
   

Revista Design em Foco

ISSN: 1807-3778

designemfoco@uneb.br

Universidade do Estado da Bahia

Brasil

Takeda, Naoko

Desenho Morfológico

Revista Design em Foco, vol. II, núm. 1, janeiro-junho, 2005, pp. 81-93

Universidade do Estado da Bahia

Bahia, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66120107

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=661
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66120107
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=66120107
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=661&numero=3494
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66120107
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=661
http://www.redalyc.org


81

Re
vi

st
a 

De
si

gn
 e

m
 F

oc
o 

• 
v.

 II
  n

º1
 •

 J
an

./J
un

. 2
00

5 Desenho Morfológico*
Morphological Drawing

Resumo
Desenho Morfológico é um método de ensino que reúne três técnicas
para apoiar a criatividade e a inovação: “Biomímica”, “Acidentes
Provocados” e “Pensar com as mãos”. Resume-se em um curso de
mestrado em Design e Inovação de Produtos ministrado no Instituto
Tecnológico e de Estudos Superiores de Monterrey, no México, que
oferece a seu corpo discente uma ferramenta criativa com a qual se
pode desenvolver uma proposta de produtos de alto grau de inovação
e impacto tecnológico. Com este método existe a possibilidade de
conseguir produtos com um nível merecedor de registros de
propriedade intelectual e, inclusive, patentes.

Abstract
Morphologic Drawing is a teaching method that gathers three
techniques in order to support creativity and innovation:
“Biochemistry”, “Provoked Accidents”, and “Thinking with
hands”. Briefly, it is a master program in Design and Product
Innovation that takes place at The Technical and Superior Studies
Institute of Monterrey, in Mexico, offering the students a creative
tool aimed in developing proposals of products with high degree of
innovation and technological impacts. There is the possibility by
using this method of achieving products with potential for
intellectual property registers, including patents.

Palavras-chave
Criatividade, inovação, biomímica, método de desenho, morfologia.

Keywords
Creativity, innovation, biochemistry, drawing method, morphology.

*Artigo submetido em espanhol, com o título Diseño Morfológico. Tradução:

Hernane Borges de Barros Pereira. Revisão técnica: Paulo Fernando de Almeida

Souza.

1. Introdução
O presente artigo tem como objetivo difundir o “Desenho
Morfológico” entre os desenhistas industriais, gráficos, arquitetos
e criadores em geral. Ainda que o artigo esteja centrado em tópicos
referentes a estas áreas, é uma ferramenta que pode ser aplicada a
qualquer outro campo do conhecimento.

Atualmente, o curso de “Desenho Morfológico” faz parte do
programa de pós-graduação em Desenho Industrial e Inovação de
Produtos do “Instituto Tecnológico e de Estudos Superiores de
Monterrrey” (ITESM), do Campus Monterrey, México. Este curso
promove o desenvolvimento de dois dos aspectos mencionados dentro
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do perfil do corpo discente na Missão da instituição: a atitude
inovadora e a habilidade criativa. É assim que o método utilizado
no “Desenho Morfológico” é considerado, uma ferramenta para
incrementar os níveis de inovação e criatividade. Atualmente,
“Criatividade, Inventividade e Inovação em Engenharia” (CIII)1 é
apoiada e faz parte da Cátedra em Educação. As cátedras de pesquisa
no ITESM foram criadas com o propósito de apoiar as diferentes
áreas de pesquisa e a CIII nasce precisamente com a intenção de
impulsionar o desenvolvimento da criatividade e da inventividade
dos alunos de Engenharia e Desenho Industrial, como base para a
geração de produtos inovadores, e resolver os problemas de
inventividade para a criação de novos produtos de alto valor
tecnológico.

O curso de “Desenho Morfológico” expõe um método para a
criatividade e a geração de idéias para o desenho de produtos com
base na ciência da “Biomímica”, na técnica de “Acidentes
Provocados” e na filosofia do “Pensar com as mãos”. Os objetivos
do curso coincidem com os da CIII, i.e., incrementar o nível criativo
e de inovação dos alunos de desenho industrial para seu
aproveitamento na solução de problemas de inventividade.

2. Antecedentes

2.1 Curso de Teoria da Forma
A influência para a estrutura do curso de “Desenho Morfológico”
foi o curso de “Teoria da Forma”, do programa curricular do
mestrado em Desenho de Produto, no Colégio de Artes de Kanazawa,
Japão, ministrado pelo Professor e Desenhista Industrial Wahei
Sakai. Este curso de mestrado utiliza a técnica para a criatividade,
“Acidentes Provocados”, na qual se integram os princípios
psicológicos da percepção e experimentação com procedimentos não
convencionais.

Identificou-se que os resultados obtidos, utilizando os princípios
mencionados, em sua maioria, são inimagináveis e surpreendentes,
os quais, aproveitando-se dos princípios psicológicos de percepção
do ser humano, são úteis como fonte de inspiração para propostas
de desenho de produtos de uso com alto grau de inovação.

2.2 Metodologia
Como em qualquer outra área do conhecimento, as metodologias de
desenho industrial estão apoiadas em métodos em cada uma das
etapas do processo de desenho. Para a etapa criativa, na qual as
idéias e soluções são geradas, existem vários métodos ou técnicas,
e.g. a muito comumente utilizada como a tempestade de idéias e
outras como a técnica de inversão, de combinação, métodos de
palavras aleatórias. Entre os métodos mais conhecidos, encontra-
se a técnica da analogia que é, quiçá, óbvia e simples, porém efetiva
nos resultados. O ser humano a desenvolveu inconscientemente desde
a infância e em diversas situações, por exemplo, ao estar em uma
conversa, é comum que as pessoas citem situações às quais tenham

1 CIII é o acrônimo, em
espanhol, de “Creatividad,
Inventiva e Innovación en
Ingeniería”. Esta nota foi

inserida para facilitar a
busca de informações mais

detalhadas sobre o curso
oferecido. (N. do T.)
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5 se encontrado, similares ao tema tratado, com a finalidade de
reforçar seus argumentos e hipóteses. Da mesma forma, o homem
utilizou a técnica da analogia, observando e aprendendo da natureza,
para aplicar o conhecimento adquirido à solução de problemas
(ALCAIDE, 2004).

A “Biomímica” é descrita como uma ciência que nos ensina a observar
os fenômenos e elementos naturais para extrair deles modelos
aplicáveis a qualquer campo da ciência. Propondo e criando, sob
sua influência, trata-se de considerar a natureza como mentor, como
medida e como modelo a seguir (BENYUS, 1997). A chave radica
na observação e na extrapolação de maneira criativa. É,
provavelmente, a metodologia mais antiga empregada para o
desenvolvimento tecnológico e, com base na premissa “a natureza
fez primeiro e fez melhor”, com o maior potencial para ser explorada
e expandida. A natureza soluciona sob os princípios da economia de
recursos, a coerência estrutural, funcional e estético-formal
(VADEN, 2000) assim como outros, que para o desenho industrial
são uma ferramenta eficaz para lograr produtos sustentáveis, com
contribuições importantes relacionadas a aspectos de usabilidade,
ergonômicos, funcionais e estéticos.

“Acidentes Provocados” promovem a experimentação variada,
abundante e sem limites com a finalidade de obter resultados
inimagináveis. Esta técnica permite encontrar resultados
surpreendentes que não teriam sido gerados unicamente com o
pensamento do pesquisador. Consiste na prática de procedimentos
experimentais de qualquer tipo, comuns e não comuns à matéria em
estudo. Realiza-se um registro de fotografias, desenhos com
comentários que o pesquisador considera como relevantes.

Por outro lado, a filosofia de “Pensar com as mãos” considera a
importância da aquisição por parte do designer de uma atitude
experimentadora e propositiva para gerar e desenvolver formas,
estruturas e mecanismos com a prática manual-cerebral. Esta
filosofia confia em que o designer, mediante a experimentação
tridimensional e a criação de modelos volumétricos e funcionais,
dedique-se a um exercício constante de tentativa-erro, que
invariavelmente o obriga a apurar seus sentidos e sua mente.

Para a construção dos modelos não importa a classe de material
utilizado, seja gesso, barro, papelão ou plástico, para dar alguns
exemplos. Ademais de contar com modelos, cabe ressaltar que a
prática manual aumenta a atividade cerebral.

2.2.1 Exemplos de produtos gerados a partir da Biomímica
Alguns exemplos relevantes de produtos que se remontam ao estudo
da Biomímica são os seguintes:

· A cabeça do osso fêmur do ser humano apresenta a
peculiaridade de se estender horizontalmente para se conectar
com a cavidade do osso da cadeira, suportando a carga
excêntrica exercida pela parte superior do corpo. O corpo
pode ser suportado por tão só a cabeça do fêmur, devido à
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existência de uma minúscula malha que compõe o osso, a qual
divide os esforços. Gustave Eiffel, aproveitando do exemplo
da natureza e de pesquisas e estudos de cientistas e engenheiros
realizados sobre o fêmur, aplicou o método da biônica
desenhando para a feira do comércio mundial em 1889, a atual
torre que conhecemos batizada com o seu nome. Eiffel utilizou
uma malha de pinos de segurança e de apoios para carregar a
estrutura curvada da torre, similar ao que ocorre no fêmur,
considerando uma maneira eficiente e eficaz de apoiar cargas
excêntricas2.

· Na natureza existem plantas que desprendem sementes com
pequenos ganchos que cumprem com a função de se prender
a outros seres ou elementos para ser transportadas a outros
lugares e assim promover sua reprodução. O engenheiro suiço
Georges de Mestral observou aqueles pequenos ouriços de
plantas e notou que os diminutos ganchos que carregavam
eram os que promoviam o prendimento. Mestral extrapolou
o sistema ao desenvolvimento do produto que patenteou sob
o nome de “Velcro” (MANZINI, 1993).

· O loto sagrado, que é a flor símbolo da pureza em religiões
asiáticas, ainda que emergindo de águas cenosas, não
apresenta em suas folhas rastro de contaminacão. Este
fenômeno de auto-limpeza foi pesquisado para descobrir como
a natureza se protege contra a sujeira presente e os organismos
patogênicos. Consiste em uma superfície áspera repelente à
sujeira, de maneira que ao cair água sobre ela, arrasta sem
dificuldade o pó. O efeito de auto-limpeza da folha da flor de
loto pode ser encontrado em outras plantas e não está limitado
a um sistema vivo. Este efeito foi aproveitado para
manufaturar superfícies auto-limpadoras em tintas para
fachadas, azulejo, produto têxtil e outros tipos de superfícies3.

2.2.2 Exemplos de produtos gerados a partir de “Acidentes Provocados”
No método “Acidentes Provocados” é possível apontar inúmeros
exemplos criativos que foram apoiados por técnicas diversas, porém
com todas elas suportadas pelo mesmo princípio.

· Um exemplo representativo é Jackson Pollock, norte-
americano, nascido no início do século XX, que adquire fama
internacional a partir do ano 1947, ano em que adotou a
peculiar técnica do “Dripping”, i.e., em vez de utilizar
cavaletes e pincéis, colocava no chão a tela e sobre ela
derramava ou deixava gotejar a tinta, que manipulava depois
com paus ou outras ferramentas e, inclusive, às vezes, dava-
lhe uma grande consistência mediante a adição de areia e
fragmentos de vidro. Graças ao apoio de alguns críticos como
Harold Rosenberg, seu nome, associado às obras realizadas
com a técnica do “Dripping”, converteu-se em um dos mais
significativos do expressionismo abstrato e da “Action
painting”4.

· Outro exemplo representativo é do escultor e ceramista
japonês Kenji Kuze que, ao ser aluno do designer Wahei Sakai,
adquire o gosto pela busca de formas a partir de “Acidentes
Provocados”, assim, desenvolve a técnica “Falling” que

2 Eiffel Tower. Robert Barnet
Biomimetics. http://

people.bath.ac.uk

3 The Lotus Effect. Centre
for Biomimetics. http://

www.rdg.ac.uk/Biomim/

4 Guggenheim Museum.
http://

www.guggenheimcollection.org/
site/artist_bio_129.html
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5 consiste em deixar cair peças de argila fresca modeladas com
figuras geométricas; o resultado é uma série de formas
inimagináveis, cheias de expressão natural e qualidade
plástica.

3. Curso de Desenho Morfológico
Desenho Morfológico integra três pilares estruturais:

a. Biomímica
b. Acidentes Provocados
c. Pensar com as mãos

Em conjunto, criam ferramentas de observação, análise,
experimentação e prática manual. De modo geral, são estas as três
ferramentas adotadas no curso de “Desenho Morfológico” como
suporte à geração de idéias criativas para sua utilização no
desenvolvimento de produtos de desenho industrial.

O desenho morfológico promove a busca de formas antes não vistas,
que nos mostra a natureza e, assim, oferece opções não convencionais
à solução de problemas de desenho. Esta metodologia, ademais de
ajudar a melhorar os níveis criativos do pesquisador, permite
aumentar a habilidade de observação, análise, assim como a manual.

3.1 Objetivos do Curso de Desenho Morfológico
A implementação do “Desenho Morfológico” tem como objetivos:

· Aumentar as habilidades de observação, análise e síntese;
· Ampliar os níveis criativos e de inovação;
· Promover a busca de um estilo próprio de desenho;
· Brindar uma ferramenta de apoio ao processo criativo, que

se acopla ao gosto dos alunos, permitindo-lhes projetar com
mais interesse e entusiasmo.

3.2 Programa do curso
O curso está desenhado para ser ministrado presencialmente,
realizando pesquisas de campo e experimentos em laboratórios.
Citando a grande escala o conteúdo do curso, este abarca os seguintes
tópicos teóricos:

· Introdução aos conceitos de “Biomímica”, “Acidentes
Provocados” e “Pensar com as mãos”;

· Princípios estruturais e funcionais de elementos naturais e
sua aplicação a produtos de desenho industrial;

· Estudos de caso de produtos que surgem a partir da
Bioquímica;

· Teoria da percepção;
· Significado das formas;
· Esquemas de organização dos recursos.

Realizam-se dinâmicas referentes ao tema em todas as sessões de
aula para refletir e reafirmar o conhecimento adquirido.
Simultâneamente às aulas teóricas, fora da sala e durante todo o
curso, os alunos realizam um projeto individual de pesquisa e são
orientados mediante assessorias pessoais ao longo do semestre.
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3.3 Projetos
A descrição geral do método que se leva a cabo durante o processo
no curso de “Desenho Morfológico” está composta por:

a. Seleção do tema: O participante elege um tema de interesse
sobre o qual fará uma extensa pesquisa e uma exaustiva
experimentação. Para isso é necessário que o aluno tenha
escolhido um tema de seu completo agrado. Existe uma
infinidade de temas de estudo; basicamente qualquer tópico
é fonte de extração de formas e mecanismos para sua posterior
aplicação à solução de problemas (e.g. água, flores, plantas,
estruturas ósseas, derretimentos, escorrimentos, a geometria
fractal e a música).

b. Documentação sobre o tema: Uma vez convencido do tema
selecionado, documenta-se, dentro do possível, acerca dele;
dados históricos, biológicos, geométricos e aplicação em outras
áreas podem tornar-se relevantes para a pesquisa.

c. Redação de possíveis experimentos a realizar: Com base no
tema selecionado, o pesquisador cria uma lista de possíveis
experimentos, que lhe podem gerar contribuições importantes.
O método propõe experimentos tão variados e sem nenhuma
regra. Fotografia, molde em gesso, cobertura em parafina,
dissecação, distorção em programas computacionais, etc. são
exemplos de propostas de experimentos.

d. Experimentações: O pesquisador inicia seu estudo com
experimentos variados e se aprofunda naqueles onde os
resultados mais interessantes sejam obtidos.

e. Base de dados: A documentação simultânea é de suma
importância para a realização do experimento. Capturar
fotografias, vídeo, realizar desenhos ou esboços e escrever
comentários das observações relevantes são essenciais para a
criação de uma base de dados útil.

f. Análise e Síntese: Analisar e estudar as soluções formais,
funcionais, estruturais e organizacionais dadas na natureza,
com o objetivo de extrapolá-las a novas soluções de problemas
do homem, por meio da criação de tecnologias e da concepção
de objetos.

g. Aplicações possíveis: É a etapa criativa, na qual o pesquisador
propõe diversas soluções a partir da base de dados que
construiu. “As técnicas de leitura usuais da biônica básica
são aquelas relacionadas com a sinética que consiste em
abordar deliberadamente o problema desde uma perspeciva
e um marco de referência não convencionais” (VADEN, 2000,
p. 148). Ou seja, ainda que sejam dados biológicos,
matemáticos, históricos, etc., o estudante abordará o tema
desde o ponto de vista de sua área.

h. Aplicação no desenho: Semelhante à metodologia tradicional
de desenho, desenvolvem-se modelos volumétricos e
funcionais, selecionam-se os materiais, realizam-se desenhos
técnicos, protótipos, etc.

3.3.1 Exemplo de Projetos
O “Desenho Morfológico” permite ao desenhista encontrar formas
e mecanismos que provavelmente nunca teriam surgido de um esboço
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5 escrito ou falado, de uma idéia concebida unicamente do arquivo
mental baseado em sua experiência. Assim, o nível de inovação
formal nos produtos pode ser levado além do que uma metodologia
tradicional para desenho o permite. Com o “Desenho Morfológico”,
os alunos de desenho industrial desenvolvem um projeto de pesquisa
baseado em um tema específico como foi mencionado anteriormente,
cumprindo com o processo de pesquisa, observação, análise, síntese,
experimentação profunda, comprovação e proposta de aplicação
em produto de uso. Como resultado, os alunos obtêm:

· Uma pesquisa do tema resumida em um documento com o
seguinte índice: Terminologia, Introdução, Resumo, Definição
do Projeto, Tema, Objetivos, Alcances, Justificativa,
Metodologia, Desenvolvimento, Resultados, Análise de
resultados, Conclusões;

· Uma base de dados com fotografias e ilustrações dos
experimentos, registros relevantes, análise e comentários;

· Uma série de propostas de desenho de produtos úteis com
modelos em três e duas dimensões;

· Um conjuto de desenhos técnicos que descrevem a proposta
final do produto;

· Um modelo estético, modelo funcional ou protótipo em escala
ou de dimensões reais, dependendo da complexidade da
proposta de desenho do produto.

A seguir, apresenta-se a análise de uma mostra de estudos
desenvolvidos na aula de “Desenho Morfológico”, durante o período
de agosto a dezembro de 2004.

No início, foi proposta aos alunos a seleção de um tema da natureza
ou derivado da produção humana. De 20 alunos, 19 escolheram um
tema da natureza e só 01 mostrou interesse no origami ou arte da
“papiroflexia”5. Fungos Bambu, Orquídeas, Rosas, Cítricos, Limão,
Abacaxis, Bananas, uma espécie de pêra-morango6, Joaninhas,
Caracóis de água doce, Locomoção dos insetos, Invertebrados
marinhos, Polvos, Estrelas do mar, Mariposas, Impressões digitais,
Azeite, Reflexão e refração da luz e Origami foram os temas
selecionados.

Como se pode observar na lista supracitada, os temas são variados
e podem se classificar em 04 grupos:

a. Reino fungi e reino vegetal, onde os cogumelos, flores, frutos
e plantas estão contemplados;

b. Reino animal, com os insetos terrestres e animais aquáticos e
as impressões digitais;

c. Fenômenos naturais, como a reflexão da luz e o
comportamento de fluidos com o azeite; e

d. Derivados da produção humana, como o origami.

Ainda que todos os alunos seguiram a mesma estrutura metodológica,
na parte da experimentação atacaram o problema de forma muito
variada, onde houve uma influência da facilidade ou complexidade
de obtenção dos elementos ou entes e da exeqüibilidade do
experimento com eles.

5 De acordo com o
Dicionário de Uso español

María Moliner, papiroflexia
é uma técnica de fazer

figuras dobrando
convenientemente um

pedaço de papel. (N. do T.)

6 A autora usou a palavra
Pitaya, cujo nome científico

é Hylocereus undatus. Em
inglês esta fruta é também

conhecida como Dragon
Fruit ou Strawberry Pear.

(N. do T.)
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Para os temas relacionados aos seres vivos, como os animais que
não podem ser expostos a experimentos que ponham em risco sua
integridade física, incluindo a sua morte, focaram-se principalmente
na observação de formas e estruturas a simples vista e usando o
microscópio; nas reações de comportamento frente a acontecimentos
ou estímulos; nos movimentos e no estudo de sua morfologia mediante
livros e fotografia.

As flores, plantas e frutas, ademais do estudo formal e estrutural,
foram em sua maioria elementos de experiências variadas como
secagem, hidratação em diversos líquidos, encapsulação em resina
e gesso, imersão em parafina, corte e seção etc.

No caso do tema da reflexão e refração da luz, o estudo foi realizado
em diversos meios como a água, em variadas superfícies e,
principalmente, concentrando-se no estudo das bolhas de sabão.

Para todos os casos, utilizaram-se tecnologias como a fotografia e
câmera de vídeo. Os alunos também realizaram desenhos à mão para
apoiar a observação, análise e recompilação da informação.

O objetivo desta análise é deixar claro que não importa, até certo
ponto, o tema selecionado, senão a criatividade e disposição que o
aluno tenha para enfrentar o problema por meio do método
“Desenho Morfológico”, com o propósito de alcançar um produto
de desenho industrial. Em linhas anteriores, na descrição do método,
salienta-se que o aluno deve selecionar um tema de seu completo
agrado, já que a técnica demanda tempo e trabalho para obter
resultados relevantes; é assim que se pode converter em um processo
entediante, ao não obter de imediato resultados relevantes aplicáveis
ao desenho de produtos.

Como exemplo, citam-se alguns estudos dos alunos:
· Bárbara Magaña, com o estudo das joaninhas e sua proposta

de um conjunto de jóias;
· Karla Guajardo e seu estudo das estrelas do mar, das quais

se inspirou para o desenho de um porta-objetos;
· O reino fungi de Manuel Reyes e sua aplicação no desenho de

uma luminária.

3.3.1.1 Estudo das Joaninhas
O desenho que consiste em uma jóia de pulseira, colar e brincos
realizado pela aluna Bárbara Magaña, surgiu do estudo dos élitros
das Joaninhas.

Figura 1-3.
Élitros das
Joaninhas, jóia
inspirada em
Joaninhas
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5 Os élitros são o par de couraças que formam a meia esfera do corpo
da joaninha. Dependendo da espécie, apresentam-se na cor
vermelha, laranja ou amarelo com manchas escuras, ainda que,
também, podem ser encontradas coloridas ou pretas com manchas
vermelhas ou de cor dicróica7, todas elas com qualidades
translúcidas. Usando o microscópio, observa-se que estão
sustentadas por uma seção muito pequena ao corpo, quase por um
ponto pivô. Com este desenho, é possível que as joaninhas abaixem
os élitros livremente para permitir a saída e desdobramento das asas.
A aluna Bárbara tomou como base os élitros para o desenho de suas
jóias compostas pelo colar, pulseiras e brincos.

Uma unidade é um vidro com forma de um élitro de cor vermelha,
laranja ou amarela translúcida, com uma pedra semipreciosa de
forma esférica e de cor preta. O efeito que é gerado pela reflexão no
vidro da pedra semipreciosa são as manchas nos élitros das
joaninhas.

Os materiais foram selecionados de maneira que fora possível
conservar as características translúcidas das partes das joaninhas.
Ademais, elegeu-se a prata, um importante metal, que dá às jóias
um desenho particularmente mexicano.

Bárbara Magaña se inspirou nas antenas das joaninhas para realizar
outra proposta de jóia, formada por gargantilha e brincos. As
antenas encontram-se repetidas de maneira contínua, permitindo
que funcione como estola.

3.3.1.2 Estudo das estrelas do mar

A aluna Karla Guajardo se concentrou principalmente na observação
da atividade das estrelas do mar. Descobriu a habilidade das estrelas
de se agarrar às rochas e plantas para descansar; assim, também,

7 A autora usou palavra
popular cor “tornasol”,

que significa uma cor que
muda de acordo com a
maneira que recebe ou
reflete a luz. (N. do T.)

Figura 7-9. Estrelas do Mar, porta-escova
de dentes inspirado em estrelas do mar

Figura 4-6.
Antenas da
Joaninha, jóia
inspirada em
joaninha s
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observou com curiosidade a flexibilidade das mesmas ao se colocar
em posturas graciosas como a de dobrar-se a 90 graus ou abraçar os
tubos do aquário.

Desta maneira, inspirou-se na harmonia dos movimentos da estrela
do mar para realizar o desenho de seu porta-escova de dentes, que,
na realidade, pode funcionar como aparato de sustentação para
outro tipo de objetos. É importante ressaltar que, graças à pesquisa
realizada, foi possível capturar a harmonia dos movimentos das
estrelas do mar, aplicando-os ao desenho de produtos.

3.3.1.3 Estudo dos Cogumelos
O aluno Manuel Reyes Inurreta focou o estudo dos cogumelos (i.e.
fruto dos fungos, científicamente chamados Cantharellus cibarius,
Agaricus campestris8). Caracterizam-se por ser a parte do fungo
que brota na superfície tomando formas muito variadas.

Os cogumelos possuem lâminas dispostas de forma radial situadas
na parte inferior de seu “chapéu”. É nelas onde as esporas
amadurecem, que finalmente colorem as lâminas outorgando-lhes o
efeito de iluminação que as caracterizam.

O aluno Manuel Reyes Inurreta desenvolveu a partir das lâminas o
desenho de uma luminária de jardim, baseada em energia solar e
iluminação por leds9. A luminária conta com 10 leds ao redor de um
anel de lâminas dispersoras de luz propostas em polipropileno
injetado. Tais lâminas refletem a luz simulando o efeito da iluminação
sobre o “chapéu” do cogumelo, o qual lhe dá uma sensação agradável
de simplicidade e elegância.

A tampa superior da luminária é feita de policarbonato que é onde
estão estruturados o padrão de ordem das lâminas da luminária e o
suporte é feito de alumínio galvanizado.

Os materiais foram selecionados de acordo com os requerimentos
que uma luminária para exteriores, de energia solar, deve cumprir.
Da mesma forma, considerou-se que os materiais deviam gerar o
efeito de iluminação que formava parte do objetivo.

4. Primeiras experiências
O curso de Desenho Morfológico foi ministrado, pela primeira vez,
durante o período de janeiro a maio de 2004. Ao ser esta uma matéria
que incorpora um método de criatividade diferente das tradicionais
e ministrada pela primeira vez, a aceitação por parte dos alunos

Figura 10-12.
Cogumelos,
Luminária
inspirada em
cogumelos

8 A autora apresentou os
seguintes nomes científicos

para os cogumelos:
esporófos ou carporófos.

(N. do T.)

9 LED é o acrônimo do
termo em inglês Lighting

Emission Diode.
 (N. do T.)
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5 com respeito ao novo material de Desenho Morfológico era incerta.
Não obstante, os alunos, durante o processo, mostraram grande
interesse, refletido nos resultados obtidos tanto nas etapas parciais
como na final.

Com a experiência inicial, para o período de agosto a dezembro de
2004, as expectativas de aceitação se prognosticavam favoráveis, o
número de alunos também aumentou consideravelmente;
atualmente, está se oferecendo a terceira turma do curso com uma
demanda maior.

4.1 Opiniões dos alunos
Ao finalizar o primeiro curso (i.e. janeiro a maio de 2004), realizou-
se uma pesquisa de opinião via Internet, sendo as respostas
gratamente satisfatórias. Nelas é mencionado que esta metodologia
levou os alunos a serem mais observadores, um comportamento que
está intimamente relacionado com a busca de soluções em lugares
inesperados, pincipalmente na natureza, para a criação de novos
produtos de desenho industrial. Ademais, expressou-se que este
método, com grandes diferenças aos aprendidos durante a
graduação, permitiu-lhes ter uma abertura mental, levando-os a se
sentir e ser mais criativos e plenos.

Aos alunos do segundo curso (i.e. agosto a dezembro de 2004),
também foi aplicada a pesquisa de opinião de maneira presencial.
Todos os comentários foram novamente positivos. Além das opiniões
anteriormente expostas, expressou-se que este era um método que,
eventualmente, ajudaria-lhes a encontrar seu próprio estilo de
desenho.

5. Trabalho Futuro
Com objetivo de aumentar a qualidade de ensino do Instituto
Tecnológico e de Estudos Superiores de Monterrey, o Modelo
Educacional do Instituto10 fomenta o redesenho de todos os cursos
que são ministrados. Este consiste em desenhar todas as atividades
que serão realizadas durante todo o curso com uma estrutura
baseada em alguma estratégia didática como “Aprendizagem
Orientada a Projetos”, “Método de Casos”, “Aprendizagem
Colaborativa” por mencionar alguns.

Além de utilizar as mais avançadas ferramentas computacionais para
sua elaboração, a estrutura supracitada integra-se a uma plataforma
tecnológica de maneira que a disponibilidade de consulta pelos alunos
que participam no curso possa se dar em qualquer momento, desde
qualquer localização.

“Desenho Morfológico” como comentado no início, é um curso novo
no ITESM. É assim que a primeira ação a considerar é o redesenho
do curso para que, desta maneira, possa ser adotado por outros
professores e iniciar sua difusão a outras áreas. O “Desenho
Morfológico” é um método universal que não se limita a servir só ao
Desenho Industrial, senão que pode ser introduzido, com êxito, em
outras áreas como a arquitetura, engenharia mecânica, mecatrônica,

10 No caso de interesse do
leitor em buscar

informações sobre este
modelo, apresenta-se o

nome original em espanhol
“Modelo Educativo del

Instituto”. (N. do T.)
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desenho gráfico, biotecnologia, artes, etc. As áreas de aplicação
podem abarcar todo o espectro da atividade humana.

A experiência obtida dos instrutores e participantes do curso, pode
ser compartilhada através de publicações em revistas, exposições
presenciais, palestras em congressos de Desenho Industrial,
Biomímica e Tecnológicos.

Outra maneira de transferência de experiências é por meio da
utilização das páginas de Internet, nas quais seja possível expor os
procedimentos e resultados dos trabalhos realizados para
compartilhá-los remotamente de maneira internacional com pessoas
interessadas no tema, seja do mesmo campo profissional ou não,
intercambiar idéias e receber retroalimentação para enriquecer o
conhecimento adquirido.

6. Conclusão
Como já foi mencionado, o Desenho Morfológico se vale tanto da
“Biomímica”, e de “Acidentes Provocados”, como da corrente
filosófica “Pensar com as mãos”, para ser uma constante fonte de
inovação, já que estas ferramentas separadamente contribuiram com
grandes avanços, não só ao Desenho Industrial, senão às áreas das
ciências em geral. É por isto que, caso a metodologia seja
devidamente desenvolvida, é muito provável que levará o
pesquisador a resultados inovadores que possam dar respostas às
exigências do mercado.

Este é um método que oferece uma alternativa de criação de objetos
pelo que, definitivamente, pensa-se, e se pôde comprovar nos dois
cursos concluídos, as mentes dos alunos foram utilizadas no sentido
em que lhes ajudar a serem mais criativos na solução de problemas
de desenho industrial, mesmos que em nível de propostas de desenho,
que apresentaram em esboços e em modelos a escala. Os comentários
de satisfação que os alunos expressaram ao finalizar o curso
comprovaram sua eficácia.

O objetivo mais difícil de conseguir e, definitivamente, de medir é o
encontro com o estilo próprio de desenho. Na aula, abriu-se a
discussão para este ponto, e os alunos expressaram que esta técnica
lhes havia aberto uma porta para a busca de uma identidade pessoal
de desenho.
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