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6 Treinando pesquisadores para o design: algumas

considerações e muitas preocupações acadêmicas*

Training researchers for design: some statements and many
academic worries

Resumo
Educação para a pesquisa no design em contexto. Nós estamos viven-
do um período de transição no qual as transformações são profundas
e afetam tudo. A universidade não está fora do processo: a idéia de
universidade e dos papéis que ela tem a cumprir na sociedade estão,
hoje em dia, completamente mudados. Na Europa, nós nos referimos
normalmente à transição universitária como o processo de Bolonha
porque, com a finalidade de harmonizar o ensino superior em toda
a UE, as instituições de ensino superior, todas elas, as universidades
inclusas, têm que adaptar seus programas, sistemas pedagógicos e
resultados a novas metas. Grandes mudanças são experimentadas
pela maioria dos países europeus, mas elas estão também influenci-
ando outras zonas do globo, como a América Latina.

Para educação do design, este processo é uma oportunidade muito
boa para melhorar níveis, definir metas novas e encontrar finalmente
um ponto de equilíbrio entre o academicismo tradicional e disciplinas
bem reconhecidas. Considerada de modo abrangente, a universidade
significa pesquisa, além de ensinar e treinar os profissionais, e, junto
com o incentivo à pesquisa, significa também qualidade e rigor para
construir aquele corpo de conhecimento que identifica uma discipli-
na. Com um olhar no futuro, se o design e os designers têm um papel
importante a cumprir em atividades de inovação e de trabalho em
equipes inovadoras e multidisciplinares, uma base acadêmica bem
definida e reconhecida como tal é necessária se o objetivo for admi-
nistrar e compartilhar o conhecimento a ser aplicado para a inova-
ção. De resto, se olharmos para dentro, o próprio design também
está passando por um momento de mudança devido a sua própria
evolução. Está se tornando uma atividade que trabalha aplicando
conhecimento, não simplesmente projetando. Neste sentido, o
processo de Bolonha, por conta de sua ênfase em qualidade e inova-
ção através da ciência e do incentivo ao conhecimento, é uma opor-
tunidade para a educação do design: ele abre a possibilidade para
desenvolver atividades de educação e pesquisa que se voltem para
níveis mais altos, algo que pretende considerar novos e diferentes
patamares de educação superior, suas metas e resultados e os modos
em que se deve trabalhar.

O último passo no processo de Bolonha aponta diretamente para a
educação em nível de doutorado, i.e., Ph.D. A última Conferência
de Ministros de Educação realizada em Bergen, em maio de 2005,
colocou como agenda a necessidade de profissionalizar a pesquisa,
de melhorar o atrativo para os estudos de Ph.D., considerando-os
como uma forma de treinamento profissional. A idéia parece inte-
ressante à primeira vista, mas cria novos questionamentos no debate
sobre a Educação Doutoral em design quando o que está em jogo é
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administrar um plano de pesquisa atraente para companhias e
indústrias. Este artigo trabalha com a idéia de planejar e administrar
estudos de Ph.D. organizados por um Departamento de Design de
uma Universidade, baseado no intenso debate sobre Doutorado em
Design ocorrido ao longo dos últimos 10 anos. É uma revisão de um
relatório escrito há um tempo atrás, exatamente quando a educação
em nível de Doutorado em Design chegou à arena, dentro de um
grupo internacional formado graças a um programa da UE.

1

Abstract
Design research education in context. We are living a period of
transition when transformations are deep and affect everything.
University is not let outside of the process: the idea of university
and the roles it has to fulfil in society are completely changed
nowadays. In Europe we usually refer to the university transition
as the Bologna process because, with the aim to harmonise higher
education all around UE, higher education institutions, all of them,
universities included, have to adapt their programs, teaching
systems and outcomes to new goals. Big changes are experimented
by most European countries but it is also influencing other zones of
the globe, such as Latin America.

For design education, that process is a very good opportunity to
improve levels, to define new aims and get finally a place between
old academic and well acknowledged disciplines. Taken as a whole,
university means research besides teaching and training
professionals, and along with research pushing, it also means quality
and rigour to build up that body of knowledge which identifies a
discipline. Looking to the future, if design and designers have to
fulfil an important role in innovation activities and participate in
innovative and multidisciplinary teams, an academic background
well defined and acknowledged as such it is necessary if the aim is
to manage and share knowledge to be applied for innovation. For
the rest, if looking inside, design itself is also leaving a moment of
change due to its own evolution. It is becoming an activity which
works by applying knowledge, not just designing. In that sense,
the Bologna process, because its stress in quality and innovation
through science and the pushing of knowledge is an opportunity
for design education: it opens the possibility to develop education
and research activities aiming at the highest level, something that
means to consider a new the different levels of high education, its
goals and outcomes and the ways it has to work.

The last step in the Bologna process points directly at PhD
education. The last Ministers of Education Conference held in
Bergen last spring (May 2005) put on the agenda the need to
professionalize research, to improve the attractive of PhD studies
by looking at them as a form of professional training. The idea
seems interesting at a first sight but it opens new questions to the
debate on Doctoral Education in Design when what is at stake is to
manage a research plan attractive for companies and industries.
This article takes over the question of planning and managing PhD

1
 Este texto final foi

produzido trabalhando com
os documentos colecionados

das reuniões de um grupo
de CDA dentro de um

programa da UE, alguns
deles publicados e

disponíveis; outros ainda
privadamente impressos.

Dentre os últimos, há duas
conferências lidas pelos

Professores Christopher
Frayling e Jonathan M.
Woodham no Research

Seminar on Practice-Based
Doctorates in the Creative
and Performing Arts and

Design, organizado pela
Faculdade Universitária

Instituto Surrey de Arte e
Design, em 1998; alguns

documentos publicados na
web, como os Anais da

Conferência de Ohio:
Doctoral Education in
Design (1998). Aqueles

publicados são os Anais da
Conferência de Milão:

Design Plus Research, em
Maio de 2000 e a

Conferência deLa Clusaz:
Foundations for the Future:

Doctoral Education in
Design, Stoke-on-Trent:
Staffordshire University

Press, 2000. A maioria das
referências usadas...
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University going over what has been the intense debate on Doctoral
Education in Design during the last 10 years. It is a revision of a
report written some time ago, just when Doctoral Education in
Design arrived to the arena, within an international group formed
thanks to a UE program.

Palavras-chave
Pesquisa em Design, Educação Doutoral em Design, Formação de
Pesquisadores.

Keywords
Design Research, Doctoral Education in Design, Formation of
Researchers.

... se relaciona a esses
trabalhos. Outros escritos

usados vieram de conferências
conduzidas enquanto o grupo
de CDA estava trabalhando:
Barcelona 1999, La Habana
2000, ambos em História do

Design e Estudos de Design, e
algumas recentes Conferências

de Design da Academia
Européia (2001, 2003). O

grupo de CDA foi formado por
Departamentos de Design das

Universidades de Brighton
(Jonathan M. Woodham e

Alfaiate de Lou), Universidade
de Staffordshire (David

Durling), UWE Bristol (Paul
Van der Lem e Suzette

Worden), HfG Offenbach
(Berhhard Bürdek, Jochen
Gros e Dagmar Steffen), de

Universitat Barcelona (Anna
Calvera e Oriol Moret), todos

coordenados pela UIAH
Helsinki (Jan Verwijnen e

Pekka Korvenmaa). Os
trabalhos começaram em 2000

e terminaram em 2002.

1. Administrando a pesquisa dentro de estudos de doutorado
Nesta fase de um debate começado há muito tempo atrás (no mínimo,
em 1998, em Ohio), qualquer abordagem para a questão relativa à
definição do assunto de Pesquisa em Design tem que esclarecer a
perspectiva da qual ela é primeiramente vista e, assim, revelar seus
interesses inerentes. A base deste artigo é a organização e a admi-
nistração do Doutorado por um Departamento de Design, que deve
preparar um plano de longo prazo de pesquisa, dando origem a
muitas teses de doutorado.

Um plano de longo prazo é o resultado de um conjunto de objetivos.
Todas as escolhas que interessam a uma abordagem de pesquisa ou
a uma área de estudo têm que suscitar assuntos suficientes para
muitos projetos de pesquisa individuais, cada um dedicado a um
assunto em particular. Este trabalho deliberadamente evita optar
por um único insight teórico, ou propor uma única abordagem; pelo
contrário, tenta mostrar e refletir sobre muitas possibilidades dife-
rentes de desenvolvimento, com base no fato de que normalmente o
próprio assunto em questão provê o conjunto de métodos e as ferra-
mentas teóricas exigidas para lidar com este. Outro esforço é tentar
elucidar os objetivos e o escopo de um plano de pesquisa satisfatório
para o doutorado em design.

Devido a este objetivo mais amplo, a discussão vai considerar a
questão tanto da abordagem tradicional, quer dizer, como um curso
de doutorado em design deveria ser concebido para assegurar que
os resultados estejam de acordo com os padrões acadêmicos, e
também deveria satisfazer as expectativas de estudantes com forma-
ções muito diferentes; e, secundariamente, de um ponto de vista
mais moderno, sendo o resultado da mudança de atitude que uma
unidade de Pesquisa Universitária precisa adotar se quiser corres-
ponder às exigências da nova sociedade: resumidamente, a habili-
dade da pesquisa avançada para promover a economia na nova socie-
dade. Em 1998, Christopher Frayling observou que “tem sempre
havido uma diferença fundamental entre o mundo dentro da acade-
mia e o mundo profissional de arte e design que existe no mundo
exterior”. Embora ainda seja necessário preservar estas áreas de
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autonomia, e o mundo acadêmico precise fazer o seu trabalho de
treinar as pessoas e gerar conhecimento, também é verdade que li-
gações entre os dois mundos são necessárias para aumentar as suas
funções e, ao mesmo tempo, achar modos de colaboração mais
estreita.

2. O conceito de design
Um problema com o qual um plano de pesquisa de longo prazo ainda
tem que lidar é a idéia de com qual tipo de design trabalhar, em
outras palavras, o significado atual da palavra design. Este ques-
tionamento tem duas conseqüências: a primeira é uma conseqüência
política, ou mesmo, técnica; a segunda, como é de uma natureza
conceitual, pode ser um questionamento de ordem ontológica, e,
assim, conduz a um insight epistemológico.

Da perspectiva política, ainda é necessário delimitar o campo de
atividade da pesquisa em design, de modo a situar a sua tarefa dentro
de um contexto acadêmico muito claramente delineado, já existente.
Desde que Tomás Maldonado definiu a noção de “Discipline pro-
gettuali” para cobrir o que era comum a todas as atividades envol-
vidas na fabricação do artificial, os limites disciplinares foram
obscurecidos. É necessário clarificar novamente as características
específicas de cada uma, para gerar uma real colaboração entre
iguais. Mesmo que seja difícil aceitar uma divisão entre Design e
Arquitetura – estas áreas compartilham muitas coisas, por exemplo,
a sua posição dentro das ciências humanas ao lidar com tecnologia,
ou a sua abordagem estética em relação ao ambiente – também é
verdade que a abordagem arquitetônica só leva em conta um lado
do todo, quando é aplicada ao Design. Por outro lado, a comparação
com a engenharia, tão comum no debate internacional atual, pode
mascarar o modo particular de abordagem e trabalho do Design
com a tecnologia.

2
 Em resumo, para sobreviver dentro do mapa

universitário, um objetivo preponderante para um Departamento
de Design é construir e atingir a autonomia do design enquanto uma
disciplina, no sentido que Bruce Archer e seus discípulos têm
colocado. A situação pode ser vista como a briga de uma disciplina
jovem contra seus “pais”, mais velhos e às vezes, conservadores.

Em países como a Espanha onde, por razões históricas, o design é
considerado ainda uma profissão nova que carece de um corpus de
conhecimento seguro, um outro desafio urgente é o de procurar e
provar seu direito de estar entre as disciplinas tradicionais, e já
bem estabelecidas. O modo para se tornar academicamente “normal”
é promover trabalho científico de padrão acadêmico. Tanto Frayling
quanto John Langrish

3
 têm defendido um “modelo inclusivo de

Ph.D.” referindo-se à sua estrutura acadêmica e pedindo um fim
para o velho discurso recorrente sobre a singularidade e especifi-
cidade do Design e sua necessidade de um modelo pedagógico especial.
Assim, a pesquisa em design tem dois trabalhos paralelos a fazer
dentro do mundo acadêmico: ela precisa demonstrar que é uma
disciplina que objetiva produzir o corpo de conhecimento de um
assunto específico, e, assim, estar em conformidade com os padrões
Universitários; por outro lado, por meio deste corpo de conheci-

2 Ver DILNOT, Clive: “The
Science of Uncertainty: The

Potential Contribution of
Design to Knowledge” [A

Ciência da Incerteza: A
Contribuição Potencial do

Design Para o Conhecimento],
Conferência de Ohio, 1998.

Ele argumenta contra a
“analogia tecnológica.”

3 Artigo do Seminário de
Surrey, de Frayling, 1998, e de

John Langrish:  “Not
everything made of steel is a

battleship”.[“Nem tudo feito
de aço é um encouraçado de
guerra”.] Procedimentos de

La Clusaz, 2000, p. 297-305.
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plina independente que seja reconhecida como tal. Em resumo, como
Nigel Cross afirma, “o design enquanto disciplina precisa desen-
volver sua independência intelectual, enquanto busca copiar outras
disciplinas em padrões de rigor em bolsas de estudos e pesquisa”. 

4

Do ponto de vista teórico, vale lembrar que há uma diferença sutil
de significado quando a palavra Design é usada por falantes do inglês
ou por falantes de idiomas latinos. Esta diferença pode definir o
escopo de pesquisa em cada caso. Em inglês, a palavra “design”
refere-se ao processo de projetar, e está, assim, relacionada à prática
(“phrónesis”

5
); ela está relacionada ao praticar e pode adotar a

característica epistemológica de atividades práticas.  Em espanhol
e, eu creio, em muitos idiomas latinos

6
, o termo refere-se à atividade

dedicada a fazer coisas e, assim, a referência do “praticar” torna-
se o “fazer”.  Na realidade, em espanhol, a palavra “designio” refere-
se ao planejamento de uma política de acordo com a lógica baseada
em fins alcançados por meios, um tipo de lógica compartilhada por
todas as atividades práticas que produzem conhecimento estratégico.
O Design refere-se à atividade responsável por fazer coisas comuns
para vida cotidiana, que não usa somente os meios, mas ferramentas
e instrumentos. Seguindo com a referência amplamente usada na
classificação do conhecimento de Aristóteles, enquanto a palavra
inglesa pode ser relacionada a ciências práticas (tais como ética,
política, ou técnicas de administração), a palavra espanhola só refe-
re-se às ciências “poéticas” ou “produtivas”, também chamadas
“techné”.7  Até mesmo uma afirmação epistemológica é introduzida
aqui, visto que a natureza do conhecimento do design está, de alguns
modos, elucidada.

Isto significa que o conhecimento estratégico permanece fora das
preocupações de design? Claro que não, mas é necessário pesquisar
como o insight estratégico opera dentro do mundo material artificial.
A respeito disto, eu não concordo com a avaliação de Ken Friedman
ao dizer que “com o desenvolvimento do design como um ramo de
conhecimento, a atividade de design deve ser entendida como praxis,
uma prática por que praticar-praxis requer virtude; fazer-poiesis
requer techné, técnica”.8 Desde que o design se tornou um planeja-
mento de processos e serviços juntamente com produtos e sistemas,
sua compreensão assumiu um caráter estratégico, mais próximo à
natureza do praticar que a do fazer, mas, como os estudos de cultura
material claramente mostram, o caráter estratégico é e pode ser
intrínseco aos objetos. Por outro lado, ao evitar-se o “techné”, ou
habilidade, como um meio de obter-se conhecimento mais sofisticado,
nós também podemos falhar em explicar a natureza do design em si,
como o planejamento de produtos e ferramentas de comunicação,
de sistemas, processos e serviços de fato funciona. De resto, o con-
ceito grego “techné” ajusta-se perfeitamente à idéia amplamente
aceita do design como uma ponte entre os mundos da arte e da
tecnologia e, se arte e tecnologia forem consideradas no seu senso
mais amplo, eles podem promover a sofisticação de conhecimento
necessária para deixar para trás a idéia de aprendizagem de habili-
dade. Quando o que está em jogo é o “modo como projetos ou pro-

4 Ver CROSS, Nigel: “Design
as a Discipline”, La Clusaz

Proceedings, 2000, [“O Design
Enquanto Disciplina”],

Procedimentos de La Clusaz,
2000, p. 93.

5 Alguns documentos
apresentados na Conferência

de La Clusaz propuseram uma
re-leitura de Aristóteles. Ver
EHN e SVENTEDT, 2000, p.

274, e STEWART, 2000, p.
127. Também ver o primeiro
artigo de Ken Friedman. Até

mesmo DILNOT, 1998, p. 4-5
(op. cit.) faz referência à

prática ou “phrónesis” para
definir a natureza do design
antes de tentar captar o tipo

especial de prática que o
design é. Em minha opinião,
esta foi uma ótima tentativa
sua de lidar com a “techné”
em um senso atualizado: “o

lado praxiológico do Design,
que é orientado

essencialmente para a
possibilidade, não previsão” e

“Design é o tornar-se
consciente da ação

transformadora como uma
atividade de moldagem (...)

como um modo de ação de
transformação, ele nos

permite ver como negociamos
os limites do que entendemos,

em qualquer momento, na
definição do Atual”. Ele

denomina a sua abordagem
uma “praxis, ou phrónesis, do

artificial”.

6 Ver VAN ODDRIES,
Andries: “L’uso” in DI

BARTOLO (ed.) Ripensare il
Design. [Repensar o Design]

Milão: Techniche Nuove 1997,
p. 120.
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dutos, e o modo no qual seus processos de design fundamentalmente
podem contribuir para o conhecimento”, como Jan Verwijnen expli-
cou durante a reunião, a questão da pesquisa permanece dentro do
âmbito da “techné”, isto é, a análise de uma atividade produtiva e o
tipo específico de conhecimento que dela resulta.

Quanto a isto, a proposta de Ehn e Sventedt (2000, p. 274), de usar
o pensamento de Aristóteles como estrutura para pesquisa em design,
pode não ser útil, porque se, como afirmam os autores, a investigação
consiste em coletar “padrões de fenômenos de prática como
ferramentas para reflexão e construção de seu próprio repertório
de exemplares paradigmáticos”, será muito difícil ir além de um
catálogo de prescrições, ou da apresentação de soluções bem
sucedidas, ambos característicos do discurso de manufatura baseada
em habilidade. Eu temo que seja uma tentação perigosa tanto para
a teoria do design quanto para a prática do design – de se tornarem
uma lista organizada de prescrições; seria até pior para o ensino do
design.

Aristóteles não estava muito interessado em negócios técnicos, em-
bora ele usasse freqüentemente trabalhos de arte como exemplos
para ilustrar idéias políticas ou metafísicas.9 Nós só temos um regis-
tro do que Aristóteles disse sobre artes liberais, de fato, apenas a
respeito da tragédia. Não obstante, ele falava freqüentemente sobre
o conhecimento peculiar às atividades poéticas como o trabalho de
uma virtude intelectual especial, e ao fazer isto, ele abriu uma porta
para a possibilidade de uma teoria aplicável às atividades humanas
que visam produzir coisas. Ainda é possível desenvolver suas suges-
tões e construir uma teoria que nos permita entender assuntos
artísticos no seu lado mais modesto. Historicamente, este conheci-
mento “poético” ou “produtivo” sempre foi considerado como uma
habilidade, no lidar com o modo de trabalhar corretamente com
ferramentas e materiais para produzir coisas e, até hoje, devido em
parte ao próprio Aristóteles, as habilidades nunca foram conside-
radas como verdadeira teoria (“episteme”). A pergunta agora é como
deduzir um corpo sistemático de conhecimento fundamentado nas
habilidades e no know-how da prática do design.

3. O antigo caminho da pesquisa em design: pesquisa baseada
em conhecimento
Na palestra de abertura da Conferência de Milão (Maio de 2000),
Tomás Maldonado reconheceu estar surpreso pelo título da
Conferência, “Design + Pesquisa”, porque ele sempre teve a visão
de que a pesquisa era uma parte essencial do design. Pois é graças à
pesquisa que o design trabalha de modo diferente da estilização ou
decoração. Este é o conceito de design que permeia o currículo radical
adotado em Ulm, nos anos 50. Naquele tempo, a pesquisa teve que
permitir ao design a possibilidade de trabalhar com base em dados
seguros e, ao fazer isto, permitia também a possibilidade de evitar
escolhas subjetivas. Também permitiu ao design a chance de ir além
do nível de conhecimento de manufatura; o conhecimento adquirido
por mera prática, ou “empiria”, e estabeleceu a base para um desen-
volvimento disciplinar adicional de uma atividade profissional

7 Para a classificação
Aristotélica do conhecimento,

ver Topics, VI, 6, 145a, 15-
20,: “Isto é classificado como

especulativo, prático, e
produtivo; e cada um denota

uma relação; para isto
especula sobre algo, produz

algo e faz algo”. Também ver
Metaphysics, I, 1, 980a, 20-25

e IX, 2, 1046b, 5-15,; VI, 7,
1025b, 5-20 e 1046b, 1 para a

descrição de “sophia”; e
Nichomachean Ethics, VI,

1139b, 15 à 1140b, p. 10, para
a diferença entre arte e

ciência.

8 Ver FRIEDMAN, Ken :
“Design knowledge: context,

content and continuity”
[“Conhecimento do Design:

contexto, conteúdo e
continuidade”]. Foundations
for the Future [Bases para o

Futuro], Stoke-on-Trent:
Staffordshire University

Press, 2000, p. 12.

9 Provavelmente, a marca mais
famosa é Physics, II, 8, 194a,;

194 b; e 199a, onde ele usa a
relação entre forma e função,

que existem em artefatos
eficientes e ferramentas, para

explicar a gênese de formas
naturais.
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a ciência pura mostra o modo que a pesquisa aplicada deveria adotar
e seguir. O Design era compreendido como um tipo de pesquisa
aplicada com um objetivo específico: o de trazer à existência um
objeto muito peculiar definido em suas características formais mais
individuais.

Contra este cenário, a pesquisa em Design tinha claramente uma
definição de assunto como sendo a relação entre teoria e prática,
quer dizer, a relação entre ciência pura e técnicas aplicadas. Assim,
a teoria do Design pôde assumir o seu papel como a conceituação de
uma prática. Na realidade, a teoria do design aceitou alegremente o
papel de deixar disponíveis dados científicos para a atividade do
design. Ela também explicava o processo de design e as bases de um
modo específico de projetar, o que, para o observador, só resultava
em um estilo formal quando visto pelo seu lado mais duvidoso.
Entretanto, foi o primeiro passo para proporcionar ao design uma
estrutura acadêmica e, enquanto explicação dos modos do pensar e
trabalhar o design, tentou-se construir um corpo sistemático de
conhecimento. Naquele tempo, aceitava-se amplamente que a
pesquisa era um meio para se tornar um designer melhor, um modo
para melhorar sua competência profissional.

Muitas coisas mudaram desde então. Os praticantes do design têm
adotado caminhos diferentes dos padrões do chamado “Bom
Design”, e a Teoria do Design sentiu-se envergonhada por sempre
tentar justificar o que de repente parecia ser um padrão vazio e um
estilo enfadonho. Todavia, várias antigas certezas foram perdidas
no processo, principalmente devido a avanços em teoria e estudos
do Design. Algumas pessoas acreditam que a prática do design tem
regredido e se tornado novamente uma manufatura, uma habilidade
responsável por uma única parte do processo de produção e repro-
dução de mercadorias, “estrategicamente conduzida por outras
disciplinas como o marketing”.10 Pode haver alguma verdade nisto,
mas a pesquisa em Design tem uma clara missão à frente: a oportu-
nidade de criar uma base sólida para saltar do estado de uma
manufatura para o de uma disciplina genuína que traz uma contri-
buição profissional para uma melhoria social e econômica.  Então,
a prática do design não se restringirá a dar forma a um objeto ou
visualizar a sua imagem no final de um processo criativo, mas fará
parte do processo desde o seu princípio. Este é o desafio da inovação.
Para conseguir isto, a teoria do Design precisa claramente elucidar
seus próprios objetivos, entender os modos de trabalhar e de pensar
do design, e também – a parte mais difícil – definir sua esfera de
atividade, sua função e a natureza do corpo de conhecimento nos
quais basear o design como uma verdadeira disciplina.11

Muitos questionamentos relativos ao papel da pesquisa em design têm
sutilmente mudado também. Por exemplo, hoje em dia, raramente se
aceita a idéia de que a pesquisa pode nos transformar em melhores
designers; ela pode, quando muito, melhorar ou ampliar nossa esfera
de ação.  Mas, se a pesquisa em design tem um escopo próprio, a
natureza do design se altera por conta deste desenvolvimento de

10 John Redmond:
“Research by Design”

[Pesquisa Pelo Design], La
Clusaz, Stoke-on-Trent

2000, p. 462.

11 Ver Oscar Salinas:
“¿Historia para qué? La

historia del diseño que
necesita Méjico”. 2ª

Conferência internacional
em História de Design e

Estudos de Design, La
Habana, Jun. 2000. Site

da Web: <http://
www.culturadeldiseno.cult.cu/

conferencias/
coscarsalinas.htm>.
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pesquisa?  Caso positivo, em que sentido? Além disso, por que ou
quando um designer, ou uma companhia, acha que um problema em
particular exige investigação especial para ser resolvido?

Perguntas semelhantes têm sido feitas com respeito aos estudos em
nível de doutorado. Woodham as fez claramente no seminário de
Surrey, sugerindo que seria útil saber algo sobre as motivações dos
designers que consideram ingressar nos estudos de Ph.D.12  Durante
as reuniões, David Durling declarou claramente que um Ph.D. não
tem relação com o aumento das habilidades práticas. A prática de
pesquisa emerge lentamente como um modo de trabalhar que tem
características completamente diferentes da prática do design, e,
para tanto, os designers necessitam treinamento especial. Para in-
gressar em um doutorado, os designers têm que mudar suas menta-
lidades e aprender uma profissão diferente. Uma possível conclusão
é a de que a Pesquisa em Design deveria ser uma disciplina indepen-
dente. Contudo, novas conexões entre a pesquisa em design, o conhe-
cimento do design e sua prática são necessárias.

4. A Pesquisa através do Design: o conhecimento necessário
para o design13

Em minha opinião, muitas perguntas mencionadas anteriormente
poderiam ser respondidas perguntando-se aos próprios designers e
outros profissionais envolvidos na produção de processos, sistemas
e serviços. Até agora, nós fomos considerados designers, meramente
como possíveis estudantes de Ph.D. Mas, e se eles se tornarem clientes
de pesquisa ao invés de pesquisadores em potencial? Como o discurso
da Pesquisa em Design muda quando os designers contratam uma
unidade universitária para conduzir pesquisa?  Esta é uma situação
relativamente comum em outras disciplinas, e pode muito bem
acontecer na área de design. A comparação com a medicina é bastante
comum, mas eu creio que o direito constitui um modelo melhor. Os
advogados normalmente acham o material para suas linhas de
argumentos nos trabalhos, estudos e análises desenvolvidas por estu-
diosos universitários para melhorar o seu nível de conhecimentos.
Transferindo esta analogia para a cultura do design, de que tipo de
conhecimento acadêmico um designer necessita para projetar? De
quantos tipos diferentes de conhecimento precisa um designer para
conduzir um projeto? De uma forma geral, a pesquisa se torna um
meio para obter conhecimento, que enriquece e ajuda a prática.

Um primeiro passo para levar em conta as motivações de designers
que empreendem pesquisa é indagar sobre os tipos diferentes de
conhecimento envolvidos em um projeto de design, considerando
que uma exigência fundamental do design é um conhecimento
generalizado do contexto social e econômico onde um item de design
operará. Até então, tem-se aceito amplamente que um designer
normalmente trabalha em um time formado por vários peritos em
disciplinas diferentes, de sociólogos ou psicólogos a técnicos em
marketing, engenheiros, empresas gráficas e trabalhadores em geral.
Também tem sido dito que um bom designer é alguém que sabe fazer
a pergunta certa às pessoas certas, no momento certo. Deste modo,
ele pode exercer o seu reconhecido papel de mediação entre habili-

12 WOODHAM, 1998, p. 10:
“Why would a designer do this

(a PhD)? Can personal and
professional motives be

clarified?” [Por que um
designer faria isto (um PhD)?
Podem seus motivo pessoais e

profissionais serem
esclarecidos?]. Também veja

FRAYLING, 1998: “a questão
toda é por que nós queremos
doutorados? Para entender e

definir o propósito e o
contexto para as premiações
de doutorados, sua função?

Que oportunidades abre?: esta
sempre foi a porta a mundo

acadêmico”. A pergunta
aparece regularmente em

muitos outros documentos,
porque atrás disto há a

possibilidade para a pesquisa
em design se tornar uma

atividade profissional. Ver
Pekka Kovenmmaa: “Doctoral

Education in
Design”[“Educação Doutoral

em Design”], Formdiskurs,  5/
II, 1998, p. 82, e Silvia

Pizzocaro “Complexity,
Uncertainty,

Adaptability:[Complexidade,
Incerteza, Adaptabilidade:]

Reflections around Design
Research”[Reflexões Acerca

da Pesquisa em Design],
procedimentos de La Clusaz,

Stoke-on-Trent: 2000, p. 247-
254.

13 Esta parte do artigo
considera o que foi uma

contribuição importante feita
por Christopher Frayling, em

seu artigo do Seminário de
Surrey, e que publicou depois

como um documento de
pesquisa pela Royal College Of

Art. Deveria ser conhecido
como as três categorias de

Frayling ou modos de Pesquisa
em Arte e Design.
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dos outros dentro da arena profissional, às vezes até mesmo diame-
tralmente opostos uns aos outros – a mediação entre a tecnologia e a
estética é citada freqüentemente, mas, em um nível diferente, há
também a mediação entre os interesses do consumidor-usuário-
receptor e o fabricante-produtor.

Deste ponto de vista, a competência de um designer é composta de
habilidades diferentes. Por um lado, o designer tem que lidar com
dados científicos sobre a realidade na qual o artigo projetado fun-
cionará – estes dados constituem um conjunto de conhecimentos que
se comportam enquanto informações confiáveis sobre a realidade –
e, por outro lado, ele tem que saber projetar: este é o conhecimento
e a habilidade que conferem a ele o status de designer. Este é o modelo
típico do processo de design, definido por dois eixos: o eixo hori-
zontal, sintagmático, e o eixo vertical, paradigmático. O eixo sintag-
mático representa o projeto como está constituído, isto é, as dife-
rentes decisões adotadas sistematicamente enquanto escolhas dentre
as possibilidades permitidas pelo eixo paradigmático – possibilidades
esboçadas pelos dados científicos previamente coletados, e corre-
tamente organizados de acordo com seus valores ou utilidades,
dentro do próprio projeto. Os dados paradigmáticos advêm da sele-
ção e interpretação, pelo designer, dos resultados relativos ao assun-
to, obtidos por outras ciências e, neste caso, os relativos à esfera de
influência do projeto. Por exemplo, Frayling propõe o eixo para-
digmático como um tipo de conhecimento de design que merece ser
pesquisado. Contudo, o designer precisa que estes dados sejam com-
pletamente confiáveis e verdadeiros, para garantir a validade das
suas decisões e a eficiência do seu produto final quando for disponi-
bilizado no mercado. Usando e administrando as informações sobre
a realidade, por mais confiáveis e verdadeiras que elas sejam, isto
não significa necessariamente que os designers aceitem a realidade
que eles confrontam como algo imutável e pré-determinado, mas
também é verdade que eles precisam de dados suficientemente con-
fiáveis para basear suas previsões no que diz respeito a como o ambi-
ente pode mudar graças ao seu trabalho. Por outro lado, quando
falamos em dados confiáveis, não queremos nos referir a certezas
absolutas; dados também podem ser “certezas” prováveis ou rela-
tivas, como os resultados com os quais as ciências sociais trabalham,
e que são bem aceitos agora pelas ciências naturais, bem como na
estrutura de uma sociedade complexa e suas regras epistemológicas
atualizadas.14

Para resumir: com o objetivo de preencher o eixo paradigmático
com conteúdo, presumo que seja muito improvável que um designer,
ou mesmo uma companhia de design, faça com que um Departamento
de Design colete esses dados e aprenda como interpretá-los e con-
trolá-los corretamente; o mais provável é que eles procurem univer-
sidades que possuam o conhecimento que lhes falta. De fato, já é
comum que designers gráficos e anunciantes trabalhem muito
freqüentemente com departamentos de ciências de Comunicação para
obter aconselhamento no que diz respeito a procedimentos comu-
nicativos.

14 Ver GARGANI, Aldo (ed):
Crisi della ragione. Torino:

Einaudi, 1979; BOCCHI,
Gianluca e CERUTI, Mauro

(eds): La sfida della
complessità. (1985) Milão:

Feltrinelli, 1991/6a; e
BARBIERI, Giuseppe and

VIDALI, Paolo (eds): La
ragione possibile. Milão:

Feltrinelli, 1988. Ver também
o artigo de Silvia Pizzocaro,

nos Anais de La Clusaz (2000,
p. 247-254).
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Então, qual é o tipo de pesquisa que um Departamento de Design
pode planejar e desenvolver para atender às necessidades de conhe-
cimento no contexto do Design?  Há algum tipo de conhecimento
que só seja necessário durante o processo de design e que não possa
ser obtido por quaisquer outros meios? No seu artigo de Surrey,
Frayling falou sobre um possível conhecimento específico, que emerge
das indagações sobre esses momentos e procedimentos do processo
produtivo até competência do designer. Até mesmo se focalizarmos
principalmente nos aspectos técnicos de todo o processo, a pesquisa
em design pode ser entendida como o trabalho de laboratório que,
para usar o exemplo de Frayling, experimenta o comportamento de
novos materiais, ou seus efeitos estéticos, ou como estes comporta-
mentos ou mudanças de efeitos se alteram se novos procedimentos
forem aplicados. É fácil de imaginar outros tópicos satisfatórios para
um laboratório assim: o estudo do comportamento de materiais
depois que objetos se tornem lixo, por exemplo. Vale a pena consi-
derar se tendências estéticas, ou o catálogo de utilidades e usos que
ocorrem dentro de uma sociedade também poderiam ser pesquisados
num ambiente de laboratório. A pesquisa qualitativa de usos poderia
introduzir novos e valiosos insights na abordagem ergonômica.
Todavia, a manipulação de materiais é atualmente a única possibi-
lidade aceita como verdadeira pesquisa dentro dos objetivos e escopo
de um laboratório que busca contribuir com um corpo de conheci-
mento que seja útil para o design.

5. A pesquisa em design: construindo conhecimento sobre o
design
Presume-se que os designers irão a um Departamento de Design se
eles quiserem conferir se o conhecimento que eles possuem ainda é
válido. Este poderia ser o caso de um designer profissional ensinando
em uma empresa de projetos de design. Em Barcelona, por exemplo,
alguns designers profissionais ingressaram em estudos de doutorado
quando eles começaram a se sentir insatisfeitos com a sua rotina
diária e quiseram enriquecer a sua prática, focalizando intensiva-
mente nas suas atividades normais. Por outro lado, durante as reu-
niões do CDA, nós notamos a prevalência de teses dedicadas a assun-
tos históricos ou teóricos. Nós podemos criar hipóteses sobre as moti-
vações destes estudantes. Se uma tese deve ser produzida depressa,
é melhor escolher uma abordagem onde os métodos, padrões e modos
de pesquisar já foram testados e podem ser aprendidos facilmente,
aqueles que podem ser deduzidos e transferidos diretamente para o
estudo de um assunto. Porém, também pode ser verdade que pes-
quisas históricas ou teóricas estejam melhor enquadradas nos obje-
tivos dos estudantes para desenvolver-se pessoalmente e enriquecer
o seus trabalhos diários, aprendendo algo novo. Em um senso mais
amplo, nestes casos, o assunto de pesquisa em design é o próprio
design e os modos nos quais ele trabalha. Deste modo, o design se
torna um fenômeno que pode ser estudado, e a pesquisa, uma feno-
menologia do design. A abordagem é a ciência do design no sentido
explicado por Nigel Cross (2000, p. 96).

O cenário tem se ampliado bastante porque o design, como o
fenômeno cultural que ele essencialmente é, despertou o interesse
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pologia, a estética ou mesmo a filosofia, para mencionar algumas.
Mas o que está em jogo agora não é o assunto em questão, ou o
conceito do design usado durante a pesquisa, mas os métodos, os
modos de pesquisar e o caráter dos resultados envolvidos. Vale ressal-
tar que toda disciplina tem um conjunto de métodos próprios dispo-
níveis, padrões bem estabelecidos, modos de testar e ferramentas
que são satisfatórias para a ratificação ou refutação, abordagens
teóricas e escolas de pensamento, em resumo, uma longa tradição
que lhe antecede. Será que um departamento de design dedicado à
ciência do design tem que adotar todos estes métodos e abordagens
para ajudar na pesquisa sobre uma fenomenologia com base no
design? Seria este o único modo para construir e divulgar conheci-
mento sobre o design?

Sob o meu ponto de vista, estas perguntas foram discutidas um certo
tempo atrás durante o debate sobre a posição que a História do
Design deveria ocupar dentro de uma disciplina mais ampla chamada
Estudos do Design. Um resultado importante do debate foi que a
História do Design e os Estudos do Design são disciplinas indepen-
dentes e assim, dentro da estrutura Universitária, eles deveriam
desenvolver suas pesquisas como unidades independentes. Assim,
um trabalho para qualquer Departamento de Pesquisa ambicioso,
dentro de uma faculdade de Design, é construir essas unidades e
desenvolver pesquisa de modo a ampliar o conhecimento em Design.
Uma pergunta diferente é o treinamento das pessoas mais quali-
ficadas para unidades de pesquisa como estas. Quando eles forem
historiadores ou psicólogos, sociólogos, analistas de processos de
comunicação ou lingüistas, os resultados da suas pesquisas valem à
pena acima de tudo se eles satisfizerem os padrões das suas disciplinas
de origem. Embora essencial ao entendimento do design enquanto
um fenômeno, não parece igualmente verdadeiro que eles estejam
contribuindo para a aceitação do design enquanto disciplina. No
caso de História do Design, por exemplo, poderia ser ilustrativo
verificar se os itens paradigmáticos, de acordo com os padrões da
história, e os objetivos são os mesmos usados por designers como
referências quando eles têm que ensinar como projetar.

6. A pesquisa em design sob o ponto de vista do próprio design:
será que o conhecimento sobre o design pode se tornar
conhecimento de design?
Muda alguma coisa quando o próprio pesquisador é um designer?
Ao postular esta pergunta, Frayling ressaltou que, quando este é o
caso, algo muda na abordagem ou na escolha de um tema, até mesmo
os métodos. Porém, esta pergunta raramente foi feita desde então.
Em minha opinião, é uma pergunta muito importante quando a
pesquisa será conduzida por um Departamento de Design, visando
a formação de doutorado para designers. Eu presumo que, seguindo
o argumento de Frayling, quando um designer ingressa em um projeto
de pesquisa em design, além dos métodos, escolha de tópicos e
abordagens teóricas, as características dos resultados também
mudam. Mas será que um designer percebe a natureza do design
melhor que outros estudiosos?  Será que ele consegue explicar o que
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um problema de design ou uma solução de design realmente é? Os
designers introduzem novos elementos a serem considerados? Eles
contribuem com diferentes insights para a análise?

Claro que os designers podem refletir sobre o design, e eles freqüen-
temente o fazem. Se suas reflexões tiverem que funcionar como
ferramentas teóricas, há muitas coisas que têm que ser claramente
elucidadas, e com antecedência. Por exemplo, os designers têm que
explicar a natureza de uma idéia de projeto e seu real papel em todo
o processo de design; eles têm que mostrar suas características e como
elas podem ser descobertas em um item de design. Assim, a crítica do
design será capaz de apoiar suas avaliações em termos de um design
além de características estilísticas e de forma. Deste ponto de vista, o
design poderia ser considerado como um tipo de entendimento
(Frayling, 1998, p. 6), mas, por conseguinte, o trabalho de entendi-
mento do design é produzir as ferramentas teóricas – palavras,
conceitos e explicações, teorias – que sejam mais apropriadas para
descrever a sua própria realidade, uma realidade que pode ser fixa e
tomar a forma aplicada ao seu funcionamento. Há muitos exemplos
do que eu quero dizer: uma pesquisa planejada para entender como
itens de design trabalham, ou os procedimentos e modos de trabalhar
de designs dentro de um gênero como, por exemplo, uma imagem cor-
porativa, ou, mais especificamente, o papel do estilo em logotipos
que embutem o seu modo específico de significado.

Para concluir a discussão, talvez fosse útil explicar o que eu quero
dizer com uma idéia de design ou um conceito de design.  Durante o
processo de design, há um momento em que a solução é visualizada;
quase todas as suas características formais estão em seu devido lugar.
Assim, este se torna o verdadeiro ponto de partida do projeto, que,
então, guia e regulamenta todo o processo de tomada de decisão.15

Esta idéia contém a síntese inteira da forma. Claro que a síntese
traz a primeira resposta a uma gama de questionamentos como, por
exemplo, o modo de desenhá-lo, de construir o protótipo material-
mente, ou de reproduzi-lo tecnicamente, mas, mais importante, esta
primeira idéia carrega uma forma e função perfeitamente integradas,
a forma e seu conteúdo ou significado. Este ponto de vista reflete o
que é, em minha opinião, a verdadeira natureza do design, a impossi-
bilidade de pensar sobre ele lidando com dois lados diferentes de
um item que são divididos conceitualmente e que pertencem a esferas
diferentes de pensar. A forma material e o significado conceitual
constroem juntos um conceito de design, fazem uma unidade. Antes
desta união aparecer na imaginação do designer, há só instruções
específicas e listas de exigências, não design. Por isto, o conceito de
tipo e seus conceitos relacionados de modelo e de exemplo se encaixam
na compreensão do lado criativo do processo do design melhor que
em qualquer outro modelo lógico. Tipos pegam idéias de design incor-
poradas nos exemplos historicamente construídos e eles fixam o seu
denominador comum através de generalização.16

Por outro lado, a partir deste insight, é possível superar definiti-
vamente essas divisões teóricas antigas entre forma e conteúdo, ou
conceito, seja baseado na filosofia romântica de arte, ou na análise

15 Este foi um assunto
normalmente discutido

durante as reuniões de CDA.
Jan Verwijnen usou a palavra

“conceito”, a “noção de
conceito”, ao se referir às

idéias do design: “eu proponho
entender a noção de conceito
como a necessidade por uma

idéia dentro do campo de
imaginação profissional, que
guia o processo de tomada de
decisão concreto no design”.

Assim, uma idéia, ou o
conceito de design, é um

“gerador de forma”. Embora
eu concorde com o esboço

geral da pergunta, e com os
dois nomes, também porque

ambos são amplamente usados
entre os designers, eu não

concordo com a segunda parte
da explicação. Mais que um

gerador de forma, uma idéia
de design é, em minha opinião,

um conceito, ou um
significado, embutido na

forma. Se a idéia não for uma
unidade de forma e

significado, ou conceito, ela
mal pode guiar o processo de

design e, mais importante, ela
pode guiar mal os padrões de

coerência e consistência das
decisões tomadas durante o

processo. Neste sentido, penso
que é necessário conferir se a

idéia filosófica de conceito,
enquanto vinda do debate de
conceitos universais, poderia

ser aplicada sem uma
adaptação específica às

condições do Design. De meu
ponto de vista, um conceito de

Design difere amplamente da
explicação lingüística ou

filosófica de um conceito; ...
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(Saussurianos), ou ainda na epistemologia, que diferencia o método
para análise e o método para apresentar os resultados.

Está na hora de propor algumas possíveis linhas de ação. Um
Departamento de Design poderia tentar empreender pesquisa em
design que estimulasse a experiência com insights e abordagens inter-
disciplinares. A história do design, a antropologia dos objetos coti-
dianos – ou os estudos da cultura material – a estética do design e a
análise sócio-cultural da tecnologia, tudo isto traz informações
importantes para a compreensão do design enquanto um fenômeno
sócio-cultural. Mas, em geral, o objetivo destas abordagens é basi-
camente descritivo, de acordo com a natureza do conhecimento teó-
rico e, assim, automaticamente, não atendem às necessidades do
design. Para se tornarem úteis, as informações fornecidas precisam
ser adaptadas. Este trabalho de tradução, quer dizer, de interpre-
tação e renderização de informação em termos do design, é o que eu
quero dizer que se trata de uma tarefa interdisciplinar.

Visto desta perspectiva, é mais fácil de entender a decepção experi-
mentada com tanta freqüência por designers treinados em escolas
que adotaram o legado de Ulm e seu currículo “radical”, como disse
Woodham. O currículo foi formado pela incorporação de várias
disciplinas diferentes junto com aquelas específicas dedicadas a
projetos e ao design.  Como visto acima, as disciplinas trabalham e
ensinam na sua própria tradição, com seus próprios padrões e
resultados, ao passo que os designers só se preocupam com esses
resultados se tais resultados ajudarem a entender a sua própria
realidade e escopo.  Esta decepção, e a exclusão progressiva de muitos
desses assuntos em currículos posteriores, poderiam explicar por
que, quarenta anos depois, os pesquisadores do design apontam para
o fracasso histórico do Design em “construir-se enquanto uma área
de conhecimento” (DILNOT, 1998, citando FRY). Por outro lado,
em seu diálogo com outros peritos, os designers esqueceram de
escrever sobre o modo pelo qual adaptam a informação que coletam
para a sua própria linguagem e maneiras de trabalhar. Esta é, no
meu entendimento, a lição principal contida na abordagem desen-
volvida pelos sócios do CDA de Offenbach, chamado “Produkt-
sprache”. Implicitamente, o seu entendimento teórico do design
envolve a transformação das mais recentes descobertas de ciências
sociais, como as afirmações da Semiótica, durante os anos setenta,
e as contribuições principais das escolas filosóficas alemãs do século
XX para os termos do design.  Se corretamente convertidas, as idéias
gerais sobre o comportamento social informam o projeto de design e
ajudam na sua compreensão.17 Porém, o processo lógico pelo qual
tal conversão é feita ainda está por ser descrito, e este é um assunto
para pesquisas adicionais destinadas a um Departamento de Design.

Além disso, se empreendida por um Departamento de Design, quando
a pesquisa em design recai numa esfera pertencente tradicionalmente
a uma disciplina bem estabelecida, toda a investigação tem que
satisfazer dois objetivos ao mesmo tempo. Ela tem que incrementar
a disciplina adotada, trazendo-lhe o conhecimento e tópicos geral-

...os objetivos destes dois
últimos apontam para uma

generalização. Um conceito de
design, para ser funcional,

precisa fazer e conter a
particularidade do projeto
individual. Ver CALVERA,

Anna: “La idea en diseño
gráfico”. Experimenta, 10,
Madrid 1996; TipoGráfica,

X.30, Buenos Aires 1996; and
“L’idée dans le design

graphique” Étapes
Graphiques, 21, Paris 1996, p.

37-52.

16 Para a relação teórica entre
os conceitos de tipo, modelo e
exemplo, ver Josep M. Martí

Font: Introducció a la
metodologia del disseny.

Barcelona: Edicions de la
Universitat de Barcelona,

1999. Jan Verwijnen definiu o
tipo arquitetônico como “o

veículo de conhecimento
arquitetônico, porque eles

encarnam a unidade de forma,
função e significado

transmitidos pela história”.

17 Ver BÜRDEK, Bernhard:
Diseño, Barcelona: Gustavo

Gili. 1994; Bürdek, Steffen &
alt. Formdiskurs, 3: 1997, and

Steffen, Dagmar:
Produktsprache, Frankfurt,

2000.
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mente usados por designers ao lidar com os seus próprios trabalhos.
Mas, se por um lado, a originalidade dos resultados será devida à
perspectiva do design, por outro, os padrões de precisão, modelos
de rigor, e métodos de pesquisa ou procedimentos de validação/refu-
tação dependem e devem estar relacionados às disciplinas adotadas.
Cada projeto de pesquisa contribui para a auto-compreensão do
design, mas também tem que contribuir com o corpo de conheci-
mentos da disciplina adotada.

7. Uma epistemologia do design: o design enquanto pesquisa ou
a pesquisa pelo design
À luz destes argumentos, parece que o trabalho principal e mais
urgente para a pesquisa em Design é construir o conhecimento do
design e sua estruturação científica; dedicar esforços para “produzir
uma base sólida para discutir as questões do design” para citar as
Declarações Finais da Conferência de Milão. De acordo com Jan
Verwijnen, a tarefa pode ser definida como a “conceitualização do
conhecimento incorporado nos artefatos”, ou ainda, falando em
termos gerais, no artificial de modo abrangente (DILNOT, 1998).
Retomando a classificação das ciências por Aristóteles, a tarefa
também poderia ser definida como a construção de uma teoria
satisfatória para as atividades produtivas e estéticas.

Para desenvolver uma conceitualização do conhecimento incorpo-
rado em artefatos, um primeiro passo é perguntar diretamente que
tipo de conhecimento surge durante o processo de design. Agora, a
pergunta fundamental é: que tipo de conhecimento só poderia ser
alcançado pelo processo de design? O que se aprende enquanto se
está projetando?  No seu artigo de Surrey, Frayling enfatizou que,
muito freqüentemente, o design foi considerado pesquisa porque os
resultados são embutidos no artefato produzido. Deste ponto de
vista, é muito difícil obter critérios que sejam sustentáveis o bastante
para decidir quando um artefato projetado é apenas um artigo de
design, que operará como um produto de design, ou se é um resultado
de pesquisa que contribuirá para a auto-compreensão do design.
Do meu ponto de vista, a diferença entre um projeto de design e
verdadeiras mentiras de pesquisa no objetivo da produção do
artefato é que os artefatos somente deveriam ser considerados pes-
quisa se eles pudessem ser usados para gerar discussão contra outros
conceitos de design.

Possíveis resultados podem ser obtidos desde que os artefatos tenham
sido publicados e mostrados em público. Nestes casos, eles represen-
tam o papel de um exemplo de um modo de pensar, e, como exemplos,
eles poderiam se tornar ensaios teóricos que exibissem uma abordagem
particular ou um insight específico. A maioria das cadeiras pós-
modernas projetadas nos anos oitenta foi de artigos deste tipo (uma
grande surpresa desde o princípio foi o seu sucesso econômico). Até
mesmo se, de forma geral, eles aparentarem ser apenas mais um artigo
da moda fulgás, o seu impacto profissional e científico e, assim, o seu
padrão de qualidade enquanto trabalho de pesquisa, depende da
quantidade de discussão e debate que eles gerarem depois de serem
mostrados. Todavia, se nós concordamos que a criação de um tipo



111

Re
vi

st
a 

De
si

gn
 e

m
 F

oc
o 

• 
v.

 II
I  

nº
1 

• 
Ja

n.
/J

un
. 2

00
6 especial de artefato é um meio pelo qual podem ser discutidos tópicos

de design, o mundo acadêmico tem que mudar sua mentalidade e
começar a levar mais a sério as revistas onde estes artefatos aparecem,
não meramente como publicações comerciais às quais falta o rigor
acadêmico necessário. Os designers, tradicionalmente, preferem falar
com outros designers usando os seus próprios canais de comunicação,
que, quase nunca, são sequer jornais acadêmicos. Ao mesmo tempo,
se o mundo acadêmico quiser dialogar com os designers praticantes
precisa considerar a possibilidade de usar os mesmos canais para fazer
circular os seus resultados. Hoje em dia, o abismo entre os dois tipos
de publicação tem se alargado e o isolamento dos dois mundos está
maior do que nunca.

Uma outra pergunta é se a prática de design pode representar um
papel no desenvolvimento de pesquisa ou se tornar um instrumento
para a pesquisa. Com relação ao assunto da pesquisa baseada na
prática, Jonathan Woodham, muito sutilmente, acrescentou um ele-
mento novo à pergunta, questionando, no seu artigo de Surrey, se a
pesquisa pode incluir a prática do design. Dilnot sugeriu algo seme-
lhante ao perguntar “como nós podemos utilizar a prática como um
momento de pesquisa?” (1998, p. 21). Isto abre a possibilidade de
que o ato de projetar produtos, ou um artefato, pode assumir um
papel em um projeto de pesquisa, seja como um método de provar
hipóteses, ou como um modo de mostrar resultados de pesquisa. No
primeiro caso, a prática de design é um método de análise; no se-
gundo, é um método de explicação. Este não é o lugar para discutir
a habilidade das imagens em explicar conceitos abstratos tais como
resultados científicos, ou o papel que o design gráfico tem repre-
sentado no trabalho de ilustrar e explicar ciência ao público e aos
cientistas. Porém, é duvidoso que este tipo de prática seja diferente
de um projeto de design típico no campo do design da informação,
e, assim, poderia ajudar toda a pesquisa, qualquer que fosse seu
caráter – e seria para o bem de todos se os cientistas adquirissem o
hábito de pedir aos designers que cuidassem das suas apresentações
– mas isso por si só não é pesquisa. O objetivo do projeto é o que
marca a diferença. Um projeto de pesquisa pode verificar, pela
prática, como o design gráfico, seguindo o mesmo exemplo, faz o
seu trabalho, mas deve ser possível generalizar os resultados e aplicá-
los a muitas situações diferentes. A prática do design deveria se
tornar um modo de experimentar e divulgar muitos resultados
possíveis, mas só pode ser uma ferramenta analítica se acompanhada
por testes que provem que os resultados satisfazem os objetivos
previamente fixados como hipóteses, e estes objetivos devem ser prin-
cipalmente explicativos, se os resultados tiverem a expectativa de
serem aplicados mais adiante em outras situações. Em casos como
este, a prática do design contribui para a pesquisa fazendo objetos
para estudo e provendo um modo para fazer experimentos com eles.

Por outro lado, em relação ao tipo de prática que deveria ser
considerada pesquisa acadêmica, quer dizer, buscando um grau de
doutorado, Frayling sugeriu a aceitação do design de um artefato,
ou uma obra de arte, se este estiver acompanhado por um “mapa de
rota” de todo o processo de criação (1998, p. 6). No mesmo semi-
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nário, Woodham propôs o trabalho de documentar cada fase do
processo de design como o tipo de pesquisa pertinente que ainda
não foi feita.  Ele mostrou a falta de informação relativa à natureza
da evidência, que permite aos designers tomar decisões enquanto
estão projetando. No contexto industrial, onde os motivos da tomada
de decisões durante o processo precisam ser objetivos, ter
informações completas nas fases diferentes do processo de design,
inclusive os esboços e planos trabalhados pelos designers, e dados
relativos aos orçamentos, tudo isto poderia ajudar a entender mais
completamente os itens de design. Este é um trabalho regularmente
executado pelos historiadores e documentaristas e, por muitas
razões, eu penso que a informação obtida é conhecimento sobre
design.  Para entender a natureza da evidência que permeia a prática
do design, quer dizer, explicar um processo mental, uma investigação
como esta pertence à esfera da metodologia do design.  Ela focaliza
o modo como a criação é conduzida, embora a tarefa de documentar
enquanto se está projetando seja em si uma reflexão feita auto-
conscientemente e introspectivamente. Como pesquisa, porém, ela
não vai além do estudo de um caso particular e meramente acrescenta
uma contribuição estatística ao corpo de conhecimento. Por outro
lado, a metodologia do design é um campo bem estabelecido de
investigação mas até agora tem sido uma outra forma de pesquisa
em design. Na realidade, até mesmo de um modo introspectivo, para
conduzir uma pesquisa como esta, enquanto está no ato de projetar,
o designer precisa atuar como um sujeito que está olhando para si
próprio como um objeto e descrever o seu comportamento subjetivo
de fato.  Ele, assim, contribuirá com a ciência do design, mas não
fornecerá informação sobre o tipo de conhecimento que só é
alcançado pela prática do design, que, de acordo com Dilnot, deveria
ser considerada o verdadeiro conhecimento do design.

Por outro lado, desde o debate sobre o design dos anos sessenta, a
metodologia do design também tem tentado fazer o papel do meta-
discurso da disciplina. Eu diria que a metodologia do design tem
recusado o trabalho de construir um “organon” para o ato do design,
e, assim, pode se direcionar agora para a análise dos procedimentos
lógicos que operam enquanto se está projetando. Seu objetivo não é
mais achar o método para fazer design, nem o método para projetar
do jeito certo, mas descobrir o que pode ser conhecido durante o
processo de design, o que deve ser conhecido para conduzir-se o
processo, e o porquê de ser assim. Para transformá-los em regras
lógicas conduzidas como modos sistemáticos de refletir uma rede
formal, a metodologia do design prepara modelos explicativos do
que acontece durante o processo de design e seus mecanismos de
controle. Assim, a metodologia do design está se tornando um meta-
discurso em seu sentido literal onde o assunto não é mais o método,
mas o processo em si. Isto cria um campo importante para pesquisa,
ainda permanecendo uma abordagem para a pesquisa em design.
Muitos modelos explicativos são necessários, além do modelo
tradicional de Ulm, especialmente em uma época em que a estilização
de curto prazo está sob suspeita e poucos modelos de referência
permaneceram. Também é necessário avaliar como modelos relativos
a um campo de design – assim como o design de produtos, por
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gráfico ou o design de moda.

Ao aceitar a natureza lógica de qualquer modelo de processo de
design, qualquer que seja seu caráter formal, novos problemas
surgem para a análise. Geralmente, toda estrutura formal mostrando
seus elementos e regras de combinação necessita também elucidar
as ferramentas que usa para referir-se à realidade externa. Por
exemplo, comparado ao modelo lingüístico, a língua tem elementos
gramaticais para colocar o ato da fala em um contexto real depen-
dendo da situação (espaço e tempo) onde as pessoas estão conver-
sando. Estes pequenos itens verbais são chamados de shifters
(formas). Cada processo de design precisa destes shifters para
conectar-se a uma realidade prevista e poder fazer um papel dentro
do artificial. Uma tarefa importante é explicar todos esse shifters e
as operações lógicas que são necessárias para trabalhar com eles.
Aqui, novamente, encontramos o papel da tradução mencionada
anteriormente, pela qual a informação externa ao processo de design
se torna parte dele, convertida em agrupamentos, de acordo com o
modelo tradicional do processo de design, ou em estratégias sujeitas
a possibilidades contingentes, de acordo com novos prospectos.
Detectar estes atos de tradução e explicar as operações lógicas como
descrito acima são tópicos a serem pesquisados por uma abordagem
metodológica. Este seria um passo importante no processo de cons-
truir um meta-discurso capaz prover uma estruturação teórica para
a auto-compreensão do design. De algum modo, isto também pode
nos informar como documentar o processo de design e ajudar a
avaliar a pertinência de determinada informação.

Eu acredito firmemente que a teoria do design tem que conduzir
uma reflexão axiológica para elucidar os padrões de qualidade que
os designers aplicam para lhes permitir selecionar, da quantidade
enorme de objetos cotidianos que existem, aqueles cujo design deve-
ria ser considerado possível de usar como uma referência. O conceito
de design em si tem uma abordagem axiológica até mesmo se for
necessário remover seu referencial mais comum de um estilo
particular de design. O objetivo deste tipo de pensamento axiológico,
que até hoje se desenvolveu fundamentando-se em valores estéticos,
é esclarecer e entender os motivos subjacentes a qualquer seleção
de itens. Ele precisa explicar a qualidade, de acordo com os termos
e o sistema de valores do design. Também é necessário entender por
que certos objetos tornam-se paradigmáticos, e servem como refe-
rências para criação, enquanto outros permanecem meramente como
coisas cotidianas, interessantes só como fontes de informação sobre
os modos reais de se viver em uma determinada cultura. A este res-
peito, como sugeriu Pekka Kovenmaa, a pesquisa em design criaria
“uma base de valor que também fosse crítica e auto-corretiva” (2000,
p. 450). Além disso, é necessário mostrar as raízes da qualidade de
objetos paradigmáticos e o que informa o seu caráter paradigmático.
A história do design tem refletido profundamente sobre isto e tem
conseguido realçar os muitos interesses ideológicos por detrás de
uma seleção que só focaliza na qualidade do design.
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Quando os modos particulares de conhecimento embutidos em
artefatos projetados estão em jogo e o trabalho de pesquisa em design
é “des-embutir, extrair e traduzir” (DILNOT, 1998, p. 3), um outro
passo importante para pesquisa é dialogar abertamente com os
designers. Neste contexto, é necessário avaliar o valor científico dos
artigos escritos pelos designers. Normalmente, estes escritos não são
bem aceitos porque são vistos como uma lista de conselhos relativos
ao processo produtivo, e, desta forma, as reflexões existentes sobre
a natureza do design, sobre como esta natureza rege o processo de
trabalho, ou sobre o que vale a pena fazer enquanto se trabalha na
produção de artefatos, são menosprezadas e a informação é comple-
tamente perdida para teoria e conceituação. Eu acredito firmemente
que a prática do design gera conhecimento e que este conhecimento
pode ser analisado, e, assim, que uma grande parte deste conheci-
mento é refletida nos próprios artigos e observações dos designers.
Por isto, eu creio que os trabalhos escritos dos designers devem ser
levados a sério e devem ser considerados fontes importantes, fontes
de informação de primeira mão sobre o processo de design, trazendo
pistas relevantes para uma primeira abordagem sobre o conheci-
mento do design. Valeria à pena analisar todas estas observações
isoladas e conferir se elas permitem o processo de generalização
peculiar ao conhecimento. A história mostra que é possível se trans-
formar aprendizagem empírica em conceitos universais e conheci-
mento científico capaz de estabelecer regularidades sólidas o bastante
para construir regras e, até mesmo, leis que podem ser se aplicadas
em situações diferentes. O design trabalha com particularidades com
o fim de dar uma identidade distintiva a um artefato, mas os próprios
designers freqüentemente escrevem tentando achar semelhanças
entre trabalhos diferentes e, ao fazerem isto, eles criam um conjunto
de problemas.

Para resumir o que foi dito até agora, a pergunta sobre a definição de
assunto da pesquisa em design a ser empreendida da perspectiva
acadêmica, claramente se direciona para o escopo de uma formação,
cujo trabalho é o de produzir “pesquisa acadêmica”: isto é exatamente
o que, em espanhol, é chamado “o fazer da doutrina”.18 Fazendo
assim, o design adota a situação acadêmica atual de todas estas
disciplinas cujo assunto é claramente as profissões estabelecidas. As
universidades modernas estão cheias de disciplinas construídas em
função do avanço de uma atividade profissional. Porém, poderia se
contestar que uma abordagem assim impõe uma restrição excessiva
ao escopo dos estudos acadêmicos, concentrando-os em pesquisa
básica, por exemplo, a produção de um conhecimento semelhante ao
das ciências puras. No contexto da Espanha, esta ainda é uma tarefa
difícil de evitar, porque ferramentas teóricas sólidas ainda são
necessárias para se empreender pesquisa aplicada ou projetos de
desenvolvimento de produto confiáveis. Até agora, mas também com
vistas no futuro, a pesquisa sobre o design e a pesquisa por meio do
design são tão necessárias quanto pesquisa feita pelo próprio design.
Provavelmente, o avanço do conhecimento do design juntamente com
a construção de um conhecimento em design poderia contribuir signifi-
cativamente com “a reforma a longo-prazo do pensamento do Design”
sugerida por Jonathan Woodham, no seu artigo de Surrey, e, também,

18 “Doctrina” em espanhol;
“Communis Doctrina
Universalis Doctorem

Consensos” em latim, donde a
palavra espanhola e seu

conceito vêm. Eu não consegui
achar a palavra usada em

inglês atualmente.  John
Langrish (LA CLUSAZ, 2000,

p. 298) usa a fórmula
“Preocupação Acadêmica” ou

“pesquisa acadêmica”.
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segue a definição de pesquisa em Design apresentada como uma
declaração final da Conferência de Milão: “um compromisso de
construir uma cultura de pesquisa que possa contribuir para uma
compreensão mais profunda do próprio design”.

8. Olhando para frente: com respeito à pesquisa aplicada
Até agora, nós consideramos a definição de assunto da pesquisa em
design do ponto de vista de um departamento universitário condu-
zindo uma vida acadêmica tradicional e confortável. Porém, atual-
mente, a base social e econômica, tanto da prática do design quanto
da pesquisa em design, mudou, e já não mais parece suficiente criar-
se uma preocupação acadêmica. Em uma sociedade globalizada,
complexa, parece que a própria prática do design não pode por si só
assegurar a inovação de produtos e serviços que levem a um cresci-
mento econômico contínuo e sustentável. Por outro lado, a sociedade
do insight de conhecimento está dando cada vez mais poder econô-
mico ao conhecimento e, conseqüentemente, para os modos de obtê-
lo, por exemplo, através da pesquisa avançada. O conhecimento se
torna o meio mais satisfatório para se alcançar a inovação, e a expan-
são do conhecimento se torna a meta principal. Todavia, no processo,
a pesquisa avançada adquire a nova dimensão de procurar modos
de testar o conhecimento obtido. O conhecimento só será considerado
valioso se for capaz de gerar informação para o desenvolvimento de
novos produtos que sejam economicamente influentes em um merca-
do globalizado. Em um contexto geral, assim, espera-se que a pes-
quisa em Design seja a esfera na qual se busca a inovação, enquanto
a prática do design continua sendo dedicada ao desenvolvimento e à
manufatura de produtos e artefatos. Eu temo que, por detrás de tal
expectativa, esteja em mente o velho esquema das ciências naturais
e da tecnologia, onde a produção de conhecimento provê orientação
e recursos para a inovação através da transferência de conhecimento
para a tecnologia e, desta, para o desenvolvimento de produtos
novos, como um tipo de pesquisa aplicada. Isto lança dúvidas sobre
os poderes inovadores do design.

Para universidades onde sistemas antigos de provisão de fundos estão
sendo substituídos, a pesquisa e a produção de conhecimento são
justificativas válidas para as atividades dos Departamentos. Os
Departamentos deveriam se tornar Unidades de Serviços, pesqui-
sando e vendendo conhecimento. O conhecimento é, agora, um
produto, mas, como todo e qualquer produto, deve ser preparado e
apresentado a outros da forma mais satisfatória possível. Para uma
unidade de Pesquisa Universitária, atualmente, não é mais o bas-
tante produzir e contribuir com o corpo de conhecimento e publicar
os resultados através dos tradicionais canais acadêmicos. Também
é necessário tornar este conhecimento aplicável e publicar modos
de transferi-lo. A saída mais fácil é o desenvolvimento de pesquisa
aplicada que opera como uma unidade de Pesquisa e Desenvolvi-
mento (P&D). Mas, como no antigo sistema, os problemas principais
estão relacionados ao gerenciamento: como identificar o tipo de
conhecimento que será economicamente influente e capaz de ser
aplicado no desenvolvimento de produtos e, então, enquanto se tenta
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encontrá-lo, como as tentativas falhas podem ser tratadas.

Também há a expectativa de que a pesquisa em design seja um modo
de se elevar o nível da prática do design conforme as novas ne-
cessidades da economia e, para conseguir isto, o treinamento para a
pesquisa tem que permitir o mais alto nível de perícia, como afirma
Korvenmaa (2000). A pesquisa em design acadêmica é, assim, pla-
nejada como um modo de treinar habilidades criativas, na medida
em que aumenta a perícia específica dos designers. O foco é agora a
pesquisa baseada na prática, como um tipo de pesquisa que permite
aos designers continuar se desenvolvendo, mas que se direciona a
finalidades diferentes, e objetiva resolver conjuntos diferentes de
problemas. Deste ponto de vista, é incerto que o objetivo de pesquisas
deste tipo, ou que uma tese de doutorado baseada na prática continue
contribuindo com o conhecimento; pelo contrário, sua meta pode
bem ser a inovação em um ambiente profissional, trabalhando dire-
tamente com as exigências da economia e da produção de um modo
que normalmente pareça ser uma amplificação da prática do design.
Porém, algo entre os dois pólos de pesquisa está faltando: entre o
foco puramente acadêmico de pesquisa básica e uma pesquisa ba-
seada na prática dedicada a empurrar os limites da prática do design
para trás. A pesquisa aplicada poderia criar uma ponte entre ambos,
mas ainda é muito difícil de identificar as diferenças entre um projeto
de pesquisa aplicada que seja satisfatório ao campo do design e um
projeto de design em si: será que ambos operam apenas como ferra-
mentas para resolver problemas dentro de um plano de P&D, ou,
será o trabalho da pesquisa em design desenvolver a prática do design
para fortalecer os poderes inovadores da área? As dificuldades
podem ser vistas dentro do debate internacional pelas comparações
repetitivas com procedimentos da engenharia, mas também pela
decepção geral que estas referências com a engenharia criam. Porém,
a pergunta fundamental permanece dentro da prática e da cultura
do design: é necessário avaliar os verdadeiros poderes da prática do
design para alcançar inovação?

Olhando para a classificação tradicional, os objetivos dos diferentes
tipos de pesquisa podem ser deduzidos teoricamente. Se a pesquisa
básica é dedicada à produção de conhecimento e a prática do design é
dedicada à produção de forma, a pesquisa aplicada pode encontrar
um modo próprio, dedicando-se ao estudo de como o conhecimento
pode se tornar forma. A primeira produz o conhecimento fundamental,
a segunda, o conhecimento estratégico e a última, o conhecimento
aplicado (DILNOT, 1998). Deste ponto de vista, o trabalho de pesquisa
aplicada é, mais uma vez, uma operação de tradução para deixar o
conhecimento pronto para ser aplicado. Os resultados da pesquisa
aplicada podem, então, ser usados em uma ampla variedade de
problemas, enquanto a prática do design, como se aceita amplamente,
resolve situações específicas.

De acordo com uma das declarações finais da Conferência de Milão:
“o desafio de ‘o que e como fazer design’ é criar programas de
pesquisa que objetivem produzir ‘resultados de pesquisa em design
semi-prontos’, que não sejam focalizados em um projeto específico,
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que possa ser usado de acordo com a necessidade”.

Talvez valha à pena dizer claramente o que, em minha opinião, é o
ponto crucial da pergunta. O objetivo da pesquisa em design não é, e
nunca deveria ser, substituir a prática do design ou a atividade
profissional. Ela é um trabalho independente que compartilha um
assunto-alvo e um corpo de conhecimento com o design profissional.
Ela deve complementar a prática do design, ajudando o seu desenvol-
vimento, ao criar novos espaços de atividade, demonstrando a neces-
sidade social do design e indicando quando e por que projetar; ocasio-
nalmente, a pesquisa em design pode levar a um projeto de design,
mas apenas como uma unidade de consultoria. Caso contrário, alguns
paradoxos perigosos poderiam surgir: projetos de design que falharam
poderiam ser considerados pesquisa baseada na prática, enquanto
projetos bem-sucedidos permaneceriam sucessos do design
profissional; ou, até pior, projetos eticamente ou politicamente
corretos no seu ponto de partida simplesmente poderiam não ir além
da fase de pesquisa porque os seus resultados não renderiam lucros e
seriam, então, ignorados. Além disso, um projeto de design que não
seja avaliado por uma comissão externa não é um projeto de pesquisa;
ele continua sendo um projeto de design auto-comissionado.

Está na hora de considerar a natureza da pesquisa aplicada de modo
a manter a pesquisa em design e a pratica do design como campos de
atividade independentes um do outro e, ao mesmo tempo, para
fortalecer as ligações entre os dois lados da disciplina. Entre estes
possíveis trabalhos para a pesquisa aplicada, alguns são fáceis de
prever porque eles já foram explicados por designers e pesqui-
sadores: o desenvolvimento de produtos e os processos de transferir
conhecimento. A construção de uma cultura de design merece uma
consideração especial.

Desenvolvimento de produto
Hoje, muitas companhias buscam os Departamentos de Design, à
procura de idéias para a inovação dos seus produtos. Elas normal-
mente propõem uma competição entre estudantes da graduação,
procurando idéias jovens e frescas a serem desenvolvidas poste-
riormente por seus departamentos internos de P&D. A maioria
destas competições também é planejada por unidades de P&D, que
sempre acreditam que o jovem garante novas abordagens para velhos
problemas. Tais competições estudantis não provam nada por si
mesmas, mas uma olhada superficial nas exigências listadas nas suas
regras para competição mostrará que o que as companhias estão
realmente procurando é mais design, e, fazendo assim, elas querem
explorar as habilidades criativas implícitas na prática de design
atual. Por muito tempo, o design bem feito contribuiu com inovação
no desenvolvimento tanto de produtos quanto de técnicas de
comércio.

Assim, o que nós esperamos que a pesquisa acrescente à inovação
que já é conduzida pelo trabalho diário do design? A necessidade
para uma pesquisa em design, enquanto um complemento para a
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prática do design, tem sido explicada, às vezes, como um pedido de
abrigo para ganhar tempo, distância e profundidade diante da
aceleração das mudanças que a nova sociedade impõe à vida
profissional. Porém, deste ponto de vista, será muito difícil identi-
ficar as diferenças formais e metodológicas entre os dois modos de
trabalhar. A pesquisa parece um modo mais tranqüilo e seguro de
se projetar para obter resultados prontos para serem aplicados
depois na prática, mas ainda envolve o gerenciamento de projetos
para fazer artefatos. Não obstante, poderia haver um trabalho espe-
cífico para a pesquisa aplicada se o objetivo for obter “resultados
semi-prontos que pretendam produzir conhecimento que possa ser
usado conforme necessário” (Declarações Finais da Conferência de
Milão). Dentro ou fora de um plano de P&D, a pesquisa aplicada
não só pode contribuir com o desenvolvimento de produtos resol-
vendo problemas como os designers fazem, mas também ajudando a
levantar novos problemas e buscando novas esferas de trabalho.
Ela pode contribuir, também, desenvolvendo técnicas para testar
os resultados do design de acordo com condições e sistemas de ava-
liação específicas, enriquecendo, assim, o corpo de conhecimento
da disciplina. Porém, a investigação tem que parar no momento em
que um projeto de design pode começar e, ao fazer isto, os resultados
de pesquisa se tornam uma instrução específica bem estabelecida,
que também traz ferramentas para controlar o processo do design e
testar resultados. Neste sentido, a pesquisa aplicada pode fazer o
seu papel de transferir conhecimento para a prática do design, con-
vertendo conhecimento em informação operativa.

Considerando a prática do design em seu senso mais amplo, incluindo
o design de sistemas, processos e serviços junto com produtos, as
fronteiras entre a pesquisa aplicada e prática do design se tornam
mais nebulosas. Porém, é necessário mantê-las. No caso da inovação
de processo, por exemplo, a pesquisa poderia considerar um novo
insight na relação do design com a tecnologia em ordem, como suge-
riram alguns designers, meio que desejando, meio que tendo
esperanças de inverter completamente o modo com que o desenvol-
vimento de produtos é administrado. A pesquisa em design poderia
estar comissionando melhorias tecnológicas que atendessem os seus
projetos em vez de sempre esperar pelo trabalho de terminar a super-
fície externa de novos dispositivos tecnológicos.  Deste modo, o design
poderia expandir-se em seu tradicional dever moral de entregar a
humanidade à tecnologia promovendo uma tecnologia também
humana.

Transferência de Tecnologia e Transferência de Conhecimento
Nesta esfera, a pesquisa aplicada claramente assume o trabalho de
transferir a variedade de conhecimento obtido através da atividade
acadêmica e prepará-lo para o uso. O trabalho da pesquisa aplicada
é traduzir dados descritivos gerais em aconselhamento prescritivo
pertinente a toda situação particular. Se o trabalho da pesquisa
básica fosse, como visto antes, traduzir esses dados em termos de
design para construir um conhecimento específico, a pesquisa
aplicada teria que torná-los úteis para os casos particulares, e, então,
usá-los como base para testar resultados. Assim, a pesquisa aplicada
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projeto de design, ao prover conjuntos organizados de dados.

A este respeito, é interessante observar que o conhecimento histórico
também pode contribuir com o desenvolvimento de produtos. Uma
abordagem diacrônica é raramente usada pelas técnicas de marketing
ou pelos estudos de mercado, mas a memória e os hábitos possuem
um papel fundamental no comportamento do consumidor. O conhe-
cimento histórico e a análise diacrônica também podem ter um papel
importante no desenvolvimento de produtos ao indicar inovações.
Eles podem contribuir com informação sobre tendências estéticas e
gostos, e podem também mostrar mudanças históricas sofridas por
funções, modos de uso e sistemas de valores sociais. Este tipo de
conhecimento pode ajudar claramente durante a fase de planeja-
mento de uma política de design, ou dando forma à filosofia de design
de uma empresa. Como visto acima, ele contribui também durante
o processo de design quando o peso da história é reconhecido e iden-
tificado em uma tipografia. Selecionar os tipos que são bons, e discer-
nir, nestes diferentes tipos, os elementos de um contexto histórico
antigo que ainda permanecem é uma tarefa que poderia ser condu-
zida pela pesquisa aplicada, quando os resultados são estrategica-
mente procurados ao olhar-se para um projeto concreto.

Construindo Uma Cultura do Design
“A Cultura do Design” é um conceito que emergiu na Itália durante
os anos oitenta e descreve o corpo de conhecimento construído pela
pesquisa em design,

19
 cujo objetivo era promover uma atmosfera de

interesse em preocupações de design. Anunciar os resultados era
fundamental para criar aquela atmosfera e para consolidar um
ambiente social composto de consumidores e produtores receptivos
e de mentes abertas para as propostas do design. Pela primeira vez,
o design usou meios de comunicação de massa, e seus modos de atrair
o público, para espalhar suas novas idéias. A maioria dos resultados
da pesquisa em design foi apresentada em exibições e catálogos, e
em artigos de revistas, mas, ao mesmo tempo, assuntos para pesquisa
surgiram ao redor do plano de exibições. Desta forma, os designers
lançaram suas preocupações, interesses e propostas para o futuro
dentro de um ambiente sócio-cultural bem-disposto. Era um meio
de criar a necessidade do design e, assim, obter mais investimentos
para o design, mas também era esperado, por um processo de retro-
alimentação, ter uma influência nos produtores e clientes, forçando-
os a abraçar novas preocupações sociais, como a sustentabilidade
nas fases iniciais de planejamento de novos produtos. Deste ponto
de vista, a cultura do design não é só a sistematização dos resultados
da pesquisa em design dentro de um corpo de conhecimento; também
é a capacidade prospectiva do conhecimento do design de lançar
hipóteses relativas a modos futuros de vida na qual o design poderia
representar um papel próprio.

Quando o conceito de cultura do design chegou aos EUA, seu
significado sofreu uma mudança sutil: foi usado para se referir aos
muitos e diferentes  trabalhos, bem como às pessoas envolvidas na
produção de artigos projetados pelo design. Assim, tornou-se um

19 Ver VITTA, Maurizio: “The
Meaning of Design”, p. 31-36;

MARGOLIN, Victor:
“Introduction”, in

MARGOLIN, Victor (ed):
Design Discourse. Chicago e
Londres: The University of

Chicago Press, 1989.
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conceito que se refere a todo o processo de design, na perspectiva da
produção. O senso americano coloca a cultura do design como um
amplo referencial para identificar a temática dos estudos de design,
enquanto o italiano, focado nas preocupações do design, constrói
uma narrativa cultural, colocando a perspectiva do design a partir
de questionamentos compartilhados com o resto da sociedade.
Devido à natureza aplicada da pesquisa, em minha opinião, a abor-
dagem italiana é mais útil e sugestiva. Ela abre uma esfera ampla de
atividade específica para um tipo de pesquisa que está olhando para
frente, na qual a pesquisa em design pode marcar a direção para a
prática do design no futuro.

Para concluir definitivamente, quando a reunião do CDA aconteceu,
ao mesmo tempo houve um seminário sobre Pesquisa em Design na
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São
Paulo, organizada por Maria Cecília Loschiavo do Santos e Rafael
Perrone, e este artigo gostaria de ser uma contribuição à discussão
aberta por aquele seminário na arena brasileira.


