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Resumo: o principal objetivo deste artigo é fornecer uma elucidação          
detalhada de modelos, métodos e sistemas, bem como concepção da          
metodologia de design que foram propostas e desenvolvidas na década de           
60. Também será discutido, sobre: vida dos autores, obras, examinar como           
seus pensamentos se desenvolveram e contribuíram para a metodologia         
de design.  

Palavras-chave: design, metodologia de design, pioneiros do design. 

Abstract: The main focus of this paper is to give a detailed elucidation of              
models, methods and systems, as well as design methodologies that has           
been proposed and developed in the 60’s. Will also be discussed, about:            
authors lives, literary works, to examine as yours thoughts has been           
developed and contributed to design methodology. 
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1. INTRODUÇÃO 

A origem do métodos de design surge em meados da década de 50 e 60, no                
mundo pós-guerra. Nesse contexto conturbado, era urgente que houvesse por parte           
das indústrias uma reestruturação para posterior recuperação da economia. Diante          
dos problemas urgentes, oriundos da complexidade projetual da época, surge a           
necessidade de aplicação de novos métodos e técnicas de projetos. Nessa nova            
perspectiva de mudanças políticas, econômicas e sociais é que se desenvolve as            
primeiras propostas de métodos para concepção de uma metodologia de design. 

Na década de 60 surge uma série de conferências tais como: London, 1962             
(Jones and Thornley, 1963); Birmingham, 1965 (Gregory, 1966); Portsmouth, 1967          
(Broadbent and Ward,1969); Cambridge, Mass, 1969 (Moore, 1970). Esse         
desenvolvimento e esforço na busca de unificação da metodologia de design ficou            
conhecido como “métodos de primeira geração” e seus autores como pioneiros da            
metodologia de design. Essa foi a geração que abriu caminho para novos métodos para              
as décadas seguintes e suas metodologias baseiam-se, praticamente, na aplicação de           
métodos sistemáticos, “científicos” e sobretudo “racionais” que perduram até hoje na           
tentativa de firmar o design como um ciência. 

As primeiras metodologias ou livros também aparecem nesse período. Neste          
trabalho vamos examinar as vidas desses principais autores que contribuíram e ainda            
contribuem com métodos de design e iremos analisar em que contexto histórico suas             
obras foram desenvolvidas. 

2. CONTEXTO HISTÓRICO 

O término da Segunda Guerra Mundial significou uma mudança no contexto           
social e no sistema de consumo. 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 (JUDT, 2008 apud LACERDA, 2012).  

A Inglaterra começou a voltar a sua atenção para a sua produção. O alto custo               
da guerra tornou imperativo que o país rapidamente retomasse a sua posição no             
mercado internacional, necessitava exportar em grande volume para estabilizar sua          
economia. Algumas preocupações de longa data sobre o padrão de Design britânico            
em relação aos concorrentes estrangeiros começaram a voltar à tona dentro dos            
círculos do governo. Estas preocupações foram investigadas por comitês e surgiram           
propostas para o estabelecimento de um organismo de promoção oficial do Design. Foi             
quando em 1944 foi criado o Council of Industrial Design (CoID) com a missão de               
promover, através de todos os meios possíveis, a melhoria do projeto dos produtos             
industriais da Inglaterra (FORD; DAVIS, 2008). 

Foi também devido a Segunda Guerra que surgiu a Ergonomia. Onde diversas            
áreas trabalharam juntas para resolver os problemas causados pela operação de           
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equipamentos militares, resultando numa conjugação sistemática de esforços entre         
tecnologia, ciências humanas e biológicas (MURRELL, 1975 apud LACERDA, 2012).  

Devido ao rápido avanço tecnológico, os equipamentos possuíam níveis de          
complexidade cada vez maiores, tornou-se essencial conhecer mais sobre as limitações           
de capacidade e desempenho do homem durante a operação dos mesmos. Muitos            
programas de pesquisa foram concebidos no Reino Unido e um grupo substancial de             
pesquisadores desenvolveu um interesse em estudar o desempenho humano. Quando          
a guerra terminou, muitos deles continuaram a trabalhar neste campo, apoiados por            
fundos do governo que continuaram existindo mesmo após seu fim (MURRELL, 1975            
apud LACERDA, 2012). 

Os resultados desse esforço interdisciplinar foram tão frutíferos, que foram          
aproveitados pela indústria, no pós-guerra. Nomes como John Christopher Jones e           
Leonard Bruce Archer, que defendiam os métodos ergonômicos, assim como          
promoviam o Design e uma metodologia para a realização do projeto industrial, foram             
alguns dos laços que se formaram entre o Design e a Ergonomia. Outro fator              
importante, que colaborou para arrecadação de fundos para pesquisa em Ergonomia           
e, com isso, para os métodos de projeto, foi a criação da Ergonomics Research Society,               
em 1949 (MURRELL, 1975 apud LACERDA, 2012). 

3. PRIMEIRA GERAÇÃO DE MÉTODOS 

De 1958 a 1963, Horst Rittel foi pioneiro na articulação da relação entre ciência              
e design, especificamente em relação às limitações dos processos de design baseados            
na concepção racional da ciência do século XIX. Rittel propôs princípios para lidar com              
essas limitações através de seus cursos seminais de métodos de design na HfG             
(Hochschule für Gestaltung): cibernética, análise operacional e teoria da comunicação.          
Rittel foi recrutado para Berkeley em 1963 por William Wurster, decano da the College              
of Environmental Design. No mesmo ano, Wurster também recrutou Christopher          
Alexander. Juntamente com Christopher Alexander, Bruce Archer e John Chris Jones,           
Horst Rittel ajudou a fundar o Design Methods Group (DMG) em Berkeley, e o DMG               
Journal (RITH; DUBBERLY, 2007). 

A partir de então houve grande esforço em diversas áreas projetuais para o             
Methods, realizadas na Inglaterra sob a coordenação de pesquisadores de diversas           
áreas como Chris Jones e Peter Slann (VAN DER LINDEN; LACERDA; AGUIAR, 2010).  

Entre 1962 e 1968, foram quatro eventos quase consecutivos tratando sobre o            
mesmo tema “métodos de projeto”, três na Inglaterra e um 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 (LACERDA,              
2012). 
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Essa primeira geração, 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. Essas           
metodologias ficaram conhecidas como Hard System Methods (HSM). A partir dos           
HSM, segundo os designers de então, foi possível identificar um ganho de            
complexidade projetual, além de estimularem o design colaborativo e participativo          
(BROADBENT, 2003 apud SOBRAL; AZEVEDO; GUIMARÃES, 2014). 

Porém, havia ainda severas críticas ao método, considerado por alguns, não           
aplicável ao design. Afirmavam que enquanto a ciência busca uma verdade objetiva, o             
design procura a satisfação e que o HSM não considera realidades socioculturais. A             
ciência se utiliza primordialmente do raciocínio indutivo, enquanto o Design prefere a            
lógica dedutiva, mas principalmente que os HSM eram adequados para problemas já            
conhecidos e controlados, enquanto que o design freqüentemente tem de lidar com            
situações únicas, mal definidas e problemas que dependem de seu contexto – Wicked             
Problems (BROADBENT, 2003 apud SOBRAL; AZEVEDO; GUIMARÃES, 2014). 

Oliveira (2007) lembra que com o tempo e o desenvolvimento dos trabalhos, a             
pesquisa em projeto ficou muito rígida perdendo o foco sobre os usuários e chegando              
a desconsiderar suas reais necessidades. Nesse ponto começa-se uma discussão acerca           
do próprio processo e da tecnocratização da pesquisa. É o que Jones classificou como              
“o processo no lugar do progresso”. Inicia-se então, um processo de diminuição do             
entusiasmo pela pesquisa em métodos projetuais, levando seus pesquisadores a um           
questionamento sobre a legitimidade de seus resultados. Assim, em meados dos anos            
70, o Movimento perdeu dois de seus líderes: John Chris Jones e Christopher             
Alexander (OLIVEIRA, 2007 apud SOBRAL; AZEVEDO; GUIMARÃES, 2014). 

4. PRINCIPAIS AUTORES  

4.1 Morris Asimow 

Morris Asimow, 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. Iniciou seu bacharelado na UCLA 60 (ainda U.C. Southern Branch naquela            
época), transferindo-se para o campus de Berkeley, onde obteve credencial para dar            
aulas, além de concluir seu Bacharelado, Mestrado e seu Doutorado todos em            
Engenharia (LACERDA, 2012). 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, foi              
professor da University of California (UNIVERSITY OF CALIFORNIA, 2009). Em 10 de            
Janeiro de 1982, Asimow morre de Câncer aos 75 anos (LOZANO; CALAO, 2016). 

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. Morris Asimow foi o primeiro autor a            
discutir morfologia do processo projetual, em Engineering Design. Sua metodologia se           
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entrelaçava com a sua ideia de uma filosofia do projeto, transformando os avanços das              
Teorias dos Sistemas em uma disciplina operacional. Com a publicação do seu principal             
livro “Introduction to Design: Fundamentals of Engineering Design” de 1962, publicado           
em português em 1968, com o título “Introdução ao Projeto de Engenharia”, Morris             
Asimow, acaba tornando-se um pioneiro no tratamento metódico de recomendações          
de projeto (Fleury, 1983 apud LACERDA, 2012). Neste livro, o autor foi o pioneiro a               
discutir sobre a morfologia em “engineering design”. Sua metodologia foi conectada           
diretamente à sua criação em filosófica (LACERDA, 2012). A morfologia apresentada           
por Asimow era simples, ele estabeleceu que: "Morfologia do Design procede do            
abstrato ao concreto”. Deu uma das primeiras representações da complexidade e dos            
sistemas socioeconômicos que poderiam fazer com que o processo ficasse difícil, e            
definiu a “disciplina operacional” da engenharia assim como a de design           
(VASCONCELOS, 2009). 

No início de seu trabalho, Asimow apresenta uma filosofia do projeto de            
engenharia, que delimitaria o seu método. A sua filosofia foi dividida em três partes              

principais: um conjunto de princípios consistentes      
e suas derivações lógicas; 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 (figura 01), onde        
normalmente uma fase não começa antes que a        
anterior tenha sido completa (ASIMOW, 1968).  

A morfologia do projeto foi apresentada pelo       
autor dividida em duas fases, Fases primárias do        
projeto com três etapas e a segunda fase,        
relacionadas com o ciclo produção-consumo com      
quatro etapas. Utilizando uma estrutura vertical,      
de um projeto de engenharia relacionado à sua        
cronologia. Esta é definida por seus passos e suas         
interligações, realizados em cada fase do processo       
de projeto (ASIMOW, 1968; BROADBENT, 1976      
apud LACERDA, 2012).  

Figura 01 – Sete fases do modelo da “Morfologia do Projeto”. 

 

4.2 Mihajlo D. Mesarovic 

Mihajlo D. Mesarovic (1928) nasceu na antiga Iugoslávia e lá se tornou mestre em              
engenharia elétrica e Ph.D em ciências técnicas na Universidade de Belgrado. Atua            
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como professor de engenharia de sistemas e matemática na Case Western Reserve            
University e já lecionou em mais de 60 países. Foi Conselheiro Científico da UNESCO              
em Mudanças Globais e também membro do Clube de Roma, onde escreveu junto             
com Eduard Pestel o livro Manking at the turning point (“Momento de decisão" na              
edição brasileira) [EN.Wikipedia 2009]. 

A sua proposta metodológica de     
design, desenvolvida em 1964 e     
intitulada Iconic model of the design      
process, possui uma estrutura de     
etapas cíclicas, esquematizadas   
sobre a figura de uma hélice, a qual        
é oriunda do esquema em espiral. 

A exemplo de Morris Asimow, a      
metodologia parte de um conceito     
evolutivo, indo do abstrato até o      
concreto, passando por seis fases     
distintas em uma estrutura vertical,     
donde cada fase seria norteada por      
processos horizontais, definidos por    
Análise, Síntese, Avaliação e    
Comunicação. 

Figura 02 – Modelo de Mesarovic “Iconic model of the design process”. 

 

4.3 Ronald D. Watts 

Em The Elements of Design (1966), Watts, em seu modelo cujo termo é             
intitulado de Modelo Icônico (iconic model), pretende fornecer um modelo do           
Designer no trabalho e suas representações lógicas e dinâmicas que a atividade do             
design requer. À Primeira vista, tem-se esse modelo como “confuso” e com a             
linguagem da teoria dos conjuntos e da teoria dos sistemas gerais. Ele usa a teoria dos                
conjuntos a fim de estabelecer regras gerais e as Regras subsidiárias incluídas neles:             
relações ou consequências necessárias tornam-se expostos e óbvios, ou seja, um           
procedimento baseado na lógica e mais adiante ratificado pela evidência prática dos            
vários procedimentos metódicos de concepção, conhecidos como PABLA (problem         
analysis by logical approach).  

No modelo que Watts propõe, ele destaca o aspecto autônomo do designer.            
Isso significa que o designer ou a equipe deve ser responsável pelas decisões. Nessa              
área da atividade autônoma que inclui a possibilidade de exploração do ambiente para             
alternativas. Ele também aponta que, em algumas fases, pode ser necessário submeter            
as decisões autoridade superior. O modelo é representado em espiral na superfície de             
um Cilindro, subindo do abstrato para o mais concreto, e em ciclismos sucessivos:             
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zonas de análise, síntese, avaliação e decisão. Watts, enfatiza o fato de que essas              
mudanças de atividade não podem ser separadas completamente e que grande parte            

do trabalho envolvido é pré-consciente. 

O modelo da atividade do designer colocado       
na superfície externa do cilindro é      
topologicamente o mesmo que atividade     
registrada por Asimow (1962) – fluxo      
bidimensional, desde que a trajetória do      
cilindro é planificada. O processo pode ser       
considerado completo quando: (Δ) libera em      
(Ɛ) uma comunicação (P). Sendo um conjunto       
de prescrições para a incorporação do design.       
Ao fim de (P), tem-se um artefato, ao qual         
este possui vários atributos funcionais (i),      
alguns dos quais implícitos pelo canal de       
comunicação (N). 

Figura 03 – Modelo de Watts. Designer Δ in enviroment Ɛ  

 

4.4 Christopher Alexander 

Christopher Alexander nasceu em Viena, Áustria, em 1936. É arquiteto e           
matemático de formação, sendo pioneiro na construção de metodologias do design,           
com uma produção extensa, um dos primeiros a pensar na relação de forma e              
contexto (BURDEK, 2006). Com formação nas universidades de Cambridge e Harvard,           
Alexander buscou no racionalismo uma opção para o design, já que considerava que             
até então os trabalhos na área do design eram muito intuitivos e por vezes artísticos,               
criticando a geração de designers influenciados pela Bauhaus e anteriores a ele. Sob             
seu comando, ele criou o Center for Environmental Structure, instituto onde ele            
realizou a maior parte das suas pesquisas acadêmicas. 

Sua metodologia é retirada de sua obra Notes on the Synthesis of Form (1964),              
baseada na sua tese de doutorado em Arquitetura. De nome Unself-conscious and            
self-conscious design, sua metodologia tenta aproximar o design do racionalismo,          
estruturando o problema através da definição do contexto, de modo que seu            
desenvolvimento será feito de modo hierárquico. Ele argumenta que um designer não            
pode desenvolver soluções eficientes se estas forem pensadas de modo intuitivo. Para            
ele, o designer teria que analisar o problema criticamente, simplificando-o, até           
encontrar variáveis que poderão ajudar a achar a forma e a função da solução. De               
maneira linear, ele afirma que deve haver a fase de análise e síntese. Pazmino (2010)               
nos apresenta um esquema da metodologia de Alexander (Figura 04). 

Sua outra obra de grande impacto no mundo acadêmico é A Pattern Language 

(ALEXANDER et al., 1979), livro que influencia até hoje a área da computação, onde 
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demonstra a linguagem dos padrões, catalogando tipos de problemas, comentando 

suas essências e possíveis soluções. 

 

Figura 04 – Metodologia de Alexander.  

4.5 John Chris Jones 

John Chris Jones nasceu em 1927 em Aberystwyth, País de Gales. Após o             
serviço militar, graduou-se em Engenharia pela Universidade de Cambridge.         
Envolveu-se com métodos enquanto trabalhava como designer industrial para a          
empresa de engenharia elétrica AEI (Associated Electrical Industries), em 1950. Neste           
mesmo período lecionou Design Industrial no Manchester College of Art. Em 1959            
publicou o seu pioneiro artigo 'A Systematic Design Method', que teve suas origens nos              
treinamentos dados por Jones na AEI (LACERDA, 2012). No começo dos anos 1960, foi              
convidado a criar o que viria a ser o Design Research Laboratory na UMIST que foi                
pioneiro na abordagem do que hoje é conhecido por ‘user-centred design’. Lá também             
desenvolveu e criou o curso de mestrado em Tecnologia de Design (NIGEL CROSS,             
2003).  

Em 1970 publicou seu mais conhecido livro Design Methods: Seeds of Human            
Futures, onde apresentava uma coletânea de técnicas de auxílio ao projeto, para            
classificar e selecionar métodos e efetivamente expandir a visão do campo do            
designer. Ele é dividido em duas partes: sendo a primeira uma introdução geral com a               
aplicação do conhecimento científico no projeto, combinado com experiências práticas          
do design industrial e da ergonomia (GASPARSKI, 1995). E a segunda parte, onde ele              
apresenta um guia dos novos métodos em ação, onde são escolhidas estratégias            
estabelecidas conforme o problema.  

Na primeira parte o autor desconstrói o processo de design em 3 etapas macro:              
Divergência, Transformação e Convergência. Na ‘Divergência’ objetiva-se estender o         
limite de uma situação de projeto de modo a ter um espaço de pesquisa grande e                
frutífero para buscar soluções. Todos os esforços são feitos para escapar de suposições             
preconcebidas e absorver novas informações. No segundo passo, a ‘Transformação’, os           
problemas já foram mapeados. O foco seria então em um nível mais prático onde as               
idéias são: combinadas, simplificadas, transformadas ou modificadas. É nesta etapa          
que os objetivos, o briefing e os limites dos problemas são corrigidos, e quando as               
oportunidades e os julgamentos são realizados. Finalmente na etapa da ‘Convergência’           
com o problema definido, variáveis identificadas e objetivos acordados, o objetivo do            
designer seria então reduzir as incertezas secundárias, até que apenas uma das muitas             
possibilidades de design reste. Caso subproblemas imprevistos provem ser críticos,          
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então o processo de design deve voltar ao modo de transformação onde as variáveis              
devem ser novamente consideradas (HILEMAN, 1998). 

 

Figura 05 – Divergência: quebrar os problemas em pedaços menores; Transformação: agrupar as peças              
de um novo jeito; Convergência: Testar para descobrir as consequências dos novos arranjos na              
prática. 

Na segunda parte os 35 métodos são descritos e classificados de uma forma             
que torna mais fácil para os designers encontrarem um método que se adapte a uma               
determinada situação de design. Trata-se de uma matriz de inputs e outputs que ajuda              
a identificar e selecionar qual o método usar e para qual propósito. Espera-se que cada               
método produza uma saída que é um local de partida adequado para a próxima fase               
do design (HILEMAN, 1998). 

 

5. CONSIDERAÇÕES 

O movimento de primeira geração do Design Methods, surgiu a partir da            
constatação dos designers da época (quase sempre engenheiros projetistas) de que           
sua atuação profissional estava esbarrando com uma maior complexidade projetual,          
que precisava ser controlada e prevista para poder ser contornada e se chegar em              
soluções. Por isso necessitavam de mudanças urgentemente, pois os métodos de           
projeto tradicionais, que quase sempre direcionavam o repertório prévio do designer,           
estavam cada vez menos eficazes e não conseguiam transpor os problemas           
contemporâneos (ALÃO, 2015). 

É preciso reconhecer a importância que as escolas e congressos da década de             
60 tiveram na promoção de conexões produtivas entre pesquisadores de diversas           
partes do mundo. E o momento histórico, com altos investimentos em novas            
tecnologias e ciências, que possibilitou uma reflexão e disseminação de novas visões            
sobre o processo e métodos mais realistas e adequados às necessidades dos            
profissionais, das indústrias e dos usuários (SOBRAL; AZEVEDO; GUIMARÃES, 2014).          
Essa nova realidade fez com que o design pela primeira vez, assumisse seu papel              
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multidisciplinar, aceitando desafios e mesclando conhecimentos para impactar        
positivamente na elaboração de projetos realistas com o seu tempo. 

Reconhecer também, a importância desses profissionais de outras áreas que          
tangenciam o design, contribuindo com a produção, estudo e documentação dos           
métodos produzidos durante a época. Servindo como uma base para uma metodologia            
mais definitiva e própria para o campo do Design. E como consequentemente, todo             
essas contribuições ajudaram no surgimento de uma ciência do Design e na sua             
formalização e respeito. 

Para finalizar, concluímos que mais importante do que compreender a evolução           
dos métodos é entender o contexto e por qual motivo ocorreram: alcançar um mundo              
melhor para as pessoas. Motivo nobre que gerou frustrações entre seus pioneiros            
quando viram que seus métodos apenas estavam sendo usados para melhorar a            
capacidade técnica-financeira das indústrias em lugar de melhorar o bem-estar da           
população (VAN DER LINDEN ; LACERDA; AGUIAR; 2010). 
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