, ao impor a si uma regra de conduta que expressa a vontade parti-
cular. Na aspiração em tornar-se autônomo, de viver em liberdade plena por vias da cadeia de 
valores homogênea, de reconhecer-se como sujeito administrador de suas vontades, o sujeito 
somente revela-se dotado de tal capacidade ao saber exercer o autocontrole de suas vontades 
pela capacidade moral de auto conduta, própria às sociedades homogêneas do Capitalismo, 
ultrapassando a simples capacidade material do trabalho. O trabalho é o modelo de submis-
são da atividade humana a um cálculo, no qual o princípio de utilidade torna-se elemento 
precípuo, associada ao princípio de auto conservação, valorização, uni-dimensionalidade e 
produção, revelando o traço utilitarista antropológico próprio às civilizações ocidentais. Sig-
nifica dizer que para os sujeitos que escapam à regra da sociedade homogênea Capitalista, ou 
a tudo que está veiculado ao dispêndio de natureza heterogênea, não lhes resta existência. São 
considerados pela estrutura de valores homogênea do Estado Capitalista, desprovidos da ha-
bilidade de serem essencialmente seres humanos, o que revela os traços do horizonte autori-
tário, colonizador, imanentes em nossas organizações em democracias liberais ou neoliberais 
ocidentais. É importante ressaltar que o horizonte de valores homogêneos do Capitalismo não 
é inteiramente redutível aos princípios de conservação, pois nele também se constitui uma 
noção de dispêndio próprias do carácter de utilidade ou das sociedades do trabalho, ‘como 
as guerras, atividade sexual deslocada da finalidade genital, o luxo, jogos, cultos, espetáculos, 
monumentos, arte’ 2 (Bataille 2013, p. 23) acrescentado aqui as celebrações empresariais dos 
modelos flexíveis de trabalho. Isso revela as necessidades de as sociedades ocidentais serem 
atravessadas por experiências de excesso e a noção de dispêndio.

2 “O consumo deve ser dividido em duas partes distintas. A primeira, redutível, é representada pelo uso do mínimo necessário, para os 
indivíduos de uma dada sociedade, à conservação da vida e ao prosseguimento da atividade produtiva: trata-se, portanto, simplesmente 
da condição fundamental desta última. A segunda parte é representada pelos dispêndios ditos improdutivos: o luxo, os enterros, as guer-
ras, os cultos, as construções de monumentos suntuários, os jogos, os espetáculos, as artes, a atividade sexual perversa (isto é, desviada 
da finalidade genital) representam atividades que, pelo menos nas condições primitivas, têm em si mesmas seu fim.” (Bataille 2013, p. 23)

ESTRUTURAS EDUCACIONAIS AUTORITÁRIASA RUPTURA DO DESIGNER COMO INDIVÍDUO 
PELO PRINCÍPIO DE UTILIDADE  

A EXPERIÊNCIA ESTÉTICA E O 
PRINCÍPIO MODERADO DO PRAZER

3. Bom design é estético; objetos do dia-a-dia constituem o seu ambiente pessoal e sua sen-
sação de bem-estar. Apenas aquilo que é bem-feito pode ser belo.

A afirmação aqui limita-se à cadeia de valores homogênea utilitária, o valor de pureza, de be-
leza, de estética, é apresentado vagamente, o que não quer dizer que também não seja condi-
cionado a um princípio, revelando uma visão limitada do colonialismo das escolas do Design 
Europeu e Norte-Americano. A noção estética formulada nas ‘escolas neoliberais’  limita-se a 
uma fruição de ‘modos moderados do prazer’ 1, que só é validada se condicionada à um prin-
cípio de racionalidade da conservação dos bens, constituindo a ideia do belo por uma expe-
riência de excesso que não se desvincula completamente do caráter de utilidade, qual será o 
princípio fundamental de suas qualidades homogêneas. Significa dizer que a constante asso-
ciação do propósito de finalidade funcional, como exemplo, a forma dos talheres condicionada 
à ergonomia, limita-se a uma atribuição estética pela função, onde o equilíbrio aceitável na 
cadeia de valores homogênea está entre o distanciamento e ruptura do seu propósito de uti-
lidade, mas aquilo que busca não conservar o princípio de utilidade é posto como patológico 
ou violento, onde em última instância a forma humana é posta em causa. 

O princípio moderado está nas bases da observação de Adorno sobre ‘arte autêntica’, sobre uma 
dualidade problemática que atravessa o seu princípio de negatividade submetido à Industria 
Cultural. A arte autônoma é aquela que não apenas rompe com estrutura de padronização da 
Indústria Cultural, mas tem em sua imanência a negatividade dialética, que a emancipa no 
princípio do questionamento de si mesma. Desvencilhar-se de sua negatividade é submeter-
-se a um modelo funcional da indústria, comportar-se nos princípios moderados, dentro das 
topologias dispendiosas ou utilitárias que são programadas nas estruturas do Capitalismo. 
A criatividade em seu horizonte de plenitude dialético pende para o fracasso do isolamento, 
por isso Adorno reforça o carácter problemático de voltar-se ao estado funcional, radicalizado 
pelas indústrias culturais. A questão estilística é o acesso do conteúdo nas formas dominan-
tes de universalidade, sedimentadas na homogeneidade produzida pela Indústria Cultural, 
portanto, ao padronizar o tipo do que deve ser apreciado, padroniza-se também a noção da 
apreciação, a experiência estética:

“Os grandes artistas nunca foram os que encarnaram o estilo no modo mais puro e perfeito, mas sim aqueles que 
acolheram na própria obra o estilo como rigor, a caminho da expressão caótica do sofrimento, o estilo como verda-
de negativa. No estilo das obras a expressão adquiria a força sem a qual a existência resta inaudível. Mesmo as obras 
que passam por clássicas, como a música de Mozart, contêm tendências objetivas que estão em contraste com o seu 
estilo.” (Adorno 2002, p.13)

1 “No entanto, a prática corrente não se embaraça com essas dificuldades elementares, e a consciência comum parece, à primeira vista, 
poder opor apenas reservas verbais ao princípio da utilidade clássica, ou seja, da utilidade que se pretende material. Esta tem teorica-
mente como finalidade o prazer – mas somente sob uma forma moderada, pois o prazer violento é tido como patológico – e se deixa 
limitar, por um lado, à aquisição (praticamente à produção) e à conservação dos bens e, por outro, à reprodução e à conservação das 
vidas humanas (acrescenta-se aí, é verdade, a luta contra a dor, cuja importância é suficiente, por si só, para indicar o caráter negativo 
do princípio de prazer introduzido teoricamente na base).” (Bataille 2013, 21)
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A criatividade no Design, é atravessada por uma negatividade cada vez mais moderada. Mesmo 
que tenha seus momentos de ‘glória’ dos movimentos históricos de ruptura, tornam-se outra 
vez em elementos sofisticadamente embalsamados que são reproduzidos na radicalização da 
indústria, que condiciona sua negatividade pelo valor econômico. Portanto, é sensível perce-
ber o atributo das ‘escolas neoliberais’ aqui observadas, que dizem respeito essencialmente às 
negações múltiplas adotadas pela estratégia de inserção ideológica neoliberal nas estruturas 
educacionais. Entende-se por negações múltiplas a adoção de uma suposta ‘neutralidade’ ide-
ológica justificada por um ‘desempenho’. Como aponta Laval: 

“ Houve, em primeiro lugar, a negação dos partidários das ‘reformas’ nas escolas e universidades, que enxergam a políti-
ca reformista apenas como um esforço de ‘modernização’ para melhorar a ‘eficiência’ da escola, e cuja resistência ainda 
perdura. Negam qualquer caráter ideológico e político nessa estratégia, apresentam-se como técnicos ou especialistas 
– ‘nem de esquerda nem de direita’ – que se preocupam exclusivamente com o ‘desempenho’.” (Laval 2019, Ebook) 

Podemos apontar, como definição essencial de ‘escola neoliberal’ 2, não só a instituição que 
adota em seus métodos o princípio unitário de utilidade, e a promoção de negações múlti-
plas de seu caráter ideológico, mas que ‘considera a educação um bem essencialmente priva-
do’(Laval 2019).  

A dicotomia introduzida à experiência estética pelo princípio de racionalidade limita as ex-
periências humanas a um ideal de carácter utilitário, delimitando duas topologias que de-
terminam tanto o carácter de pureza, quanto o carácter da natureza do que é impuro, que é 
validado socialmente por uma relação de dominação e abstração monetária. Portanto a ex-
periência estética que é apresentada como inerente aos sujeitos, que está estruturalmente re-
lacionada ao seu carácter visceral de humanidade na estrutura social Capitalista, é moldada a 
eliminar do horizonte de pureza estética experiências que envolvem o prazer não moderado, e 
são consideradas como patológicas. Um vendedor de castanhas transforma as brasas do fogo 
não somente com a exígua razão de melhora-lo, pois não deixa de fascinar-se pela brasa e sua 
gama de cores de brilhos ofuscantes, do mesmo modo que há experiência estética na pulsão 
violenta dos fluidos das vísceras, nos traços contemporâneos ou mais clássicos enraizados nas 
obras de arte. A diferença entre tais experiências estéticas está na maneira como constituímos 
seu status social, como estruturamos suas propriedades de valores vinculadas à finalidade 
das atividades de acordo com uma estrutura social, de carácter homogêneo lucrativa, o que 
tornaria possível classificar as atividades e a valorização das experiências estéticas, através de 
uma abstração que determina hierarquicamente a imposição de diferentes valores às diferen-
tes culturas, ou seja à lógica imperialista de tratar a cultura indígena, africana, não ocidental 
como selvagem. Este pensamento colonial está presente nas teorias sobre as massas e multi-
dões, como observamos em uma articulação de Gustave Le Bon sobre as experiências como 
associações de ideias, realizando uma aproximação estreita entre os esquimós e trabalhadores:

“Os raciocínios inferiores das multidões, tal como os superiores, baseiam-se em associações, mas as ideias associadas 
pelas multidões só têm entre si laços aparentes de semelhança ou sucessão. Encadeiam-se como as de um esquimó que 
sabe que o gelo, corpo transparente, se derrete na boca e conclui por isso que o vidro, também transparente, deverá do 
mesmo modo derreter-se na boca; ou como as do selvagem que acredita que comendo o coração de um inimigo cora-
joso fica possuidor dessa coragem, ou como as de um operário que, por ser explorado pelo patrão, conclui que todos 
os patrões são exploradores.” (Le Bon 1895 Ebook) 

A questão aqui não seria condenar a organização da estrutura homogênea, mas perceber como 
as organizações sociais e essencialmente as organizações ocidentais de estrutura de valores 
homogênea Capitalista, se relacionam com o que é de natureza heterogênea, e essencialmente 
apontar que no horizonte de nossas estruturas sociais homogêneas não têm eliminado as orga-
nizações sociais autoritárias, o que revela potencialmente a mobilização de uma organização 
com um horizonte de desejo de fusão homogênea, conduzindo e mobilizando os sujeitos pela 
lógica extrema da abstração monetária, do cálculo e da estruturação social de classes. Esta 
observação também demonstra que internamente na organização social do Estado Capitalista, 
e mais profundamente como Bataille observa, na estrutura de organização social pelo Esta-
do, não se elimina a potencialidade colonial, como exemplo: se hoje só averiguamos vestígios 
de tribos indígenas em relação às formações sociais ocidentais, a potencialidade colonial im-
perialista se reorganiza na estrutura Estatal visando a espoliação dos sujeitos que pertencem 
à topologia heterogênea que é oposta aos valores do horizonte de heterogeneidade Fascista/
Capitalista, sujeitos que podemos denominar em várias esferas sociais que são colonizados e 
firmam um embate por seu direito de existência social, como as mulheres, as pessoas de pele 
negra, pessoas não brancas, migrantes, indígenas, os não ocidentais, portadores de deficiên-
cia, os(as) LGBTQI+, as classes trabalhadoras. 

A aproximação semântica e linguística da caracterização das topologias heterogêneas, será 
sempre um movimento em direção ao infinito do que subverte a lógica estrutural da homo-
geneidade do Estado Capitalista. A definição em si, como conhecemos em nossas sociedades 
ocidentais, revela um traço paradoxal do reconhecimento, pois tudo que escapa a capacidade 
de retenção cognitiva humana em seus alicerces de homogeneidade capitalista é formulada em 
seus dicionários com um carácter de segregação exortatório, que define em última instância 
outras potencialidades de existência como patológicos, como exemplo, a cognição nos dicio-
nários ocidentais da palavra Negro relacionada à parte maldita ou aos significados pejorati-
vos. O mesmo é valido em como nos é adaptada a ideia da apreciação da experiência estética, 
e consequentemente a apreciação equivocada sobre as culturas não ocidentais. É verdadeiro 
dizer que majoritariamente a cultura branca ocidental impôs a devastação das outras cultu-
ras. Como bem observa Dewey, quando o status clássico é atribuído ao produto artístico, há 
um fluxo constante de afastamento que isola as condições da experiência humana das expe-
riências reais de vida 3 , este afastamento é cristalizado na sociedade de classes, entre a então 
chamada ‘alta cultura’ e cultura popular. 

3 Quando um produto artístico atinge o status de clássico, de algum modo, ele se isola das condições humanas em que foi criado e das 
consequências humanas que gera na experiência real de vida. (Dewey, 2010. 59)                      

2 Escola neoliberal é a designação de certo modelo escolar que considera a educação um bem essencialmente privado, cujo valor é acima 
de tudo econômico. Não é a sociedade que garante o direito à cultura a seus membros; são os indivíduos que devem capitalizar recursos 
privados cujo rendimento futuro será garantido pela sociedade. (Laval 2019, Ebook)

ESTRUTURAS EDUCACIONAIS AUTORITÁRIASA EXPERIÊNCIA ESTÉTICA E O PRINCÍPIO 
MODERADO DO PRAZER
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Este fluxo de isolamento condiciona a atividade artística a uma fruição de modos moderados 
de prazer, que por sua vez está limitada às atividades mensuradas pelo cálculo, retornando ao 
princípio de utilidade. De certo modo, a manifestação da arte em suas topologias extremas de 
heterogeneidade, ou seja, em diferentes extremos, a face utilitária e a face Erótica (na conotação 
apresentada por Bataille) contribuem para a orientação da prática e definição do Design. O 
Design então, deixaria de ser apenas este mero território onde o fluxo dos princípios de utili-
dade capitalista mescla-se com a Arte, seria em última instância uma evolução neoliberal da 
Arte, que busca reconfigurar seus traços emancipatórios e revolucionários, à mera atividade 
condicionada violentamente ao cálculo, a função e lucro. Sophie Lovell, autora do livro Die-
ter Rams: As Little Design as Possible introduz ao documentário de Gary Hustwit os motivos 
pelos quais os princípios de Rams ainda continuam relevantes e intensamente presentes em 
nossa época, ao passo em que realiza uma crítica ao seu processo de design definindo-o como 
extremamente masculino, mas o que realmente ocorre é que vivemos em uma época onde a 
sociedade capitalista caminha em direção ao seu ápice, conservando sua curva ascendente 
mais radical aos princípios de utilidade que poderão continuar a crescer — agora associados 
a inteligência artificial— tanto quanto pelos princípios de utilidade da conservação, quanto 
dos princípios de utilidade do prazer, então o design modernista se estabelece como momen-
to histórico primordial onde o recorte da funcionalidade encontra-se mais radicalmente e 
profundamente à forma, por isso é de se esperar, que os expoentes da época modernista no 
design ressurjam como gurus intocáveis. 

Considerando então a atividade do design ou artística, vinculada à expressão das múltiplas 
linguagens, e que estas atividades em si estão inseridas no modelo de submissão das ativida-
des humanas a um cálculo, quando de facto seria possível transformar efetivamente a socie-
dade por tais meios? 

Os designers carregam consigo a capacidade de mobilização pela comunicação, os signos 
contêm o poder de unir as massas, mas é ingênuo contentar-se que o processo de transfor-
mação social reside somente no virtuosismo das linguagens. O princípio de utilidade torna-se 
elemento essencial de apropriação das linguagens. Onde não houver uma força organizada 
contrária à estrutura capitalista, o neoliberalismo continuará a esvaziar as reais emancipa-
ções através do ‘ativismo de mercado’ e ‘anticolonialismo de mercado’. A organização política 
real, para uma frente atuante das e dos trabalhadores dos setores do Design, tem como desafio 
novas estruturas sindicais que considerem a globalização do mercado e da economia, ainda 
que muitos e muitas tenham erroneamente uma concepção dessa forma de organização de 
maneira antiquada. 

A EXPERIÊNCIA ESTÉTICA E O PRINCÍPIO 
MODERADO DO PRAZER

ESTRUTURAS EDUCACIONAIS AUTORITÁRIAS

NEGAÇÃO IDEOLÓGICA PELO 
PRINCÍPIO DE NEUTRALIDADE

4. O bom design torna um produto compreensível; facilita o entendimento da estrutura do 
produto; além disso pode fazer o produto ‘ falar’, na melhor das hipóteses, explica-se melhor.

5. Bom design é discreto; produtos com propósito são como ferramentas; seu design deve ser 
neutro e deixar espaço para o usuário se expressar.

6. Bom design é honesto; ser honesto significa não tentar parecer mais inovador, poderoso 
ou valioso do que realmente é. 

7. -

8. O bom design é aperfeiçoado aos mínimos detalhes; nada deve ser arbitrário ou deixado 
de lado; minuciosidade e precisão são expressões de respeito pelo usuário.

9. -

10.  Bom design é o mínimo possível, de volta à simplicidade, de volta à pureza; menos, mas 
melhor.

A partir do tópico número quatro e com ressalvas que serão discutidas adiante sobre os tó-
picos sete e nove, a estrutura utilitária servirá de fundamentação para o desenvolvimento 
das ideias subsequentes, que já foram estruturadas como base por Bataille, deve-se focar em 
outros pontos cruciais que contribuem para avaliação da atividade educacional em si, e seus 
aspectos latentes. 

Neste caso o que salta imediatamente aos olhos é a humanização da mercadoria, consequente-
mente o oposto, mesmo que a articulação de Rams tenha propriedade metafófica, a ‘fala’ para 
uma atribuição da capacidade de compreensão do objeto, revela o sintoma do Fetichismo de 
mercadoria, próprias às sociedades capitalistas, mas não exclusivamente, em como a noção 
de conformidade aos contextos da realidade foi naturalizada às concepções educacionais. O 
aprendizado é um processo social, e anteriormente à educação, socializar-se é um processo 
de despossessão de si mesmo, significa dizer que o reconhecimento deixa de ser uma mera 
recognição visual dos outros sujeitos, mas uma recognição em que as diferentes presenças 
afetam diretamente e indiretamente nossas vidas. Mas há uma linha muito tênue entre o de-
sassossego da recognição dos outros sujeitos, o processo educacional em desassossegar, e o 
processo autoritário de colonização, e por tal, a história não deve ser esquecida neste emba-
te, pois é nela que se revelam também de maneira factual as forças opressoras educacionais, 
como exemplo, o termo utilizado nas escolas portuguesas ‘os descobrimentos’ para descrever 
a colonização portuguesa, termo que também é utilizado em escolas brasileiras, qual norma-
liza a devastação dos nativos indígenas pela sociedade europeia. 
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O princípio de reconhecimento está presente na lógica Hegeliana sobre a Fenomenologia do 
Espírito, na investigação do esforço dos laços de reconhecimento dos servos aos líderes, que 
descreve o fluxo da formação da consciência dos sujeitos, no reconhecimento de si e uma 
segunda consciência de si que se dá no processo de ‘cancelamento do Outro’ 1, algo que é 
diferente da ordem do que Bataille observa como Erotismo. Diferente da força que simul-
taneamente aparta e aproxima os sujeitos nos seus processos de reconhecimentos sociais, o 
Erotismo é a instância onde os sujeitos perdem a segurança das suas identidades, sendo inca-
pazes de assegurar a identidade do Outro. Portanto, o processo de reconhecimento entre su-
jeitos é diferente da ordem do processo de reconhecimento de si na desproporção do que não 
se manifesta como sujeito. Neste sentido, o pensamento desenvolvido por Bataille esclarece a 
constituição dos princípios moderados do prazer que são constituídos entre os sujeitos, e que 
contribui às principais obras de psicanalistas, sociólogos, cientistas políticos, seja na origem 
do Gozo desenvolvida por Lacan, seja na análise da constituição do Estado na administração 
da sociabilidade humana em o Nascimento da Biopolítica por Foucault. Pensamentos que são 
relacionados nas sociedades capitalistas nos escritos 2 de Christian Laval e Pierre Dardot no 
sentido de identificar o papel do Neoliberalismo não só na constituição de uma ordem eco-
nômica social, mas também na constituição subjetiva dos seres humanos.

No processo de entendimento e interação de um produto estamos sujeitos ao desassossego, 
a  sua aproximação extrema a utilidade nos possibilita a sensação de passividade, porém a 
experiência não deixa de existir, o que denota a parte compreensiva ou perceptiva, e como 
bem observa Dewey não há linguagem no limite da capacidade de existência que possa ser 
compreendida quando é apenas emitida 3. Neste sentido só há experiência quando as duas 
partes do conflito não se tornam indispensáveis. O que não atentamos é como nossas expe-
riências são condicionadas por nossos princípios de formações educacionais que passam por 
uma construção de um ideal homogêneo, que se manifesta perante a forma do desejo de fu-
são através da extinção dos limites de individualidade, talvez por isso a imaginação que tem 
resistido cada vez menos em nossa infância, desapropria os objetos de suas finalidades, pois à 
medida em que avançamos à fase adulta somos educados nas relações de utilidade e quantifi-
cação das experiências. Trata-se essencialmente de revelar que não há neutralidade. O neutro 
é um termo capcioso que foi apropriado pela esfera anglo-europeia para dar vazão moral à 
uma determinada topologia heterogênea, que em última instância estabelece um patamar de 
reconhecimento que tende eliminar do seu horizonte as outras formas de expressão. Portanto 
o que está formulado através destes manifestos anglo-europeus sobre o Design, está condi-
cionado às expressões heterogêneas do desejo de fusão unitário das diferentes topologias de 
heterogeneidade humanas.

1[Es it fur das] Para a consciência-de-si há uma outra consciência-de-si [ou seja]: ela veio para fora de si. Isso tem dupla significação: pri-
meiro, ela se perdeu a si mesma, pois se acha numa outra essência. Segundo, com isso ela suprassumiu [1] o Outro, pois não vê o Outro 
como essência, mas é a si mesma que vê no Outro. (Hegel, 1992. 143)

[1] Suprassumiu é referente ao termo alemão Aufheben ou Aufhebung no sentido de cancelar, negar, ou eliminar, mas preservar um ele-
mento parcial em sua síntese. Dicionário Merriam Webster. ‘Definition of Sublate’. Tradução Livre. Acessado em 30 de junho de 2020. 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/sublate 

2  ver A Nova Razão do Mundo: Ensaio sobre a sociedade Neoliberal. (Dardot e Laval, 2016)

3 A linguagem só existe quando é ouvida, além de falada. (Dewey, 2010, 214.)

NEGAÇÃO IDEOLÓGICA PELO 
PRINCÍPIO DE NEUTRALIDADE

ESTRUTURAS EDUCACIONAIS AUTORITÁRIAS

DA NEGAÇÃO IDEOLÓGICA NAS 
ESCOLAS, À QUESTÃO AMBIENTAL.

7. Bom design é duradouro; ao contrário do modismo, o bom design permanece por muitos 
anos, mesmo na nossa sociedade do descarte.

9. Bom design é ecologicamente correto; design contribui significativamente com a preserva-
ção do meio-ambiente. Ele preserva recursos, minimiza poluição física e visual.

Alcançado o ponto crucial nos importantes debates atuais que provocam grande animosidade 
na então chamada economia criativa, pautada por reformas neoliberalistas as quais configuram 
o desentendimento que cada vez mais desmobiliza a força criativa do seu sentido democrático. 
A então chamada economia criativa revela certa ingenuidade com que designers são engaja-
dos em temas ecológicos, sem oferecer uma reflexão sobre o tema que foi profundamente ab-
sorvido pelo pensamento neoliberal e sua ordem econômica, a qual seguindo a mesma lógica 
continuará a ser moldado em crises sucessivas moldadas pela burguesia reacionária. Mesmo 
Victor Papanek que apresenta uma discussão ativista mais ampla, em última instância, ofe-
rece uma visão reformista em relação ao ponto de vista modernista. Ainda assim, reconhece 
que o melhor a ser feito por nós designers seria simplesmente não produzir nada e cessar a 
atividade do trabalho por completo, porém realiza um convite aos seus leitores ao que nomeia 
de ‘trabalhar positivamente’.1

1 Em um ambiente espoliado visualmente, fisicamente e quimicamente, a melhor e mais simples coisa que arquitetos, designers indus-
triais, planejadores etc. poderiam fazer pela humanidade seria parar de trabalhar completamente. Em toda a poluição, os designers 
estão envolvidos pelo menos parcialmente. Mas neste livro, tenho uma visão mais afirmativa: parece-me que podemos ir além de não 
trabalharmos de maneira alguma e trabalhar positivamente. O design pode e deve se tornar uma maneira pela qual os jovens podem 
participar da mudança da sociedade. Como designers envolvidos social e moralmente, devemos nos dirigir às necessidades de um mundo 
de costas para a parede, enquanto as mãos nos ponteiros do relógio apontam perpetuamente para um minuto antes das doze. (Papanek 
1984, Prefácio da primeira edição. Tradução Livre)

1 In an environment that is screwed up visually, physically, and chemically, the best and simplest thing that architects, industrial design-
ers, planners, etc., could do for humanity would be to stop working entirely. In all pollution, designers are implicated at least partially. 
But in this book I take a more affirmative view: it seems to me that we can go beyond not working at all, and work positively. Design can 
and must become a way in which young people can participate in changing society. As socially and morally involved designers, we must 
address ourselves to the needs of a world with its back to the wall, while the hands on the clock point perpetually to one minute before 
twelve. (Papanek 1984, preface of the first edition)
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A atuação reformista no Design — resumida de maneira muito peculiar por Papanek em ‘tra-
balhar positivamente’ — foi apontada por Dardot e Laval justamente como o pensamento 2 

que acompanhou a construção de uma subjetividade mediada pela lógica de ‘modernidade’, a 
qual impõe um princípio de existência pela competitividade descontrolada entre os sujeitos,  
não se tratando unicamente de produzir pequenas reformas para uma ignição do pensamen-
to da intercessão do comum, mas um engano que ocorreu das esquerdas radicais e das forças 
progressistas em se contentar apenas e ingenuamente com a atuação reformista. 

Foi a visão de conformidade mais uma vez, que configurou a derrota das alternativas eman-
cipatórias, do esgotamento do pensamento das esquerdas marxistas ocidentais na resposta 
efetiva ao mal-estar civilizatório, e da união de ideias reformistas ao pensamento neoliberal. 
Há preferência de utilizar o termo ocidental, pois os contextos mundiais das esquerdas é de-
masiado intricado para atribuição de um esgotamento geral, ou derrota total, discussão que 
está mais claramente exposta por Domenico Losurdo 3 , qual trata da avaliação do Marxismo 
Leninista com desvelo.

Na lógica modernista e na que aparentemente não se inclina a ela, é possível traçar um paralelo 
sobre seus paradoxos do ‘trabalho positivo’. Papanek acaba por corroborar 4 com a estrutura 
utilitarista vigente que encontramos nos princípios de Rams (embora ambos tenham trajetó-
rias distintas como designers), qual mobiliza a força criativa para a solução de problemas. O 
que não implica que Papanek seja incapaz de transmitir o conflito 5 da sua história como de-
signer ativista, que evidencia a crise da criatividade neoliberalista. Fá-lo ao criticar o espírito 
de conformidade e a figura da liderança, que se construiu no seio das sociedades ocidentais, 
nas academias do design e que hoje na lógica neoliberalista está cada vez mais presente nas 
escolas, constituindo o educador pelo viés moderno, pautado pela máxima eficiência através 
da personificação da figura neoliberalista do ‘Coach’.             

Esta invasão das escolas pela lógica neoliberalista torna-se possível essencialmente pelo pen-
samento competitivo a ser transmitido e atribuído de um carácter ‘natural’. A constituição 
das subjetividades por esta lógica parte do pressuposto que o pensamento competitivo não é 
ideológico, sendo comum a correlação do termo ‘ideológico’ a algo pejorativo. 

Em 2004, tramitou pelo Brasil um movimento político denominado ‘Escola sem partido’, qual 
foi fundado pelo advogado Miguel Nagib, que inspira até hoje projetos de lei em inúmeras 
câmaras municiais, assembleias legislativas, no Congresso Nacional, sobre a ‘boa conduta’ de 
professores nas escolas e uma coerção dos educadores que promovem um pensamento opos-
to à crítica que traz conformidade aos padrões estabelecidos. ‘Segundo Nagib, o Escola sem 
Partido consiste em afixar nas escolas um cartaz com uma lista por ele chamada de deveres 
do professor’. (Abdalla, 2016.)

Consiste em reafirmar o que Laval aponta sobre a constituição do neoliberalismo pela absor-
ção de uma negação ideológica: 

“O neoliberalismo, tal como é aplicado, não se apresenta como uma doutrina e menos ainda como uma ideologia. E 
os que trabalham como seus agentes nem sempre o aplicam conscientemente como um programa político ou teoria. 
Eles se julgam “realistas” ou “pragmáticos”. Em outras palavras, aceitam obedecer à injunção maior do neoliberalismo 
que é a adaptação ao jogo da concorrência generalizada, e isso do topo à base da hierarquia de responsabilidades do 
sistema educacional.” (Laval, 2019. p.128)

Portanto, a abstração ideológica transfere a restruturação da educação como um bem comum 
para um bem privado. Estudantes agora têm de lidar com a dívida, gerada ao ingressar em 
universidades. 

A questão ambiental, obedecendo à lógica das reformas, apresenta-se piamente como uma 
escassez que disciplinará um princípio de igualdade entre os seres humanos. Acredita-se in-
genuamente que através das adversidades ou em situações extremamente críticas surgirá um 
horizonte no qual o princípio de preservação do comum deverá ser restituído. No entanto, não 
há perspectiva de mudança que se constrói por uma ideia de sociedade da privação, é essencial 
que se tente horizontes não experimentados, pois potencialmente os seres humanos já estão 
a vivenciar o horizonte de conservação da criatividade, radicalizada pelo modelo industrial. 
Exemplo presente e não tão distante é a gigantesca crise sanitária que a humanidade enfrenta 
em 2020. Evidente como a capacidade neoliberalista em moldar crises normaliza a escolha 
econômica em detrimento das vidas de milhões de infectados pelo vírus COVID-19 — como 
as mais de 115 mil mortes no Brasil divulgadas pela CONASS 6 — ao avaliar as políticas de 
contenção que se apropriam do Estado optando por incentivos fiscais aos bancos, e gigantes-
cos grupos empresariais, enquanto estes mesmos setores atuam em detrimento das classes 
trabalhadoras que são a força motriz da sociedade. A visão reformista acaba por oferecer a 
normalização de absurdos, como a assimilação criativa do estado pandêmico em estruturas 
lucrativas. A utilização mercantil da condição de distanciamento-social, desmobiliza tam-
bém a ação para o questionamento profundo do sistema de trabalho e sociedade de classes, 
sob a égide da inovação, designers operam a normalização de um distanciamento utilitário, 

2  O neoliberalismo define certa norma de vida nas sociedades ocidentais e, para além dela, em todas as sociedades que as seguem no 
caminho da “modernidade”. Essa norma impõe a cada um de nós que vivamos num universo de competição generalizada, intima os 
assalariados e as populações a entrar em luta econômica uns contra os outros, ordena as relações sociais segundo o modelo do mercado, 
obriga a justificar desigualdades cada vez mais profundas, muda até o indivíduo, que é instado a conceber a si mesmo e a comportar-se 
como uma empresa. (Dardot e Laval, 2016. p.16) 

3 Ver O Marxismo Ocidental: Como nasceu, como morreu, como pode renascer. (Losurdo, 2018) 

4 The most important ability that a designer can bring to his work is the ability to recognize, isolate, define, and solve problems. My own 
view is that designs must be sensitive to what problems exist. Frequently the designer will “discover” the existence of a problem that no 
one had recognized, define it, and then attempt a solution. The number of problems, as well as their complexity, have increased to such 
an extent that new and better solutions are needed. (Papanek, 1984. 151)   

4 A habilidade mais importante que um designer pode trazer para o seu trabalho é a capacidade de reconhecer, isolar, definir e resolver 
problemas. Minha opinião é de que os projetos devem ser sensíveis a quais problemas existem. Frequentemente, o designer “descobre” 
a existência de um problema que ninguém reconheceu, o define e depois tenta uma solução. O número de problemas, bem como sua 
complexidade, aumentaram a tal ponto que novas e melhores soluções são encontradas. (Idem. Tradução Livre)

5 The first thing this specialist in human thought and motivation may want to say to us (if not in so many words) is “Well, now, we must 
adiust you.” And what is adjustment, if not another word for conformity? This is not to argue for a totally nonconformist world. In fact, 
conformity is a valuable human trait in that it helps to keep the entire social fabric together. But we have made our severest mistake in 
confusing conformity in action with conformity in thought. (Idem, 1984. 154)   

5 A primeira coisa que esse especialista em pensamento e motivação humana pode querer nos dizer (se não com tantas palavras) é: “Bem, 
agora, precisamos ajustá-lo”. E o que é ajuste, senão outra palavra para conformidade? Isso não é para defender um mundo totalmente 
inconformista. De fato, a conformidade é uma característica humana valiosa, pois ajuda a manter todo o tecido social unido. Mas co-
metemos o maior erro ao confundir conformidade em ação com conformidade em pensamento. (Idem, 1984. 154)
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enquanto há pouca mobilização por parte da classe contra as grandes empresas que aplicam 
imposições de férias, lay-off e demissões em massa. É o caso do fetichismo por ‘soluções’ de 
distanciamento seguro 7, publicado via Pop-up City. ‘Soluções’ que ecoam o princípio refor-
mista de Papanek, em toalhas de piquenique com distâncias pré-determinadas e espaços deter-
minados sob a relva dos parques. Pouco se questiona a própria forma de gestão que o sistema 
neoliberal propõe sobre o controle do vírus, a resposta apresenta-se na forma de pandemia.  
 

6 PAINEL CONASS COVID-19. Acessado em 26 de agosto de 2020. URL:  https://www.conass.org.br/painelconasscovid19/

7 Three ways to socialize in parks with safe distancing. 1 julho de 2020. URL: https://popupcity.net/observations/three-ways-to-social-
ise-in-parks-with-safe-distancing/
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Como observamos, o processo de transformação da lógica Neoliberal aplicada ao ensino no 
Design, sujeita a escola às demandas das empresas e dos consumidores. Ao que tentamos evi-
denciar, através dessa estratégia de transformação, tornou-se possível pela disseminação da 
mentalidade ‘flexível’ vinculada ao trabalho, que tem degradado continuamente a individua-
lidade das e dos designers ao submete-los em uma lógica do desejo de fusão unitário utilita-
rista. Portanto, buscamos elaborar esse processo como a crise da criatividade, para dar aten-
ção à deterioração das suas propriedades negativas, que são inteiramente necessárias para seu 
exercício em liberdade. Temos de ressaltar que, sob muitos aspectos, a criatividade tende a se 
dissolver na lógica mercantil e utilitária. Junto a ela, os direitos sociais esboçados nas últimas 
décadas, e os sujeitos, seguindo a ordem dos modelos educacionais Neoliberais. Embora a ne-
gatividade criativa seja elementar, seu movimento é ambíguo, ao passo que ao reconciliar-se 
com o mercado, nutre também a estrutura que a corrói. O que está em jogo é a sua existência, 
e assim a dos sujeitos. As estruturas educacionais nunca passaram por mudanças tão radicais, 
transformando a instituição escolar em uma empresa de serviços aos interesses de indivíduos 
que buscam maximizar suas vantagens pessoais, afastando-a do pensamento republicano de 
emancipação humana pela igualdade, no sentido de direitos sociais e no pensamento dialético. 

Se, por um lado, a burocratização em primazia ao direito social, pode oferecer certa sensação 
fastidiosa da árdua tarefa de trabalhar e viver em sociedade, foi ela que garantiu as condições 
mínimas necessárias para que existíssemos em conjunto. Buscamos evidenciar que o conhe-
cimento tem potência material quando atinge a socialização, e, portanto, é tão importante 
quanto a própria produção de conhecimento. Cancelar a propriedade negativa da criatividade 
em conjunção direta à seguridade dos direitos sociais, seria eliminar os elementos essenciais 
para uma transformação coletiva. A emancipação e garantia dos direitos é um elemento essen-
cial de preservação da criatividade livre da Indústria Cultural, estimulando sua propriedade 
negativa fora das amarras econômicas que determinam seu conteúdo. Através deste princípio 
tentamos ressaltar a importância e coerência do diálogo entre Design, Política e Sociedade. 

Buscamos observar que o efeito da globalização trouxe também imensos desafios para a or-
ganização de classe entre designers, como questões coloniais, racismo, sexismo, o autoritaris-
mo empresarial, a precariedade e exploração material dos trabalhadores. Esta organização de 
classe no design, poderá ter mais força ao organizar a própria classe de maneira mais ampla, 
no que diz respeito aos outros trabalhadores precários. Ao que tentamos salientar, o modelo 
de precarização tem avançado constantemente em direção à escola e os designers, ao passo 
que o modelo reformista, o qual pretendia firmar oposição aos problemas gerados pelo siste-
ma Capitalista, na verdade afastou-se de propostas sindicais e do diálogo direto sobre a explo-
ração da força de trabalho. Optar pelo sistema de reformas ligadas diretamente ao trabalho, 
não seria repetir indiscriminadamente o erro Neoliberal, condensado na figura do designer 
ativista. O foco pelas reformas trabalhistas reativa a concepção das organizações de classe nos 
sujeitos, trazendo não só mudanças pragmáticas em suas vidas, mas a faísca suficiente para o 
seu pensamento de emancipação real e coletivo. Optar pela via do conflito de afirmar os di-
reitos sociais, implica a reflexão sobre todo o sistema de dominação que é imposto à classe. É 
exercer a negatividade da criatividade de maneira plena contra o mecanismo que a domina. 
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Manifestos:

Ten Principles For Good Design (Rams, 2007):

1. Good Design is Innovative

The possibilities for innovation are not, by any means, exhausted.
Technical development is always offering new opportunities for innovative design. But in-
novative design always develops in tandem with innovative technology, and can never be an 
end in itself.  
   
2. Good Design makes a product useful    

A product is bought to be used. It has to satisfy certain criteria, not only functional, but psy-
chological and aesthetic. Good design emphasizes the usefulness of a product while disre-
garding anything that could possibly detract from it.     

3. Good Design is aesthetic    

The aesthetic quality of a product is integral to its usefulness because products we use every-
day affect our person and our well-being. Only well executed products can be beautiful.

4. Good Design makes a product understandable    
It clarifies the product’s structure, better still, it can make the product talk. 
At best, it is self-explanatory.     

5. Good Design is honest

It does not make a product more innovative, powerful, or valuable than it really is. It is not an 
attempt to manipulate the consumer with promises that cannot be kept.     

6. Good Design is unobtrusive    
Products fulfilling a purpose are like tools. They are neither decorative objects nor works of 
art. Their design should therefore be both neutral and restrained in order to leave room for 
the user’s self expression.    

7. Good Design is long lasting    

It avoids being fashionable and therefore never appears antiquated. Unlike fashionable design, 
it lasts many years – even in today’s throw-away society.     

8. Good Design is thorough down to the last detail    

Nothing must be arbitrary or left to chance. Care and accuracy in the design process show 
respect toward the consumer.       
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9. Good Design is environmentally friendly   

Design makes an important contribution to the preservation of the environment. It conserves 
resources and minimizes physical and visual pollution throughout the life cycle of the product.     

10. Good Design is as little design as possible    

Less but better – because it concentrates on the essential aspects and the products are not 
burdened with inessentials. Back to purity, back to simplicity!   

Stefan Sagmeister’s Manifesto (Sagmeister, 2007):

Helping other people helps me

Having guts always works out for me

Thinking that life will be better in the future is stupid. I have to live now

Being not truthful always works against me

Everything I do always comes back to me

Assuming is stifling

Drugs feel great in the beginning and become a drag later on

Money does not make me happy

Travelling alone is helpful for a new perspective on life

Keeping a diary supports personal development

Trying to look good limits my life

Material luxuries are best enjoyed in small doses

Worrying solves nothing

Complaining is silly. Either act or forget

Actually doing the things I set out to do increases my satisfaction

Everybody thinks they are right

Low expectations are a good strategy

Everybody who is honest is interesting.

Jasper Morrison’s Manifesto (Morrison, 2007):

Design, which used to be almost unknown as a profession, has become a major source of pol-
lution. Encouraged by glossy lifestyle magazines and marketing departments, it’s become a 
competition to make things as noticeable as possible by means of colour, shape and surprise. 
Its historic and idealistic purpose, to serve industry and the happy consuming masses at the 
same time, of conceiving things easier to make and better to live with, seems to have been side-
tracked. The virus has already infected the everyday environment. The need for businesses to 
attract attention provides the perfect carrier for the disease.

Design makes things seem special, and who wants normal if they can have special? And that’s 
the problem. 

What has grown naturally and unselfconsciously over the years cannot easily be replaced. 
Not that old things shouldn’t be replaced or that new things are bad, just that things that are 
designed to attract attention are usually unsatisfactory. There are better ways to design than 
putting a big effort into making something look special. Special is generally less useful than 
normal, and less rewarding in the long term. Special things demand attention for the wrong 
reasons, interrupting potentially good atmosphere with an awkward presence. Preserve Nor-
mal, resist Special!

Be careful what you wish for (Saville 2007):

Being a designer used to be like being on a crusade – we were fighters, evangelists. But in the 
last ten years, since the recession of the early Nineties, the situation has changed. Our estab-
lishment has suddenly “got it” and they want “creatives”. Creativity has become part of the 
business of social manipulation. The problem is that everybody got what they wanted.

Morals

The cultural adventure has been consumed by business. Making things better is a moral is-
sue, but morality and business don’t go together – business is, if not immoral, then amoral. 
We know we should be keeping people out of stores but we all have to work with business. It 
can’t really be all about idealism and altruism.

Meaningless design

Much of the work being done now lacks meaning and the designers know it. There’s a reason-
able chair design once every five years and that’s usually the result of a new manufacturing or 
material innovation. We all see what’s happening at Milan – there are countless new chairs 
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and they’re nearly all a waste of space. 

Where are the NGOs? 

Everyone does their best but you have to pay the rent. Even hospitals have to run to profit. You 
can’t avoid the issue merely by working for an NGO – even Amnesty and Greenpeace have to 
be “business facing”. The only bastion of free speech could be the art world, but even that is 
a preciously engineered marketplace with its own complexities.

Value finding

Creative people have to believe in the value of their work. If you don’t have any belief then 
you can’t give anything – designing is an act of giving, and a belief in the value of the work 
fuels the desire to express something. It’s important to know what your values are and to take 
care of them.

Post-war socio-cultural democratisation

It’s a long term, but broken down it’s simple. Over the last 50 years culture has been dissemi-
nated to the wider public rather than being the domain of the privileged. There is an inevita-
ble loss of substance in the process of becoming a culture of entertainment. If it’s not popular, 
it’s not happening.

Design as drugs

Pop culture used to be like LSD – different, eye-opening and reasonably dangerous. It’s now 
like crack – isolating, wasteful and with no redeeming qualities whatsoever.

Dystopia

In the early 20th century designers envisaged utopia, they were optimistic and visionary peo-
ple. We now acknowledge the dystopian reality.

The new cause

I was part of a system that wanted to change the look of the everyday world. That ideal, man-
ifest through consumerism, doesn’t sit well with me now. I am not wealthy and completely 
understand how we all have to pay our way.

Manifesto incompleto para o crescimento (Mau 1998):

1.Permita que os acontecimentos mudem você.

Você tem que estar disposto a crescer. Crescimento é diferente de algo que acontece a você. 

Você produz isso. Você o vive. Pré-requisitos para o crescimento: a abertura para experimen-
tar acontecimentos e a vontade de ser mudado por eles.

2.Esqueça o bom

Bom é uma qualidade conhecida. Bom é o que todos nós concordamos. Crescimento não é 
necessariamente bom. Crescimento é uma exploração de recantos obscuros que podem ou não 
agregar a nossa pesquisa. Enquanto você se prender ao bom, você nunca vai ter real crescimento.

3. Processo é mais importante do que resultado

Quando o resultado direciona o processo nós apenas iremos onde já estivemos. Se o processo 
direciona o resultado nós podemos não saber onde estamos indo, mas nós sabemos que va-
mos querer estar lá.

4. Ame seus experimentos (como você amaria uma criança feia)

Alegria é o motor do crescimento. Explore a liberdade de moldar seu trabalho como belos 
experimentos, iterações, tentativas, provas e erros. Pense a longo prazo e permita-se ao prazer 
de falhar todos os dias.

5. Vá fundo.

Quanto mais fundo você vai, mais chances você tem para descobrir algo valioso.

6. Capture acidentes

A resposta errada é a resposta certa na busca por uma questão diferente. Colecione respostas 
erradas como parte do processo. Faça perguntas diferentes.

7. Estude.

Um estúdio é um lugar para estudos. Use a necessidade de produzir como uma desculpa para 
estudar. Todo mundo vai se beneficiar com isso

8. Fique à deriva.

Permita-se divagar sem rumo. Explore adjacências. Abandone o juízo. Adie o criticismo.

9. Comece em qualquer lugar.

John Cage nos ensina que não saber onde começar é uma forma comum de paralisia. O con-
selho dele: comece em qualquer lugar.
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10. Todo mundo é um líder

O crescimento acontece. E quando isso acontecer, o deixe emergir. Aprenda a seguir quando 
isso faz sentido. Deixe qualquer um liderar.

11. Cultive ideias

Edite aplicações. Ideias precisam de um generoso ambiente dinâmico, fluido para sustentar 
vida. Aplicações, por outro lado, se beneficiam de rigor crítico. Produza uma alta proporção 
de ideias para aplicações.

12. Continue se movimentando.

O mercado e suas operações têm uma tendência a reforçar sucesso. Resista a isso. Permita que 
a falha e a migração sejam parte da sua prática.

13. Diminua a velocidade

Dessincronize-se dos cronogramas normais e oportunidades surpreendentes podem se apre-
sentar.

14. Não seja cool.

Cool é o medo conservativo vestido em preto. Se liberte de limites desse tipo.

15. Faça perguntas estúpidas.

Crescimento é abastecido por desejo e inocência. Avalie as respostas, não as questões. Imagine 
aprender na sua vida no ritmo de uma criança.

16. Colabore.

O espaço entre pessoas trabalhos juntas é cheio de conflito, fricção, briga, alegria, prazer e 
muito potencial criativo.

17. ____________________.

Deixado em branco de propósito. Reserve espaço para as ideias que você não teve ainda, e 
para as ideias dos outros.

18. Fique acordado até tarde.

Coisas estranhas acontecem quando você foi longe demais, ficou acordado muito tempo, tra-
balhou arduamente, e você está separado do resto do mundo.

19. Trabalhe a metáfora.

Cada objeto tem a possibilidade de servir para algo além do que aparenta. Trabalhe no que 
ele representa.

20. Seja cuidadoso ao assumir riscos.

Tempo é genética. Hoje é a criança do ontem e o pai do amanhã. O trabalho que você produz 
hoje vai criar o seu futuro.

21. Repita-se

Se você gosta disso, faça de novo. Se você não gosta, faça de novo.

22. Faça suas próprias ferramentas.

Crie ferramentas híbridas como uma maneira de construir coisas únicas. Até coisas simples 
que você já possui podem render novos caminhos inteiros para exploração. Lembre-se, fer-
ramentas ampliam suas capacidades, então mesmo uma ferramenta pequena pode criar uma 
grande diferença.

23. Suba nos ombros dos outros.

Você pode viajar mais longe carregado pelas conquistas dos que vieram antes de você. E a 
vista é muito melhor. .

24. Evite software.

O problem dos softwares é que todo mundo os têm.

25. Não limpe sua mesa.

Você pode achar algo de manhã que você não podia ver durante a noite.

26. Não entre em competições.

Apenas não faça isso. Não é bom pra você.

27. Apenas leia as páginas do lado esquerdo.

Marshall McLuhan fazia isso. Ao diminuir a quantidade de informação, nós deixamos espa-
ços para o que ele chamava de nosso “noodle” (nossa massa, nosso molho).
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28. Crie novas palavras

Aumente o léxico. As novas condições demandam novas formas de pensamento. O pensa-
mento demanda novas formas de expressão. A expressão gera novas condições.

29. Pense com sua mente.

Esqueça tecnologia. Criatividade não depende de aparelhos.

30. Organização = Liberdade

Inovação real em design, ou em qualquer outra área, acontece com contexto. Esse contexto 
é normalmente alguma forma de iniciativa gerenciada cooperativamente. Frank Gehry, por 
exemplo, só é capaz de criar Bilbao porque seu estúdio é capaz de entregar isso dentro do or-
çamento. O mito divisório entre “criativos” e “executivos” é o que Leonard Cohen chama de 
um “charmoso artefato do passado”.

31. Não pegue dinheiro emprestado

Novamente, conselho de Frank Gehry. Ao mantes controle financeiro, nós mantemos controle 
criativo. Não é nenhuma ciência espacial, mas é surpreendente o quão difícil é manter essa 
disciplina, e quantos já falharam.

32. Escute cuidadosamente

Casa colaborador que entra em nossa órbita traz com ele or ou ela um mundo mais estranhou 
e complexo do que qualquer um poderia jamais imaginar. Ao escutar os detalhes e a sutileza 
de suas necessidades, desejos, ou ambições, nós juntamos o mundo dele ao nosso. Nenhuma 
das partes jamais será o mesma.

33. Faça viagens de passeio

O mundo é maior do que seu aparelho de TV, ou a Internet, ou mesmo um ambiente total-
mente imersivo, interativo, renderizado dinamicamente, orientado por objetos, em tempo 
real, simulado por um computador.

34. Erre mais rápido.

Essa ideia não é minha — eu peguei ela emprestado. Eu acho que pertence a Andy Grove.

35. Imite.

Não seja tímido sobre isso. Tente chegar tão perto quanto você conseguir. Você nunca vai ir 
até o final, e a separação pode ser realmente memorável. Nós apenas temos que olhar para 

Richar Hamilton e sua versão do vaso grande de Marchel Duchamp para ver como quão rica, 
desacreditada, e sub-utilizada a imitação é como técnica.

36. Scat.
Quando você esquecer as palavras, faça o que Ella fazia: invente algo diferente… mas não 
palavras.

37. Quebre, estique, torça, esmague, dobre.

38. Explore o outro canto.

Grande liberdade existe quando evitamos tentar correr com o pacote tecnológico. Nós não 
conseguimos encontrar a outra ponta porque está embaixo de nossos pés. Tente utilizar equi-
pamentos antigos com tecnologias feitas obsoletas em virtude do ciclo econômico mas que 
ainda são ricas em potencial.

39. Coffe breaks, passeios de táxi, salas verdes.

Grande crescimento normalmente acontece fora do mundo que desejamos que isso aconteça, 
nos nos espaços intersticiais — o que Dr. Seuss chama de “o lugar de espera.” Hans Ulrich 
Obrist uma vez organizou uma conferência de arte e ciência com toda a infra-estrutura de 
uma conferência — as festas, conversas, chegadas de aeroporto — mas sem uma conferência 
real. Aparentemente foi um grande sucesso e fez surgirem muitas colaborações duradouras.

40. Evite campos.

Pule cercas. Fronteiras disciplinares e regimes regulatórios são tentativas de controlar a sel-
vageria da vida criativa. Elas são esforços compreensíveis para ordenar o que é um múltiplo, 
complexo, processo evolucionário. Nosso trabalho é pular cercas e cruzar campos.

41. Ria

Pessoas visitando o estúdio normalmente comentam sobre quanto nós rimos. Desde que eu 
fiquei ciente disso, eu uso isso como um barômetro para demonstrar quão confortável nós 
estamos para nos expressar.

42. Lembre.

Crescimento só é possível como produto da história. Sem memória, inovação é mera novida-
de. História fornece uma direção ao crescimento. Mas uma memória nunca é perfeita. cada 
memória é desgastada ou uma imagem composta de um momento ou evento anterior. Isso é 
o que nos faz cientes de suas qualidades passadas e não como algo presente. Isso significa que 
cada memória é nova, uma construção parcial diferente de sua fonte, e, como tal, um poten-
cial para crescimento em si mesmo.
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43. Poder para as pessoas.

O jogo só pode acontecer quando as pessoas sentem que elas têm controle sobre suas vidas. 
Nós não podemos ser agentes da liberdade se não somos livres.

Hussein Chalayan’s Manifesto (Chalayan 2007): 

Growing up in Cyprus, my innate curiosity was fuelled by the isolation, which encouraged 
my desire to explore. Now having spent most of my life here in London, my curiosity is about 
understanding the dullness of life in general and creating a world where I can propose other 
ways of looking at the body and its role in culture, consequently creating one that fills the gap 
between fantasy and reality. In the midst of this, I find that the economic hardship of living 
in London, running a business and everything that comes with it, is a burden on anyone who 
is trying to contribute to cultural life. But I have not been so affected by economic demands 
that I don’t enjoy seeing one person out of a sea of people expressing emotion at the end of a 
presentation or an opening of an installation. In this light, my contribution to cultural activity 
is a diligent commitment to merging different disciplines and cultures. If at school you were 
taught about the relationship of maths to art, the body to music, chemistry to the environ-
ment etc, wouldn’t life be much more interesting and motivating...

John Maedas’s Manifesto (Maeda 2007): 

In the far past, designers were charged with designing solely for the physical environment. 
Buildings, parks, bridges, teapots, toothbrushes, wastebaskets.

In the recent past and present, designers began to shift towards designing for the virtual en-
vironment. Broadcast imagery, digital photographs, websites, information kiosks, clothing in 
Second Life. They designed for everything around themselves (the physical), and everything 
around their mind (the virtual). In the next chapter of the future, they will be designing the 
centre of their very being – their own mind and their own body. They will design their arms 
to replace the many injuries from typing on their little BlackBerrys or from too much usage 
of the computer mouse; they will design their eyes so that they can easier see the little type 
on the tiny screens of their mobile; they will design their brains so that they can better han-
dle a million tasks simultaneously instead of the three or four that they can process today.

They will have designed everything outside their body and outside their mind, to inside their 
body and inside their mind. In the end, they will have designed the essence of the meaning 
of design and life itself.

Greg Lynn’s Manifesto (Lynn 2007): 

Organic design is not just a style. Design, architecture and life will continue to become more 
and more biological, not merely biomorphic. I look forward to the software that lets us design 

not just the shape but also the growth and behaviour of animate matter. Designers and archi-
tects will continue to proliferate as there is more and more need for design, as we get access 
to more matter through genetic and biological innovations.

Diretos Sociais da constituição brasileira de 1988:

CAPÍTULO II
DOS DIREITOS SOCIAIS
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição.
Art. 6 o São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, 
a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, 
na forma desta Constituição.         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 26, de 2000)
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, 
a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos de-
samparados, na forma desta Constituição.        (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 64, de 2010)
  Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o trans-
porte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a as-
sistência aos desamparados, na forma desta Constituição.             (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 90, de 2015)
  Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 
de sua condição social:
I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos 
de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
III - fundo de garantia do tempo de serviço;
IV - salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas neces-
sidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, 
vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem 
o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;
V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;
VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;
VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;
VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;
IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;
X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmen-
te, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
XII - salário-família para os seus dependentes;
XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos 
da lei;         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro se-
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manais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou 
convenção coletiva de trabalho;         (Vide Decreto-Lei nº 5.452, de 1943)
XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamen-
to, salvo negociação coletiva;
XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento 
à do normal;         (Vide Del 5.452, art. 59 § 1º)
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salá-
rio normal;
XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e 
vinte dias;
XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;
XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos ter-
mos da lei;
XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos 
termos da lei;
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e se-
gurança;
XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na 
forma da lei;
XXIV - aposentadoria;
XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até seis anos de idade 
em creches e pré-escolas;
XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de 
idade em creches e pré-escolas;         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)
XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;
XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei;
XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indeni-
zação a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;
XXIX - ação, quanto a créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de:
a) cinco anos para o trabalhador urbano, até o limite de dois anos após a extinção do contrato; 
      b) até dois anos após a extinção do contrato, para o trabalhador rural;
XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional 
de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extin-
ção do contrato de trabalho;         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 2000)
a) (Revogada).         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 2000)
b) (Revogada).         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 2000)
XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão 
por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;
XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do 
trabalhador portador de deficiência;
XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os pro-
fissionais respectivos;
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e de 

qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz ;
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos;         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e 
o trabalhador avulso
Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previs-
tos nos incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV, bem como a sua integração 
à previdência social.
Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos pre-
vistos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, 
XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a 
simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes 
da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV 
e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social.         (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 72, de 2013)
  Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:
I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o 
registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na 
organização sindical;
II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa 
de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos tra-
balhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, 
inclusive em questões judiciais ou administrativas;
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será 
descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respec-
tiva, independentemente da contribuição prevista em lei;
V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;
VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho;
VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais;
VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a 
cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o 
final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.
Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e 
de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer.
  Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a opor-
tunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.
§ 1º A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das ne-
cessidades inadiáveis da comunidade.
§ 2º Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.
  Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos 
órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de dis-
cussão e deliberação.
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  Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um repre-
sentante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os 
empregadores.
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