
Primeira geração de métodos
Década de 60



Segunda Guerra Mundial: mudança no contexto 
social e no sistema de consumo;

Aumento da população e dos salários;

Surgimento de supermercados e o impacto na 
produção de produtos e armazenamento de 
alimentos;

O trabalhador deixava de apenas fabricar para 
também consumir, ocorrendo o incremento da 
produção e da aquisição de bens particulares, 
do turismo e das comunicações.

1944  Council of Industrial Design (CoID)

Contexto Histórico



Multidisciplinaridade de áreas que trabalharam 
juntas para resolver os problemas causados pela 
operação de equipamentos militares de 
complexidade cada vez maiores;

Conhecer mais sobre as limitações de capacidade 
e desempenho do homem;

Muitos programas de pesquisa foram concebidos no 
Reino Unido e como resultado do trabalho, um 
grupo substancial de pesquisadores continuou a 
trabalhar neste campo, apoiados por fundos do 
governo;

Os resultados foram tão frutíferos, que foram 
aproveitados pela indústria, no pós-guerra. 

1949  Ergonomics Research Society



ICSID- International Council of Societies of Industrial Design - Definição da profissão de designer:

1959- “ É alguém qualificado por meio de treinamento, conhecimento técnico, experiência e sensibilidade 
visual para determinar materiais, mecanismos, formas, cores, acabamentos e decorações de objetos 
produzidos em quantidade por processos industriais”.

1961 -  “ A função do designer industrial é dar forma aos objetos e serviços que possam contribuir para a 
eficiência e satisfação da vida humana e especialmente aqueles de produção em massa e meios 
mecânicos”.

1963 - ESDI, (Guanabara, RJ). e ABDI

Modelo Pedagógico: “Não tem por finalidade formar profissionais que façam objetos bonitinhos e sim fará 
orientado por uma metodologia de resolução de problemas”.



Florescimento do Funcionalismo 

Produção em Massa desenvolvida era reconhecida como um 
instrumento adequado para:

Estandardização e Racionalização da produção ( hfg ulm)

Ulm 1962-1966 : Foi dado peso igual à teoria e à prática na disciplina 
do currículo.

As empresas alemãs reconheceram que a aplicação dos princípios 
racionais de concepção dos produtos era possível e que eles 
correspondiam ao estado da tecnologia da época.

- Com o desenvolvimento da Metodologia do Design, surge 
primeiros conceitos de 

- Gestão do Design ( Design Management).



1962

Primeira conferência sobre métodos de projeto em 
Londres, onde posteriormente nasceria a Design 
Research Society, da qual ele foi vice-presidente do 
primeiro Conselho.



Foram quatro eventos quase consecutivos tratando sobre o mesmo 
tema “métodos de projeto”

 3 na Inglaterra e 1 nos Estados Unidos

onde o número de participantes comuns, ou seja, participando de 
dois ou mais destes eventos, é ínfimo. Os únicos conferencistas 
presentes em mais de um dos eventos (como colaboradores) 
foram: S. A. Gregory , L. Bruce Archer, Geoffrey Broadbent, 
Christopher Alexander, Anthony Ward, e B. Poyner, que 
participaram cada um de dois eventos ao menos

Chris Jones foi o único que esteve presente em todos 

1962 - 1968



1ª Geração de métodos 



Tinha como características 
o pensamento 
sistematicamente 
ordenado e orientado para 
definição de significados em 
problemas bem 
estruturados, nos quais os 
objetivos esperados 
poderiam ser estabelecidos.



Enquanto a ciência busca 
uma verdade objetiva, o 
design procura a 
satisfação e o HSM não 
considerava as realidades 
socioculturais.

Crítica



Ciência: utiliza o raciocínio 
indutivo
Design: a lógica dedutiva
HSM: adequados a 
problemas já determinados

Design > Wicked Problems 
(contexto)

Crítica



Com o tempo e o desenvolvimento dos trabalhos, a 
pesquisa em projeto ficou muito rígida perdendo o foco 
sobre os usuários

Discussão acerca do próprio processo e da 
tecnocratização da pesquisa. 

Diminuição do entusiasmo pela pesquisa em métodos 
projetuais: questionamento sobre a legitimidade de seus 
resultados.

“o processo no lugar do progresso” - Jones

Em meados dos anos 70, o Movimento perde dois de 
seus líderes: John Chris Jones e Christopher Alexander 



Principais Autores



Morris Asimow



Vida

filho de emigrantes da Russos, nasceu em 27 de novembro 
de 1906, nos Estados Unidos em Milwaukee, Wisconsin. 

Na infância se mudou para Los Angeles, onde iniciou seu 
bacharelado na UCLA, onde obteve credencial para dar aulas, 
além de concluir seu Bacharelado, Mestrado e Doutorado, todos 
em Engenharia. 

Trabalhou na área prestando consultorias em engenharia e 
em 1947, focou seus trabalhos para a área acadêmica, 
lecionando e desenvolvendo várias pesquisas na área de 
gerenciamento e processos de produção. Por 30 anos Asimow foi 
professor da University of California. 

Em 10 de Janeiro de 1982, morre de Câncer aos 75 anos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wisconsin


Histórico Acadêmico e Profissional

Após um período trabalhando com consultoria profissional, 
Asimow foi atraído ao departamento de Engenharia da UCLA em 
1947, onde seguiu ministrando aulas em Engenharia de Sistemas 
até 1972. 

Foi um dos pioneiros a desenvolver e lecionar a disciplina 
de Projeto de Engenharia (Engineering Design) que contrastava 
com o processo de projeto tradicional direcionado para áreas 
específicas.

Com a publicação do seu principal livro de 1962, publicado 
em português em 1968, com o título “Introdução ao Projeto de 
Engenharia”. Neste livro, o autor foi pioneiro ao discutir sobre a 
morfologia em “engineering design” a partir de um conceito 
simples, definido em uma procedência projetual que ia desde o 
“Abstrato” até o “Concreto” abordando a “disciplina operacional” da 
engenharia assim como a de design.



Project Asimow

Em 1949, em viagem à Nova Guiné com a finalidade de 
montar uma fábrica de redução de sucata gerada pelos aviões de 
guerra destruídos.

Colocou sua teoria em teste no início dos anos 1960, 
lançando uma série de fábricas de pequena escala nas regiões 
do Ceará atingidas pela pobreza do Nordeste brasileiro. 
Contando com o apoio da SUDENE e a ajuda da UCLA e de 
estudantes brasileiros.

Durante dois anos o "Project Asimow” resultou em cinco 
empresas para a fabricação de sapatos, rádios, cerâmica e 
madeira prensada. 

Uma vez em andamento, Asimow deixou as empresas sob 
completa gestão e propriedade dos trabalhadores locais. O 
conceito de Asimow espalhou-se sob a sua tutela para as regiões 
em desenvolvimento do México e Venezuela, Irã e Grécia.



A Morfologia do Design
No início de seu trabalho, Asimow apresenta 

uma filosofia do projeto de engenharia, que 
delimitaria o seu método.

uma disciplina operacional que resulta em 
ação e um instrumento de críticas, avaliador das 
vantagens e indicador de direções para melhorias. 

O título escolhido por Asimow para o seu 
método de projeto foi  “A morfologia do projeto”. 
Segundo ele, esse processo é definido por sete 
fases principais de um modelo geral, onde 
normalmente uma fase não começa antes que a 
anterior tenha sido completa.



Estudo de Viabilidade - fase I
Nesta fase são coletadas informações referentes às 
necessidades e parâmetros de design para a geração 
de alternativas como possíveis soluções relacionadas a 
aspectos formais e de viabilidade econômica (custos).
 
Projeto Preliminar - fase II
Fase onde são desenvolvidas e selecionadas possíveis 
soluções, considerando modelos matemáticos e testes 
de resistência de componentes e estabilidade (para 
produtos físicos).
 
Projeto Detalhado - fase III
Define-se a solução e se estabelece especificações de 
manufatura, com detalhamento do design, definição de 
custo e tempo necessário para a realização, 
construção de protótipo e avaliação.

Fase Preliminar do Projeto



Planejamento de produção - fase IV
A fase de planejamento da produção envolve muitas 
etapas que variam em forma e detalhe em função da 
indústria em questão. 

Planejamento para distribuição - fase V
Sobre esta fase, Asimow ressalta que embora o 
designer não esteja diretamente envolvido, ele 
verá freqüentemente que os problemas de 
distribuição têm um impacto importante na 
concepção original do produto. O autor sugere a 
seguinte lista:

Fase Ciclo Produção-Consumo



Planejamento para o consumo - fase VI
Esta fase é considerada por Asimow como tendo 
maior influência no design, visto o fato de permear 
todas as fases. Apesar de ser um processo que ocorre 
naturalmente após a distribuição, a maior parte do 
processo de consumo deve ser antecipada nos 
estágios iniciais do projeto, a fim de ter um impacto 
positivo. As etapas seguem:

Planejamento de retirada do produto - fase VII
O quarto processo é a eliminação do produto 

aposentado. Já nos idos da década de 60, Asimow percebia 
que  os bens em uso eram mais frequentemente 
aposentados devido à obsolescência técnica do que à 
deterioração física. O autor sugeria então que, idealmente, o 
sistema deveria ser projetado para que ele se desgaste 
fisicamente na mesma proporção em que se torna 
tecnicamente obsolescente. Para tanto, o projeto deveria 
seguir os seguintes parâmetros:





A morfologia do projeto foi 
apresentada pelo autor como uma 
estrutura vertical de um projeto de 
engenharia relacionado à sua cronologia e 
é definida por seus passos e suas 
interligações, realizados em cada fase do 
processo de projeto. 

Asimow exibe os passos realizados 
dentro das três primeiras fases do projeto 
como um fluxograma. 

Tal estrutura era um modo de 
descrever algoritmos de computador. 
Neste sentido, a partir das fases primárias 
do projeto, surgem processos analíticos 
definidos a partir de ‘inputs’, ‘outputs’ e 
tomadas de decisão, formando assim um 
fluxo de informação, onde o seu esqueleto 
é o processo, ou os passos.



Dentre alguns processos 
existentes nas fases primárias, Asimow 
propõe ainda alguns métodos auxiliares 
específicos. Exemplo disso pode ser 
observado na figura acima, onde o 
Processo de análise de necessidades 
contido na primeira fase se divide em 
mais dois fluxogramas: 

1. Análise de necessidades
2. Atividades e Processo de decisão. 

Da mesma forma, nas fases de 
Projeto preliminar e Projeto detalhado, 
são sugeridos métodos matemáticos, 
para a construção de arquétipos e para 
a otimização.



Asimow considera que cada passo existente 
nas fases é composto por um "processo de 
projeto" (figura abaixo) de estrutura horizontal, em 
analogia à verticalidade da estrutura apresentada 
na morfologia do projeto.

A estrutura apresenta semelhanças com o 
processo geral de resolução de problemas 
(análise, síntese, avaliação/decisão) e apresenta 
uma sequência dividida em seis etapas: 



Chistopher Alexander



Vida
Nasceu em Viena, em 1936. Sua família se mudou para 

a Inglaterra, por medo da perseguição nazista. 

Estudou na Universidade de Cambridge e migrou para 
os Estados Unidos, onde tirou o seu título de doutor em 
arquitetura pela Universidade de Harvard. Este título foi o 
primeiro do tipo dentro da universidade americana.

É Professor em arquitetura na Universidade da 
Califórnia em Berkeley. Fundou seu próprio instituto, o Center 
for Environmental Structure, onde desenvolve seus projetos.



Obras Publicadas

Notes on the Synthesis 
of Form (1964)

Pattern Language
(1977)

The Nature of Order: An Essay on the Art of Building
and the Nature of the Universe (2002-2005)

The Timeless Way of 
Building (1979)

The Oregon
Experiment (1975)

The Battle 
(2012) 

A New Theory of 
Urban Design 
(1987)



Principais obras

Seu livro mais famoso é sobre o conceito da linguagem 
dos padrões. Para ele, os padrões são um conjunto de 
problema-solução que pertencem a um imaginário 
coletivo e que pode ser usado para o projeto de novos 
artefatos. Essa linguagem foi o referencial teórico para o 
site Wikipedia.

A metodologia geral se baseia no esforço inicial de 
ajuste entre forma e conceito: “A forma é a solução para 
o problema; o contexto define o problema.” (Alexander, 
1971), reafirmando a tríade contexto-problema-solução. 
A metodologia possibilita uma divisão cartesiana dos 
problemas e, ao mesmo tempo, um procedimento 
dedutivo (Bürdek, 2006).



Metodologia
Burdek (2006) resume sua 
metodologia como um problema que 
pode ser estruturado através da 
definição do contexto, de modo que 
seu desenvolvimento será feito 
hierarquicamente.

O processo busca a decomposição 
dos problemas em seus menores 
componentes e reagrupamento destes 
em três níveis (Dubberly, 2004): 1. No 
mundo real; 2. No mundo real já com 
uma figura mental; e, 3. No mundo 
real já com uma figura mental 
formalizada.



Com referências à teoria dos conjuntos, a fase analítica serve para decomposição 
do problema em fases mais simples e a fase sintética é feita pela recomposição e 
fusão dos elementos.





Bruce Archer



Vida
Bruce Archer, nasceu em 1922, filho de um sargento do 

Regimento de Guardas Escoceses e de uma costureira,  artista 
amadora treinada. Enquanto estave na escola, Henry Thornton 
Grammar School, ele queria ser pintor, mas foi academicamente 
brilhante e não autorizado a continuar com a arte. 

Bruce Archer era um engenheiro mecânico, que passou a 
maior parte de sua vida trabalhando em escolas de arte e design, 
incluindo mais de 25 anos no Royal College of Art. Promoveu o 
uso do nível de análise de sistemas, design baseada em 
evidências, e avaliação por meio de testes de campo em design 
industrial, e liderou uma equipe multi-disciplinar empregando 
esses métodos em prática, com destaque para a concepção do 
que se tornou a cama padrão hospital britânico.

O método desenvolvido por Bruce Archer, foi publicado 
entre 1963 e 1964 pela revista British Design. 



Histórico Acadêmico 
e Profissional
A experiência profissional de Archer passou pela direção de 
uma empresa de engenharia, enquanto também lecionava na 
Escola Central de Arte e Design. 

Pouco depois começava a escrever sobre um ‘método racional 
de design’ ou ‘método sistemático de design, publicado na 
revista British Design entre os anos de 1963 e 1964. 

Foi professor visitante na Hochschule für Gestaltung em Ulm 
na Alemanha (1960-61), mas foi no Royal College of Art (RCA) 
- Londres que ele passou a maior parte da sua vivência 
profissional/acadêmica, onde atuou como ‘ponte’ entre 
engenharia e design. 

Durante os mais de 25 anos desde que Archer foi convidado a 
fundar o Department of Design Research, o departamento 
realizou mais de 200 projetos com financiamento externo. 
(ARCHER, 1986)



Método sistemático 
para designers

Archer sugere que o trabalho do designer deveria combinar a 
intuição com a cognição e que, com a formalização do 
processo criativo, o trabalho tenderia a ser mais científico, com 
base em metodologias e possíveis de serem compreendidos e 
replicados (VAN DER LINDEN; LACERDA; AGUIAR, 2010).

Design: ‘a seleção dos materiais certos e modelagem dos 
mesmos para atender às necessidades de função e estética 
dentro das limitações dos meios de produção disponíveis’.

Com esta definição o autor considera conciliar uma ampla 
gama de fatores e por meio de sua metodologia, sugere que o 
processo de design, é composto fundamentalmente por três 
etapas:

ANALÍTICA, CRIATIVA e DE EXECUÇÃO



Método sistemático 
para designers

FASE ANALÍTICA
Nesta fase, são coletadas todas as informações necessárias 
quanto às necessidades da empresa, o problema a ser 
resolvido, o limite e as condições do projeto.

FASE CRIATIVA
Com base nas informações que foram coletadas na fase 
anterior, nesta, é iniciada a parte prática por meio do 
desenvolvimento de idéias e seleção das mesmas para se 
chegar a uma solução.

FASE EXECUTIVA
Nesta, se apresenta a ideia manipulada ao cliente para 
solicitar autorização de produção/distribuição do produto, ideia 
ou projeto, ou ainda, pode-se receber a solicitação de 
mudanças ou melhorias para o projeto.



Fases do projeto 
de design

Adaptado por Lacerda (2012).



Fases do projeto 
de design



John Chris Jones



Nasceu em 1927 em Aberystwyth, País de Gales

Após o serviço militar, graduou-se em Engenharia pela 
Universidade de Cambridge.

Se envolveu com métodos enquanto trabalhava como 
designer industrial empresa de engenharia elétrica de 
Manchester, a AEI (Associated Electrical Industries), em 
1950. 

Vida



… frustrado com a superficialidade 
do design industrial da época e 
procurou Ergonomia conhecimentos 
que pudessem acrescentar melhorias 
aos produtos. Quando percebeu que 
os resultados de seus estudos em 
comportamento do usuário não 
estavam sendo utilizados pelos 
designers da empresa, Jones começou 
a estudar o processo de design feito 
pelos engenheiros”.

HILEMAN, 1998.

“



Os engenheiros trabalhavam 
muito intuitivamente, em 
oposto aos métodos 
necessários a Ergonomia, que 
requer uma seqüência 
sistemática de testes e 
decisões para um melhor 
acerto entre usuário e 
equipamentos.

Trabalhou este processo de 
design para que a intuição e a 
racionalidade pudessem 
coexistir.



Neste mesmo período, Lecionou Design 
Industrial no Manchester College of Art. 

Em 1959 ele publica o seu pioneiro artigo 
'A Systematic Design Method', que teve 
suas origens nos treinamentos dados por 
Jones na AEI, que iam do projeto de 
engenharia à “estética experimental” 

1950



1960
Foi convidado pelo professor Denis Harper para criar o que 
viria a ser o Design Research Laboratory na UMIST, 
Manchester University. 

➔ Pioneiro na abordagem User-centered Design, além de 
muito dos métodos e técnicas que hoje são aplicadas 
em consultorias em design no mundo todo. 

➔ Um dos temas recorrentes em suas publicações é que 
as máquinas deveriam ser “zero-learning device”:  
utilizáveis de forma óbvia e intuitiva

Desenvolveu e criou o curso de mestrado em Tecnologia de 
Design junto com outros professores.



Primeira parte

Descreve o desenvolvimento do processo de projeto relacionando os 
novos métodos entre si, com os novos problemas e com os métodos 
tradicionais.

As idéias baseiam-se não apenas nos seus estudos sobre o design e 
críticas dos métodos de outros autores, mas também a sua própria 
experiência com a aplicação do conhecimento científico, combinado com 
experiências práticas do design industrial e da ergonomia.

Na segunda parte

Apresenta um guia dos novos métodos em ação, onde são escolhidas 
estratégias estabelecidas conforme o problema, dentro do que ele chama 
de tabela de input-output.

1970

1992



Problemático justificar as 
decisões, pois não há um 
processo claro de passos 
que foram tomados para 
justificar as decisões que 
foram tomadas.

Atribuir o sucesso de um 
produto a “genialidade” de 
um indivíduo, impossível de 
replicar. 



Métodos tendem a ser 
sistemáticos e assumem 
processos seqüenciais, 
como a decomposição 
hierárquica de problemas 
em subproblemas.

Tipo de processo melhor 
utilizado quando a natureza 
do problema é mais racional 
e se tem, a priori, uma 
forma de medir o sucesso 
da solução.



Buscar idéias e soluções, 
combinado com a avaliação de 
seus próprios métodos. 

Teriam habilidades construtivas 
e reflexivas acerca dos 
processos de trabalho e as 
estratégias a serem tomadas. 

Deveriam assumir a 
responsabilidade pela avaliação 
da aplicabilidade e dos efeitos 
do método em questão.

Utilizar o método com o sua 
‘caixa de ferramentas’





Estender limites sem fazer avaliações;
Escapar suposições;

Absorver novos dados;
Descobrir limites, consequências e 

paradoxos



Problemas já foram mapeados;
Eliminar, combinar, simplificar, 

transformar ou modificar.



Reduzir as incertezas 
secundárias progressivamente, 
até que apenas uma das muitas 
possibilidades de design reste. 



Jones classificou os 35 métodos dentro 
da sua macroestrutura (convergência, 
transformação, divergência e estratégia) 
em seis sessões e dividiu os métodos 
segundo o grau de aplicabilidade e 
resultado, quando diante de problemas 
não familiares ou que exigissem algum 
grau de inovação.



Matriz que ajuda a identificar e 
selecionar qual o método usar e para 
qual propósito. 

A Matriz de Dependências mostra 35 
métodos de projeto, alguns deles em 
mais de um lugar. ‘Entradas’ estão à 
esquerda, as ‘Saídas’ estão no topo.

Acima da linha diagonal estão as 
progressões "normais" das fases de 
projeto 1, 2, 3, 4, 5, 6; Enquanto que 
abaixo da linha existem regressões ou 
ciclos de feedbacks para fases 
anteriores, 3 a 2 e 4 a 3. 



Conclusões



O design é uma atividade cada vez mais 
abrangente e socialmente envolve 
diversos perfis profissionais com 
diferentes interesses sobre o projeto;

É mandatório os designers possuírem 
comunicação e interagir efetivamente para 
ter sucesso no atual ambiente 
empresarial.



É importante considerar que não devemos tentar 
comparar modelos projetuais de épocas 
distintas, ou tentar eleger um melhor. 

Temos que observar o contexto da época e 
considerar a evolução tecnológica das 
indústrias, das comunicações e sua relação com 
os consumidores. Hoje denominados de 
‘usuários’,  demandam produtos cada vez mais 
customizáveis e focados em nichos de consumo.

Problemas que  já eram complexos na década 
de 60, hoje possuem ainda mais variáveis como: 
aspectos de sustentabilidade, gênero, 
globalização, desmaterialização, entre outros 
que emergiram como novos desafios para os 
designers (VAN DER LINDEN; LACERDA; 
AGUIAR, 2010). 



Até que ponto a busca de métodos 
para lidar com a complexidade de 
projeto precisa definir e controlar 
seu resultado?



a metodologia não deve ser um caminho fixo até 
um destino concreto, mas uma conversa sobre 
todas as coisas que podemos fazer acontecer”

JONES, 1976

“


