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Resumo: A década de 60 foi o momento introdutório para os estudos 
formais em processos e metodologia de projeto. Um dos nomes de 
destaque no que viria a ser o início das metodologias de projeto em design, 
é Bruce Archer, engenheiro e artista, que encontrou no design industrial a 
possibilidade de mesclar as suas duas paixões: arte e engenharia. Que 
como consequência, deixou a sua contribuição para o crescimento e 
melhoramento da área.  
 
Palavras-chave: Bruce Archer, design, métodos, pioneiros. 
 
Abstract: The 60's was an introduced moment for the formals studies in 
process and project methodology. One of the names that pop out in what 
will become the beginning of the design projects methodologies, is Bruce 
Archer, engineering, and artist, who had found in industrial design the 
possibility of mix his two passion: art and engineering. As a consequence, 
he left his contribution for the field's growing and improvement. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os anos 60 marcam o surgimento das primeiras metodologias de design, as 
quais tinham como principal característica uma estrutura hierárquica e com rigor 
científico. Derivadas das ciências das engenharias, estes modelos contêm reflexos da 
visão predominante no campo da “Pesquisa Operacional”, nos quais a atividade de 
resolução de problemas é definida pela aplicação de procedimentos técnicos, em 
grande parte de natureza matemática e que são desenvolvidos para resolver classes 
gerais de problemas. Bruce Archer foi um dos principais autores desta época, o qual 
desenvolveu o Método Sistemático para designers publicado entre 1963 e 1964 pela 
revista britânica Design.   

Interessante perceber que apesar da ênfase científica de suas pesquisas e do 
seu modelo projetual, Archer almejava ser pintor nos seus dias de escola na Henry 
Thornton Grammar School, no entanto, foi academicamente brilhante e não 
autorizado a continuar com a arte para além de seus quinze anos. Formou-se 
engenheiro mecânico mas passou a maior parte de sua vida trabalhando em escolas de 
arte e design, incluindo mais de 25 anos no Royal College of Art. 

Bruce Archer por meio dos estudos baseados na natureza e prática sistemáticas 
do design procurou promover uma ‘filosofia’ ou mesmo uma ‘ciência’ do design, para 
ele, tanto criatividade quanto conhecimento técnico são importantes no 
desenvolvimento de produtos industriais (DAVIS; GRISTWOOD, 2016).O presente 
artigo visa investigar a metodologia desenvolvida por Archer, buscando identificar as 
suas fundamentações e derivações. Para tanto faz-se necessário ainda a abordagem de 
sua biografia e contexto histórico. 

 

2. BIOGRAFIA 

Leonard Bruce Archer nasceu em Londres em 22 de novembro de 1922. Prestou 
serviços militares durante a guerra no regimento de seu pai, entre os anos de 1941 e 
1944, pouco antes de ingressar na faculdade de engenharia mecânica no ano 1946. 
Viveu até 16 de maio de 2005, quando faleceu aos 82 anos. 

Ao participar do Festival da Grã-Bretanha no South Bank de Londres em 1951 
Bruce Archer percebeu o design industrial como uma síntese de seus interesses. Mais 
tarde, segundo suas próprias palavras, ele ‘foi salvo’ pelo design. "Eu ouvi falar de 
design industrial, eu poderia ser um artista e um engenheiro ao mesmo tempo".  

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 
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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) 

A fundamentação das ideias e propostas metodológicas de design 
desenvolvidas neste período por Archer derivam do método científico clássico. Isso 
torna-se mais evidente a partir da forma em que o autor emprega o termo "Ciência do 
design", segundo o qual seria uma busca sistemática na qual a meta é o conhecimento 
(MORALES, 2006). Este enfoque foi amplamente abordado na escola de Ulm, em 
especial por Tomás Maldonado. 

 

2.1 Contexto histórico 

Os esforços estratégicos, técnicos e tecnológicos envolvidos na segunda guerra 
culminaram em uma ação conjunta de fisiologistas, psicólogos, antropólogos, médicos 
e engenheiros para resolução dos problemas causados pela operação de 
equipamentos militares, os quais apresentavam geralmente uma complexidade de 
manuseio incompatível com a demanda de uma rápida assimilação e aprendizagem. 

Foi na década de 1950 que as investigações voltadas a metodologia de projeto 
encontram terreno propício a sua formalização. Engenheiros responsáveis pelos 
projetos e atentos às pesquisas científicas do pós-guerra, passam a aplicar novas 
técnicas ao desenvolvimento de projeto para melhorar a qualidade do processo e dos 
seus produtos (SOBRAL; AZEVEDO; GUIMARÃES, 2014).  

É sob este aspecto que nascem diversos programas de pesquisas, tais quais o 
Medical Research Climatic Working Efficiency Research Unit em Oxford e a Applied 
Psychology Research Unit em Cambridge (MURRELL, Apud LACERDA, 2012).  Tais 
pesquisas iriam contribuir para a abordagem ergonômica presente nas metodologias 
projetuais de primeira geração, nas quais se encontra a proposta de Archer. 

Além da Ergonomia, duas outras áreas oriundas deste período contribuíram 
para as metodologias projetuais, sendo elas a Pesquisa Operacional (PO) e a Teoria dos 
sistemas. A Pesquisa Operacional surge inicialmente como uma proposta de solução 
aos problemas relacionados à logística, estratégia e administração industrial nos 
tempos de guerra:  

A otimização da produção e da distribuição de alimentos; o 
desenvolvimento de sistemas de armas; a busca de meios de defesa contra 
sistemas de armas inimigas; o desenvolvimento de novos materiais; a 
formulação de novas abordagens para a logística em tempos de guerra; 
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nomeadamente a organização de comboios navais através dos oceanos e de 
caça a submarinos; o desenvolvimento de sistemas de computador; e até 
mesmo a busca de estratégias para a condução de operações militares: 
Estes resultaram na evolução de uma nova disciplina, a Pesquisa 
Operacional, originada deste lado do Atlântico (Grã-Bretanha) pelo 
professor PMS Blackett, que foi assessor científico chefe do governo no 
período de 1941 (ARCHER, Apud Lacerda 2012, p.24). 

 

Já a Teoria dos Sistemas, nasce a partir de uma nova percepção sobre o papel 
das máquinas dentro da indústria, as quais passariam a ser compreendidas como 
instrumentos integrados de um sistema complexo.  Tais estudos contribuíram para os 
processos de automação industrial nos quais a máquina é enfatizada como substituta 
do homem enquanto instrumento de controle (LACERDA, 2012). Interessante perceber 
que Mihjalo Mesarovic, outro autor de metodologia projetual da primeira geração, 
desenvolveu pesquisas diretamente relacionadas à Teoria dos sistemas enquanto 
instrumento de automação industrial, tal qual se percebe em suaTeoria dos Sistemas 
Hierárquicos Multiníveis, a qual exemplificou em modelos de processo de automação 
das indústrias de larga escala, como a indústria do aço e a petroquímica (MESAROVIC, 
1970).  

Vale salientar por fim que a escola de Ulm, na qual Archer integrou o corpo 
docente, contribuiu consideravelmente para o desenvolvimento das metodologias de 
design, uma vez que, diferentemente da experimentação artística presente na 
Bauhaus, enfatizava a primazia da ciência e da técnica no ensino de design. 

 

2.2 Produção 

Umas das principais contribuições de Bruce Archer para os estudos em 
metodologias de projeto foi a publicação do livro Systematic Method for Designers em 
1965, pelo Council of Industrial Design, de Londres (mais tarde, Design Council). A 
publicação foi escrita com base em sua série de sete artigos publicados entre 1963 e 
1964 na Design Magazine. segundo Frayling (1987 apud UPITIS, 2008), a sua série de 
artigos publicados, foi provavelmente a mais influente série publicada sobre métodos 
de projeto. (LACERDA, 2012) 

Uma outra contribuição sua foi apresentada no simpósio de Portsmouth em 
1967, onde o autor propôs uma classificação de pesquisa em design que incluía dez 
categorias, as quais segundo Margolin (2002) eram baseadas na crença de que um 
campo de conhecimento inédito poderia ser descoberto dividindo o design em uma 
série de tópicos discretos, onde cada um dos quais renderia suas próprias verdades: 
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“A taxonomia de design, por exemplo, foi focada na classificação de 
fenômenos na área de projeto; A filosofia do design foi o estudo da lógica 
do discurso sobre questões de interesse na área de design, enquanto a 
epistemologia do design deveria se preocupar em identificar novos modos 
de aprender, acreditar e sentir o design”. (MARGOLIN, 2002. P.246) 

 

Além da Metodologia Sistemática para design que trataremos no capítulo, 
Archer desenvolveu métodos específicos de análise para coleta de dados, avaliação e 
decisão, tal qual o Modelo de análise de tarefa considerando o sistema homem-
máquina-ambiente, ilustrado por Lacerda (2012): 

 
Figura 1: Modelo de análise da tarefa, Archer (1984). Fonte: Adaptado por Lacerda (2012). 

2.3 Systemic Method for Designer  

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). 

Considerando o design como  “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”, Archer visa conciliar uma ampla gama de fatores, e 
por meio de sua metodologia denominada Systemic Method for designer, sugere que o 
processo de design é composto fundamentalmente por três etapas: 

FASE ANALÍTICA 
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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. 

Dentre as fases, estariam presentes seis estágios, nas quais dois se encontram na 
fase analítica, três na fase de criatividade e um na fase de desenvolvimento, formando, 
nas palavras de Archer um "sanduíche criativo, as bordas dos objetivos e análises 
sistemáticas poderiam ser maiores ou menores, mas o ato criativo sempre estaria no 
meio"(LACERDA, 2012): 

 

 
Figura 2: As fases principais de projeto,Archer (1984). Fonte: Adaptado por Lacerda (2012). 

 

Dentro da fase analítica, Archer propõe ainda um modelo de resolução de 

problemas, o qual serviria como fio condutor no processo de design. 

Tal modelo trata-se de uma estrutura sistemática que inicia-se com a definição 

dos objetivos e restrições do projeto, estágio este que precede a coleta de dados. Após 
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a coleta e análise de dados, o problema inicial seria dividido em subproblemas, os 

quais seriam hierarquizados de acordo com o grau de realização e por fim seriam 

transformados em uma lista de atributos: 

 

Figura 3: Divisões de um processo analítico de projeto, Archer (1984). Fonte: Adaptado por Lacerda (2012). 

 

 

A tarefa central do método sistemático, segundo o autor, seria reduzir as 

maçantes tarefas supressoras da imaginação que agora o designer tem que aprender, 

liberando-o para dedicar mais tempo em se preparar para o seu ato principal, o salto 

criativo. 

 

3. CONSIDERAÇÕES 

O modelo de Archer inicia o processo de distanciamento dos modelos mais 
matemáticos elaborados até então. Apesar de ser um modelo guiado pela Pesquisa 
Operacional (PO) e conter os traços behavioristasdos métodos de primeira geração 
(ROWE, 1991), está mais voltado aos estágios criativos que outros métodos 
contemporâneos.  Dessa forma, Archer não enxerga a atividade criativa como um 
processo mecânico, mas como o ato crucial da atividade projetual.Podemos sintetizar 
tais transformações metodológicas e distanciamento dos modelos de engenharia com 
palavras de Stephen Boyd Davis (2016b): "Havia ambições tanto para melhorar a 
prática do design como para desenvolver uma compreensão do que o design é no 
sentido filosófico e social." 

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. Estes, hoje denominados de ‘usuários’,  demandam 
produtos cada vez mais customizáveis e focados em nichos de consumo.  Se os 
problemas já eram complexos na década de 60, hoje possuem ainda mais variáveis 
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como: aspectos de sustentabilidade, gênero, globalização, desmaterialização, entre 
outros que emergiram como novos desafios para os designers (VAN DER LINDEN; 
LACERDA; AGUIAR, 2010).  

Nas palavras de Archer “Você não pode ignorar a nutrição da cultura material e 
ainda esperar para desfrutar de seus frutos. É por isso que eu inventei a pesquisa de 
design como um back-up para a prática de design. Eu não acho que é porque eu estou 
aqui em vez de estar em outro lugar que o mundo parece estar girando em torno deste 
ponto”. Este pensamento é corroborado por John Christopher Jones visto que para ele 
por mais simples ou complexos que possam parecer, os métodos foram elaborados 
com o intuito de “alcançar um mundo melhor”. 
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