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Na nossa profissão o importante é realmente fazer sempre as coisas o melhor 
possível e estudar. Estudar muito. Não no sentido académico, mas mais no 
sentido da descoberta e da alegria. 
                                                                                 Sebastião Rodrigues, entrevista RTP 1996* 

* ROLO, E. (2013) Design gráfico e processo criativo: o caso de Sebastião Rodrigues. Convergências 
Revista de Investigação e ensino das artes. Volume (12) Castelo Branco: Escola Superior de Artes 
Aplicadas. ISSN:1646-9054. 

 

 

UD é um projeto do Programa Doutoral em Design das universidades de 
Aveiro e Porto, criado pelos seus alunos para promover a investigação 
em Design, fomentando a divulgação, partilha e progresso do 
conhecimento em design. Nesta edição UD14 alargámos o domínio 
nacional para a dimensão Ibérica.  

Reconhecemos a investigação em design como uma prática 
laboratorial, agente de progresso das ideias e desenvolvimento 
económico. Com este evento pretende-se proporcionar aos 
investigadores ibéricos a oportunidade de comunicar a diversidade dos 
seus temas e métodos, assim como participar coletivamente na 
construção do futuro da investigação. 

A transversalidade do corte da melancia, citado do Almanaque de 1960 
da autoria de Sebastião Rodrigues é entendida metaforicamente como 
análise científica antevendo um campo de conhecimento que 
correlaciona teoria e prática. 

O designer Sebastião Rodrigues em entrevista televisiva (RTP 1996) 
defende a alegria e a descoberta como condições de suporte ao Design. 
Na verdade, a alegria é condição de origem e destino da descoberta, 
sem a qual, o Design perderá o seu sentido. 
Pretende-se com este encontro reforçar a unidade Ibérica da cultura e 
investigação em Design, dando justo significado à palavra “desenho/ 
diseño” como condição de inovação que nasce do desejo e aspira ao 
desígnio. 
 

A Comissão Organizadora 
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MENSAGEM'DO'REITOR'DA'UNIVERSIDADE'DE'AVEIRO  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Caríssimos designers, 
 

Em meu nome pessoal, e da Universidade de Aveiro, gostaria de vos dar 
as boas-vindas a este importante encontro de Doutoramentos em 
Design que temos o privilégio de acolher. 

Tenho igualmente o prazer de vos desejar uma boa estada nesta 
cidade, profundamente influenciada pela laguna a que chamamos "Ria", 
que dá à cidade um caráter original e distintivo, onde a natureza, a 
tradição e a modernidade se combinam de forma inspiradora. 

A sua jovem universidade (a celebrar o 40º aniversário) alcançou uma 
posição de destaque entre as principais universidades portuguesas, 
sendo reconhecida nacional e internacionalmente pela excelência das 
suas infraestruturas e dos seus recursos humanos, pela qualidade da 
investigação e da oferta educativa e pela relação aberta e extensa com 
a região, com a indústria e com a sociedade em geral. É ainda uma 
reconhecida montra da melhor arquitetura portuguesa 
contemporânea. 

Em 2014, a UA foi considerada pelo Ranking do Times Higher Education 
como 79ª melhor universidade do mundo com idade inferior a 50 anos. 
Embora tenhamos um foco claro em Ciências e Tecnologias, somos 
uma instituição abrangente, que se vem afirmando igualmente noutros 
campos do conhecimento. 

O caso do Design é claramente um dos melhores exemplos dessa 
excelência, como mostra a seleção, pelo segundo ano consecutivo, da 
nossa licenciatura e do nosso mestrado para figurar na restrita lista da 
revista Domus como um dos 50 melhores cursos a nível europeu. 
Acresce que fomos convidados a integrar o Master of European Design 
(MEDes), uma rede que integra as mais conceituadas escolas de design 
europeias, como as mundialmente famosas Glasgow School of Art 
(Glasgow), Aalto University (Helsínquia), Les Ateliers (Paris), Politecnico 
di Milano (Milão), Konstfack – University College of Arts Crafts and 
Design (Estocolmo) e KISD – Köln International School of Design 
(Colónia). 

Estes resultados são fruto do valioso trabalho dos professores e 
restante staff do DeCA, assim como dos estudantes e antigos 
estudantes, que têm conquistado prémios nacionais e internacionais, 
afirmando-se num mercado de trabalho muito exigente. 

No quadro de mais de uma centena de eventos internacionais que 
acolhemos cada ano, esta conferência, em particular, vem dar um 

!!
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contributo muito especial para a afirmação do Design e da UA no 
contexto ibérico e internacional. 

Desse modo, gostaria de desejar a todos um encontro muito 
proveitoso e uma estadia muito agradável entre nós, desejando que 
voltem mais vezes. 

Por último, mas não menos importante, gostaria de estender os meus 
agradecimentos especiais a todos os membros da organização do 
evento, bem como aos seus patrocinadores. 
 
 
Aveiro, 21 de novembro de 2014 
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Rachel Cooper is Professor of Design Management at the University  
of Lancaster, where she is Chair of the Lancaster Institute for the 
Contemporary Arts, co-Director of ImaginationLancaster, and  
co-Director of HighWire (Digital Economies Innovation Doctoral 
Training Centre). She is also President of the European Academy of 
Design, Editor of The Design Journal, and a trustee of the Research and 
Development Management Association (RADMA). She has recently 
become a member of the EU Design and Innovation Leadership Board, 
and has undertaken several advisory roles to national and international 
universities, government and non-governmental organisations. 

Professor Cooper’s research projects have all been in collaboration 
with industry, working both nationally and internationally. She is 
recently working on Urban Futures, a four-year research project 
(2008-2012) developing alternative scenarios for sustainable 
regeneration, specifically addressing design decision-making and urban 
density. She has written over 100 papers and several books in the field, 
most recently: The Handbook of Design Management (Berg, August 
2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RACHEL COOPER
Lancaster University, UK
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DESIGN FOR GROWTH AND PROSPERITY 
The role of design research 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
The global challenges that face contemporary society are as great as 
ever, climate change, demographics, ageing populations in the west, 
poverty and unemployment amongst the young, social cohesion, and 
the movement of everything. What can design and design research 
contribute to these challenges? Designers both contribute to the 
problems but can also provide solutions. There is a broader role design 
can play in shaping society and business, co-design and public 
involvement. Design is an enabler, helping to unlock latent creativity, 
developing solutions to problems and shaping the future. Design 
research no longer resides in silos of disciplines such as product design, 
graphic design, it moves across boundaries to address issues such as 
sustainability, wellbeing and health, as well as all aspects of innovation. 
Design research does not operate in isolation, in conjunction with 
science and social science there are significant opportunities to address 
global challenges. 
 
 
Lancaster, november 16th , 2014 
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Profesora Titular de Historia y Teoría del diseño en la Universidad  
de Barcelona en las titulaciones de grado en diseño. 

Master Interuniversitario en Innovación en Diseño para el Sector 
Turístico (impartido junto a la Universidad de La Laguna (España)),  
y en el programa de doctorado Estudios avanzados en producciones 
artísticas, linea investigación en arte y diseño. 

Miembro del comité científico internacional del programa de doctorado 
impartido por la Universidad de Caldas (Manizales) des de 2011. Ha 
impartido cursos, seminarios y conferencias en universidades y centros 
de educación en diseño tanto en Barcelona como en el resto de España, 
en Europa, América Latina y Japón. Participó en el grupo de trabajo 
encargado de proponer la adaptación al proceso de Bolonia de los 
estudios de diseño en España. 
Recientemente ha participado en los congresos 9th EAD 2013, 
Gothenborg; Coup de fuet 2013, Barcelona; 8º ICDHS Sao Paulo (libro 
editado por Designio México, 2014); 9º ICDHS Aveiro; y como 
coordinador de strand en la 10º EAD Paris. Ha sido evaluadora i miembro 
de los comités científicos de los últimos congresos de EAD (European 
Academy of Design), IDA (Congreso conjunto ICSID, ICOGRADA, IFI), 
últimos tres DRS (Design Research Society) además de los EAD e 
ICDHS. Forma parte de los comités de redacción de varias revistas 
técnicas. Ha publicado varios estudios sobre el diseño y su historia en 
libros, capítulos de libros, revistas y libros de actos de congresos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNA CALVERA
Universitat de Barcelona, ES
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INVESTIGACIÓN Y DISEÑO, INVESTIGACIÓN EN DISEÑO  
Reflexiones al margen 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Pongamos el problema en toda su crudeza. Siempre he estado 
pensando si eso de estudiar el doctorado debería servir a los 
diseñadores-doctorandos para aprender a diseñar mejor; si realmente 
había en el mercado profesional (que no laboral) demanda de 
diseñadores expertos, o sea, diseñadores que tuvieran algo más que las 
competencias propias de un especialista en su profesión. De ahí mi 
pregunta: ¿la investigación en diseño genera una profesión nueva, 
otra? ¿o su objetos consiste más bien en consolidar al diseño como 
disciplina y definir un cuerpo sistematizado de conocimientos? He 
pensado muchas veces sobre qué podría y debería ser ese plus que 
convierte a un especialista en un experto, y cómo había que darlo a 
conocer al público en realidades económicas, como las de la península 
ibérica, donde, por los motivos que sea, se tiende a ver en el diseño una 
práctica artística menor cuyo objeto es simplemente “decorar” la vida 
cotidiana. El design management como concepto y como acción ha 
querido levantar un puente entre la oferta y la demanda de diseño 
poniéndose en el lugar de las empresas y sus intereses. Pero entonces, 
¿qué puede aportar el diseño como tal al elaborar el cuerpo disciplinar 
que lo define, especialmente si, como ahora, su realidad está cambiando 
junto con la época? Por otra parte, cuando se habla de transferencia de 
conocimiento, en el campo del diseño ¿en qué se diferencia esta 
transferencia de conocimiento hacia las empresas de la práctica 
profesional entendida ya como aplicación de un conocimiento 
especializado? Son estas algunas de las muchas preguntas que surgen 
a la hora de programar los estudios de doctorado, cuya solución, no 
cabe duda, llegará a través de la práctica y las realizaciones de los 
propios doctorados a medida que se llevan a cabo. Esperémoslo! 
 
 
Barcelona, 20 de noviembre 2014 
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Doutorou-se em Engenharia Electrotécnica e Computadores (Design 
de Interação) pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 
em 1997. É Professor Associado do Departamento de Comunicação e 
Arte da Universidade de Aveiro, onde foi um dos primeiros 
responsáveis pelo desenvolvimento da área de Design (licenciatura, 
mestrados e doutoramento). Desde 2008, e enquanto um dos seus 
fundadores, assume a direção do ID+ (Instituto de Investigação em 
Design, Media e Cultura), iniciativa conjunta das Universidades de 
Aveiro e do Porto. Integra a Comissão para a área de Design da Agência 
de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES). Representa a 
Universidade de Aveiro na ADDICT (Agência para o Desenvolvimento 
das Indústrias Criativas). É membro do Comité Executivo da European 
Academy of Design e do conselho editorial de algumas revistas 
internacionais na área do Design (The Design Journal, The ‘Radical’ 
Designist: Journal of Design Culture, I+DISEÑO). Por considerar que a 
integração vertical do Design nas empresas é decisiva no seu sucesso 
competitivo sustentável (em toda a largura polissémica do termo) 
participou e tem participado em artigos científicos, orientações 
académicas e projetos que promovem uma visão estratégica da gestão 
Design, dos quais se destacam, quer uma colaboração prolongada com 
o extinto Centro Português do Design, quer, recentemente, o 
envolvimento nas duas edições do projeto Art on Chairs destinado à 
indústria do mobiliário de Paredes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VASCO BRANCO
Universidade de Aveiro, PT
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A NATUREZA DA INVESTIGAÇÃO EM DESIGN 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Em 1999, o Centro Português de Design (que entretanto desapareceu) 
lançou-me o desafio de abordar o tema "formar para e com incerteza" 
num seminário onde o reforço da ligação entre as universidades e o 
mundo empresarial era uma inquietação promissora para o ensino do 
Design. 

Nessa altura usei como metáfora o princípio da incerteza de 
Heisenberg, migrando o mundo da mecânica quântica para o âmbito do 
Design, tentando traduzir a imprecisão na medida da eficácia do ensino 
do Design face aos contextos impostos pela variabilidade da economia 
global quando se parte de um pequeno país periférico. Poderia usar a 
mesma metáfora para a investigação em Design. 

A trajetória da artificialidade alargou os permeáveis contornos da 
atividade e da investigação em Design, mas também os esbateu.  

Os artefactos de mediação cultural que traduziam o núcleo central e 
tangível da profissão convivem agora com a construção de discursos 
que se constituem, eles próprios, como projeto, aspirando declinar-se 
em novos comportamentos, em novas formas de ser. O método e o 
processo de Design elegem-se como resultados em si, parecendo 
apropriáveis por qualquer disciplina como roteiro para inovação. O 
raciocínio visual mistura a investigação pelo desenho com pequenas 
frases em pequenos papéis colantes amarelos na composição 
cenográfica e coreográfica de novos quotidianos ancorados em rede e 
patrocinados por dispositivos que garantem que tudo pareça acontecer 
aqui e agora. 

Repetirei até à exaustão que corremos o risco de só incluir no sistema 
artistas que só escrevam artigos científicos ou designers que já não 
projetam, porque os desígnios da investigação os parecem afastar do 
desejo e do desenho em troca da promessa de aceitação numa 
comunidade que os sujeita a uma língua que não é a sua pátria. 

Sem credibilizar a investigação através do design parece-me difícil 
incrementar o baixo impacto que a investigação em Design tem quer na 
profissão, quer no tecido económico e social, quer no país. 
Porque continua a ser a mediação cultural, a produção de sentido que 
decorre da interpretação poética da relação entre o desejo e o possível, 
que justifica o Design, o seu ensino, mas também a sua investigação. 
 
 
Aveiro, 26 de novembro de 2014 

!!
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Tendo recebido formação inicial em Design de Comunicação, lecionou 
Design e Desenho na Faculdade de Arquitetura da Universidade do 
Porto, integrando o corpo docente da Universidade de Aveiro (a partir 
de 1997), onde colaborou na estruturação da formação em Design. 
Defendeu Doutoramento em Obra na Universidade de Aveiro, aí 
dirigindo o programa doutoral em design. Com prática projetual em 
atelier próprio desde 1985, o seu trabalho foi distinguido com vários 
prémios (Red Dot Design Award). Tem-se interessado pela gestão do 
design nas organizações produtoras de bens transacionáveis e de um 
modo geral pela problemática da transferência do Design ao tecido 
económico. Foi consultor sénior no Centro Português de Design (agora 
extinto) onde participou em diversos projetos de integração do design 
nas organizações. Foi convidado a participar no Programa Art on Chairs, 
Paredes, enquanto comissário do projeto de residências de design nas 
indústrias MDMI. Representa Portugal no Comité Assessor da Bienal 
Ibero Americana de Design e é investigador cofundador do ID+, Instituto 
de Investigação em Design, Media e Cultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO PROVIDÊNCIA
Universidade de Aveiro, PT
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CONHECIMENTO EM DESIGN? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A questão tabu que gostaria de trazer a este congresso, é “para que 
serve, no presente quadro, o esforço de investigação científica em 
Design?”  

A questão é tabu porque encerra uma questão inquestionável; porque 
questioná-la implica assumir o risco de censura à liberdade da 
investigação, cuja consequência será tanto a perda de responsabilidade 
da investigação, como a perda da diversidade do conhecimento e do 
direito à livre curiosidade como condição científica.  
 

1.  

Verifica-se que o incremento de investimento à investigação apoiada 
pelo Estado Português entre o 13º e o 18º governos (1986-2011), pela 
reconhecida política de promoção do conhecimento ativada por 
Mariano Gago1, não teve proporcional efeito de alavancamento 
económico traduzido diretamente no PIB, extrato que talvez peque por 
prematuro.  

Na primeira década do século XXI (2000 – 2012), o número de teses de 
doutoramento multiplicou por dez. Se em 1990 se registam em 
Portugal aproximadamente 1000 doutoramentos (e pós-
doutoramentos), em 2010 esse número cresceu para 10680 bolsas de 
doutoramento (e pós-doutoramento), a que corresponderam encargos 
para o Estado na ordem dos 155 milhões de euros (14500 euros/ ano / 
bolsa).  

A evolução da crise financeira europeia e portuguesa, veio questionar 
as virtudes do investimento para a Economia, obrigando a uma revisão 
progressiva dos investimentos em produção do conhecimento, que 
teve como consequência a recente avaliação das unidades de 
investigação portuguesas pela Fundação Europeia de Ciência, 
reduzindo a metade os centros elegíveis a financiamento, ainda que, 
para isso, tivesse de cometer erros grosseiros de avaliação (como se 
pode ler no site do CRUP, Conselho dos Reitores das Universidade 
Portuguesas).  
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Mariano Gago (presidente da Junta Nacional de Investigação Científica entre 1986-1989), Ministro da Ciência e da Tecnologia nos 13 e 14o governos (1995-2002) e Ministro 
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior no 17o e 18o governos (2005-2011) 

!!
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Novos programas europeus prometem, no entanto, relançar a 
economia com financiamento à investigação científica, ainda antes do 
Horizonte 2020. O fundo europeu de investimento estratégico, prevê a 
criação de 410.000 postos de trabalho por ano até 2017, envolvendo 
um investimento de 315 mil milhões de euros aplicados em projetos de 
investigação, desenvolvimento e em redes de energia, 
telecomunicações e transportes.  

A nova industrialização prevista no Horizonte 2020 incentiva um novo 
modelo tripartido, apoiado na comunidade (estruturas sociais), na 
produção (indústrias) e no conhecimento (universidades). O papel da 
universidade, e sobretudo dos seus centros de investigação, parece 
estar, cada vez mais, diretamente dependente da sua ligação quer 
respondendo ao tecido económico produtivo, quer promovendo a 
inclusividade social. Por isso o modelo de financiamento à investigação 
em ambiente de empresas (que a FCT apoia), nos parece tão relevante 
e oportuno para a sustentabilidade social nacional e europeia.  

 

2.  

Assiste-se hoje, no domínio da publicação científica em Design, a uma 
vasta atomização temática, que decorre da apropriação da disciplina 
por diferentes agentes científicos. O ensino do design pode aparecer 
associado ao ensino das artes (integrado nas escolas de Belas Artes, 
como produto de uma investigação produzida pelo desenho e centrada 
no autor), na gestão e na economia (gestão do design, metodologias do 
pensamento em design, gestão da inovação e dos processos criativos, 
comunicação com os mercados, empreendedorismo) e nas 
engenharias (optimização e automação produtiva, adequação 
funcional, interação homem – máquina, algoritmia e morfogénese, 
novos materiais e tecnologias); mas também tem suscitado o interesse 
da sociologia (criatividade e inovação social, design de serviços, 
ativismo), da medicina e saúde (mediação de comunicação com 
pacientes e familiares, concepção de sistemas protésicos, prevenção e 
educação da saúde, ergonomia), da gastronomia (desenho de comida, 
industrialização da alimentação, revalorização das culturas regionais), 
da história (pela patrimonialização do design) e da antropologia e 
etnografia (observando a construção do artificial, julgando os objetos 
de mediação e identidade, observando as metodologias criativas, 
estudando a cultura material contemporânea, ou a revalorização de 
técnicas tradicionais, prospecionando, o futuro humano através do 
desenho).  

Este universo de especializações constitui uma nuvem de graves em 
torno de três ideias contemporâneas:  

A inovação técnica / Biodesign (Di Bartolo) evoluindo a partir da 
tecnologia (material)  
A inovação social / Ecodesign (Ezio Manzini) evoluindo a partir do 
programa (social)  
A inovação poética / Metadesign (Andrea Branzi) evoluindo a 
partir da autoria (arte)  

Revemos neste esquema a trilogia de Vitruvio enunciada a partir das 
qualidades da arquitetura:  

Na Firmitas encontramos a tecnologia / e o desejo de resistência 
construtiva, ou seja a técnica; na Tecnologia da firmitas (a engenharia e 
ciência dos materiais, ergonomia, algoritmia e morfogénese, interação 
homem-máquina, automatismo de produção).  
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Na Utilitas encontramos o programa / e a funcionalidade do programa 
atribuído; no Programa da utilitas (as ciências sociais e humanas, 
história e patrimonização do design, sociologia e inovação social, 
gestão integrada dos territórios, gestão vertical do design nas 
organizações, mercado; nas ciências do ambiente, sustentatibilidade e 
conservação da natureza, análise de custos ambientais, redução de 
detritos e reciclagem e reintegração de materiais).  

E na Venustas encontramos a autoria / e a sua ideia de beleza, e a 
Estética veiculada na sua poética autoral; na Autoria da venustas (as 
poéticas enquanto manifestação artística, o desenho como 
instrumento de reflexão e interpretação estética, a antropologia e a 
etnografia projectual, o recurso à metáfora na função simbólica dos 
artefactos).  

Se a atividade científica veio trazer inúmeras e fecundas relações de 
miscigenagem do Design com as outras disciplinas, também parece ser 
a causa de um divórcio irreconciliável entre a atividade projectual e a 
investigação científica.  

O desejo de se ver reconhecido pela Academia, tem aproximado o 
Design da discursividade e metodologias de outras disciplinas (como a 
Sociologia, a Etnografia ou a História), abdicando pelo novo modus 
operandi, da sua verdadeira natureza operativa. Esta condição tem 
provocado duas ordens de consequências:  

1. A falta de convicção e de confiança dos seus investigadores na 
plataforma de investigação protocolar;   

2.  A falta de credibilidade junto das outras disciplinas, 
consequência de uma apropriação desajeitada dos seus termos e 
referências;   

Por outro lado temos verificado que o interesse manifestado por 
outras áreas disciplinares sobre o Design, e em consequência do seu 
desejo de apropriação parcelar, desmembra a unidade deste corpus de 
conhecimento.  

A apropriação dos processos comuns à investigação projectual em 
Design (abdutiva, heurística, empiricamente ensaiada e validada por 
protótipos junto de uma comunidade heterogénea) pela Gestão, hoje 
designada por Design Thinking;  

Ou o recente entusiasmo da Sociologia pelas práticas de um design 
instrumentalmente aplicado à inovação e criatividade social, mas 
desvinculado da sua própria origem cultural e material, serão exemplo 
disso mesmo.  

Parece-nos, pois, urgente a afirmação do Design enquanto domínio 
epistemológico, enquanto domínio de conhecimento próprio:  

Mas o que é o conhecimento em Design? 

A reflexão de Frayling, exaustivamente referida sobre a natureza da 
investigação em design, identifica três tipologias:  

A investigação a partir do Design (1), para o Design (2) e através do 
Design (3).  

1. Na investigação sobre o Design (research into2 design), a 
produção de conhecimento recorre ao apoio disciplinar externo, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 

A tradução para a língua portuguesa da preposição into, no sentido em que Frayling a aplica, sugere um olhar exterior e, consequentemente, uma pesquisa que não exige 
um conhecimento experiencial da disciplina. Julgamos, no entanto, que o termo into não se esgota neste sentido e que permite, se atentarmos a outras leituras, a abertura a 
novas oportunidades na enunciação do que possa ser investigar em design. !Into significa também para; para dentro de; em direcção ao interior de, sendo que a língua inglesa 
lhe permite ainda outras acepções: to be in; keep on; interested in. Neste contexto, into significaria a investigação para o design orientada para o âmago, a essência do 
próprio design, protagonizada por designers-investigadores; investigação acerca do design mas desenvolvida por aqueles que estão, de corpo e alma, nesse processo. ! 
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compreendendo desde a história, a crítica e a teoria, à percepção 
e à estética, conferindo substrato teórico à disciplina.  

2. Na investigação para o Design (research for design), deduz da 
observação dessa prática, incrementos metodológicos 
revertíveis em seu favor, instruindo-o;  

3. Na investigação através do Design (research through design), 
reconhece a prática projectual como efetiva investigação 
conduzida pela prática (sendo essencial o registo dos 
procedimentos para a sua fundamentação).  

Como sabemos, nos nossos congressos de design o tema da atividade 
projectual em Design como domínio de investigação científica, 
raramente aparece por si mesmo, se não estudado na óptica da história 
ou da etnografia.  

Refere Joana Quental3 a propósito, que a investigação através do 
design, pressupõe tomar consciência de si na investigação. “Conhecer 
em design passa por sentir e viver o projeto, para ter dele uma 
experiência afectiva, perseguindo um conhecimento sensível e 
instruído que se julga adequado à investigação.  

É o olhar do protagonista da investigação que aqui estabelece a 
diferença: o seu corpo não é um qualquer corpo – do sociólogo, do 
antropólogo, do historiador ou do crítico – (mas) de alguém que tem em 
si a memória dos procedimentos, dos ajustamentos, dos desenhos, da 
reflexão e das decisões imanentes ao pensamento em design”.  

Advoga-se assim uma investigação que não anula o investigador (a 
pessoa), mas inscreve-o, com todas as suas dúvidas e fragilidades, 
(reconhecendo na dúvida) o verdadeiro catalisador de qualquer 
investigação – o desejo de conhecer mais para ser melhor.  

Haverá um conhecimento do Design?   
O que queremos para a investigação em Design?   

Já não é suficiente tentar fazer investigação (em Design) a partir das 
outras disciplinas, mas urge a afirmação de um conhecimento próprio, 
implicando quer a natureza projetiva do designer, quer a sua prática de 
investigador. Um projetista- investigador, será a figura mais adequada 
à defesa dos interesses da disciplina fundada no Desenho — pese 
embora a afirmação de Enzo Mari de que todo o projeto é já um 
exercício de investigação.  

Nigel Cross refere que há uma inteligência especifica do Design; 
também Clive Dilnot tinha já advertido para o estilo pouco científico do 
Design que avança imponderado, e intuitivo para as suas propostas, 
antes mesmo de refletir, ou refletindo no fazer. Na verdade, a prática 
projectual do Design não é nem dedutiva nem indutiva, mas abdutiva, 
nisso se distinguindo quer do cartesianismo dedutivo das ciências 
(verdade objectiva), quer do mimetismo das artes4 (verdade subjetiva). 
O Design procura menos a verdade do que um argumento 
probabilístico, uma hipótese intuída que o utilizador final validará; a 
verdade em Design tem a função prospectiva, que a metafórica poética 
transporta — a metáfora está no princípio da ação (Ricoeur).  

A verdade da Arte é inquestionável porque parte de uma inferência 
subjetiva e por isso incomparável. Pelo contrário a verdade científica 
busca a maior generalização universal e, por isso se obriga a abdicar da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 QUENTAL, Joana (2009).  A Ilustração enquanto processo e pensamento. Autoria e Interpretação. Aveiro. Universidade de Aveiro (Tese de doutoramento) 
4 A Arte infere generalização a partir da experiência sensível do mundo desconsiderando a intencionalidade de qualquer programa. A Ciência também será indutiva quando 
infere a partir das experiências laboratoriais.  
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subjetividade. O Design, não tendo a verdade como fim último, inscreve 
a subjetividade, implicando o seu corpo de experiências na resolução do 
problema e assim humaniza as suas produções. Esta será a sua 
diferença metodológica: a inscrição do ser (praxis) no fazer (poética).  

O Design é um domínio de conhecimento. Um conhecimento que, como 
vimos, é produto da abdução, implicando o sujeito da sua autoria. Um 
conhecimento que se exprime na novidade dos seus próprios 
artefactos, dispositivos e serviços; o novo concebido é consequência 
da investigação do designer-projetista-investigador. Daquele que, 
recorrendo ao desenho, imagina o que ainda não há, assim imaginando o 
mundo.  

Por isso Lino Cabezas, da Universidade de Barcelona, também diz que a 
investigação em Desenho se faz à posteriori e não à priori : a 
investigação deverá interpretar o Desenho como invenção (da 
modernidade) e não o contrário, porque há no desenho um potencial 
enigmático de que não se pode prescindir.  
 

Entre praxis e poética  

A poiesis relativa ao fazer, apresenta-se como uma atividade transitiva 
e orientada para a produção, dirigida à realização de qualquer coisa que 
é exterior ao agente, enquanto que a praxis remete para a atividade 
imanente de um sujeito e o seu único intuito é o próprio desenrolar da 
ação e aperfeiçoamento do agente (a eupraxia)5. 

Já não é suficiente saber fazer investigação em design, é preciso saber 
ser investigador em design.  

Um saber que combine poiesis e praxis, um saber produtivo que 
implique a ética, convergindo na auto-realização, que perdurará para 
além do objecto do estudo, reforçando o princípio de um conhecimento 
prudente para uma vida decente6 em que, ao contrário do paradigma 
científico tradicional, o carácter autobiográfico seja completamente 
assumido pelo investigador. Neste sentido, Santos acrescenta ser 
necessária uma outra forma de conhecimento, um conhecimento 
compreensivo e íntimo que não nos separe (mas) antes nos una 
pessoalmente ao que estudamos. 

Na impossibilidade de conseguir o domínio absoluto sobre o objecto de 
estudo, conhecer assume uma dimensão prática, social e 
tendencialmente dialógica. Conhecer implicará sentir, pensar e viver, 
isto é, existir humana e plenamente, existir na prática da superação 
cultural da sua própria herança natural.  

No sentido da ecologia de saberes proposta por Boaventura Sousa 
Santos, uma ecologia que contraria o desperdício da experiência, parte 
do pressuposto de que “toda a ignorância é ignorante de um certo 
saber e todo o saber é a superação de uma ignorância particular”7; 
regista-se assim que a origem da inovação decorre da qualidade das 
questões formuladas: “o caminho está na capacidade de perceber as 
intersecções, sem ideias pré-concebidas, mas com a abertura capaz 
para admitir a diferença ou promovendo-a mesmo: questionar é a 
tradução do espanto em ação, afirma Steiner (1990)”.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 QUENTAL, Joana (2009).  A Ilustração enquanto processo e pensamento. Autoria e Interpretação. Aveiro. Universidade de Aveiro (Tese de doutoramento) 
6 SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.) (2005) Conhecimento Prudente Para Uma Vida Decente: Um Discurso sobre as Ciências Revisitado. Porto. Edições Afrontamento 
7 SANTOS, Boaventura de Sousa (2002) Um discurso sobre as ciências. Porto. Edições Afrontamento, p.16. 
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Os doutoramentos deverão abrir questões prospectivas, mais do que 
aprofundar a sua especialização atomizada. O conhecimento é, afinal, a 
capacidade para perguntar melhor (de modo mais informado).  

É preciso perguntar melhor, antes de responder: saber perguntar é 
muito mais difícil do que saber responder, por mais que a cultura 
portuguesa nos empurre no sentido contrário, avisa-nos o cientista 
Manuel Sobrinho Simões8.  
 
 
Aveiro, 22 de novembro de 2014 
 

  
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 PROVIDÊNCIA, Francisco (2007). O que é um design português?. Arquitectura e Vida, no 85, Setembro de 2007, p.109.  
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Designer, ilustradora e docente na Universidade de Aveiro. 
É licenciada em Design de Comunicação e mestre em Arte Multimédia. 

Concluiu em 2009 o doutoramento com a tese “A Ilustração enquanto 
processo e pensamento. Autoria e interpretação”. 

Tem participado em conferências, seminários e exposições. Em 1997, 
recebeu uma Menção Honrosa no Concurso Nacional de Ilustração 
Infantil promovido pelo IPLB e IBBY e em 2012, o 1º Prémio para Cartaz 
inserido no ano pastoral 2012 (Santuário de Fátima). 

Enquanto designer e ilustradora, desenvolveu trabalhos com as 
editoras Campo das Letras, Porto Editora e Zero a Oito. 

Atualmente, tem como principal interesse de investigação a 
comunicação da saúde às crianças, recorrendo à ilustração. 

 

 
 
 
 
 

  
!

JOANA QUENTAL
Universidade de Aveiro, PT



28

Joana Quental 

Vice-Diretora do Programa  
Doutoral em Design;  
Universidade de Aveiro 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
 
 

O PRESENTE, QUE É JÁ O FUTURO  
O Ainda-não na Investigação em Design  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Começo por vos pedir que leiam comigo o sentido de “esperança”, 
segundo o Dicionário Houaiss: “sentimento de quem vê como possível 
a realização daquilo que deseja; confiança numa coisa boa; fé”.  

Não foi por acaso que escolhi esta palavra para dar o mote à minha 
intervenção. A esperança é condição sine qua non para que alguém 
decida dedicar 3 anos da sua vida a fazer um doutoramento em 
design.  

Em O Princípio da Esperança, Ernst Bloch descreve o conceito de 
Ainda-não, como sendo aquilo “que existe apenas como tendência, 
um movimento latente no processo de se manifestar. O Ainda-não é o 
modo como o futuro se inscreve no presente e o dilata. Não é um 
futuro indeterminado nem infinito” (SANTOS, 2002:22). Recorro a 
esta noção porque me parece especialmente adequada à 
investigação: tomar o futuro como condição de possibilidades 
(Heidegger), cujas escolhas se desenham no presente. O Ainda-não 
reúne a capacidade com a oportunidade, o que está por desvelar e por 
fazer.  

Na análise que faz da pós-modernidade, o sociólogo Michel Maffesoli 
afirma a inabilidade do racionalismo para traduzir a abrangência e a 
pluralidade da vida actual, em que os sentidos não estão mais 
estabelecidos à priori, mas são antes diariamente construídos pela 
experiência, pela vivência do quotidiano: “o racionalismo na sua 
pretensão científica é particularmente inapto para perceber, ainda 
mais apreender, o aspecto denso, imagético, simbólico, da experiência 
vivida” (MAFFESOLI, 2005:27). Ao elogiar a razão sensível, sugere a 
necessidade de se desenvolver na actualidade um pensamento 
holístico, capaz de abraçar saberes distintos: o saber dionisíaco e o 
saber apolíneo; capaz de conjugar a incerteza e o imprevisível, a 
desordem e a efervescência, o trágico e o não-racional, a sensibilidade 
e a beleza (idem:12-13 e 139). A compreensão da contemporaneidade 
reclama uma aproximação à vida normal, ao quotidiano, aos afectos e 
ao emocional – manifestações do ser humano na plenitude da sua 
existência.  

Se por um lado, o carácter mediador que o Design assume torna difícil 
a sua afirmação como disciplina – bem como a definição de uma 
ontologia, de metodologias e de âmbitos de actuação –, esta abertura 
comporta em si uma imprevisibilidade que o amplia.  
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1  
Cabe, no contexto desta Conferência, questionar: que singularidades 
(e por singularidades entendo competências) tem o investigador em 
design que o tornam capaz de detectar este Ainda-não?  

A ideia de que há uma inteligência própria do Design é defendida por 
autores como Nigel Cross (2001) e Ken Friedman – também já aqui 
hoje afirmada por Francisco Providência. No entanto, no desejo de 
vermos a investigação em Design reconhecida, abdicamos da 
condição de ser-designer – como se fosse possível separarmo-nos 
das percepções, das memórias, das experiências, das imagens, de um 
corpo que pensa/comunica através das palavras mas também (e 
sobretudo?) pelo desenho. Renunciamos ao turbilhão de imagens que 
uma conversa, um passeio quotidiano – viver – convoca em nós de 
forma incontrolável. O designer é facilmente provocado... Um 
processo que Csikszentmihalyi designa por “fluxo” e que se realiza 
num desenho que é gesto, corpo e intenção; desenho que é, por isso, 
significação. Tal como sugeria António Lobo Antunes: “a pessoa tem 
que renunciar à sua própria chave, aquela que todos temos para abrir 
a vida, a nossa e a alheia e utilizar a chave que o texto lhe oferece” 
(2007: 109).  
Então, porque insistimos em separar imaginação e investigação? A 
palavra “imaginação” tem sido preterida em prol da “criatividade”, 
uma espécie de imaginação orientada para um fim. Faço, por isso, a 
apologia da imaginação como condição de possibilidade para a 
investigação em Design. Segundo Heidegger, a imaginação é, para 
além de reprodutiva, produtiva; é a faculdade de “(...) dar forma, fazer-
se uma ideia e fazer-se uma imagem, produzir para si próprio e de 
antemão o aspecto que algo possa vir a oferecer, mesmo sem ainda 
ter existência...” (Baptista, 2007: 45). É nesta antecipação que o 
objecto se faz representação. “A imaginação é parte de uma 
dimensão não pensada da existência, (...) pertence a uma experiência 
pré-reflexiva e muitas vezes ignorada da experiencia quotidiana. (...) A 
produtividade poética da imaginação ’aparece’ sem tempo 
precisamente porque precede a cronologia do tempo linear , 
prefigurando o futuro em termos de memória e reconfigurando o 
passado em termos de antecipação”. Assim, a imaginação surge como 
“a poética da possibilidade” – produtiva pela liberdade de 
espontaneamente projectar e compreender as possibilidades, de “dar 
existência e significância ao que não existe” (Baptista, 2007:22). A 
ficção liberta o designer para jogos metafóricos e poéticos 
alternativos, jogos de sentido que no momento em que tomam forma 
e são dados a ver, se projectam no mundo (exterior ao contexto que 
lhe deu origem) disponíveis para serem interpretados e apropriados, 
para serem de novo elemento de significação.  
 

2  
A polissemia do mundo contemporâneo deve reflectir-se também na 
investigação em Design: interpretando, questionando; 
pensando/sentindo; incluindo a diferença e a subjectividade; 
propondo – possibilidades em vez da verdade.  

Termino com a referência ao texto de Ítalo Calvino, em “6 propostas 
para o próximo milénio” (que é já aquele em que vivemos hoje): “Se 
incluí a Visibilidade em minha lista de valores a preservar foi para 
advertir que corremos o perigo de perder uma faculdade humana 
fundamental: a capacidade de pôr em foco visões de olhos fechados, 
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de fazer brotar cores e formas de um alinhamento de caracteres 
alfabéticos negros sobre uma página branca, de pensar por imagens. 
Penso numa possível pedagogia da imaginação que nos habitue a 
controlar a própria visão interior sem sufocá-la e sem, por outro lado, 
deixá-la cair num confuso e passageiro fantasiar, mas permitindo que 
as imagens se cristalizem numa forma bem definida, memorável, 
autosuficiente, "icástica'’ (1998:108)”.  

Sugiro, por isso, que recuperemos a imaginação como qualidade 
essencial ao pensar, fazer e ser em Design; imaginação que perceba 
no Ainda-não a possibilidade; que traga consigo o sonho, as hipóteses, 
as ideias, a fantasia, a visão, as evocações, as memórias, as 
reapresentações e o desenho – a favor de uma esperança eficiente.  
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O DESIGN EM DIÁLOGO COM O VALOR DOS BIVALVES 
DA RIA DE AVEIRO ORIENTADO À VALORIZAÇÃO DO 
TERRITÓRIO 
 
 

 
 
 
 
 
 
Resumo  
Este artigo aborda o papel do design enquanto ferramenta estratégica 
na agregação de valor à própria cadeia de valor, dos produtos da 
agrobiodiversidade, numa perspectiva de valorização do território. 
Concentra-se, na compreensão e visualização da cadeia de valor em 
prática dos bivalves, com um especial enfoque nas ostras, da Ria de 
Aveiro. O objectivo é apresentar uma abordagem sistémica sobre esse 
valor intrínseco existente nos produtos da agrobiodiversidade neste 
território. Com base na análise de dados resultantes de um trabalho de 
campo realizado, identificamos atores envolvidos nas actividades 
económicas de cariz tradicional na ria, dando conta dos sinais da 
complexidade e diversidade da sua rede de sistemas, e apresentamos 
um quadro que nos permite, por um lado dar visibilidade a essa realidade 
e por outro fazer uma aproximação ao valor cultural e emocional 
associado a este tipo de actividades neste território, que reforçam a 
qualidade. Sendo um produto que tem vindo a ocupar um espaço de 
destaque nos mercados internacionais, carece de uma equilibrada 
distribuição do valor ao longo da sua cadeia, resultando num défice de 
valor ao nível local. Desta aproximação, espera-se identificar 
oportunidades de acção do design como elemento estratégico para a 
inovação centrada nos recursos da ria e nas suas competências.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palavras-Chave  
Design, Valorização do território, Cadeia de valor,  
Design sistemas-produtos. 
 

!

33

ISBN 978-989-98185-2-1



!
!
!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Introdução 
A importância dada à exploração dos recursos do nosso planeta, impõe 
modelos de desenvolvimento e de qualidade de vida com os olhos 
virados para a sustentabilidade, aos quais o design não fica indiferente. 
O próprio processo de globalização tem vindo a alterar as relações 
local-global, e os territórios vêm-se forçados a recorrer a estratégias 
de valorização como factor de sustentabilidade e resistência 
económica, social e cultural. Neste cenário, o design já não se refere 
apenas a produtos mas também a todo um sistema onde esses 
produtos se integram, sistemas cada vez mais complexos e de difícil 
compreensão. 

Começaremos por analisar o papel do design na valorização do 
território pelos produtos da agrobiodiversidade, e o papel da cadeia de 
valor enquanto estratégia na agregação de valor. Apresentaremos 
ainda, um quadro que nos permitirá dar visibilidade ao valor de qualidade 
dos bivalves da Ria de Aveiro, a partir da análise da cadeia de valor 
actual do produto. 
 

2. O design na valorização do território pelos produtos da 
agrobiodiversidade 
O valor do território, presente nos produtos da agrobiodiversidade, 
também se estende ao consumo. Ao escolher um produto, o 
consumidor torna-se parte do seu sistema de produção, apreciando e 
dando continuidade aos seus significados, pelo que o design deve 
sempre considerar o seu envolvimento em todo o processo. Por isso, 
ao antecipar cenários de valorização, o design estará a projectar novas 
formas de prolongar e ampliar esse valor do território. Com esta 
ambição apresenta-se a visão de Manzini (2009) ao referir-se ao 
design enquanto instrumento estratégico:  

O design pode contribuir para a criação de novos cenários,  
traduzi-los em visões desejáveis de produtos e serviços que se 
caracterizem pela relação com o território e com a sua comunidade 
e, desta forma, estimulem o reconhecimento da sua identidade. 
Estes produtos e serviços devem ser vistos como resultado da 
actividade de uma rede de sistemas locais, que possuem uma alma, 
uma identidade única, uma dimensão global e, 
contemporaneamente, uma viabilidade económico-produtiva. 
(Manzini; 2009) 

Ao considerarmos a interferência possível do design em todas as fases 
do processo produtivo (Dijon de Moraes; 2009), estaremos a 
reconhecer e tornar reconhecíveis valores e qualidades locais de um 
território que terão um papel activo na valorização de produtos locais e 
na protecção da sua identidade.  

Nesta perspectiva, Manzini e Meroni (2009), defendem que os recursos 
locais devem ser valorizados em benefício das comunidades e 
economia locais conjugando qualidade territorial com uma comunicação 
que favoreça as redes locais entre produtores e consumidores e entre 
si. Ressaltam assim, a importância de acções projectuais orientadas aos 
modus vivendi, consumir e produzir, que atendam a um perfil de 
qualidade de experiência e de valor.  
 

3. A cadeia de valor como ferramenta estratégica 
Numa época pautada por um ambiente competitivo, fluido e em 
constante mudança, a própria criação de valor é alvo de mudança. 
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A proposta de Porter (1985) para agregação de valor, em que o foco é a 
cadeia de valor interna da própria organização, já não dá resposta à 
incerteza dos mercados. Segundo Norman e Ramirez (1993), a 
estratégia de criação de valor já não assenta no posicionamento de um 
conjunto fixo de actividades ao longo de uma cadeia de valor. O foco de 
análise estratégico já não é a organização mas o próprio sistema de 
criação de valor, em que diferentes atores económicos – fornecedores, 
parceiros de negócios, consumidores, etc. – trabalham em conjunto 
para co-produzir o valor. 

Ao introduzir o termo co-produção de valor, Norman e Ramirez 
ampliaram o conceito de serviços, para todas as actividades em que há 
obtenção de valor por parte do consumidor. Os cenários de criação do 
valor apresentam-se como uma espécie de constelação de valor onde 
os atores interagem entre si para co-produzir mais do que o produto 
em si mas uma série de competências a que Ramirez (1999) chama 
ofertas. E neste sentido, refere que se trata de conceber a estratégia 
de criação de valor como inovação social sistemática: o design contínuo 
e o re-design de sistemas de negócios cada vez mais complexos.  

Estas abordagens apontam para um papel activo por parte do 
consumidor na “co-produção” de valor, e reforçam a ideia de as 
competências de um território constituírem “valor real”, apenas quando 
se atinge o nível de “qualidade percebida”, mencionada por Krucken 
(2009), até lá estaremos a falar apenas de “valor potencial”. 

Krucken (2009), considera a qualidade percebida de um produto como o 
resultado de um conjunto de seis dimensões de valor, representada na 
sua estrela de valor. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: “Estrela de Valor” sugerida por Krucken (2009). 

 

Explica ainda que, ao avaliarmos produtos e serviços nas suas 
dimensões de valor, estaremos a estimular a valorização do território 
reconhecendo e tornando reconhecíveis valores e qualidades locais. 
 

4. O valor do território da ria de Aveiro 
O território da ria de Aveiro é caracterizado por possuir uma elevada 
biodiversidade, sendo um local considerado de excelência para o 
desenvolvimento de actividades da agrobiodiversidade de cariz 
tradicional.  

Segundo dados divulgados pelo Estudo das Actividades Económicas e 
suas Dinâmicas (PLRA; 2011), estima-se que cerca de 15% do valor 
acrescentado do Baixo Vouga tenha origem em sectores de actividade 
directamente relacionados com os recursos associados à ria de Aveiro 
e que cerca de 4/5 desta actividade esteja localizada em 
estabelecimentos e freguesias abrangidas pela escala da ria em 
pormenor. A conjugação destas duas estimativas aponta para que a ria 

Emocional     Económico 

Social Simbólico e 
cultural 

Funcional   Ambiental 
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de Aveiro contribua directamente para mais de 12% do valor 
acrescentado global da região do Baixo Vouga.  

Além disso, no âmbito do trabalho de campo realizado e que serviu de 
suporte a este estudo, depreendemos a relevância de uma relação 
afectiva representada por uma comunidade local, traduzindo formas de 
vida, muitas vezes de total dependência económica e emocional. A ria 
constitui-se assim como, um recurso de grande importância para 
muitas famílias. 

Existem por isso evidências que apontam para a existência de um valor 
económico incalculável na ria e que estimam mesmo que apenas 1/3 do 
que é apanhado seja resultado de uma economia formal. Pelo que os 
valores atingidos não identificam o seu potencial económico, mas 
reforçam a necessidade de resgatar e valorizar o seu valor de 
qualidade.        

Os bivalves são o recurso explorado mais importante na ria de Aveiro, 
estima-se que corresponda a um valor de 5 milhões de euros por ano. 
(APB – Associação Produtores de Bivalves, 2013). As espécies mais 
produzidas são a ostra, a amêijoa macha, amêijoa boa e o berbigão, que 
encontram na ria uma riqueza de nutrientes favoráveis ao seu 
crescimento e qualidade. 

Entre os bivalves, a ostra surge como um produto com elevada procura 
e qualidade. Actualmente existem cerca de 60 talhões atribuídos a 14 
produtores. Com uma capacidade de produção de 600t por ano, são 
vendidas totalmente para o mercado Francês, com uma procura 
superior á capacidade de oferta (APB, 2013).  
Aplicando o modelo de Krucken (2009) ao contexto da Ria de Aveiro – 
figura 2 - este permitiu-nos visualizar o processo de agregação do seu 
valor. 
 

 
Figura 2: Cadeia de valor das ostras na ria de Aveiro. Representação em níveis, com base no modelo de 
representação de Krucken (2009). 

 

É-nos possível observar que, a própria representação unidireccional 
parece ilustrar a forma sequencial como se processa a agregação do 
valor. Desta forma questionamos: Qual a qualidade desse valor? Para 
responder a esta questão, procedemos à sua avaliação. 
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Figura 3: Sementes importadas. 

 

 
Figura 4: Escolha e selecção do produto 
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Tendo como ponto de partida a estrela de valor sugerida por Krucken 
(2009) para avaliação de produtos e serviços, analisamos nos 
diferentes níveis da cadeia de valor, nas suas seis dimensões de valor: 

Funcional, caracterizada pela sua adequação ao uso. A ria de Aveiro 
tem a capacidade de reter uma grande diversidade de nutrientes que a 
torna única para processos de engorda das espécies. No caso das 
ostras, ao fim de dois anos de engorda, a sua selecção é feita em locais 
improvisados, embalada e exportada directamente, sem qualquer 
preocupação ao nível da comunicação. 

Emocional, relativa às motivações afectivas ligadas às percepções 
sensoriais. As memórias positivas relativas ao consumo das ostras 
produzidas na ria remontam ao tempo em havia produção natural neste 
espaço lagunar. 

Ambiental, vinculada principalmente pelo uso sustentável dos recursos 
naturais. A sensibilidade ambiental da Ria exige mecanismos que 
evitem usos inadequados ao equilíbrio do ecossistema. A utilização 
ilegal, e por isso não controlada, dos recursos da ria constitui uma 
ameaça ao equilíbrio do seu ecossistema. O depósito e acumulação de 
resíduos começam a constituir um problema de saúde pública, além de 
interferir negativamente na paisagem. 

Simbólica, associada ao sentido de pertença, de identidade e por isso 
profundamente relacionada com as outras. Ao nível identitário existe 
uma tendência à sobrevalorização económica fácil, em detrimento de 
outras dimensões de valorização cultural que permitam o 
reconhecimento de marcadores de identidade, representando um 
défice simbólico. 
Social, relacionada com aspectos sociais que permeiam os processos 
de produção, comercialização e consumo. O défice de valor ao nível 
local aponta para uma distribuição desequilibrada ao longo da cadeia. 

Económica, baseada na relação custo/benefício. A relação actual 
custo/benefício apresenta-se positiva pelo que existe a tendência para 
negligenciar outras dimensões. Mas esse resultado positivo, atinge os 
maiores valores fora do território da Ria de Aveiro. 

Esta análise cruzada da cadeia de valor interna do produto com as suas 
dimensões de valor permitiu-nos uma representação gráfica (Figura 5), 
que dá visibilidade à sua complexidade mas que se perde em si mesma. 
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Figura 5: Representação gráfica do sistema de valor dos bivalves na Ria de Aveiro 

 

Reveladora de evidências que permitem afirmar que a produção de 
bivalves, na ria de Aveiro constitui um valor potencial que não se traduz 
num valor real, pelo que se identifica uma oportunidade de actuação do 
design como elemento estratégico capaz de agregar valor à cadeia de 
valor deste produto. 
 

5. Conclusões  
A análise da cadeia de valor dos bivalves na Ria de Aveiro permitiu-nos 
identificar um imenso campo de oportunidades de acção que carecem 
de projecto orientado à valorização deste território. Uma acção que 
poderá potenciar a articulação de competências ao longo da cadeia de 
valor/constelação de valor, e antecipar cenários onde se agregam 
valores a este sector. A produção de bivalves na Ria de Aveiro 
apresenta um peso e um valor naquilo a que chamamos a “fábrica da 
biodiversidade” que reclama acções projectuais capazes de promover 
o seu valor intrínseco. 
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Resumo  
Este artigo apresenta a investigação em andamento na Universidade de 
Aveiro sobre modelo de gestão de Design, para além dos aspectos 
associados ao produto na sua componente formal e morfológica, como 
fator de decisão e diferencial estratégico na gestão de um Parque de 
Ciência e Inovação (PCI) através do Modelo Triple Helix (TH).   
Colocamos a hipótese de articular as duas tipologias de Parque 
Tecnológico: o de base Cientifica e Tecnológica e o de base Empresarial 
atribuindo ao Design um papel relevante nos estágios iniciais de tomada 
de decisão, estratégia e governança do PCI.  Neste contexto, será criado 
um espaço denominado Design Factory um ambiente relacional de 
networking, que integra métodos, atividades e colaboração com o 
objetivo de desenvolver a criatividade e a inovação em produtos e 
serviços.   
Tendo como base o modelo da TH podemos estimular a transferência de 
conhecimento entre universidades, empresas e o gerenciamento das 
politicas públicas através de uma estrutura científica / tecnológica / 
administrativa em que Design Factory será estratégico para conduzir o 
debate sobre a atividade de projeto, a inovação e a transferência de 
conhecimento no seio das organizações envolvidas no PCI, permitindo 
situar-se de uma forma inovadora relativamente a outros Parques 
Tecnológicos.    
Para atingirmos esse objetivo analisamos os conceitos e modelos atuais 
de gestão em organizações que promovem a inovação e 
desenvolvimento de novos produtos com ênfase nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão e completamos o estudo com recursos de 
entrevistas e documentos.   
O resultado expectável desta investigação será a criação de vários 
cenários com entendimento diferenciados sobre o papel do Design 
nessas organizações.  O entendimento do papel do Design será 
relevante para incentivar uma rede de conhecimento e inovação com a 
consequente conquista de mercado através de um desenvolvimento 
sustentado, valorizando a pessoa, a comunidade e a sua região. 

 
Palavras-Chave  
Design, Triple Helix, Gestão de Design, Parque Ciência, Inovação 

 
 
 

39

ISBN 978-989-98185-2-1



!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
The Design Ladder: four stages of design 
maturity. Fonte: Design Wales, 2011, pag. 3. 
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1. Introdução e objetivos 
O artigo apresenta investigação em andamento para gestão e 
administração no contexto da base institucional do Parque Ciência e 
Inovação S/A (PCI) na Universidade de Aveiro (UA), Portugal.    
Conceituamos e definimos as atividades, modelos e organizações 
envolvidos no empreendimento como Parques Tecnológicos, Cluster, 
modelo Triple Helix (TH) e Design Factory.  Consideramos o Design 
como estratégia e analisamos o déficit sobre o entendimento do papel 
do Design em Parques Tecnológicos (de Ciência) e seu valor estratégico 
para a inovação nestas organizações quando estão associados a 
Clusters (empresas), Universidade e Governo utilizando o modelo TH.  O 
objetivo da investigação é de produzir e fundamentar cenários sobre o 
papel / função do design no PCI e estimular o design nas políticas e 
estratégias no seu Conselho de Administração.  Também visa criar e 
aplicar uma estratégia para inserção do design em clusters e parceiros 
envolvidos no empreendimento gerando uma rede de conhecimento e 
inovação, incentivar nos clusters o design como um fator de 
competitividade e inovação para além dos aspectos da qualidade e de 
preço e ainda contribuir para o desenvolvimento sustentado regional e 
nacional no âmbito da economia e qualidade de vida. 

 
2. Conceitos e definições 
O entendimento contemporâneo da atividade do Design é “O design é 
uma atividade criativa cujo objetivo é estabelecer as qualidades 
multifacetadas de objetos, processos, serviços e seus sistemas em 
ciclos de vida inteiros. Portanto, design é o fator central da humanização 
inovadora de tecnologias e o fator crucial de intercâmbio cultural e 
econômico” (ICSID, 2013). 
O Danish Design Center que desenvolveu um suporte a indústria e 
estabeleceu uma escala para classificar o design na empresa, a saber: 1. 
Nenhum uso do Design – empresas que se encontram neste primeiro 
degrau não fazem uso do design; 2. Design com Estilo – o design é feito 
na etapa de acabamento ou detalhe gráfico; 3. Design como Processo – 
o design é integrado desde o estágio inicial do processo e 4. Design 
como Estratégia - utilizado como elemento chave na empresa no 
desenvolvimento dos serviços e produtos. 
Os Parques Tecnológicos podem ser distinguidos entre duas tipologias: 
os de base Científica e Tecnológica (universidades, instituições C&T, 
centros de P&D) e os de Base Empresarial (empresas empreendedoras 
e cultura inovadora).  Designados também como parque de ciência ou 
tecnopolo são, em geral, aglomerações de uma região e com objetivo de 
produzir prosperidade, inovação e competitividade das empresas e 
instituições a partir de seus conhecimentos específicos.  As 
especifidades e constituição organizacional dos Parques Científicos e 
Tecnológicos e Incubadoras de Empresas permitem vários tipos de 
gestão e de governança. (Vedovello, 2000) (Giugliani, 2011) 
O Cluster associa-se à tradição anglo-americana, são concentrações 
geográficas de empresas que atuam obtendo vantagens de 
desempenho por meio de infraestrutura, mercado de trabalho 
especializado e confronta-se com oportunidades e ameaças comuns, 
Porter (1990), desenvolvendo atividades similares, numa área 
geográfica definida, que configuram um polo produtivo especializado 
com certas vantagens competitivas.   Destacamos exemplos na região 
do Baden Wuretemberg, Alemanha, o desenvolvimento de clusters em 
regiões periféricas como de País de Gales e distritos industriais da 
região de Emilia-Romagna, experiência italiana, que consegue um 
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Representação do modelo T H.   Fonte: 
Etzkowitz e Leydesdorff, 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marca Fantasia do Parque Ciência Inovação, PT.                                
Fonte: www.pci.pt/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conjunto de atividades desenvolvidas em regime de parceria e 
cooperação entre a sociedade e o Estado.  Destacamos o 
desenvolvimento de clusters em Escócia, México, Irlanda, Marrocos, 
Malásia, Nova Zelândia e a investida americana do Silicon Valley, na 
Califórnia e a Rota 128, em Massachusetts. (Vedovello, 2000) 
(PROINOV, 2002) (Etzkowitz, 2013)  
Em Portugal a Unidade de Coordenação do Plano Tecnológico (UCPT) 
destaca que “os clusters promovem a cooperação entre entidades, o 
que acelera a produção e a evolução do conhecimento e a maior 
eficiência na utilização de recursos” e também que “os três fatores que 
mais se distinguem pela sua importância são a presença de funções de 
rede e de parcerias networking, a inovação apoiada em atividades de 
I&D e a existência de capacidades e competências fortes ao nível do 
capital humano” (UCPT, 2005, p. 5).  Igualmente expõe que a 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) 
que defende as relações do Modelo Triple Helix. (UCPT, 2005, p. 4)  
O conceito do Triple Helix de relações indústria-governo-universidade 
trata do estudo e desenvolvimento da sociedade baseado no 
conhecimento e indutora da inovação tecnológica.  Os espaços da TH e o 
desenvolvimento econômico baseado em ciência podem ser descritos 
da seguinte maneira: 

 Espaços'de''
Hélice'
Triplice'

'
Caracteristicas'

Criação(de((
um(espaço(de!!

conhecimento!

Foco(na(colaboração(entre(diversos(atores(para(melhorar(as(
condições(locais(para(a(inovação(concentrando(atividades(de(P&D(
relacionadas(e(outras(operações(adequadas.(

Criação(de((
um(espaço(de!!

consenso*

Ideias(e(estratégias(são(geradas(em(uma(“hélice(tríplice”(de(relações(
recíprocas(múltiplas(entre(os(setores(institucionais((acadêmico,(
público,(privado).(

Criação(de((
um(espaço(de!!

inovação!

Tentativas(de(realizar(os(objetivos(articulados(na(fase(anterior;(criar(
e/ou(atrair(capital(de(risco(público(e(privado((combinação(de(capital,(
conhencimento(técnico(e(conhecimento(empresarial)(é(fundamental.(

Quadro 1 - Fonte: Etzkowitz, H., 2013, pag. 114 

Completando, Design Factory (DF) é um conceito contemporâneo de 
trabalho em Design que surgiu na Universidade do Aalto na Finlândia em 
outubro de 2008 e tem como objetivo “ser uma plataforma de 
educação interdisciplinar Integrativa, colaboração de pesquisa e 
industrial, bem como um catalisador para uma cultura de educação 
experimental e baseada em problemas para promover melhores 
resultados de aprendizagem.” (Björktund et al., 2011, p. i)  

 
3. Contexto do Parque Ciência e Inovação na UA  
O PCI tem o nome fantasia de Creative Science Park (CSP) com o 
objetivo ser “uma estrutura, com uma liderança especializada, que 
pretende estimular e gerir fluxos de conhecimentos e de tecnologias 
entre o Sistema Científico e Tecnológico, o tecido empresarial e o 
mercado nacional e internacional, potenciando a criação e o crescimento 
de empresas baseadas na inovação e o reforço da competitividade da 
região”(PCI, 2013)  Neste contexto será criado um espaço denominado 
DF.   Um ambiente relacional de networking, com novos métodos de 
atividades e colaboração.  Uma estrutura que facilatará em interação 
entre os varios atores como pesquisadores, academicos, profissionais 
de negócios e estudantes com o objetivo de desenvolver a criatividade 
e a inovação em produtos e serviços.   

UNIVERSIDADE

GOVERNO

EMPRESAS
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O quadro 2 apresenta as características gerais do PCI: 

Quadro 2 - Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada 

Nº'DO'PROJETO'' CARACTERISTICAS'DA'BASE'INSTITUCIONAL'
'
'
'
'
'
'
'
€'35'Milhões'de'Euros''
em'investimento'total'

FUNDOS'de'INVESTIMENTO'
QREN((Quadro(de(Referência(Estratégica(Nacional,(PT).(
FEDER((Fundo(Europeu(de(Desenvolvimento(Regional).(

ACIONISTAS''
Sistema'Cientifico'e'Tecnologico:'

UA(T(Universicade(de(Aveiro.(
Autarquias'Locais:(

CIRA(T(Comunidade(Intermunicipal(da(Região(de(Aveiro((
Parceiros'Institucionais:(

Portus(Park,(AIDA,(Inovaria,(ANJE((Assc.(De(Jovens(
Empresários)(APA((Adm.(Do(Porto(de(Aveiro(S.A.)(

Entidades'do'Sistema'Financeiro:'
CGD((Caixa(Geral(de(Depósitos),((
BN((Banco(Novo)((

Empresas:'
PT(Inovação,(Martfer,(Visabeira,(Civilria,(Durit,(Exporlux,(
Ramalhos(e(Rosas(Construtores.(

''
03'Orgãos'de'Gestão'

1. Assembléia(Geral;(
2. Fiscal(Único;(
3. Conselho(de(Administração.(

'
07'Membros'do'
Conselho'de'
Administração'

1. Presidente:(Universidade(de(Aveiro;(
2. Adm.(:(CIRA(T(Comunidade(Interm.(da(Região(de(Aveiro;(
3. Adm.(:(Portus(Park(–(Rede(Parques(C(&T(e(Incubadoras;(
4. Adm.(:(AIDA(–(Associação(Indust.((do(Distrito(de(Aveiro;(
5. Adm.(:(I`M(–(SGPS,(S.A;(
6. Adm.(:(Grupo(Visabeira,(SGPS,(S.A;(
7. Adm.(:(CGD(T(Caixa(Geral(de(Depósitos.(

32'Hectáres'de'área' 28(ha,(cidade(de(Ilhavo((&((04(ha,(em(Aveiro,(Portugal.(

250'Empresas'' Empresas(envolvidas(nos(Clusters(parceiros(da(região.(

05'Clusters' 1.(Tec.(de(Informação,(Com.(e(EletrônicaTTICE;(((2.((Energia;((3.((
Agroalimentar;((4.((Materiais;((5.((Ciência(do(Mar.(

03'Laboratórios' Laboratórios(de(Uso(Comum((LUC)(para(os(Clusters.(

01'Incubadora' De(empresas(para(as(cinco(áreas(temáticas(dos(clusters.(

01'Design'Factory' Ambiente(de(desenvolvimento(projetos,(pesquisa(e(cursos.(

5.000'Empregos' Empregos(directos(a(ser(criados.((

A DF da UA constitui em três areas distintas que são interligadas assim: 
“desejo (acolher, conviver e envolver-se com a comunidade e suas 
ambições), desenho (projectar propostas de artefactos, dispositivos e 
serviços integrando a produção intelectual do Parque) e desígnio 
(comunicar toda a actividade técnica do Parque, quer endógena quer 
exogenamente, alimentando e posicionando a sua marca numa cultura 
de criatividade e inovação).”  A missão da DF do PCI propoem que  “O 
Design enquanto desenho de intermediação cultural, deve assumir um 
papel determinante na concepção e montagem da Design Factory, 
informando-a da sua crucial vocação de unidade recepcionista e 
tradutora entre o mercado (formado pelas industrias e organizações e 
agentes do tecido económico regional, nacional e internacional) e a 
capacidade científica e tecnológica universitária (formada pelos 
laboratórios, centros de estudo e investigação, professores e 
estudantes). Assim, caberá à Design Factory o papel de receber e 
acolher os clientes, demonstrar publicamente as capacidades 
tecnócientíficas “escondidas”, mostrar os projectos realizados e 
motivar todos (internamente/externamente) para a criatividade 
cultural, como principal meio de acesso a uma nova economia.” 
(Providencia; Franqueira, 2010, p1) 
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Marca Fantasia do CSP e modelo T H Fonte: 
www.pci.pt e esquema TH de Etzkowitz e 
Leydesdorff. – (Adaptado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Análise  
A estratégia de inovação pelo design nos mais alto grau decisório das 
organizações permite uma administração diferenciada e com objetivos 
de estimular e gerir fluxos de conhecimentos e de tecnologias (top-
down / bottom-up) para o mercado nacional e internacional.  Neste 
sentido podemos destacar que principalmente na Europa, a 
denominação “briefing da inovação” como ferramenta estratégica nas 
empresas pode permitir um entendimento equivocado em relação ao 
Design.  “Embora tenha um bom significado, infelizmente muitos 
empresários não consideram design como atividade inovadora ou 
mesmo estratégica. Eles só conhecem o design pelo lado superficial e 
decorativo”. (Phillips, 2007, p.1) 

Empresas que 
não usam
o Design

Empresas que 
usam o Design

 com estilo

Empresas que 
usam o Design 

no Processo 

Empresas que 
usam o Design

 como Estratégia 

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

!
The Design Ladder: four stages of design maturity. Fonte: Design Wales, 2011 – (adaptado) 

Colocamos a hipótese de que o PCI possa, desde sua origem, articular as 
duas tipologias de Parque Tecnológico: o de base Cientifica e 
Tecnológica e os de Base Empresarial atribuindo ao Design um papel 
relevante nos estágios iniciais de tomada de decisão da estratégia de 
governança no procedimento decisório no PCI.  Este papel do Design 
nos estágios iniciais das decisões permitirá um acréscimo ao 
conhecimento e inovação com a consequente conquista de mercado.  
Essa nova postura, a da inclusão do Design enquanto instrumento 
essencial no processo de tomada de decisões, ao mais alto nível, 
permitirá ao PCI situar-se de uma forma inovadora relativamente a 
outros Parques Tecnológicos.  

 
5. Conclusão 
Para o caso em estudo concluimos que o diferencial estratégico só será 
possível se adotar de uma forma consistente e persistente a inclusão do 
Design desde o inicio do processo de decisão para a estratégia e 
governança.  Podemos utilizar o modelo Triple Helix como fator 
estratégico para o estimulo de parcerias académicas, empresariais e 
governamentais facilitando o processo de decisão, estratégia e 
governança no PCI da UA permitindo que o Design seja o instrumental 
na estratégia para a inovação. 

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

Esquema com o Design indutor de decisão na governança PCI no centro da TH.  Adaptado da marca fantasia e 
objetivos do PCI e do modelo TH de Etzkowitz e Leydesdorff. 

UNIVERSIDADE!

EMPRESAS!
COMPETITIVIDADE!

EMPREGOS!
INOVAÇÃO!
CLUSTERS!

PIB!

EMPREENDORISMO!
LABORATORIOS!
PUBLICAÇÕES!
PESQUISA!
CULTURA!
ENSINO!

SUSTENTABILIDADE!
POLITICAS!
EVENTOS!

DESENVOLVIMENTO!GOVERNO!

O'papel'
do'Design'
no'PCI!
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A evolução natural dessa investigação será a exposição de vários 
cenários correspondendo a varios entendimentos sobre o papel do 
design na gestão do conhecimento, da criatividade, oportunidades e a 
sua integração na missão do PCI. 
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INTEGRAÇÃO VERTICAL DO DESIGN NA NCP 
Fase 1, optimização de bancada telescópica 
(prototipagem) 
 
 
 
 
 
 

!
 
Resumo  
A investigação em curso desenvolve-se em laboratório empresarial e 
enquadra-se na cooperação entre empresa metalomecânica NCP 
(Fabrico de Produtos Metálicos S.A. de Águeda) e a Universidade de 
Aveiro, justificando-se pelo interesse manifestado pela primeira.  

O projeto prevê a integração vertical do Design na empresa, 
perspetivando-se a criação de uma nova marca alternativa, dedicada à 
produção de bens transacionáveis, com identidade, produtos e 
distribuição próprias.  

Na presente fase concluiu-se o projeto estrutural de bancada 
telescópica, desenhada nos pressupostos de otimização construtiva 
que constituirá o alicerce para o desenvolvimento de uma solução 
inovadora assim antecipando o futuro do setor, orientada para um 
nicho de mercado de relevância estratégica para a empresa. A NCP, 
tradicionalmente vocacionada à subcontratação metalomecânica, quis 
ver desenvolvido um produto capaz de encetar novos desempenhos 
comerciais, dando continuidade a uma episódica experiência anterior 
da produção e venda de uma bancada telescópica. 

O projeto estrutural desenvolvido, assenta na parametrização de uma 
solução padrão rigorosamente adequada à tecnologia instalada na 
NCP, de recorte laser - principal fator de diferenciação dos recursos 
tecnológicos da empresa - tendo revelado vantagens competitivas 
pela redução em 75% do tempo de projeto, e consequentemente, em 
tempo despendido na orçamentação, o que revela um benefício 
genérico para a economia da empresa, já que todas as encomendas de 
bancadas correspondem a necessidades singulares. Quando 
comparada com a estrutura metálica antecedente, verificou-se ainda 
uma redução em 12% da quantidade de peças usadas para a fabricação 
da nova estrutura, que implica também uma redução média do tempo 
na programação das máquinas de controle numérico para a sua 
fabricação.  

A aproximação do know how da empresa à conceção da solução de 
bancada explorará fatores de estereotipação e otimização do produto 
que tradicionalmente se constitui por base deslizante, coluna metálica 
de transferência de carga ao pavimento e plataforma para fixação de 
bancos ou cadeiras.  

 
Palavras-Chave  
Design, Gestão do design, Inovação, Indústria, Bancada telescópica 
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Figura 1: Esquema de funcionamento das 
bancadas telescópicas 
 

1. Contexto 
No prefácio do Regulamento de Bolsas de Doutoramento em 
Empresas (BDE) pode ler-se que “esta acção visa promover a 
formação avançada em ambiente empresarial, através da cooperação 
entre empresas e universidades em torno de projectos de interesse 
para a empresa e cujo desenvolvimento permita ao estudante a 
obtenção do grau de doutor, conferido pela Universidade.” 

Neste artigo pretende-se apresentar os resultados da primeira fase, 
previstos no plano de trabalhos para a proposta de tese - Redesenho 
do Produto, da Comunicação e do Serviço da NCP na perspectiva da 
Integração Vertical do Design. 

A NCP – Fabrico de Produtos Metálicos S.A. é uma empresa de 
metalomecânica ligeira, com 14 anos de atividade, está atualmente, 
vocacionada para o fabrico de componentes e acessórios metálicos 
construídos por recorte laser em chapa e tubo metálico, dobragem e 
soldadura, integrando assim valor em produtos de outras marcas, para 
as quais colabora em regime de subcontratação. As duas unidades de 
produção estão localizadas na Zona Industrial de Oiã (a cerca de 20 km 
de Aveiro). Na unidade 1, a NCP concentra um parque de 5 máquinas de 
recorte laser em plano e uma máquina de recorte laser em tubo. Esta 
tecnologia permite responder ás encomendas dos seus clientes, com 
grande rigor e rapidez na execução. Na unidade 2, executam 
operações com maior incremento de mão-de-obra, como quinagem, 
calandragem, soldadura, montagem de conjuntos e subconjuntos ou 
fabricação de produtos metálicos acabados.  

Face à crescente concorrência por preço, a que cada vez mais estão 
sujeitas as indústrias, quer pelo desinvestimento comercial da Europa, 
quer pela pressão crescente da oferta das economias emergentes 
(orientais), a NCP pretende salvaguardar a sua independência 
económica recorrendo a produtos de maior valor acrescentado, 
ensaiando produzir e distribuir, bancadas metálicas telescópicas. O 
projecto então estranho à vocação da empresa, foi desenvolvido por 
um engenheiro mecânico oriundo da África do Sul. As bancadas foram 
posteriormente comercializadas por um parceiro com a exclusividade 
do mercado Ibérico. 

A NCP procurou há pouco mais de um ano apoio da Universidade de 
Aveiro para a conceção de uma bancada telescópica que garantisse 
autonomia no seu desenvolvimento e produção, e cujo 
enquadramento numa BDE de investigação em Design de Produto, 
Comunicação e Serviços, constituirá a perspetiva de um contributo 
para a competitividade da empresa e, consequentemente, para a 
sustentabilidade social da região. 

 
2. O que são bancadas telescópicas? 
As bancadas telescópicas são estruturas metálicas colapsáveis, 
apresentando a aparência de um volume paralelepipédico simples que, 
sob um simples movimento telescópico, se armam em plataforma de 
bancada oferecendo apoio sentado. Estas estruturas estão 
geralmente associadas ao uso de espaços polivalentes (desportivos e 
culturais), permitindo a rápida adequação de espaços multiuso ao 
acolhimento de públicos.  

Pela investigação já realizada, identificou-se uma generalização 
estrutural na configuração da sua estrutura que é estruturada por 
bases deslizantes (sistema de rodado), colunas metálicas de 
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transferência de carga ao pavimento e estrutura de suporte ao 
pavimento. A sua aparência é modular e o nível de acabamentos e 
conforto muito variável.  

De forma a garantir um espectro crítico mais abrangente, estudaram-
se algumas empresas nacionais e estrangeiras que se apresentam 
como fabricantes desta tipologia de produtos. Procurou-se também 
incluir no estudo empresas com capacidades produtivas, 
apararentemente, distintas.  
Breve levantamento das principais características da amostra: 
Seixas & Maria - Fundada em 1999, em Coimbra, com Certificação ISO 
9001/2008, tem como principais actividades, a instalação de cadeiras 
para auditórios, bancadas e tribunas telescópicas, assentos para 
recintos desportivos, entre outros. 

Montemeão – Empresa fundada na década 50, com instalações em 
Cucujães, distrito de Aveiro, começa por produzir etiquetas tecidas e 
fitas. Na década 60 entra no Sector Automóvel e na década 90 inicia a 
produção de bancos para o Sector Ferroviário. Como resultado de 
novo acordo de cooperação com um construtor nórdico de barcos de 
recreio, inicia a produção de bancos para o Sector Marítimo. É no início 
do ano 2000 que a empresa entra no Sector dos Estádios & Auditórios, 
aproveitando emergentes possibilidades de expansão em Portugal 
com o Euro2004. 

MCA – PSS sport– Pertence ao grupo empresarial M. COUTO ALVES - 
fundado em Guimarães em 1998. O grupo constituído pelas marcas: 
MCA construções, MCA VIAS, EmoPower, SINES, MCA Máquinas, MCA 
Pedreiras, Douro Marina e MCA PSS sport, opera nesta última em três 
sectores de atividade: Infra-Estruturas Desportivas, Lazer e Soluções 
Urbanas e Paisagismo em Relva Artificial. Nessa vertente Desporto, 
produz instalações desportivas de uso público e privado, e sistemas 
construtivos especializados de pavilhões e multiusos, como por 
exemplo os revestimentos técnicos desportivos, bancadas retrácteis 
/ telescópicas, e todo o conjunto de equipamento associado. 

Hussey Seating – fundada em 1835 por William Hussey, nativo de 
North Berwick, Maine. Em 1931, Philip Hussey, ao completar um projeto 
para o Portland Boys Club, concebe uma bancada portátil para uso ao 
ar livre, mas depois adapta o projeto para interiores quando o baby 
boom dos anos 1950 aumenta a construção de novas escolas e 
ginásios. Os atuais donos da empresa são a sexta geração da família 
que tem uma rede de distribuição por todos os Estados Unidos da 
América. 

Master Tribune – Atualmente com o nome Master Industrie, localizada 
em La Verrie, França, desenha e produz bancadas telescópicas para 
auditórios e estádios há mais de 30 anos. Fundiu-se com o Grupo 
Semosia em 2004 e emprega cerca de 50 colaboradores. A fábrica que 
produz as bancadas telescópicas ocupa uma área coberta com 
3000m2, e um segundo pavilhão com 1500m2 para a pré-montagem, 
controle e embalagem dos equipamentos. 

Mondo – o Grupo Mondo foi fundado em Alba, Itália, em 1948, como um 
fabricante de bolas para Fistball. Mondo é hoje um grupo internacional 
com nove fábricas em Itália, Espanha, Luxemburgo e China, e filiais de 
vendas na Europa, América do Norte e Ásia. Com três divisões - 
Mondo Sport & Flooring, Artigo e Mondo Brinquedos - o grupo é líder 
nos respetivos campos de pavimentos desportivos e equipamentos.  
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Figura 2: Aspeto final do protótipo aberto 

 
 

Figura 3: Aspeto final do protótipo fechado 
 
 
 
 
 
 
 

Mobel - Mobel Products Oy liderada pelo Designer Jouko Järvisalo, 
vende e promove soluções para áreas públicas, como auditórios, salas 
de concerto, centros culturais, edifícios de escritórios, universidades e 
lounges, na Finlândia, Europa, EUA, Austrália e Japão. O Showroom está 
situado em Helsinkia. 
Kotobuki – Grupo com as marcas InterKal, Town Art Co, Koufu 
Kotobuki, Kotobuki Sea Co, Kotobuki Korea Co e Audience System, 
responsável pela produção e venda de bancadas telescópicas, 
auditórios e assentos para estádios. Foi fundada em 1916, em Ginza, 
Tóquio. Em 2000 desenvolve inúmeros produtos para estádios e 
outros acessórios para os campeonatos do mundo organizados pela 
FIFA. 

Galvan Sport – empresa dedicada ao desenho, fabricação, instalação e 
manutenção de instalações desportivas, parques infantis e mobiliário 
urbano. Foi fundada em 1972, e as suas instalações fabris estão 
situadas em Castronuño, Valladolid. 

Figueras – apresenta-se como uma empresa especialista em 
assentos fixos e sistemas móveis para espaços públicos. Foi fundada 
em 1929 por Martín Figueras em L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona. 
Ao longo dos anos foi desenvolvendo cadeiras para salas de cinema e 
em 1969, José Figueras Mitjans, filho do fundador torna-se presidente 
da Industrias Figueras. A empresa foi criando subsidiárias, e em 1999 é 
criada a Figueras USA. Atualmente estão presentes em França, Ásia, 
Alemanha e Reino-Unido. 
 

3. Projeto estrutural otimizado - Prototipagem 
O estado da arte destes produtos e o estudo alargado de mecanismos 
colapsáveis – como ponto de reflexão para a compreensão de novos 
paradigmas de funcionamento mecânico – contribuiram para o 
desenvolvimento do projecto de optimização que passou, em grande 
medida, pela interpretação interna das características de diferenciação 
da NCP, analisando criticamente em pormenor, o anterior método de 
fabrico das bancadas.  

O projeto estrutural otimizado que deu lugar à prototipagem de um 
novo modelo, baseou-se então no seguinte programa e premissas: 
1- Parametrização de projecto padrão  

O ponto de partida para este projecto padrão é a conceção de uma 
bancada com 6 metros de largura - para melhor rentabilização da 
matéria prima (tubos metálicos estruturais) - e 12 plataformas 
desniveladas de pavimento (altura máxima da bancada evidenciada 
pela bancadas telescópica anterior).  
2- Adequação da estrutura à tecnologia recorte laser 

Outro critério subjacente à parametrização do projecto padrão 
consiste na rigorosa adequação da estrutura à tecnologia recorte laser 
instalada, já que esse é o principal recurso de diferenciação técnica da 
NCP.  
3- Peças universais - possibilidade de fabrico em série 

A aproximação do know how da empresa à concepção da solução de 
bancadas, potencia a fabricação de peças universais em regime de 
fabrico em série, o que contribuirá para a redução do seu custo de 
fabricação. 
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Figura 4: Esquema estrutural de bancada 
telescópica otimizada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4- Eliminação de gabaris de soldadura - encaixe único 

A tecnologia de recorte laser é também uma condição facilitadora para 
a introdução de sistemas de posicionamento por encaixe único, já que 
o recorte de geometrias macho/fêmea nas peças metálicas, garante a 
correta montagem de subconjuntos que antecede os procedimentos 
de soldadura. É neste sector que surgem tradicionalmente o maior 
número de irregularidades, consequência da tolerância no 
posicionamento ou encosto dos componentes agregados. 
5- Redução de peças simétricas (esquerda/direita) 
Na fase de concepção foram também considerados outros critérios de 
maximização da optimização da sua estrutura, nomeadamente a 
redução de variantes substituindo, por exemplo, peças simétricas 
(esquerdas/direitas) por um único modelo - já que essa duplicação 
conduz, frequentemente, à ocorrência de erros de seleção pela 
semelhança física que as peças aparentam. A atenção na identificação 
e interpretação das peças pelo montador, retarda o tempo necessário 
à montagem, a que a construção por “peças-tipo” (sob uma única 
versão) e por isso sem necessidade de decisão, evitará.   
 
4. Análise comparativa 
O projecto estrutural das novas bancadas telescópicas pretendeu 
também agilizar e simplifiquar a resposta a encomendas dos clientes, e 
nesse sentido considerou-se a criação de instruções gerais de fabrico 
que substituirão, em situações padrão, a criação específica e repetida 
de documentos de trabalho dirigidos às células de fabrico. 

Como na NCP estas bancadas telescópicas são desenhadas 
especificamente para cada instalação (o que obriga a um esforço de 
cálculo e consumo de tempo no desenvolvimento da proposta), o 
tempo médio para o projecto de uma bancada é de, aproximadamente, 
um mês. Estima-se que as medidas enunciadas em cima permitam a 
redução em 75% do tempo de projecto o que se traduzirá num 
benefício genérico para a concretização das vendas e, 
consequentemente, para a sustentabilidade da empresa.  

Comparativamente, identificou-se na nova solução estrutural uma 
redução em 12% da quantidade de peças usadas para a fabricação da 
estrutura da bancada. Dos subconjuntos redesenhados aquele que 
demonstrou uma maior redução do número de peças é a plataforma de 
pavimento (suporte à fixação de bancos e assentos), onde 
anteriormente eram necessárias 43 peças por conjunto, agora 
resolvido com apenas 25 peças.  
 
5. Objetivos futuros 
Este sistema estrutural otimizado, resultado de um processo de 
inovação incremental, é a primeira fase de um trabalho de investigação 
que tem como objetivo último Integrar Verticalmente o Design na 
organização através do: 

Redesenho do produto - centrado num futuro projeto com 
caraterísticas de inovação radical; 

Comunicação – Pela elaboração de um programa estratégico da 
missão e identidade da empresa;  

Serviços – Pela Criação de um dispositivo de gestão online para 
apresentação da marca e produto, suporte de orçamentação, suporte 
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Figura 5: DME Design Management Europe – 
Modelo de Gestão do Design 

 
 

de configuração visual, organização do fabrico, expedição, montagem 
e manutenção. 

Trata-se, portanto, de criar uma nova marca dedicada à produção de 
bens transacionáveis, com desenho e comunicação próprios, em 
alternativa à empresa de origem, estruturada para responder à 
produção de componentes em regime de subcontratação. 

A Integração Vertical do Design na NCP basear-se-á no modelo de 
gestão do design pela excelência, pretendendo-se atingir o 4º nível 
assegurando as 3 condições necessárias à sua implementação: 
1 - Domínio técnico da inovação; 
2 - Planificação para o futuro a partir de uma visão holística da marca; 

3 - Proximidade do design ao mais alto nível de decisão da empresa 
(integrando pela inovação a missão da empresa). 
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CONSTRUÇÃO RELACIONAL DA MARCA TERRITORIAL 
O projeto Art on Chairs - Paredes 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resumo  
A competitividade concorrencial entre territórios, pela captação de 
talentos, investimentos, exportações e turismo veio colocar como 
prioridade das agendas políticas locais, regionais e nacionais, a 
necessidade de uma gestão sustentada da marca territorial. 

Reconhecendo-se ao Design o seu papel de desenho mediador na 
comunicação cultural entre os órgãos de administração local e a 
comunidade assume-se, desde logo, esta disciplina como fator de 
diferenciação para o melhor posicionamento estratégico do território 
inter pares. 
Os territórios são domínios de complexidade e diversidade, onde 
operam múltiplos atores, sendo por isso imperativo que a construção 
da sua marca seja inclusiva, coesiva e relacional, num pensamento 
sistémico, com e pelas pessoas. 

Convoca-se aqui, como caso de estudo, o projeto Art on Chairs. A 
Câmara Municipal de Paredes,  com o objetivo de inverter a tendência 
de enfraquecimento do sector da indústria do mobiliário em madeira 
(principal atividade económica do concelho) candidatou-se ao 
programa de financiamento europeu destinado à integração 
experimental do design nas indústrias locais. Tratava-se de criar 
produtos com mais valor e que potenciassem uma imagem de 
qualificação técnica e artística de “Paredes”, junto dos mercados mais 
exigentes e economicamente mais interessantes. 

A relevância deste projeto e a sua escolha como caso de estudo, 
justifica-se pela originalidade da sua estrutura triangular, envolvendo 
tanto a administração local (1), como as indústrias aí instaladas sob 
diferentes especificidades e dimensões (2) e a Universidade onde está 
sediada a investigação científica em Design (3). A comunidade, aderindo 
a este conjunto diverso e estruturado de ações, afirmou-se como 
exemplo de construtor relacional da marca territorial “Paredes”. 

O impacto desta iniciativa revelou-se, desde logo, pela dinamização do 
território unido em torno do produto industrial e na exibição dos seus 
resultados junto dos principais mercados mundiais, que só foi possível 
pela adesão dos empresários de Paredes à valorização comum do 
produto industrial pelo Design. 

 
Palavras-Chave  
Art on Chairs, Paredes, Marca territorial, Marca relacional,  
Stakeholders based brand 
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1. Os lugares precisam de marcas 
Enquanto a gestão das marcas tem sido, há décadas, aplicada aos bens 
de consumo, a sua aplicação estratégica a destinos geográficos e a 
lugares só começou a surgir de modo massificado  na década de 1990, 
embora tivesse surgido no dobrar do séc. XIX europeu na valorização 
comercial de destinos turísticos termais. Esta abordagem estratégica 
nas marcas territoriais foi primeiro introduzida ao nível nacional, depois 
adotada por grandes cidades e recentemente tem-se expandido a 
cidades de menor dimensão (Baker, 2012, p.18). 
A investigação em marcas territoriais pelas disciplinas do design e 
marketing nas últimas duas décadas, tem ganho, igualmente, um 
crescente reconhecimento e autonomia, pelo recurso a ferramentas 
desenvolvidas especificamente para o apoio à tomada de boas 
decisões políticas e criativas (Houghton e Stevens, 2011, p.53); a 
aplicação de tais instrumentos tem demonstrado os benefícios da 
marca na valorização dos locais, benefícios tradicionalmente 
reconhecidos nas marcas de produtos (Moilanen e Rainisto, 2009, p.7). 
Kotler et al. (1993) pioneiros neste tema, referiam-se à competitividade 
dos lugares, afirmando que  

“todos os mercados enfrentam problemas agora, ou enfrentarão num 
futuro próximo, a globalização da economia mundial e a aceleração do 
ritmo das mudanças tecnológicas são duas forças que requerem que 
todos os lugares aprendam a competir e a pensar como empresas, 
desenvolvendo produtos, mercados e clientes”. 

Anholt (2005, p.247) descreve também que não há outra forma de um 
país prosperar, senão considerando-se um concorrente no mercado 
único. Num mundo globalizado, todas as nações precisam de competir 
umas com as outras, por uma parte da atenção e riqueza do mundo. 
Azevedo et al (2011, p.34) consideram competitividade territorial como 
a capacidade de uma dada comunidade territorial, para assegurar as 
condições económicas do seu desenvolvimento sustentado. 
A tendência global de diferenciar os lugares pela valorização da sua 
individualidade tem por objetivo a captação externa de investimento, 
promoção das exportações e do turismo para a afirmação de um 
posicionamento estratégico do território, no âmbito nacional e 
internacional. 
Globalização, concorrência, competitividade e diferenciação parecem 
ser as alavancas para o desenvolvimento das marcas territoriais, que 
beneficiaram com o alargamento de fronteiras da cultura de marca.  
Olins (2003, p.183) dá-nos conta deste alargamento, quando afirma: 

“as marcas expandiram-se muito para além do mundo dos negócios. Há 
marcas sem fins lucrativos, marcas académicas, marcas desportivas, 
marcas de arte. Há cada vez mais tentativas para dar marcas a lugares. 
Há marcas de cidades, marcas regionais e até a nação pode ser como uma 
marca”. 

Como promessa de valor, a marca territorial precisa de uma gestão 
estratégica e de uma comunicação permanente junto dos seus 
consumidores (residentes, trabalhadores, empregadores, investidores 
ou visitantes) (Allan & Gelder, 2006, p.36).  
Assim, no momento atual, a importância económica do Design como 
recurso estratégico de alto valor comunicativo, colocou a Gestão do 
Design num lugar de destaque nas agendas das organizações, com o 
propósito de atingir os objetivos traçados para responder a um 
mercado altamente concorrencial (Best, 2009).  
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2. Stakeholders based brand  
Um elemento chave da marca territorial é a capacidade de envolver os 
atores locais na sua construção e gestão ao longo do tempo, uma vez 
que serão estes a moldar o futuro do lugar. 

Em contexto nacional, constata-se que as cidades de hoje não dispõem 
de recursos e competências à altura dos desafios que a modernidade 
lhes coloca, sendo necessário estratégias para a construção da marca, 
planeamento das ações e modelos de implementação (Azevedo; 
Magalhães & Pereira 2011, p.6). Gaio (2010, p.228) identificou a carência 
de integração dos atores locais para a gestão da marca territorial, num 
conceito de Stakeholders based branding e conseguiu apurar que a 
relação entre a envolvimento dos atores locais e a imagem de marca 
dos territórios tem uma consequência direta, reiterando que quanto 
mais envolvidos os stakeholders se sentem no processo construtivo 
da marca territorial, mais tendem a assumir a sua auto-imputação e são 
os territórios com posturas mais colaborativas na construção e gestão 
da sua marca que tendem a construir e adoptar auto-representações e 
imagens públicas mais positivas. 

O investimento que os atores locais fazem no desenvolvimento do 
lugar, nomeadamente as suas ações e comunicações, são elementos 
vitais para a forma como a história desse território vai sendo contada, 
mas os ganhos revertem também para estes mesmos atores, uma vez 
que, envolvendo-se conectados numa estratégia de marca territorial 
comum, fortalecem a marca que os abriga, beneficiando mais dessa 
proteção colectiva do que poderiam alcançar individualmente. Gelder 
(2011, p.37) reconhece como  principais atores locais, através dos quais 
as nações e cidades comunicam, o seu turismo, o sector privado, a sua 
política interna e externa, os investimentos, a imigração e a cultura e 
educação da sua comunidade social. 

Consequentemente e de acordo com Gaio (2010, p.233), ao posicionar 
num paradigma mais holístico e colaborativo os processos estratégicos 
e operacionais de gestão das marcas territoriais, estar-se-á a 
potenciar a identidade do lugar e a sustentabilidade da sua marca.  
 

3. Poder local, indústria, universidade e sociedade: o projeto Art 
on Chairs - Paredes 
O concelho de Paredes (distrito do Porto) tem como principal atividade 
económica, a indústria de mobiliário em madeira, responsável por mais 
de 60% da produção nacional deste sector que emprega cerca de 50% 
da população ativa do concelho. As dificuldades de competitividade, 
decorrentes da fortíssima concorrência dos países emergentes e das 
grandes multinacionais, reduz o cada vez mais baixo valor 
acrescentado das produções (realizadas sobretudo em regime de 
subempreitada). A desaceleração económica em Portugal contribui 
também para que estas indústrias se remetessem à subalternidade da 
disputa do preço, afastando-as dos mercados economicamente mais 
interessantes, o que tem implicado o encerramento, nos últimos anos, 
de muitas das 800 unidades de produção. 

Atento ao enfraquecimento do sector economicamente vital para o 
concelho, a administração local avançou com um projeto de coesão 
industrial de forma a consolidar e refortalecer a marca “Paredes”. 

A primeira edição do Art on Chairs, iniciativa do Município de Paredes 
pretendeu afirmar-se como o maior evento mundial de arte e design 
associado ao mobiliário, de que a cadeira é símbolo. Com coordenação e 
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Figura 1: Identidade Visual Art on Chair; 
design: Francisco Providência 

 

gestão geral da empresa Setepés (gestão cultural), o projeto contou 
com a parceria do ID+, Instituto de Investigação em Design, Media e 
Cultura, da Universidade de Aveiro; da Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto; da Escola Superior de Artes e Design de 
Matosinhos; do Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados e da Associação Empresarial de Paredes, tendo sido 
cofinanciado pelo Programa Operacional Novo Norte 2007-2013 do 
Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional, contando também 
com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República. O 
evento decorreu entre Janeiro de 2010 e Maio de 2013, contando com 
um orçamento de cerca de um milhão de euros. 

O projeto, que se encontra agora na sua segunda edição, usufruindo da 
duplicação do apoio europeu, assume como identidade visual a imagem 
plana em silhueta da cadeira (desenhada por Francisco Providência), 
também adoptada como ícone territorial de Paredes, símbolo mais 
representativo da sua indústria e objeto da sua afirmação nacional e 
internacional, como afirma Celso Ferreira (Ferreira, 2012: 7) presidente 
da Câmara Municipal. 

É possível identificar em Paredes, um complexo ecossistema saturado 
pela biodiversidade de micro, pequenas e médias empresas familiares, 
que garantem uma diversidade de resposta que vai desde o saber fazer 
artesanal (tecnicidade tradicional adequada à resposta de encomendas 
únicas ou de pequenas séries), até às mais exigentes respostas 
industriais, integrando as mais contemporâneas tecnologias 
disponíveis, acolhendo centenas de trabalhadores que respondem a 
encomendas de cadeias internacionais de distribuição, ou instalam 
redes de hotéis (Franqueira, 2012: 15). 

O projeto Art On Chairs reuniu diversas iniciativas. More Design More 
Industry é a designação do projeto de residências de designers nas 
indústrias aderentes. Teve a duração de oito meses de trabalho, 
envolvendo onze empresas (convocadas pela Associação Empresarial 
de Paredes) e integrou nove designers (selecionados por concurso 
internacional), que desenvolveram os seus projetos sob a tutela de 
cinco designers seniores. O confronto das duas culturas e pontos de 
vista (designers e empresários), constituiu um grande desafio para 
todos (Franqueira, 2012: 13-15). 

Internacional Design Competition, outra iniciativa deste projeto teve 
como objetivo, dar visibilidade à capacidade produtiva deste tecido 
empresarial, através de soluções inovadoras e originais, destinadas à 
produção industrial de cadeiras. Recebeu 449 candidaturas de 37 
países, divididas em três categorias distintas, do que resultaram 9 
projetos premiados, dos quais foram realizados protótipos que têm 
circulado em exposições nacionais e internacionais e que são a 
tradução material da adequação do pensado ao possível (Branco, 2012: 
12-15),.  

Atribuindo uma nova visão sobre a importância da madeira como 
matéria prima natural predominante na oferta produtiva de Paredes, a 
exposição Design Maciço apresentou três dezenas de cadeiras de 
designers de renome histórico internacional, que testemunham uma 
cultura popularmente apropriada pelo design anónimo, com que 
também foi construída a riqueza produtiva e cultural deste território 
(Deganello, 2012: 10). 

Duets juntou designers a personalidades representativas da sociedade 
contemporânea e resultou em onze cadeiras que refletem a herança 
cultural e experiência de vida dessas personalidades. Em parceria com o 
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Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, as cadeiras 
foram leiloadas e o valor angariado foi aplicado pela Unesco em 
projetos educativos em África. A participação de celebridades atraiu a 
atenção dos media nacionais e internacionais, dando projeção ao 
evento. 
Integraram ainda o Art on Chairs, outros projetos, num conjunto de 
iniciativas diversas, que se alargaram a toda a comunidade, como é 
exemplo Cadeira Parade, que constitui  um exercício criativo de 
interpretação dos alunos do ensino secundário, sobre a história do 
design contada pelos seus autores mais representativos. 

Art on Chairs foi ainda o projeto vencedor da categoria Crescimento 
Inteligente: PME inovação, da edição 2014 dos Prémios RegioStars, 
atribuídos desde 2008 pela Comissão Europeia, com o objetivo de 
identificar boas práticas de desenvolvimento regional e destacar 
projetos originais e inovadores, que sirvam de inspiração para outras 
regiões. Destaca-se o trabalho feito no terreno que  demonstre uma 
abordagem dinâmica na utilização dos Fundos Estruturais, e que 
estimulem o crescimento e a criação de emprego1. Este prémio 
demonstra o reconhecimento internacional pela importância da 
iniciativa no desenvolvimento local, alicerçado nas indústrias de 
mobiliário.  
 

4. Conclusões 
É na gestão vertical do Design que reside a originalidade do Art on 
Chairs. Este projeto de valorização da industria do mobiliário pelo 
design, contribuiu para a afirmação da marca territorial “Paredes” e tem 
o mérito de o ter feito, de forma relacional, envolvendo os diferentes 
atores locais, pela ligação estabelecida entre administração local, 
indústria e investigação científica; entre estudantes/designers e as 
empresas; na valorização dos materiais, técnicas de produção 
tradicionais como ferramentas para a inovação e criatividade; na 
associação de personalidades a produtos de design com um fim 
iminentemente social e na integração da população local nas atividades 
desenvolvidas.  

O conjunto estruturado de ações deste projeto, conseguiu obter 
impacto internacional e nacional, mas principalmente local, o que veio 
contribuir para o sentimento de pertença junto de toda a comunidade. 
As intervenções específicas junto dos mais novos e o envolvimento da 
comunidade em exposições, conferências e celebrações, terá motivado 
um novo interesse pela cultura do Design, que potenciará a próxima 
geração de fabricantes de móveis em Paredes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 (Retirado de: <http://ec.europa.eu/regional_policy /projects/regiostars/regiostars_en.cfm /regiostars_en. cfm>, acedido em 28 de julho de 2014) 
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A REVALORIZAÇÃO DE ARTEFACTOS ANÓNIMOS 
Uma abordagem através do Design 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resumo  
Na investigação de doutoramento em curso parte-se da premissa de 
que a revalorização e renovação de utensílios do quotidiano podem ser 
primordiais na conjuntura das questões sociais que emergem com o 
design contemporâneo. Compreender a importância dos artefactos 
triviais, simples e quase omnipresentes pode levar a novas soluções 
integradas no envolvimento sócio-cultural.  
Este artigo propõe apresentar os resultados de três workshops de 
apresentação e análise de artefactos anónimos portugueses, que 
foram desenvolvidos no âmbito da investigação em curso, cujo 
objectivo é demonstrar que os valores de longevidade e identidade 
contidos nos artefactos anónimos Portugueses são essenciais para a 
diferenciação dos produtos nacionais através da identidade e da 
sustentabilidade.  
O objectivo dos trabalhos foi obter respostas a três questões: a da 
importância dos artefactos anónimos para o Usuário no dia-a-dia; a sua 
importância enquanto repositórios de uma cultura e identidade 
característica e finalmente, a sua importância para a produção nacional, 
no seguimento de revalorizações e reinterpretações, conjugando a 
questão da valorização do local sem esquecer a adaptação ao global.  
A relevância dos resultados obtidos decorre do facto de parte do 
público-alvo não ter formação universitária com base em design, o que 
contribui para a análise da relevância destes artefactos do ponto de 
vista dos seus utilizadores no quotidiano, assim como da sua 
interpretação destes artefactos.  
Procura-se concluir o potencial do nosso património passado, não só de 
um ponto de vista social e antropológico, mas também projectual e 
histórico; valorizando a nossa herança cultural como um factor de 
diferenciação.  
 
 
 
 
 
Palavras-Chave  
Design Anónimo, Portugal, Memória, Identidade, Projecto, 
Revalorização  
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Figura 1: Bruno Munari, em 1993, atribui um 
prémio aos melhores objectos de autores 
desconhecidos, seleccionando, entre outros, 
um aloquete, um apetrecho para decoradores 
de vitrinas e uma gambiarra. 
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Figura 2: Pequena amostra da colecção de 
Achille Castiglioni, várias vezes ponto de partida 
para o desenvolvimento de novos produtos 
(Bassi, 2008). 
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Figura 3: Franco Clivio e Hans Hansen 
realizaram a exposição No Name Design em 
Milão em 2014, apresentando cerca de 900 
objectos do quotidiano1. 

 
 
 
 
 
 

1. Enquadramento da investigação  
A Investigação de doutoramento em curso pretende demonstrar a 
contribuição dos artefactos anónimos para o design português.  
Na teia de relações globais e tecnológicas, o materialismo corresponde 
a modas e a tendências. São então os objectos comuns que contêm 
uma essência intemporal, instituindo alguma estabilidade no meio das 
novidades da moda e da tecnologia. Estes artefactos do quotidiano que 
caracterizamos como Anónimos possuem uma componente sócio-
cultural e humana essencial para o enquadramento equilibrado de 
qualquer artefacto na sociedade (Antonelli, 2005).  
Entendemos que importa analisar as suas mais-valias no quotidiano e 
de que forma os valores de projecto que lhes estão associados podem 
potenciar novas formas de desenvolvimento mais sustentáveis e 
afectivas, influenciando um reforço da identidade e ampliando a auto-
estima da disciplina e da indústria.  
Vários designers usaram como fonte de inspiração os artefactos 
anónimos. Bruno Munari atribui um prémio aos melhores objectos de 
autores desconhecidos e os designers Achille Castiglioni e Franco Clivio 
realizaram extensas colecções de artefactos anónimos ao longo das 
suas carreiras. Castiglioni (2007) é um autor com um vasto leque de 
obras que reflectem a inspiração no dia-a-dia, como se pode ver em 
obras como o banco Mezzadro (1957), a mesa de apoio Comodo (1988) 
ou o candeeiro Diabolo (1998).  
Numa síntese possível dos variados contributos de diferentes autores 
reconhecidos, não apenas da área do design, pode-se concluir que: “Os 
objectos de design anónimo são objectos do quotidiano, que evoluíram 
ao longo do tempo tornando-se extremamente funcionais e universais, 
sendo irrelevante conhecer o seu autor.  
Embora respondam a necessidades simples, assumem para o utilizador 
um significado pessoal e influenciam a sua conduta diária, tornando-se 
inspiradores para o desenvolvimento de novos produtos” (Afonso, 
2010).  
Neste trabalho, a abordagem dos artefactos anónimos conotados com 
valores nacionais e a sua análise, resgatando os pontos de origem da 
sua disseminação, pretende conduzir à consciencialização e promoção 
dos benefícios do seu estudo e reinterpretação. O estudo de disciplinas 
concorrentes e/ou próximas do design permitiu perceber a sua 
abrangência e a sua multidisciplinaridade mas igualmente posicionar o 
estudo dos objectos anónimos como enquadrado em diferentes áreas 
e conceitos. Foram identificados casos de sucesso que merecem ser 
revisitados como exemplos e fonte de inspiração.  
Concluiu-se que conceitos-base como memória, tradição, hábito e 
identidade, representam um fio condutor da percepção que conduz ao 
valor do anónimo para o Design, já que todos se interligam numa 
sinergia que demonstra a sua integração no quotidiano (Connerton, 
1999).  
No seguimento da análise teórica, o projecto continua com o 
desenvolvimento um processo de revalorização aplicado aos produtos 
anónimos, um possível modelo de acção sobre estes objectos.  
Esse desenvolvimento processar-se-á em três vertentes 
consequentes, sempre no formato de workshop de experimentação, 
com vários interlocutores, que iremos aprofundar de seguida.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Retirado de: http://www.triennale.org/en/p/8-mostre/mostre-in-corso/3435-no-name-design-en#.VHPPnL6Ucc0 
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2. Os Workshops  
Os workshops foram propostos devido à necessidade de compreender 
os vários tipos de intervenção que podem ser feitos sobre os 
artefactos anónimos.  
O primeiro workshop planeado é de experimentação pessoal em 
conjunto com uma empresa no âmbito da valorização do nacional, 
procurando o desenvolvimento de um modelo de acção para o 
mercado.  
O que conduz por sua vez a um workshop ao nível do território, 
reflectindo no ponto de vista de alguns profissionais da área sobre o 
tema. Torna-se relevante a ligação do design à indústria por intermédio 
da crítica e da reinterpretação porque pode contribuir para uma cultura 
integrada, que poderá ser potenciada pela valorização do património 
local (Almeida, 2006).  
E por fim realizaram-se três workshops ao nível da academia, 
construindo e apresentando um programa de aprendizagem e 
formação no âmbito da valorização do design anónimo. Isto porque se 
pretende também levantar as bases para assumir que o ensino poderá 
representar um papel importante nesta abordagem da revalorização e 
interpretação do património.  
Trata-se dos resultados desses três momentos que pretendemos 
apresentar, por reflectirem a percepção de membros da comunidade 
académica sobre esta matéria. Estes tiveram diferentes participantes, 
que passamos a identificar: no 1o Workshop (realizado em 30 de 
Setembro) participaram alunos do primeiro ano do mestrado em 
Museologia da FLUP (Faculdade de Letras da Universidade do Porto); o 
2o Workshop (realizado no dia 14 de Outubro), decorreu com alunos do 
primeiro ano da Licenciatura em Design da Universidade Lusíada de Vila 
Nova de Famalicão e no 3o Workshop (realizado no dia 01 de 
Novembro) participaram alunos do segundo ano do Mestrado em 
Design do Produto da ESAD das Caldas da Rainha.  
A proposta apresentada, intitulada: “Reflectir os artefactos anónimos 
portugueses”; reitera o objectivo da investigação, onde se pretende 
observar a pertinência do artefacto anónimo para o desenvolvimento 
de produtos em design de uma forma crescentemente incorporada na 
sociedade. De forma complementar, também se procura mostrar a 
influência dos objectos no universo dos usuários, conhecer os 
mecanismos de atribuição de significado e sentimentos pelos 
utilizadores e, compreender os processos de desenvolvimento e 
evolução dos artefactos (Ricard, 2000).  
Os workshops configuram-se como ferramentas de apresentação e 
análise destes artefactos, que permitirão aos participantes reflectir 
sobre a existência destes objectos do uso quotidiano, considerando as 
várias vertentes que esta investigação aborda.  
A actividade dividiu-se em duas componentes: uma primeira de  
apresentação e reflexão sobre este tema e uma de intervenção directa 
e prática sobre um conjunto de artefactos anónimos propostos, que 
conduza ao desenvolvimento de eventuais propostas de revalorização 
/ reinterpretação.  
Os workshops procuravam dar respostas a três questões:  
1) Qual a importância dos artefactos anónimos para o Usuário no dia-a-
dia?  

2) Qual a relevância dos artefactos anónimos enquanto repositórios de 
uma cultura e identidade e suas características?  
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3) Qual a importância para a produção nacional, no seguimento de 
revalorizações e reinterpretações, através de abordagens que visam 
aproximar culturas, que permitem a integração social e optimizam 
recursos em prol do ser humano, do conhecimento e da 
sustentabilidade. Sem esquecer a conjugação da valorização do espaço 
local com a adaptação ao mundo global.  

A actividade decorreu em 2 momentos presenciais e cada aluno 
formalizou a sua prestação na entrega de um trabalho em grupo.  

Primeiro foi efectuada uma apresentação dos conteúdos teóricos de 
suporte ao desenvolvimento do exercício, e de seguida foi efectuada 
uma análise e discussão em grupo sobre os artefactos propostos na 
investigação.  

A apresentação inicial dos objectos foi de forma oculta – sem permitir 
ver o objecto, apenas sentir através de uma capa.  

A proposta era analisar os objectos apresentados usando formas de 
representação possíveis entrelaçadas com adjectivos definidores de 
parâmetros, que no seu todo representam o sentimento desse 
artefacto quando tocamos na sua pele – a pele dos artefactos / a 
natureza da sua morfologia. Para essa análise foram entregues aos 
participantes fichas já com os parâmetros de orientação.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Objectos apresentados aos participantes dos workshops: pires de azeitonas, galheteiro, chávena e 
pires da café e salazar (Foto da autora). 
 

Na fase seguinte da análise os objectos foram desvendados e 
finalmente, os participantes deviam discutir e propor diferentes 
interpretações / revalorizações desse artefacto, apresentando aos 
outros grupos e justificando as mais-valias dessas propostas. Para 
essa análise foram entregues novas fichas relativas à abordagem do 
artefacto anónimo. 

Os objectos que foram apresentados aos participantes resultam da 
pesquisa prévia efectuada durante a investigação. Pelas suas 
características, e de acordo com os parâmetros definidos, podem ser 
considerados artefactos anónimos portugueses. 

Relativamente aos resultados da análise e discussão dos artefactos, e 
recorrendo às fichas de análise entregues pelos alunos, foi possível 
observar que o conceito de artefacto anónimo ficou bem implantado, já 
que nas respostas se referiram de forma unânime ao desconhecimento 
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Figura 5: Proposta de intervenção sobre o 
galheteiro (realizado pelos alunos R. Monteiro e 
T. Bastos, no 2º Workshop). 
!!!

!
Figura 6: Proposta de intervenção sobre o 
salazar (realizado pelos alunos L. Scodeller, D. 
Mateus, L. Ferreira e H. Manuela, no 3º 
Workshop). 

!

!
Figura 7: Proposta de intervenção sobre o pires 
de azeitonas (realizado pelos alunos L. 
Rodriques, R. Caetano, S. Barbosa e D. Carvalho, 
no 3º Workshop) 

 

do autor, ao facto de serem objecto do quotidiano e universais na sua 
utilização. 

Os alunos de Museologia também referiram questões como utilidade e 
funcionalidade enquanto os alunos do mestrado em Design 
acrescentaram a questão da integração na cultura nacional e o facto de 
serem objectos familiares. Também referiram a evolução do artefacto 
ao longo de gerações. 
Isto demonstra que enquanto utilizadores, os participantes têm 
percepção do artefacto no dia-a-dia. Os estudantes de Design, por sua 
vez, demonstram conhecimento da noção de arquétipo e de 
implementação nas memórias sociais. 

Quanto às reinterpretações dos artefactos apresentados, observamos 
propostas tanto no que respeita à função do objecto (sugeriram 
alteração da função do artefacto mantendo a forma) como na forma 
(apresentaram modificações formais a fim de melhorar a função). 

Nota-se que os alunos de Museologia foram mais criativos na 
aproximação que fizeram aos objectos, propondo novas funções e 
aplicações dos artefactos num brainstorming criativo. 

Os alunos de Design já apresentaram propostas considerando factores 
importantes e mais restritivos para o desenvolvimento de produtos, 
como o método de produção, os materiais aplicados e a funcionalidade 
dos artefactos. 

 
3. Conclusões 
O objectivo deste estudo é provar que os valores de longevidade e 
identidade contidos nos artefactos anónimos nacionais são essenciais 
para a diferenciação dos produtos Portugueses através da identidade e 
da sustentabilidade. 

Os workshops surgem focalizados num olhar sobre o Design anónimo e 
seus valores / possíveis contribuições para uma releitura através do 
olhar na contemporaneidade. 

Neles se entende que a revalorização e/ou a renovação do espólio 
destes produtos de uso quotidiano, alcançou uma atitude de elevado 
desafio e relevante na conjuntura das questões sociais, que o hoje o 
design contemporâneo se encontra inserido. Apresentar este assunto 
e trabalhá-lo com membros da comunidade académica, dentro e fora 
da área de Design, poderá servir como ponto de partida para promover 
um novo olhar, mais informado, sobre os artefactos do dia-a-dia e 
lançar a discussão não só sobre os desafios relacionados com a 
redução do desperdício, mas também sobre a importância da 
valorização das identidades locais. 

Por isso também se perspectiva perceber qual o potencial do 
património passado, bem assim do seu estudo, tanto de um ponto de 
vista social e antropológico, como projectual e histórico. 

Por outro lado, a valorização da herança cultural enquanto factor 
identitário e diferenciador, que se procura atingir por via da definição de 
um processo de design, irá tornar-se essencial para a afirmação 
enquanto comunidade singularmente competitiva no mercado global. 
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NARRATIVAS DO DESIGN DE COMUNICAÇÃO 
PORTUGUÊS  
Um contributo para uma visão histórica 
 
 
 
 
 
 
  
!
 
Resumo  
Portugal comemora em 2014 os quarenta anos do fim da ditadura de 
Salazar. Com o término do regime e a abolição da censura, houve uma 
mudança radical no sistema político, permitindo a emergência de novos 
rumos e ideologias. É neste novo período que aparece pela primeira vez o 
ensino do design de comunicação na escola superior pública, bem como a 
sua materialização. Antes da revolução de 1974, existiam já designers de 
comunicação em Portugal, um pequeno conjunto de modernistas que 
iniciou de forma empírica um trabalho de fazer/pensar o design, uma 
geração marcante que fez compreender a utilidade do ofício. Porém, só 
após a revolução, começam a diplomar-se profissionais nesta área. 

O conhecimento e a análise da história do design de comunicação 
português é ainda parco e disperso. Existe já um conjunto de coleções 
especializadas sobre designers portugueses, e todos os anos têm 
surgido novos estudos que ajudam a compreender melhor o ofício. No 
entanto, estes trabalhos parecem estar muito focados na perspetiva de 
portfólio ou de apresentação bibliográfica e menos numa perspectiva 
contextual.  

O estudo que apresentamos procura outras perspectivas e segue a 
metodologia da teoria fundamentada (Glaser & Strauss 1967, Charmaz 
2009). O objectivo desta análise não é tanto compreender os aspectos 
formais e conceptuais da história do design de comunicação português, 
mas sim compreender as formas como os seus protagonistas a narram. 
Num primeiro momento identificámos criteriosamente um conjunto de 
agentes relevantes na área do design, e num segundo momento, 
realizámos com esses mesmos agentes um conjunto de entrevistas 
semiestruturadas. Nesta apresentação iremos expor a análise dessas 
entrevistas, onde detectámos que Sebastião Rodrigues e o estúdio R2 
foram considerados os mais marcantes atores do design de 
comunicação português pela maioria dos entrevistados. Na parte 
relativa à discussão dos dados, encetamos uma reflexão sobre estes 
primeiros resultados, procurando assim contribuir para uma melhor 
compreensão do modo como o design de comunicação se desenvolveu 
em Portugal.  

 
Palavras-Chave  
Narrativas, Design de comunicação português, Sebastião Rodrigues, R2 
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Introdução 
O trabalho que apresentámos pretende procurar e interpretar as 
narrativas do design de comunicação português desde o período pós 
Segunda Guerra Mundial até à atualidade. Por narrativas entendemos 
um conjunto de factos e protagonistas, apresentados e narrados por 
um conjunto significativo de agentes desse mesmo contexto, que 
podem contribuir para a construção de uma perspetiva da história do 
design de comunicação português.  

Este é um percurso motivado em parte pelo facto de, como Fiore refere 
(Fiore, 2005), até 2005, a história do design de comunicação em 
Portugal ser desconhecida no estrangeiro, e dificilmente mais 
conhecida dentro do país. No entanto, não queríamos seguir a linha da 
procura de características formais que pudessem ser sistematizadas, 
uma vez que esse estudo tem já vindo a ser efetuado, mas 
pretendíamos olhar para o estudo do design de comunicação 
português a partir dos seus atores.  

Surge então uma das nossas primeiras perguntas – Será possível 
escrever uma história coletiva e subjetiva do design de comunicação 
português entre o período pós Segunda Guerra Mundial e as primeiras 
décadas do séc. XXI? Coletiva porque se refere a um grupo profissional 
com uma produção gráfica com reconhecimento dos seus pares. 
Subjetiva porque parte do olhar particular dos seus protagonistas para 
o geral da atividade do design de comunicação nos período acima 
referido. 
 

O processo de trabalho 
Através da teoria fundamentada, que segundo Blumer (Blumer, 1969 cit 
por Charmaz, 2009, p. 34) dá início aos estudos com os interesses de 
pesquisa já determinados e com um conjunto de conceitos gerais, 
iniciámos a nossa investigação. Segundo Coutinho (2011), esta 
abordagem procura desenvolver teoria a partir dos dados 
sistematicamente recolhidos e analisados. A entrevista pareceu-nos a 
forma mais ajustada para a obtenção de dados. Serviram também para 
explicar o ponto de vista dos participantes, como pensam interpretam 
ou explicam o seu comportamento no contexto deste estudo e por isso 
mesmo era fundamental que este fosse suportado pelo discurso direto 
de intervenientes no design de comunicação nacional português.  

Assim, durante o processo de redação do guião dessas entrevistas, 
tivemos em consideração as seguintes classes/categorias:  

• A tecnologia, tentando compreender o que os nossos 
entrevistados entendem da relação do design de comunicação 
com a tecnologia de informação.  

• A formação. Neste vetor, pretendemos abordar a questão da 
educação, o que levou à formação dos autores ou na sua 
especialização no design de comunicação.  

• O estado do design, onde as perguntas foram apresentadas aos 
entrevistados tendo em consideração a sua localização. Assim, 
aos que estavam em Portugal, foi pedido para comentar a 
questão nacional. Aos estrangeiros, a explanar as suas visões 
sobre o design nacional e o da sua realidade.  

• Por fim o vetor do processo criativo. Pretendíamos perceber se 
podem existir relações metodológicas, ou processuais que 
possam definir o grupo em questão.  
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Foram efetuadas um conjunto de entrevistas semiestruturadas, 
admitindo contudo alguma flexibilidade em relação à ordem em que os 
temas são considerados, permitimos ainda que o entrevistado 
desenvolvesse ideias e falasse mais amplamente sobre as questões 
levantadas por nós.  
A entrevista foi efetuada a vinte e um entrevistados, sete 
entrevistados de Lisboa, oito do Porto, três portugueses no 
estrangeiro e três estrangeiros em Portugal. Foram sempre acordadas 
de forma aos entrevistados se sentirem mais confortáveis. Assim, 
doze foram presenciais no seu local de trabalho, cinco foram realizadas 
via skype e quatro responderam às perguntas via email.  
Assim, a amostra que utilizamos para a recolha das primeiras 
entrevistas foi intencional, sem que houvesse uma razão para que esta 
seja representativa da população. Numa perspetiva de conveniência, os 
primeiros entrevistados foram atores que por diversas razões 
estavam convenientemente mais próximos. Após as primeiras 
entrevistas prosseguimos segundo a técnica de amostragem bola de 
neve. Ou seja, através das entrevistas aos autores, estes 
referenciavam outros autores, que por sua vez referenciavam outros e 
por assim por diante (Coutinho, 2011, p. 290). Tentámos assim, chegar à 
saturação dos exemplos, obtendo deste modo uma amostragem com 
maior valor heurístico.  
De forma a nos permitir uma maior comparação entre os resultados, 
separamos os entrevistados por grupos: 

• No primeiro grupo pretendemos reunir um corpo teórico que 
tenha desenvolvido uma atividade em torno do estudo do 
design de comunicação em Portugal.  

• No segundo grupo temos um conjunto de designers 
portugueses, que não tiveram formação académica em design 
de comunicação, mas que exercem a profissão e são 
reconhecidos pelos seus pares.  

• No terceiro grupo, designers portugueses que trabalham em 
Portugal. O objectivo era compreender como estes agentes 
entendiam o design de comunicação português na atualidade. 
Este grupo é mais heterogéneo e tem também a particularidade 
de ser constituído por designers de comunicação com 
formação superior de design, em que esta tenha sido efetuado 
por docentes também formados em design.  

• No quarto grupo, constituído por designers portugueses que 
tenham tido reconhecimento internacional, começamos por 
identificar organizações internacionais de grande 
reconhecimento. Estas teriam que ter um critério de seleção 
por portefólio – avaliado pelos seus pares – e não entrarem 
através do simples pagamento de cotas. Essa identificação foi 
também efetuada tendo em consideração a existência de 
elementos portugueses. Assim, no final do processo, 
identificamos a Alliance Graphique Internationale – AGI como a 
organização que respeitava todos os critérios. 

• Num quinto grupo de entrevistados, quisemos compreender a 
perspetiva dos designers portugueses que tenham tido 
formação em Portugal, mas que se encontram a exercer a 
profissão no estrangeiro. Assim, teríamos o distanciamento que 
os designers que trabalham em Portugal poderão não ter.  

• E finalmente o sexto grupo, de designers de comunicação que 
têm origem estrangeira e que exercem design no nosso país.  
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Resultados Preliminares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Gráfico onde se apresenta a origem dos entrevistados dos cinco autores mais referenciados 
 

Procedendo a uma leitura flutuante – que Bardin (Bardin, 2009) 
considera como um primeiro contacto com as transcrições das 
entrevistas –, encontrámos alguns factos que aqui destacamos.  

Ao olhar para os cinco autores mais referenciados pelos entrevistados 
(ver figura 1), desde logo reparamos que Sebastião Rodrigues se 
encontra a par dos R2 com treze referências do total de vinte e um 
entrevistados, João Faria teve oito referências, João Machado sete 
referências, bem como Victor Palla. 

Os primeiros – Sebastião Rodrigues e R2– são referidos por uma 
maioria dos entrevistados que estão espalhados pelo país, dos 
estrangeiros em Portugal e dos portugueses no estrangeiro. Existe 
assim um reconhecimento abrangente pelos seus pares. 

No caso de João Faria é referido na sua maioria pelos entrevistados do 
Porto, com apenas uma referência em cada um dos restantes três 
grupos. Este resultado poderá denotar alguma falta de reconhecimento 
nacional do trabalho deste. 

Quanto a João Machado, este é referenciado apenas por designers do 
Porto, estrangeiros a trabalhar em Portugal e por portugueses a 
trabalhar no estrangeiro. Não é referenciado por nenhum entrevistado 
de Lisboa.  

Ainda nas entrevistas denotamos alguns posicionamentos acerca da 
existência ou não do que se pode chamar de design português. Aqui 
vamos encontrando diferentes formas de abordar o problema. Por um 
lado os que afirmam existir um design português referem a língua como 
uma forma de diferenciação, bem como o tipo de cliente, que sendo ele 
português, vai requerer um trabalho diferente de um espanhol. Os que 
negam essa existência referem que o design efetuado em Portugal não 
tem especificidades tão marcadas que possam permitir uma distinção 
tão firme do efetuado no resto do mundo. Estes últimos, referem 
também que com a globalização, o design de comunicação português 
está cada vez mais próximo dos restantes países.  

Após esta primeira leitura dos dados, que ainda se encontra numa fase 
preliminar e que será aprofundada no decorrer do trabalho de 
investigação, podemos já retirar algumas conclusões. Voltando à ideia 
de Fiore (2005), em que este afirmava que os designers de 
comunicação portugueses desconheciam parte da sua história, 

Sebastião Rodrigues João FariaR2 João Machado

P
or

to

Li
sb

oa

E
st

ra
ng

ei
ro

s 
em

 P
or

tu
ga

l

P
or

tu
gu

es
es

 n
o 

es
tra

ng
ei

ro

Vitor Palla

67



podemos depreender, através desta primeira observação dos dados, 
que quase dez anos depois os designers de comunicação nacionais tem 
um conhecimento mais vasto de referências dos seus pares, muito em 
parte devido ao esforço de alguns que vão fazendo exposições e 
publicações sobre autores portugueses. Apesar do esforço para a 
divulgação da história do design de comunicação português, este ainda 
se revela escasso. Um dos exemplos é que o conhecimento parece-nos 
ainda muito circunscrito em termos geográficos e que só em alguns 
casos se consegue obter o reconhecimento nacional. 

Como consequência desta nossa incursão teórica já desenvolvida, será 
iniciado um processo de pesquisa e análise dos trabalhos concebidos 
pelos designers entrevistados. Assim, cruzando com a análise mais 
profunda das entrevistas, esperamos obter conclusões do cruzamento 
de informação entre as entrevistas e os seus trabalhos, que nos 
permitam compreender melhor as narrativas do design de 
comunicação português. A forma de ver as coisas é afetada pelo que 
sabemos e pelo que acreditamos (Berger, 2008, p. 1). É também com 
base nesta premissa, que John Berger apresenta no seu trabalho Ways 
of Seeing, que pretendemos apresentar os resultados dos nossos 
estudos. Não numa perspetiva pessoal, mas coletiva (que parta do 
grupo para a singularidade). Dentro de uma área que é relativamente 
recente, a necessidade de conhecimento sobre si mesma é a 
demonstração de uma consciência do que são as suas narrativas, e 
assim compreender melhor as suas raízes.  
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MARCAS CON LETRAS 
Tipografía personalizada para la identidad corporativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resumen 
Este artículo pretende analizar la evolución de la identidad visual de 
empresas e instituciones en las dos últimas décadas, prestando 
especial atención al auge de la tipografía corporativa personalizada 
como herramienta de construcción de la marca en un mundo 
globalizado. Hoy en día, los denominados tradicionalmente signos 
identificadores básicos – nombre, logotipo, imagotipo- ya no son 
suficientes para la función identificadora plena en un mundo con un 
creciente número de soportes, tecnologías y lugares a los que debe 
llegar una marca. Así, en las dos últimas décadas, hemos pasado de la 
preferencia por el simbolismo y el “logo-centrismo” de la época 
posmoderna a la necesidad de creación de un programa más complejo 
de identidad. En este nuevo sistema la tipografía ad hoc – entendida 
ésta como aquella que abarca todos y cada uno de los mensajes 
textuales de la marca en todos sus contextos -  se ha revelado como un 
potente y sutil instrumento de generación de identidad, reconocimiento 
y pregnancia. 
Frente a la estandarización, la creación de tipografías personalizadas 
ofrece un mejor acomodo a los demás elementos de la identidad visual 
y un ahorro importante en los costes de licencias. Pero también existen 
una serie de factores que han provocado su auge en las últimas dos 
décadas. Por una parte la condición global de las empresas e 
instituciones hace necesario llegar a mercados con idiomas más allá de 
los derivados del alfabeto latino, algo que permite definir con mayor 
precisión la creación ad hoc de una tipografía. De igual modo los 
soportes virtuales se han multiplicado (smartphones, tablets…) 
generando la necesidad de tipografías funcionales adaptables a los 
formatos de pantallas y tecnologías. Esta práctica ha contribuido 
además a un cambio considerable en la percepción del diseño 
tipográfico mejorando la calidad de las propuestas en función de las 
nuevas necesidades tipográficas. 
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Figura 1: Tipografía Fira Sans de Erik 
Spiekermann para el sistema operativo  
de Firefox (2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Introducción 
Dentro de la historia del diseño tipográfico, la idea inicial detrás de la 
creación de una nueva tipografía ha surgido fruto de un cambio 
histórico, social o económico, de una nueva manera de entender el 
diseño, de una nueva tecnología o de una nueva disciplina del diseño 
surgida como consecuencia de todo lo anterior. Ha sido determinante 
en ello la forma en la que se ha organizado la creación tipográfica y el 
consumo de fuentes, la estructura en la que los clientes han demandado 
dos enfoques esenciales de la tipografía. Por un lado la tipografía como 
una herramienta de comunicación universal, neutra y efectiva, que 
busca la funcionalidad en un espectro amplio. Por otro lado la tipografía 
como herramienta generadora de identidad, única y personalizada en 
cada proyecto concreto.  

Bajo la primera concepción, la tipografía es una de las más puras 
herramientas del diseño, un conjunto de signos combinados pensados 
para cubrir todo tipo de necesidades en diferentes contextos. 
Representa la planificación racional para resolver el mayor número de 
problemas de comunicación. Bajo la segunda concepción, la tipografía 
trata de dar soporte a necesidades específicas concretas, adaptadas a 
un único contexto, más o menos extenso, con dos únicas premisas 
fuertemente unidas; la funcionalidad y la identidad única. El contexto de 
la creación tipográfica para la identidad corporativa es un de los 
mejores ejemplos de esta idea, en especial los complejos programas 
gráficos que requieren una máxima eficacia de la tipografía. 
 

2. El estatus y la cultura del diseño de tipografías. La 
“democratización” del diseño  
Las tecnologías de la tipografía han ido evolucionando a lo largo de la 
historia, pero esencialmente podríamos hacer un recorrido básico que 
va desde las piezas de metal, pasando por la fotocomposición, las hojas 
transferibles, y llegando hasta las curvas de bezier contenidas en 
archivos digitales. La que podríamos denominar como "tradición 
ortodoxa" se asienta sobre los procesos de diseño desarrollados por los 
profesionales especializados a cargo de estas tecnologías. En los siglos 
posteriores a la invención de la imprenta y especialmente con la 
revolución industrial, se fragmentó ese proceso de creación e impresión 
de la comunicación gráfica en una serie de procesos especializados. En 
la época de la tipografía de plomo, ésta consistía en una opaca disciplina 
desarrollada como anónima labor gremial en el entorno de las 
imprentas, creando tipografías destinadas mayoritariamente al diseño 
editorial. La llegada de la fotocomposición modificó los soportes y las 
técnicas, pero apenas varió el estatus establecido. Los cajistas, los 
armadores, los operadores de cámaras, los especialistas en la 
manipulación de imágenes e ilustraciones y los operadores de imprenta 
controlaban todo el proceso a partir de las indicaciones del diseñador. 
En cuanto a la creación de tipografías, como en todo cambio 
tecnológico, los procesos se repartieron entre la adaptación a la 
fotocomposición de los diseños anteriores y la creación de nuevos 
modelos adaptados a las especificaciones técnicas que provocaba el 
uso de la luz. Las tipografías se adaptaron a la fotocomposición, pero las 
parcelas continuaron separadas. Los diseñadores gráficos estaban 
relegados a intervenir en una elección tipográfica y no participaban del 
diseño de tipografías. La llegada de la primera generación de software 
de creación de tipos digitales, con sus costosas máquinas y complicado 
manejo parecían perpetuar ese modelo de mundos opuestos y poco 
permeables entre el diseñador de tipos y el diseñador gráfico. En la 
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Figura 2: Tipografía Nokia Pure creada por la 
agencia Dalton Maag para la identidad de la 
marca Nokia (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Tipografía Via de Bo Linnermann para 
la compañía estatal de ferrocarriles danesa DSB 
(1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Tipografía para Bankinter. Creada por 
la compañía URW++ bajo encargo de la 
consultora de branding Saffron (2006) 

década de los 80 sistemas como Ikarus o Scantext permitían la 
conversión de tipos de letra a un formato digital para uso en 
computadoras o el propio diseño de nuevas tipografías digitales. Sin 
embargo seguía existiendo una barrera entre los diseñadores de 
tipografías y los diseñadores gráficos al no existir estaciones de trabajo 
asequibles al alcance del público que posibilitaran una unión de ambas 
disciplinas. 

En la antesala de la posmodernidad, antes del desktop y en paralelo a 
estas primeras aproximaciones a las tecnologías digitales, una 
tecnología simple y de bajo perfil estrechó las distancias entre el 
diseñador gráfico, el tipógrafo y el diseñador de tipografías. La 
tecnología amateur del Letraset1 -a menudo infravalorada en la historia 
de la tipografía-2 permitió al movimiento del punk gráfico un uso 
anárquico y experimental de la tipografía, junto con el collage y el uso 
creativo de la fotocopiadora. Estas simples letras adhesivas rompieron 
el flujo de trabajo ortodoxo, liberaron el acceso a las letras y 
enfrentaron al diseñador gráfico por primera vez ante cuestiones como 
el ajuste del espaciado, el kerning, el interlineado y las proporciones de 
las letras. 
La llegada del ordenador personal Apple en 1983 hizo asequible a nivel 
usuario la tecnología necesaria para la creación tipográfica, 
democratizó los procesos del diseño y cambió el rumbo de los 
acontecimientos. Lo que antes denominábamos como tradición 
ortodoxa había saltado por los aires y diseñadores ávidos de 
experimentación y con pocos conocimientos en diseño de tipografías 
comenzaron a crear sus propios tipos, para bien y para mal. Ya no solo 
se trataba de replicar o digitalizar formas tipográficas ya existentes 
adaptadas de la caligrafía, el plomo o la fotocomposición, sino de una 
experimentación tipográfica que reflejaba la evolución de la tecnología 
digital al tiempo que cuestionaba las ideas convencionales de la 
legibilidad y el diseño. Había nacido la denominada “autoedición”, que no 
solo afectó al diseño gráfico en general y a la composición editorial en 
particular, sino también al diseño de tipografías con la llegada de 
software asequible como FontEditor o Fontographer.  

En el auge y proliferación de la tipografía personalizada corporativa en 
las dos últimas décadas han jugado un papel muy relevante las 
cuestiones relativas al estatus y la cultura del diseño. Tal y como hemos 
visto, la tipografía ha transitado desde una opaca disciplina practicada 
por una élite de grabadores, maestros escribas, impresores o 
punzonistas en la época del plomo, a formar parte de una cultura 
audiovisual con una posición privilegiada, con estudios reglados dentro 
de escuelas y universidades de prestigio que han propiciado una 
autonomía dentro de la disciplina del diseño y un incremento en el 
número de diseñadores que optan por ella como opción profesional. 
Mientras que hasta hace tres décadas la formación en diseño de 
tipografías resultaba una carrera larga y desligada del resto de la 
disciplina del diseño, en las últimas décadas - y ya desde la 
posmodernidad - se ha democratizado y fusionado cada vez más con la 
disciplina del diseño gráfico. Esto ha provocado que los diseñadores y 
estudios de diseño trabajen en proyectos de identidad visual que 
incluyen también el diseño de tipografías personalizadas con un coste 
de recursos asequible, integrados ya en la dinámica del estudio. 
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Figura 5: Tipografía Metro diseñada por Jonas Hecksher de la agencia e-Types para el metro de Copenhagen 
(2011) 

 

3. Cuestiones de economía. Licencias de uso vs tipografía a 
medida 
El diseño de tipografías es una industria cultural altamente 
especializada que en las últimas décadas ha adquirido un cariz cada vez 
más tecnológico. Hoy en día en el mundo digital -en el que no existe un 
objeto físico ni un original- la adquisición de tipografía como software 
implica un derecho de uso en diferentes entornos. En el contexto de la 
tipografía para la identidad corporativa las cuestiones económicas 
adquieren una gran relevancia, ya que los gastos que acarrean un 
número elevado de licencias para una empresa grande han favorecido 
el encargo en exclusiva de tipografías corporativas como una cuestión 
meramente de ahorro, además de los factores de identidad y 
diferenciación. 

Al igual que todas aquellas cuestiones referidas a la venta de productos 
digitales-culturales, como la música, el cine, el libro digital… la tipografía 
se encuentra se encuentra también en el centro de un debate más 
amplio sobre los nuevos modelos de negocios surgidos en internet. Sin 
embargo, a día de hoy, todas las fundiciones digitales que venden 
tipografía ofrecen unos acuerdos de licencia muy similares que implican 
el pago por diferentes usos. Consultando las diferentes modalidades de 
acuerdos EULA de fundiciones como Monotype, Hoefler, Village o 
Dalton Maag, en todas ellas se establecen tres grandes categorías en 
base a los soportes predominantes hoy en día. Por una parte existen las 
licencias de escritorio, basada en el pago por número de ordenadores en 
los que la tipografía se instale y orientadas básicamente al diseño 
gráfico en soporte impreso. Por otra parte existe la licencia para 
fuentes web, una licencia de uso en páginas web conforme a la 
declaración css @font-face. El pago de esta licencia se cuantifica a 
través del número de visitas de cada página. Finalmente, el auge de las 
aplicaciones para dispositivos móviles o Apps, implican una licencia 
concreta para su integración en las mismas, discerniendo entre las 
plataformas IOS, Android y Windows Phone.  

La complejidad que ha desarrollado la disciplina de la identidad 
corporativa en las últimas décadas implica una presencia obligada en 
todos los medios y una optimización para todos los soportes teniendo 
en cuenta sus condicionantes técnicos. Para todo ello el uso de una 
tipografía corporativa debe responder a esos retos tecnológicos. 
Aunque el coste de una licencia varía en función de la extensión de la 
familia tipográfica, sus variantes, sus formatos y su codificación para 
diferentes idiomas, es fácil adivinar el elevado coste que supone para 
una mediana o gran empresa el pago de estas licencias de uso. Por ello 
son muchas las empresas que optan por la tipografía personalizada, 
controlando todo el proceso y haciendo hincapié en su optimización en 
función del canal de difusión, su target objetivo, los idiomas que usa 
para su comunicación o los canales de contacto con sus clientes. 

 

72



4. Tecnología y soportes 
Hasta el siglo XX la tipografía se remitió ineludiblemente al arte de 
imprimir con tipos móviles, sin embargo, la paulatina incorporación de 
soportes más allá del libro, las nuevas disciplinas del diseño y la 
desmaterialización y virtualización de la tipografía han favorecido una 
visión más contemporánea. Hoy ha adquirido un gran peso aquella 
tipografía personalizada creada para contextos específicos como la 
señalización o el diseño web, sobre todo porque en su concepción, tanto 
los soportes como las necesidades específicas de uso, han tenido un 
peso determinante. Un ejemplo contemporáneo donde estas 
necesidades específicas han provocado un auge de la tipografía 
personalizada serían aquellas empresas orientadas a un soporte 
pantalla. Empresas de tecnología móvil, redes sociales y servicios web, 
compañías de Apps para tablets y smarthphones, empresas que operan 
casi exclusivamente a través de internet... han creado necesidades muy 
específicas derivadas del soporte pantalla y todas sus variantes. La 
posibilidad del tratamiento personalizado ha permitido a cada empresa 
desarrollar su tipografía personalizada optimizada para su soporte 
nativo o preferente, llegando a resultados óptimos no alcanzables con 
la tipografía genérica. Son los casos de Nokia con su tipografía 
corporativa creada por Dalton Maag, o Firefox con su tipo Fira de Erik 
Spiekermann, en los cuales se ha optimizado su hinting para su uso en 
pantallas.  
 

5. Conclusiones: Del simbolismo al programa gráfico 
Desde el nacimiento de la disciplina de la identidad corporativa, en la 
evolución de sus signos identificadores básicos, siempre han tenido un 
especial protagonismo aquellos elementos vinculados a la  carga 
simbólica y de significado, lo que equivale en identidad visual a la 
preferencia por los elementos imagotipo+logotipo. La época de 
proyecto moderno arrancó y evolucionó con esta predilección por el 
símbolo, mientras que los demás elementos identificadores como el 
nombre, el color y especialmente la tipografía se mantuvieron alejados 
de ese simbolismo arraigado a la tierra en beneficio de un racionalismo 
que pretendía mostrar las expresiones visuales del mundo moderno de 
una forma objetiva, efectiva y clara. En cuanto a la tipografía fue una 
herramienta objetiva para la resolución de cualquier problema de 
comunicación gráfica, independientemente del contexto o la situación. 
La eclosión de tipografías como la Univers de Adrian Frutiger fueron el 
ejemplo más claro de planificación racional, contexto en el que no tenía 
cabida cualquier simbolismo, personalización o significado alegórico. 

En la época posterior, la posmoderna, las relaciones del hombre con su 
entorno caminaron en dirección contraria y se basaron en una 
propuesta de arraigo al lugar y a sus simbolismos asociados. Justificar 
una obra en base a sus referentes contextuales multiplicó los símbolos 
necesarios para la reafirmación de lo propio. El resultado fue una 
“polución” visual de símbolos que por principio debían ser únicos, 
diferentes, personalizados, fuera del estándar, creados aquí y ahora 
para este justo momento. La tipografía, inmersa en una profunda 
experimentación gracias al fenómeno digital, siguió el mismo camino, 
estrechando la delgada línea que separa logotipo de imagotipo, 
alejándose de esa función de comunicación racional y acercándose a lo 
simbólico, perdiendo lecturabilidad y ganando significado.  

Hoy en día la tipografía ha alcanzado un desarrollo técnico y un estatus 
que la ha convertido en un elemento capaz por sí misma de integrarse 
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en ese complejo programa gráfico en lo que se ha convertido la 
identidad corporativa hoy en día. Tal y como afirma Bruno Maag de la 
compañía Dalton Maag; “Casi puedes lograr la expresión que deseas sin 
tu propio tipo de letra, se puede llegar muy cerca de ello, pero 
probablemente nunca lo harás totalmente. Con un diseño de fuente 
personalizado obtendrás exactamente la forma que deseas”. (Bruno 
Maag, 2011. P. 21) 

Resulta oportuno concluir aludiendo a las razones emocionales y del 
inconsciente del diseñador tipográfico danés Bo Linnermann de la 
compañía danesa especializada en branding Kontrapunkt: “la tipografía 
contiene un poderoso mensaje sutil, a menudo opera en el ámbito de lo 
inconsciente. Podríamos llamarle factor de consentimiento tácito y 
definitivamente no se puede ignorar desde un punto de vista 
comercial”. (Bo Linnermann; Kim Meyer Andersen, 2006) 
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FACTORES DE CONFIGURACIÓN EN EL DISEÑO 
TIPOGRÁFICO DESDE DIVERSAS PERSPECTIVAS 
Proyecto de creación de la fuente tipográfica EHU 
 

 

 

 

 

 

 
 

Resumen 
El hito de la escritura nació de la necesidad humana de comunicarse en 
sociedad. Su origen y evolución están ligados al origen y evolución de las 
civilizaciones, lo que posiciona la escritura como un hecho cultural. A 
partir de este enfoque antropológico, este estudio entiende que la letra, 
además de funcionar como signo del habla, tiene el potencial de 
identificar, distinguir y transmitir visualmente valores desde su sustancia 
visual, lo que la convierte en un poderoso instrumento de comunicación 
visual. 

A partir del diseño de la tipografía corporativa de la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, —UPV/EHU—, este trabajo 
presenta el proyecto de creación tipográfica desde un enfoque 
interdisciplinar para comprender la configuración tipográfcia en base a 
cuestiones técnicas, funcionales y expresivas. Este proyecto se 
circunscribe dentro de mi tesis doctoral en curso titulada “La letra, entre 
el factor lingüístico y el factor gráfico. Proyecto de creación de la fuente 
tipográfica EHU” inscrita dentro del Grupo de Investigación en Diseño 
Gráfico y Tipografía —Letraz—, y está siendo llevado a cabo por un grupo 
de profesores e investigadores universitarios gracias a los proyectos de 
investigación financiados UPV/EHU-PES 11/31 y EHU 13/45. 
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Tipografía EHU, Tipografía corporativa, Diseño tipográfico, Identidad 
Visual Corporativa 
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Figura 1: Comparación estructural entre 
arquitectura y tipografía; una armonía recíproca 
sobre la que se puede apreciar en su sentido de 
“espacio” la concepción espiritual de un lugar y 
una época. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Introducción 
El ser humano, como ser social, sintió desde sus orígenes la necesidad de 
comunicarse con sus semejantes. La comunicación a partir del medio 
gráfico, si bien surgió primeramente como forma de expresión de ideas y 
pensamientos, se desarrolló y devino en comunicación a partir de la 
creación de signos comprensibles y compartidos dentro de una 
comunidad. Su origen y desarrollo se vincula al origen y desarrollo de lo 
que llamamos civilización [Gelb, 1982:286], hasta el punto de convertirse 
en el hito que marcó el cambio entre el periodo de la Pre-historia y el 
periodo de la Historia. Este hecho hace del medio escrito una cuestión 
primeramente antropológica que autores como Cardona [1981], Gelb 
[1982], Goody [1985] o Petrucci [1999] estudiaron desde una perspectiva 
que se aleja del enfoque histórico-descriptivo al que estamos 
acostumbrados. 

El alfabeto fonético —que hace corresponder un signo gráfico a un 
sonido— ha motivado tradicionalmente1 el planteamiento de que la 
escritura es un mero transcriptor del lenguaje en el plano visual. Sin 
embargo, ésta se manifiesta, además, como una matriz de significaciones 
sociales a través de su sustancia visual, generando un campo 
fundamental de significación simbólica [Cardona, 1981:10]. En este 
sentido, podemos decir que el acto de leer conlleva, consciente o 
inconscientemente, la apreciación de aspectos plástico-expresivos que 
convergen o divergen con el contenido de lo leído. El ojo no sólo ve las 
cosas en sí, sino que las aprecia simultáneamente en múltiple relación con 
el entorno y con el individuo como ser social. En definitiva, las letras son 
comunicadoras de lo que podríamos llamar “lo atmosférico” [Herrera, 
1995], que nos permite extraer significados de tipo histórico, psicológico, 
ideológico, etc., a partir de la propia forma. 

Esta dualidad sígnica hace del medio escrito el instrumento más potente 
de comunicación visual. Por este motivo, cada vez es más frecuente 
encontrarnos corporaciones que incorporan a su sistema de identidad 
visual, un alfabeto corporativo que exprese los valores comunicacionales 
deseados a partir de la letra, no solo como parte de su signo de identidad 
sino dentro de todo su soporte gráfico corporativo. 
Dentro de la disciplina del Diseño Gráfico, la tesis doctoral que 
fundamenta este trabajo aborda el diseño tipográfico en el ámbito de la 
Identidad Visual Corporativa a partir de la definición y el análisis de un 
marco interdisciplinar que configura la creación tipográfica desde una 
dimensión cultural, ligada a la historia, a la sociedad y a las tecnologías de 
la comunicación visual aportando significados desde su sustancia visual a 
partir de la asociación de ideas, sensaciones y/o experiencias. Esta 
comprensión multidisciplinar de la tipografía la observamos en autores 
como Goudy [1940], Frutiger [1978], Kapr [1983], Ruder [1983], 
[Blanchard, 1988] y Aicher [1988], entre otros.  

Desde la noción de tipografía como proyecto y a partir del proyecto de 
creación de la tipografía corporativa de la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea —UPV/EHU—, este trabajo tiene 
por objeto comprender la configuración tipográfica en base a aspectos 
técnicos, funcionales y expresivos. Valores expresivos que son 
abordados en términos de identidad, es decir, estableciendo los valores 
que identifican a una corporación o institución —en este caso concreto, a 
la UPV/EHU—. 

La tipografía corporativa EHU, está siendo desarrollada por un grupo de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Aristóteles y Saussure, entre otros. 
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Figura 2: Eduardo Chillida, 1967. Gravitación. 
Papeles cortados y tinta 

 

profesores e investigadores universitarios a partir de los proyectos de 
investigación financiados por la UPV/EHU: PES 11/31 y EHU 13/45. 
 

2. Material y métodos  
Como principio expresivo para dotar de identidad a la tipografía 
corporativa de la UPV/EHU, a través del trazo sensible de las letras, 
hemos recurrido a los postulados estéticos sobre la forma que genera en 
sus obras el artista vasco Eduardo Chillida. A partir de la elección de unas 
formas enraizadas en la cultura tradicional vasca, y por ello connotativas 
de lo vasco, Eduardo Chillida configuró un lenguaje que afirma en su 
sobriedad, potencia y reciedumbre, las bases de su léxico plástico, en la 
cultura diferenciada del medio en que vivió. Desde una actitud creadora 
libre, regida por el impulso, la espontaneidad y el gesto, en la obra de 
Chillida podemos encontrar conceptos vinculados y coincidentes con 
criterios generales que han determinado tradicionalmente la creación 
tipográfica: rigurosidad formal y un orden explícito y directamente 
perceptible. 

La configuración de una letra es un diálogo entre el blanco y el negro, lo 
que en el medio tipográfico se traduce como la relación entre la forma y la 
contraforma. De alguna manera, en tipografía se define el blanco como en 
la obra de Chillida se define el vacio, esto es, como un elemento que 
construye. Por eso, en tipografía, al igual que en la obra de Eduardo 
Chillida, podemos hablar del espacio en blanco —el vacío, el hueco— como 
un espacio semántico, puesto que lo no afectado por la construcción está 
especialmente afectado por el sentido y la intención de lo no construido. 

Por otro lado, el artista busca en la naturaleza la inspiración para sus 
formas. Así, sus formas son ordenadas sin ser simétricas. Estas 
reflexiones llevaron en este proyecto a comprender la estructura de la 
letra desde una consideración profundamente humanista como criterio 
básico de configuración formal, afirmando que el proceder del ser 
humano está vivo, por lo que quisimos transmitir parte de esa energía 
vital al proyecto. 

Establecido el principio conceptual que comunica los valores de identidad 
oportunos generados a partir de la forma, seguimos a continuación con la 
descripción de las necesidades del proyecto. Entre los requerimientos 
básicos planteados en el proyecto se encuentra la adecuación de la 
tipografía para varios soportes —pantalla, papel— y usos —documentos 
de tipo académico y administrativo, señalética, etc. —. Por otra parte, el 
hecho de pertenecer a un contexto bilingüe determina el hecho de 
requerir aplicar la tipografía en dos idiomas de manera simultánea, siendo 
necesario el uso de un recurso tipo-gráfico que los diferencie en un 
mismo nivel de jerarquía visual, que ha sido entendido, en este proyecto, 
con la creación de una versión con terminales y otra sin ellos. Se ha de 
tener en cuenta, además, que en un ámbito universitario, como el que nos 
ocupa, se demanda la posibilidad de escribir en otros idiomas, y lenguajes 
diversos; lo que es tenido en cuenta en la planificación del mapa de 
caracteres necesario. 
 

3. Resultados  
La diversidad de usos y soportes supuso un handicap en la configuración 
del sistema, ya que nuestros ojos no perciben igual extensiones distintas 
de texto a según qué distancia y qué tamaño de letra. Además, la 
necesidad del uso en pantallas de sistemas operativos distintos y de 
cualidades muy diversas, resultó todo un desafío en la creación de una 
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tipografía que alcanzara de manera óptima unos altos índices de 
legibilidad. Por este motivo, se optó por una estructura amplia, de bajo 
contraste y un ojo medio grande que asegurara la lectura relajada y 
fluida. El cursus transitivo se optó, además, para asegurar un alto nivel de 
identificación y diferenciación de la letra incluso en cuerpos pequeños a 
baja resolución. 

Dentro del programa tipográfico, las variantes creadas se establecen en 
base al uso cotidiano de la fuente en el entorno universitario. Esto es, 
Cursiva y Bold. A esto hemos añadido las variantes de peso Light y Black 
para un uso más amplio en diferentes aplicaciones. La densidad de la letra 
creada para una correcta lectura en pantalla, manchaba mucho y 
resultaba algo pesada en documentos extensos impresos. Para 
solucionar este hecho, se decidió crear una variante de precisión óptica 
con una proporción entre la altura de base y el ancho del trazo más liviana 
pero manteniendo los valores de contrate entre los trazos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Especimen Tipografía EHU 

 

Por el carácter marcadamente universitario de este sistema tipográfico, 
el proyecto es un proyecto abierto que atiende las demandas de la 
comunidad universitaria. El establecimiento de unos objetivos y una 
intención comunicativa bien definida en el comienzo del proyecto, 
permiten cierta flexibilidad en esta fase del proceso. Aunque en un 
principio esta tipografía tiene un mapa de caracteres o póliza estándar, 
que abarca principalmente los idiomas que corresponden a la Europa 
occidental, se prevé una ampliación de la misma para poder hacer uso de 
la fuente en otros idiomas del continente. Además de esto, actualmente 
se han creado nuevos caracteres para atender a la escritura de idiomas 
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cuyo estudio filológico requiere de caracteres que han caído en desuso. 
Este es el caso de la r acentuada en Euskera. 
 

4. Conclusiones  
Entendemos la tipografía como un conjunto de signos coordinados y 
coherentes entre sí cuyas formas han sido aprehendidas en el tiempo 
como codificación de los sonidos del habla, siendo su voz en el plano 
visual. Pero su uso ha determinado, además, su inherencia a un contexto 
concreto, al que somos capaces de asociar desde su percepción gráfica.  

La tipografía no es ajena a los avances de la sociedad y cambia con los 
acontecimientos pertenecientes a la evolución, sean estos técnicos o 
culturales, no solo de las lenguas sino de todo el contexto del ser humano. 
Su conocimiento es de necesario conocimiento por el diseñador 
tipográfico que, como señala Rubén Fontana, debe tener un mayor 
compromiso con la antropología y la lingüística ya que la tipografía no 
solo trabaja sobre la forma, sino que está próxima al Lenguaje. 

Este proyecto tipográfico intenta superar las fronteras entre géneros y 
disciplinas cuando ya hemos atravesado las puertas de una nueva cultura 
de la imagen que se ha cimentado sobre los avances tecnológicos en la 
que la pantalla ha irrumpido como soporte gráfico e intelectual que aspira 
a la hegemonía cognitiva. Un momento en el que los nuevos soportes de 
comunicación escrita y las posibilidades tecnológicas de producción 
tipográfica, han superado ya el concepto de simplicidad geométrica como 
criterio de buen diseño tipográfico, y que evidencian la importancia 
primordial de restablecer la coherencia natural y el rigor estético. Se 
trata, en suma, de “purificar” la imagen de la palabra, planteando un 
equilibrio adecuado entre la melodía del lenguaje, la significación 
intelectual y la plástica gráfica. 
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CONTRIBUTO PARA A MUSEOGRAFIA DO DESIGN 
PORTUGUÊS  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Resumo 
A abrangente origem de uma museologia exclusivamente centrada na 
coleção de acervos e preservação de objetos, tem vindo a ser 
questionada por várias áreas do conhecimento, dando origem às mais 
diversas taxonomias museológicas. Hoje são considerados tanto os 
sistemas museográficos fundado na galeria de arte italiana 
(renascentista), como o parque de máquinas experimentais de física do 
séc. XVIII (como a adquirida pelo Marquês de Pombal para o ensino 
científico na Universidade de Coimbra), ou nos gabinetes de curiosidades 
de comerciantes intercontinentais. 

Avalia-se que a museografia é resultado de uma intencionalidade de 
desenho que deverá interpretar um determinado propósito museológico. 
Os modelos de museus diferenciam-se pelas disciplinas do 
conhecimento que invocam. Nesse sentido, reconhece-se uma 
“epistemologia dos museus”. Assim, será oportuno pensar no que possa 
ser uma museologia do design. O exercício de museografia do design 
implicará o seu aprofundamento ontológico. Para considerarmos a sua 
museografia, torna-se urgente compreender a sua natureza distintiva 
por forma a assegurar a qualificação da sua comunicação à sociedade, 
através de uma museografia adequada que possa maximizar o 
reconhecimento do design, vivenciando-o. 

É pois, com o objetivo de aprofundar o conhecimento epistemológico da 
museologia do design que se analisarão diferentes museus de design, 
logo presume-se que o enfoque no problema, antes de ser tecnológico é 
sobretudo conceptual: O que museografar no design? Para em seguida 
pensar: como fazê-lo? 

Partindo da análise comparativa de três museus de design europeus, 
pretende-se contribuir para musealização do design português no 
projeto CIDES.PT, do ID+, da Universidade de Aveiro. 

 
 
 
 
 
Palavras-Chave  
Museu, Museografia, Património, Português, Design 
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1. Introdução 
Ao longo da história a definição de museu tem evoluído no contexto 
epistemológico e museográfico denotando novas abordagens 
expositivas e conceptuais, vinculados à lata noção de património. 

Se partirmos do pressuposto de que a museografia é o resultado de uma 
intencionalidade de desenho que deverá interpretar um determinado 
propósito museológico, reconhece-se que os modelos de museus se 
diferenciam pelas disciplinas do conhecimento que as convocam. Desta 
forma admite-se uma epistemologia dos museus gerada pelo grande 
número de temas e argumentos, origem de criações não só nos domínios 
tradicionais como a arte, arqueologia e história, como em muitos outros, 
desde a ciência, a tecnologia, a etnografia e a antropologia, passando por 
um sem número de temáticas relacionadas com as mais diversas 
atividades humanas. Os museus tem sido categorizados 
epistemologicamente. 

“A instituição museu – Templo das Musas – remonta à antiguidade 
clássica; todavia foi no século XVIII, com a criação de alguns famosos 
museus públicos, que a realidade museológica entrou numa nova era” 
(Mendes, 2013). 

O presente artigo serve de enunciado ao projeto de investigação 
intitulado “Museografia epistemológica do Design Português”, que se 
tem vindo a desenvolver, partindo do objetivo de preencher lacunas da 
temática museológica, lançando um olhar condicionado pela óptica do 
design, compreendendo a atividade do designer através da mediação e 
estratégia utilizadas. 

Nas últimas décadas tem-se assistido ao aparecimento de novos 
espaços e práticas museológicas, alimentando, frequentemente, a 
atração turística e dinamizando a economia e a cultura; hoje dispositivos 
determinantes na requalificação e reanimação das cidades. 

Os museus transformaram-se em lugares de lazer, distração e consumo 
de massa partir da década de 1970, para além de se constituirem como 
espaços de memória e educação respondendo à consolidação da 
sociedade de cultura e ao desenvolvimento das novas tecnologias de 
informação. Aos espaços exibitivos somaram-se cafés, os restaurantes, 
lojas e livrarias promovendo novas apreensões e vivências dos museus. 
Estas atividades comerciais junto aos museus constituem a fonte de 
financiamento que permite compensar o acesso gratuito às coleções 
permanentes. Estas fórmulas amplificadas surgiram num momento em 
que se multiplicavam os museus interactivos e virtuais, renovando 
desafios e a persuasão dos públicos do museu, à cultura e ao património. 
 

2. Os museus de design 
No contexto museológico os museus especificamente dedicados ao 
design são relativamente jovens e ainda com pouca expressão, apesar 
de surgirem na esteira dos primeiros museus de artes aplicadas e 
museus de artes decorativas. Surgindo na segunda metade do século 
XIX e nas primeiras décadas do século XX, para a divulgação das 
atividades do designer. Os museus de design surgem no seguimento da 
Primeira Exposição Universal, - o Museu of Manufactures, mais tarde 
South Kensington Museum (1851); actualmente, Victoria & Albert 
Museum (1852) – para fomentar e valorizar a produção industrial. 

O presente artigo seleciona e analisa o exemplo de três museus de 
design europeus criados no final do século XX. Dois deles, o Museu de 
Design de Londres, que surge a partir de um pequeno núcleo do V&A e o 
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Figura 1: Museu do Design em Londres 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Interior do Museu do Design em 
Londres 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Figura 3: Fachada Vitra em Weil am Rhein 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Interior do Vitra Design Museum 

Vitra Design Museum, da Alemanha. Ambos “(...) aparecem com novos 
conceitos sobre a museologia do design” (Gonzaga, 2012), e que, com 
pequenas equipes podem se concentrar em profundidade nas 
exposições temporárias. 

Como terceiro exemplo, analisamos o MUDE – Museu do design e da 
moda de Lisboa, adquirindo mais pertinência ao considerar o projeto 
CIDES.PT. 
Cientes de que os museus de design devem agir como autoridades 
culturais auxiliando a criar uma visão mais profunda da disciplina, não 
apenas utilizando a tecnologia como um meio, mas construindo 
diferentes níveis de comunicação, fortalecendo o conhecimento e a 
promoção da cultura do design. 
 

3. Apresentação e análise de três museus de design 
Na década de 1980, assistiu-se à dicotomia entre o museu de design e o 
museu de artes decorativas. A dicotomia surgiu com a criação de dois 
novos museus de design: o Museu de Design de Londres e o Vitra Design 
Museum. Ambas instituições pequenas e focadas exclusivamente no 
design moderno e contemporâneo. 

O Museu de Design de Londres foi fundado em 1989 e é um dos maiores 
museus dedicados ao design contemporâneo em todas as suas formas e 
conta com exibições especiais que narram a história do design, 
apresentando tendências e autores da área. 

O seu acervo conta com mais de 3.000 peças que moldaram o mundo 
moderno. A coleção inclui mobiliário e objetos domésticos de cores 
apelativas e formas simples, muitos deles com materiais naturais, que 
ajudaram a modernizar construindo o Reino Unido do pós-guerra. 

Os espaços físicos para as exposições temporárias possibilitam aos 
novos designers e artistas mostrarem suas ideias e produções, 
desempenhando o museu assim, um papel vital na promoção da inovação 
e da criatividade social. 

Uma de suas principais características é o de ser um museu aberto à 
comunidade e que possibilitará ao utente “viver” o museu ativamente, 
participando através de eventos, workshops, conversas com autores e 
grupos de voluntariado. 

Outro museu que compartilha a temática contemporânea do design é o 
Vitra Design Museum, cujo edifício principal foi projetado por Frank 
Gehry, fundado em 1989. Originalmente concebido como museu de um 
colecionador privado. Surgiram na década de 1990 as primeiras grandes 
exposições de renome internacional, incluindo retrospectivas sobre 
Charles & Ray Eames, Frank Lloyd Wright e Luis Barragán, além de 
exposições temáticas influentes sobre o cubismo checo ou o futuro da 
mobilidade. 

No edifício principal, o museu apresenta duas grandes exposições anuais 
em paralelo: na sala de exibição lateral, mostra exposições menores. 
Muitas dessas exposições são criadas em colaboração com designers de 
renome e que lidam com questões contemporâneas, como a tecnologia 
do futuro, sustentabilidade, mobilidade e responsabilidade social. 

A sua extensa coleção, composta por cerca de 6.000 peças, é a base de 
muitas exposições, publicações e projetos de pesquisa. Esta coleção 
concentra-se no design mobiliário industrial e na iluminação que são 
complementados por mostra de cutelaria, equipamentos 
eletroeletrônicos e modelos arquitetônicos. 
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Figura 5: Fachada do MUDE em Lisboa 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Interior do MUDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como o museu está localizado no denominado “Campus Vitra”, suas 
ações são complementadas por um programa de apoio diversificado de 
eventos, passeios e workshops. 

Além destas ações o Vitra apresenta regularmente outros museus e 
instituições de arte como o Centro Georges Pompidou, de Paris, e o 
Museu de Arte Moderna de Nova York, a título de empréstimo. 

O terceiro museu analisado surge em 1999, quando se constitui o acervo 
do MUDE – Museu do Design e da Moda de Lisboa – Parcialmente 
acessível na abertura do Museu do Design no CCB – Centro Cultural de 
Belém, é fruto de um protocolo assinado entre o Estado Português, a 
Fundação do CCB e o colecionador Francisco Capelo. Esta coleção 
contava inicialmente com cerca de 600 peças de design e atualmente 
tem à sua guarda mais de 2.500 objetos, datadas entre 1930 e a 
atualidade. 

O MUDE como se conhece hoje, surge, alojado em espaço físico próprio, 
inaugurado em 2009. Com características cosmopolitas tem referência 
internacional, servindo de expressão e inspiração às atividades criativas. 
A eleição do design e da moda faz-se nas palavras do seu colecionador, 
pela consciência da sua necessidade “num país que rapidamente, e sem 
disso se dar conta, foi passando de uma economia ainda há pouco 
centrada na agricultura para a lógica e dinâmica industrial e pós-
industrial” (Capelo, 2009). 

O acervo é composto por um único espólio representado pela qualidade e 
importância dos objetos utilitários, protótipos e produzidos em série e 
que refletem os principais movimentos e tendências do design europeu 
no sector do vestuário, calçados e acessórios, a maioria dos quais 
oriundos da alta costura.  

A especificidade do local, que se instala num edifício em demolição e o 
contexto financeiro, fizeram nascer a ideia de museu work in progress, 
amadurecido ao longo do tempo e da própria vivência do espaço, 
tornando-se uma das marcas identitárias mais fortes desta instituição. O 
MUDE tem sido um laboratório para a criação, experiência prática e 
inovação, assumindo a reutilização do espaço como matéria central do 
próprio programa museológico. O seu espaço físico capacita a aceitação 
da efemeridade e transitoriedade de soluções, coabitando com a falha, o 
erro ou as imperfeições de grande adaptabilidade face às circunstâncias. 
Este conceito museológico permite a permanente colaboração de 
curadores, artistas, designers e arquitetos externos, para o 
desenvolvimento de cada projeto. Permite ainda a renovação de novas 
geometrias, modelações e temperaturas do espaço exibitivo, permitindo 
ao próprio edifício um corpo de experimentação e pesquisa onde se 
testam distintas estratégias de apresentação, receção e percepção do 
design, assim respeitando a identidade da casa. 

A sua exposição permanente intitulada “único e múltiplo” mantém um 
discurso histórico e de organização cronológica centrado na exploração 
didáctica. As peças em exposição são renovadas periódicamente 
garantindo a sua conservação, apresentação, divulgação e 
internacionalização, incorporando e conservando as peças do design 
português. 

Os artefactos são expostos de modo que o visitante os possa contornar 
podendo-os ver em rotação de 360 graus. Estes estão sob iluminação de 
projetores permitindo ao visitante escolher o percurso e o modo como 
deseja visitar a exposição – seguindo o percurso cronológico sugerido 
pelo museu ou explorar outros trajetos. 

Os três exemplos apresentados salientam principalmente as exposições 
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temporárias com abordagens contemporâneas, valorizando as 
tendências e procurando promover a inovação. Além disso todos 
possuem acervos permanentes. O Museu de Design de Londres exibe 
mobiliário, iluminação, eletrodomésticos e tecnologia de comunicações; o 
vitra expõe uma coleção de peças do mobiliário industrial e o MUDE por 
sua vez, salienta a importância dos objetos utilitarios no setor do 
vestuário, calçados e acessórios, na maioria oriunda da alta costura. 
 

4. Conclusão 
Como verificou, vive-se hoje uma musealização dos objetos (artefatos, 
dispositivos e serviços) que implica uma ideia de acervo associado à 
fórmula amplificada de lazer, distração e consumo para além de se 
constituirem como espaços de memória, cultura e educação 
distanciando-se do conceito tradicional do museu. 

Este distanciamento é sugerido através de condições museológicas 
somadas a estratégias de gestão, marketing e de comunicação que 
criam novas narrativas exibitivas emocionalmente mais envolventes que 
dialogam com os públicos. Mas ficará este novo público de 
“consumidores” da cultura mais informado e crítico, relativamente ao 
papel do design? 

Verificou-se ainda que nos três museus sobressae o pensamento de ser 
aberto à comunidade, pois abre o espaço para o usuário “viver” o museu 
ativamente. Nesses museus, o ponto forte são as exposições itinerantes 
criadas para apresentar como lidam com questões contemporâneas. 

As ações desenvolvidas no MUDE, permitiram verificar uma clara 
intenção de vanguarda cultural, que a encenação de espaço oferece, 
abrindo-se ao conceito de work in progress, de exposições especiais, 
efêmeras, sublinhando a perspectiva experimental do design. O design e 
a moda estão associados e a exposição é organizada cronologicamente 
como forma de melhor apresentar a evolução tecnológica e a variedade 
de estilos. 

Esta análise leva a deduzir que a museologia do design está em crise 
identitária e não ocorre o que pretendemos para o projeto CIDES.PT, que 
é reforçar a intenção de tentar perceber a presença ontológica do design, 
através uma epistemologia própria adequando a comunicação do design 
a si mesmo. Esta intenção é fortalecida pela ideia defendida por Nigel 
Cross (2001), de que o design recorre a uma inteligência própria e distinta 
e temos que ser capazes de demonstrar que os padrões de rigor da 
cultura intelectual do design possa, pelo menos, corresponder às outras 
epistemologias culturais. 
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MOBILIÁRIO INFANTIL  
Estudo da sua adequação à criança e à sustentabilidade  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Resumo  
Esta investigação em Design foca-se no bem-estar da criança e no 
mundo material envolvente. Temos como objectivo, promover a 
adequação do mobiliário à criança, especificamente de uma cadeira 
infantil, potenciando a extensão do ciclo de vida do produto e 
contribuindo para a sustentabilidade. Importa explorar também, a 
potencialidade que estes objectos têm como ferramentas pedagógicas e 
lúdicas, criando uma maior afectividade da criança com o objecto.  

Após a contextualização histórica e teórica através de crítica literária, 
estudo de casos (encabeçado pela cadeira Tripp Trapp®) e entrevistas 
exploratórias a progenitores e crianças, apercebemo-nos de problemas 
de segurança, conforto e comunicação/identificação com o objecto, bem 
como das lacunas que o mercado apresenta. 

Concluímos assim que faz todo o sentido avançar para a componente 
aplicada nesta investigação - o projecto. Numa segunda fase, serão 
realizadas entrevistas a especialistas e uma pesquisa junto de empresas 
produtoras de mobiliário infantil em Portugal. Na terceira fase, propomos 
a prototipagem/projecto de uma cadeira para crianças dos 6 meses aos 
7 anos, garantindo-lhes maior conforto físico e psicológico, resolvendo 
os problemas identificados, que seja mais viável em termos comerciais e 
apresente um menor impacte ambiental.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palavras-Chave  
Design de produto, Mobiliário infantil, Desenvolvimento da criança, 
Sustentabilidade. 
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Introdução 
As questões que pretendemos explorar nesta investigação em Design, 
que se materializa num projecto de cadeira infantil, abordam a 
possibilidade de desenvolver soluções que garantam maior bem-estar à 
criança dos 6 meses (idade média em que autonomamente se senta) aos 
7 anos, acompanhando o seu desenvolvimento, e que sejam menos 
dispendiosas do que as existentes no Mercado.  E em que medida tais 
soluções contribuirão para um aumento do tempo útil de vida do produto 
e sustentabilidade.  

A metodologia proposta é mista, de base qualitativa, embora com alguns 
dados quantitativos. Após crítica literária, entrevistas exploratórias e 
estudo de casos, segue-se uma fase empírica de entrevistas a 
especialistas e pesquisa na indústria. Uma terceira fase, também 
empírica, de projecto prevê a prototipagem de um modelo de cadeira 
infantil. Os resultados obtidos serão avaliados por um painel de 
especialistas e por um grupo de amostra de utilizadores directos e 
indirectos (crianças de várias idades e progenitores), de modo a 
identificar falhas e/ou lacunas para que possam ser feitas eventuais 
reformulações, chegando assim às conclusões. Posteriormente, 
pretende-se criar condições para que seja possível uma introdução nos 
mercados nacional e internacional, desta cadeira infantil, ao nível de 
parcerias com unidades produtoras.  

A escolha deste público-alvo prende-se com a firme convicção de que a 
criança é a génese da sociedade, o princípio de tudo e a semente do 
futuro da Humanidade. A valorização da criança como indivíduo é um 
fenómeno crescente em toda a sociedade ocidental. O desenvolvimento 
de uma criança pode e deve ser acompanhado e promovido por 
equipamentos que lhe garantam conforto e apoio, com os quais possa 
criar laços afectivos e possam ser uma referência no universo material 
que a envolve. 
 

A criança e o mobiliário 
Pelas representações artísticas desde a Idade Média, podemos constatar 
que o mobiliário infantil era quase miniatura de mobiliário para adultos. 
Não existia preocupação em adequar o mobiliário à criança, exceptuando 
na escala (Von Vegesack, 1997, p. 17). Os quartos de criança, só aparecem 
representados no séc. XVIII, em cenários mais abastados, muitas vezes 
localizados em zonas menos nobres da casa, mantendo as crianças fora 
do espaço social – a sala de estar. Esta distância entre adultos e crianças, 
numa relação baseada em educação autoritária, não era alheia aos níveis 
de mortalidade infantil da época - na sociedade ocidental, 75% das 
crianças baptizadas pela religião católica morriam até aos 5 anos (Von 
Vegesack, 1997, p. 15). A despreocupação com as crianças era comum 
(Weber-Kellerman, 1989, p. 29).  

Já em meados do séc. XX, a esfera autoritária da ditadura e a influência do 
catolicismo contribuiram para o cultivo das mentalidades da altura em 
Portugal, com baixa escolaridade e altos índices de analfabetização. O pai, 
a força principal de trabalho, era o elemento mais importante da casa, 
assumindo a mãe, um papel subalterno (Nunes de Almeida, 2011, p. 9). A 
população nos meios rurais, em 1960, ultrapassava os 75%.  As condições 
de habitabilidade baseavam-se num ambiente doentio, escuro e austero, 
onde adultos e crianças partilhavam camas diminutas em poucos metros 
quadrados de chão, sem saneamento básico (Pereira, 2011, pp. 16-20). As 
crianças trabalhavam na rua e na lavoura ou em casa, tratando também 
dos irmãos mais novos. As desigualdades e o contraste entre classes 
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Figura 1: Grafismo com imagens das cadeiras 
presentes no estudo de casos. Lisboa, Portugal.  

sociais eram marcantes.  

Acentua-se o exôdo rural, tentando escapar à fome causada por uma 
agricultura de subsistência estagnada. As cidades crescem mas as 
condições de vida são precárias, muitas vezes acumulando bairros de 
lata ou construções clandestinas sem saneamento. A rua era o “quarto 
de brincar” das crianças, como podemos ver no filme Aniki Bobó (Oliveira, 
1942). Alguns centros industriais acolhem parte dessa população rural 
que procura na indústria a sua salvação. A C.U.F. (Companhia União 
Fabril), no Barreiro, é um dos exemplos mais marcantes, através do 
desenvolvimento de uma comunidade migrante em ambiente industrial 
autoritário e paternalista (Costa, 2008). Este exemplo, em conjunto com 
a Vista Alegre em Ílhavo ou a Oliva em S. João da Madeira, parece-nos 
preponderante na evolução da qualidade de vida nos lares portugueses. 
Com a criação de bairros operários, as crianças urbanas começavam a 
distanciar-se das condições precárias vividas até então.  

Nos anos 70, a saída da mulher do lar para o mercado de trabalho, a 
decadência da ditadura, a perda gradual da influência da religião e as 
pressões externas de emancipação, a família altera-se drasticamente 
(Policarpo, 2011, p. 49). O planeamento familiar leva ao decréscimo do 
número de crianças no seio familiar e a criança ganha centralidade na vida 
do casal. A autonomia e realização pessoal de cada membro da família 
são objectivos claros na busca de felicidade familiar (Aboim, 2011, p. 89). 
Inicia-se uma crescente valorização da criança (Beck, 1992, p. 118), que 
deixa a rua como sítio de brincadeira, para passar a usufruir mais da casa. 
Ganha direitos reconhecidos internacionalmente (UNICEF, 2013) e 
protecção governamental, com políticas de amparo social.  

Ao nível do desenvolvimento físico, foram criados percentis de 
crescimento aceites internacionalmente (W.H.O., 2014), onde 
verificamos que nos primeiros anos o crescimento das crianças é 
vertiginoso. Nos primeiros 2 anos, o bebé dobra o seu comprimento. A 
partir desse momento até aos 13 anos, o crescimento é contínuo, 
ocorrendo depois uma desaceleração até aos 20 anos. Ao nível do 
desenvolvimento cognitivo, Jean Piaget (1896 – 1980) identifica-o na 
Teoria Cognitiva em 4 estágios, sendo o primeiro, sensório-motor dos 0 
aos 2 anos e o segundo, pré-operacional até aos 7 anos. Neste estágio, a 
criança aprende técnicas de representação e torna-se mais proficiente 
em comunicação, partilha e autonomia (Lueder e Rice, 2008). Para Piaget 
a construção do conhecimento faz-se pela interacção entre a 
experiência sensorial e a razão (Kamii, 2003, p. 14). A idade dos 6-7 anos 
é um marco importante na vida da criança, um momento de mudança 
com um desenvolvimento cognitivo consequente da entrada para o 
ensino básico e a alfabetização. Compreender o simbolismo que um 
equipamento pode ter através da observação da interação da criança 
com o mesmo, é essencial. Uma cadeira pode ser encarada como um 
“colo afectuoso”, um brinquedo ou um castigo.  
 

Mercado e sustentabilidade 
De modo a conhecer melhor o mercado de cadeiras evolutivas, foi 
realizado um estudo que, a partir dos casos que inicialmente 
identificámos (Tripp Trapp® da Stokke® - Noruega, Ovo da Micuna® - 
Espanha e Rinki da Seimi® - Finlândia), alargou o universo a mais cinco 
exemplos - Leander High Chair da Leander® - Dinamarca, Signet High 
Chair da Svan™ - Suécia, Multi+ da marca Trama®/Bébécar® - Portugal, 
Pretzel High Chair da Cosatto – Reino Unido e a Woodline da 
Bébéconfort®/Dorel® - Canadá (Fig. 1). 
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Apenas as cadeiras Tripp Trapp®, Woodline, Ovo e Multi+, estão 
disponíveis em loja ao consumidor nacional. Os restantes produtos estão 
apenas disponíveis em lojas online, mas a percentagem deste tipo de 
compras é mínima, no que toca o mobiliário (DECO, 2014, p. 18), não sendo 
sequer considerada. Comparando esta oferta com as dezenas de 
cadeiras tradicionais, que só servem até aos 2 anos, disponíveis em todas 
as lojas com produtos para criança, observamos que existe pouca oferta 
de cadeiras evolutivas. As pessoas não parecem estar devidamente 
informadas quanto aos benefícios deste equipamento em detrimento de 
uma cadeira tradicional de bebé e compram as que são mais disponíveis 
em termos de preço e distribuição. 

Os preços de venda ao público variam entre os 140 e os 407 euros (dados 
de 2013) – diferenças grandes e montantes elevados para este tipo de 
produto. Quanto aos componentes extra, 50% dos exemplos não têm 
sistema de segurança extra e o exemplo português não tem sequer 
sistema de segurança básico. Identificamos assim duas dimensões do 
problema: além do preço e da deficiente rede de distribuição, falham na 
segurança, que é um factor importantíssimo quando falamos em 
crianças. A Tripp Trapp®, entre estes exemplos, é das mais dispendiosas 
mas tem todos os componentes disponíveis para aquisição, exceptuando 
a bandeja - foi desenhada para estar à mesa, promovendo a inclusão da 
criança na refeição familiar (Opsvik, 2009). Segundo um estudo feito com 
56 crianças, registámos problemas com esta cadeira em relação ao 
conforto do assento e à comunicação/falta de identificação com o 
objecto (Salvador, Vicente e Martins, 2014, p. 5484). Se não existe 
identificação com o objecto, não será possível uma ligação emocional ao 
mesmo (Mugge, 2007). Embora esta cadeira seja um best seller, não 
pareceu ser tão apelativa às crianças. Parece-nos necessário criar uma 
solução que mereça a empatia de todas as faixas etárias no universo do 
seu público-alvo. 

O desenvolvimento sustentável, definido pelos economistas como a não 
perda de riqueza de uma geração para a geração seguinte, em 
quantidade e qualidade, requer uma perspectiva a longo prazo, onde seja 
possível criar boas condições de vida, preservando recursos ambientais, 
com critérios de eficiência dentro de um sistema ecológico global 
“saudável” (Turner, 1998, p. 2). Quando falamos em produção e consumo 
sustentável de objetos, falamos não só dos materiais utilizados mas 
também do processo de fabrico (Papanek, 1995, p. 31), que pode por em 
causa a eficácia de todo o processo. Pretende-se criar uma cadeira 
eficiente no aproveitamento de matéria prima e de energia, com menor 
custo para produtor e consumidor, cujos atributos formais e simbólicos e 
a sua performance em termos de conforto físico e psicológico, garantam 
a utilização durante mais tempo. 

Do ponto de vista psicológico, algumas teorias de Theodor Lipps (1851-
1914) acerca da empatia estética, ligam a relação emocional ao objecto 
com a nossa projecção no mesmo. Sendo um processo não cognitivo, 
esta experiência estética é uma “auto-satisfação objectificada” (Lipps, 
2012, p. 127). A posse de um objecto faz com que o sujeito “incorpore” os 
significados que o mesmo dá ao sujeito (Fromm, 2005, p. 40). A ligação 
emocional aos objectos, através de um processo de identificação, pode 
ser mais uma chave para o desenvolvimento sustentável, sendo o 
“desperdício” um resultado de relações falhadas (Chapman, 2005).  

Maiores ciclos de vida não têm a ver apenas com resistência e 
desempenho duradouro, mas também com a criação de objectos aos 
quais as crianças se possam ligar emocionalmente porque o afecto pode 
ser a mais importante variável nesta equação. A ligação emocional ao 
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produto é uma condicionante à sustentabilidade. O prazer no uso é um 
afecto e desenvolver produtos apelativos pode potenciar maior ligação 
entre utilizador e objecto (Borjesson, 2009). Além da experiência 
sensorial, o contexto (ambiente social e cultural, que pode mudar) 
também influencia o prazer, portanto uma ligação durável ao produto é 
difícil de conseguir (Jordan, 2000). Mas falando de significado, se 
comunicações visuais e verbais forem combinadas, diferenças culturais 
podem desaparecer (Pöppel, 2007). 
 

Conclusão 
Conseguimos nesta fase da investigação tirar algumas conclusões, a 
partir das entrevistas exploratórias, crítica literária e estudo de casos. A 
oferta e disponibilidade deste tipo de equipamentos, em termos de 
quantidade e qualidade, não é grande no nosso país. Dos poucos 
equipamentos disponíveis, alguns falham na segurança e são no geral, 
dispendiosos e pouco acessíveis ao público em geral, que não parece 
estar informado acerca dos benefícios de uma cadeira evolutiva. O nosso 
principal caso de estudo, a cadeira Tripp Trapp® da Stokke®, revelou 
problemas ao nível do conforto físico e da comunicação/identificação 
com o objecto. Explorámos também aspectos que concernem a 
identificação e a ligação emocional ao objecto como condicionante para 
uma sustentabilidade afectiva. 
Parece-nos assim, fazer todo o sentido o desenvolvimento do nosso 
projecto de cadeira infantil, mais adequada à criança, em termos físicos e 
psicológicos, menos dispendiosa e mais disponível aos consumidores.  
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CARATERÍSTICAS INDIVIDUAIS DOS UTILIZADORES DE 
AMBIENTES DE COWORK PARA O DESENVOLVIMENTO 
DE POSTOS DE TRABALHO 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Resumo  
Num mundo cada vez mais informado e conhecedor em que as novas 
tecnologias assumem papel importante, o desenho de novos produtos 
procura fazer face aos novos enquadramentos, às exigências e 
expetativas dos utilizadores. No sentido de criar melhores condições de 
vida às populações, a procura de soluções que privilegiem e potenciem as 
caraterísticas humanas são uma forma para responder aos desafios da 
contemporaneidade. 

A dimensão humana dos projetos em design e os produtos daí 
resultantes, incide na obtenção de respostas consentâneas com os 
utilizadores através de soluções flexíveis capazes de se adaptarem às 
suas particularidades. A humanização do produto permite potenciar as 
caraterísticas antropológicas evidenciadas no confronto do homem com 
os objetos, na tentativa de melhorar as relações homem-objeto, 
homem-meio, homem-homem, facilitando a apropriação e a integração 
no meio pelo indivíduo. 

O cruzamento das caraterísticas humanizadas com as caraterísticas 
flexíveis da estratégia da customização, enquanto fatores estruturantes 
do produto, permitem a obtenção de soluções adaptáveis que 
conseguem adequar-se às caraterísticas e particularidades de cada 
utilizador, mantendo as premissas dos produtos produzidos em série, 
mas com a capacidade de corresponder às especificidades individuais. 

Ambientes públicos ou semipúblicos, como os espaços de trabalho em 
coworking, em que a diversidade e heterogeneidade são caraterísticas 
dos seus residentes, o desenho de produtos humanizados e 
customizados equaciona as premissas da multiplicidade de 
personalidades, necessidades, comportamentos, gostos, valores, etc., no 
sentido de conseguir dotar as novas soluções de caraterísticas para 
corresponder e se adaptarem às diferentes solicitações e apropriações 
dos diferentes utilizadores residentes. 

O posto de trabalho em cowork verifica-se como palco privilegiado para 
a investigação, experimentação e materialização dos princípios 
enunciados, com relevante envolvimento e coparticipação dos 
utilizadores, num processo de correlação entre o processo de 
investigação académico e projeto de design de novos produtos. 
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Humanização e design 
Os desenvolvimentos tecnológicos têm sido responsáveis por grande 
parte das metamorfoses sociais, económico-financeiras, culturais, 
tecnológicas, entre outras, que se têm feito sentir nestas últimas 
décadas. 

A verificação de uma menor valorização do elemento humano no dia-a-
dia das populações alimentou uma crise que se estende a todas as 
esferas da vida social e íntima (Lipovetsky & Serroy, 2010) e em que “a 
desconsideração dos valores humanos e da ética também são exemplos 
de realidades «desumanizadoras»” (Costa, 2003) 

Neste quadro verifica-se a necessidade de recuperar para o quotidiano 
humano caraterísticas, comportamentos e soluções que se coadunem 
com a própria essência humana de valorização e potenciação do 
elemento humano para fazer face aos problemas das sociedades 
contemporâneas. O design enquanto atividade responsável por 
apresentar novas soluções através de produtos, sistemas e serviços, 
pode e deve assumir um papel importante na resolução desses mesmos 
problemas contribuindo com soluções que melhorem as condições de 
vida das populações nos planos pessoal, social, cultural, económico, 
ecológico, que permitam a criação de um futuro mais otimista e 
consentâneo com as necessidades humanas (Cumulus, 2008). 

A responsabilidade social e moral do designer e da atividade do design, 
defendida por Papanek (1997), verifica-se pertinente na abordagem a 
temáticas emergentes das sociedades contemporâneas, como 
defendido por Manzini (Moraes, 2007) e Papanek (1995), para o 
contributo para um mundo mais sustentável e preservador do seu 
ambiente, ou na obtenção de produtos mais humanizados e destinados 
ao utilizador, como defendido por David Kelley da Ideo1 em que os 
produtos focados no indivíduo, incidindo nos “valores e necessidades 
pessoais” (Hustwit, 2009), determinam o seu foco de intervenção. 

A definição de design estabelecida pelo ICSID contempla uma visão 
humana do design na medida em que este é assumido como “factor 
central na inovação humanizada das tecnologias e o factor crucial de 
mudanças culturais e económicas.” (International Council of Societies of 
Industrial Design). 

A humanização do design (Yang & Bo, 2011), tem na sua génese, no seu 
discurso e no seu foco principal as preocupações para com o utilizador, 
reforçando a pertinência da condição humana, através dos fatores 
intrínsecos ao próprio ser humano como as suas caraterísticas pessoais, 
de fisiologia, racionalidade, emotividade, motivação, comportamento, 
necessidades, ética e valores (Goleman, 2003; Maslow, 1987; Norman, 
2005) e fatores externos ao próprio e que decorrem das relações que 
este estabelece para com o meio que habita, os objetos com que se 
relaciona e os restantes seres humanos com que se relaciona (Batista, 
2000; Jorge, 2003; Roboredo, 2005), para a criação e desenvolvimento 
de qualidades multifacetadas de produtos, sistemas e serviços. 

 
Customização 
Como forma a melhor responder à diversidade resultante da 
heterogeneidade humana, a customização (Anderson, 1997; Hvam, 
Mortensen, & Riis, 2010), enquanto estratégia de flexibilização em 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 IDEO é uma empresa de design que “desenvolve uma abordagem centrada no Homem para ajudar organizações no sector publico e privado a inovar e a crescer” (IDEO, 
[s.d.]) 
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Figuras 1 e 2: Diferentes formas de apropriação 
do espaço nos vários espaços de coworking 
estudados, desde situações meticulosamente 
dispostas no plano de trabalho, até situações 
em que a ordem de colocação dos elementos é 
aleatória, verificando-se também a presença de 
alguns elementos que não são essenciais ao 
desempenho das funções de cada posto de 
trabalho. 

 
 

campos como a conceção, produção e serviços, permite adequar o 
desenho de novos produtos às diferentes necessidades, gostos e 
desejos dos consumidores (Pine & Davies, 1993). Nesse sentido a 
flexibilidade resultante da estratégia customizada, sustentada pelas 
capacidades das novas tecnologias, permite pensar o projeto em design 
do produto de forma aberta, em que as soluções encontradas podem 
atender à diversidade das especificidades individuais. 

Pensar o desenho de produtos de forma sistemática através de soluções 
modulares; de mutação de forma ou soluções inacabadas, são assim 
forma de conseguir pensar o produto adequado ao contexto de cada 
utilizador. 
 

Domínio da investigação 
A articulação dos princípios da humanização do design e das estratégias 
de customização, pretende atestar se o desenho de novos produtos que 
privilegie a condição humana e sobretudo as especificidades individuais, 
contribui para uma maior empatia na relação objeto – homem, tornando-
a mais humanizada.  

O Cowork (Pacheco, 2010), enquanto conceito de partilha de espaço e de 
cooperação entre pares no mesmo espaço de trabalho, é lugar de 
convivência de múltiplas personalidades, sensibilidades, caraterísticas, 
funções, entre outros, permitindo que perante as mesmas condições, as 
pessoas reajam, tenham necessidades e comportamentos diferenciados, 
apropriando-se dos recursos que lhe são disponibilizados de forma 
distinta, verificando-se por isso como cenário privilegiado do estudo. 

O recurso a uma metodologia de trabalho baseada na “observação não 
participante” (Carmo & Ferreira, 2008) por parte da investigação resulta 
da necessidade da obter dados mais consentâneos com o normal 
desenrolar dos trabalhos dos residentes em cowork sem que haja 
qualquer ingerência nos dados recolhidos (Figuras 1 e 2). 

Observa-se na amostra de empresas de coworking envolvidas no 
estudo, apesar de se verificarem particularidades inerentes a cada uma, 
comungam dos princípios orientadores do “Manifesto do Cowork” 
("Coworking Manifesto (global - for the world),"), de partilha e 
cooperação entre os seus membros residentes. Esses princípios 
extravasam a mera convivência profissional, estendendo as relações 
interpessoais para além do espaço e tempo de trabalho com a realização 
de outras atividades que reforçam os laços criados na convivência 
gerada no espaço de trabalho. Nesse sentido percebe-se a pertinência 
que a valorização da condição humana pode ter na organização e na 
dinâmica dos ambientes de cowork e consequentemente na importância 
que pode igualmente assumir na forma de pensar e desenhar os 
produtos que constituem estes espaços de trabalho. 

A investigação, do domínio do design do produto, assumindo-se de 
caráter teórico-prático, incide numa metodologia experimental de 
confronto entre os princípios de humanização e customização 
investigados e a sua aplicabilidade no plano prático. Para tal o 
desenvolvimento de uma solução de projeto de produto que se coadune 
com novos conceitos no domínio do mobiliário de escritório, visa testar 
esses mesmos princípios, ao mesmo tempo que se pretende assumir 
como solução com viabilidade no enquadramento na produção industrial. 

O levantamento e exploração das caraterísticas de produção e de 
flexibilização da indústria nacional especializada, conjugado com 
caraterísticas do design modular (Hölttä-Otto, 2005; Martins, 2002), 
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sustentam a solução de uma mesa para posto de trabalho em Cowork, 
para fazer face à diversidade e heterogeneidade próprios destes 
espaços e dos seus residentes. 

O conceito desenvolvido, de referencial combinatório entre modular e 
metamorfose, implica uma nova forma de usufruto do espaço em 
cowork, pelo desenho dos produtos que constituem os postos de 
trabalho e que consequentemente subdividem o espaço em diversas 
áreas de caráter fixo, semifixo e nómada (figura 3). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 – Espaço de Cowork subdividido em diferentes áreas que correspondem a diferentes formas de 
organização e diferentes modos de uso do espaço, indiciando igualmente modos diferenciados de relacionamento 
entre os coworkers. 

 

A mesa de trabalho assume-se como elemento fulcral na definição das 
caraterísticas do posto de trabalho e consequentemente na organização 
e dinâmica do espaço, procurando responder às caraterísticas, 
necessidades, comportamentos e gostos e individuais dos diversos 
utilizadores. 

A solução incide em três vertentes que estabelecem o caráter 
humanizado da mesa de trabalho: as relações objeto-utilizador; 
utilizador-espaço; relação entre utilizadores. 

A adequação do plano de trabalho às demandas operativas (inerentes à 
funcionalidade e desempenho pretendidos), simbólicas (de significação) e 
estéticas (gostos do utilizador), quando complementadas com requisitos 
de adaptação ergonómica, enfatizam a relação homem-objeto, 
facilitando a sua apropriação e gerando uma maior empatia entre o 
utilizador e o seu posto de trabalho (Figura 4). 

As caraterísticas nómadas e de complementaridade da mesa de trabalho 
individual, facilitando a mobilidade, permitem uma melhor integração do 
coworker no espaço, saindo beneficiada a relação utilizador-espaço. A 
solução, uma estrutura em suspenso e não ser autossuficiente, implica a 
conjugação de esforços, facilitando e estreitando a proximidade entre os 
diversos utilizadores (Figura 5). 

O projeto, para além da preocupação em obter um produto passível de 
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ser produzido industrialmente, pretende igualmente poder testar a 
adequação da solução aos princípios verificados nos espaços de cowork 
e à caraterísticas, necessidades, comportamentos e formas de 
apropriação observadas no domínio do estudo realizado. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 4 e 5 – Solução de diferentes desenhos de recortes existentes no tampo, como forma a dar resposta a 
diferentes solicitações das particularidades de cada utilizador; Complementaridade entre postos de trabalho 
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MEANINGFUL ACCIDENTAL DISCOVERIES 
The Design of Serendipity on the Web  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
This paper addresses the phenomenon of serendipity (the accidental 
discovery of meaningful information and the creative capacity of 
making insightful connections with it) on online interactions, and its 
potential for information discovery, through an analysis of the systems 
and services that explicitly attempt to induce or provoke serendipity on 
the web. 

According to Eli Pariser’s observations in his book The Filter Bubble: 
How the New Personalized Web Is Changing What We Read and How 
We Think, with the increased personalization of online services and 
systems, such as search engines, social networks and content 
recommendation systems, users no longer have access to the full web 
but rather to a catered stream of content that these systems perceive 
to be relevant, not necessarily to the users, but rather to an 
automatically constructed personas of them, resulting in a positive 
feedback that contributes to an ever-narrowing scope of tastes and 
interests. 

As a response to the resulting predictability and homogeneity of 
catered content, new strategies have been developed in order to 
increase the possibility of discovery of information that is both 
uncommon and relevant to the user. In essence, increasing a system’s 
potential for serendipity. 
Through an analysis of these strategies, as well as the phenomenon of 
serendipity and the systems explicitly designed towards inducing it 
online, we are able to better understand the current state of the art in 
regards to designing (for) online serendipity, the individual approaches 
towards it and their possible outcomes. 

 
 
 
 
 
 
Keywords 
Design, Serendipity, Web, Information-Seeking, Interaction, User 
Experience 
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 1. Introduction 
With what is nowadays our permanently connected life with virtual 
unlimited access to what is virtually unlimited amount of content, 
through “smart”, context-aware devices, it is imperative to create 
tools, methods and systems that assist us, the users, in finding and 
retrieving information relevant and meaningful information. Such tools, 
such as search and recommendation engines or social networks, helps 
us make discoveries based upon our personal connections and 
uncover, through this virtual unlimitedness of information, what is most 
pertinent to ourselves and our personal needs. 

One method commonly used by these systems is user profiling, or 
personalization of content (Montgomery and Smith 2009): through the 
analysis of user’s patterns, as well as other criteria (such as browser, 
operating system, geographic location, language, among many others), 
they are capable of creating an image—a constructed persona—of what 
the user is possibly interested in and, as such, make related information 
more visible or easier to access. 

While this method is visibly useful to the end-user, it may result, in time, 
in limiting the diversity of content that is available to the user, 
particularly that which differs from the constructed persona created by 
that same system. The end result is a narrowing of our capacity to 
encounter completely new, original and unexpected content. In their 
attempts to cater to our interests, these systems end up preventing us 
from broadening our horizons and being genuinely surprised, while 
dividing us into silos of content and interests, such as the 
“Cyberbalkanization” phenomenon which Van Alstyne and Brynjolfsson 
(1996) described in the paper Electronic Communities: Global Village or 
Cyberbalkans? referencing specific interest groups that tend to use the 
Internet as a means to exclude views that are contradictory to their 
personal beliefs, creating in that way sub-groups and communities 
where different points of view are discouraged. The authors alert to the 
dangers of a “voluntary balkanization” that can lead to a “loss of shared 
experiences and values” which can reveal to “be harmful to the 
structure of democratic societies as well as decentralized 
organizations”. 

Eli Pariser defines this increase catering of our online content as a “filter 
bubble” (2011), in which, just as our identity shapes the media presented 
to us, so does that media shape our identity. Consequently, services 
that rely heavily on personalization end up reinforcing the perceived 
image they have of us and; through continued use, gradually shape our 
own individual identities. With the continual consumption of the same—
and increasingly narrowing—field of interests, users enter a personality 
loop in which we maybe only browse the web in search of what we 
already know about, and the results would reaffirm that limited scope 
of interests. Possible new, uncommon, unexpected content is filtered 
away. 

This phenomenon is invisible to the user and regularly occurring 
without their knowledge or consent. As such, we are being boxed into a 
summary of search queries and click history of what we tend to agree, 
while unaware of what we are missing, limiting the possibility of 
expanding our views. In other words, there is an ever-decreasing 
possibility for serendipity on the web. 
 

1.1 - Serendipity 
By serendipity we consider an experience that includes both: 1) the 
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accidental discovery of meaningful information, and 2) the creative 
capacity to make insightful connections with that information. 

This definition is built upon the first usage of the word in the English 
language, dating to 1754, on a letter by Horace Walpole to his cousin. In 
this letter, Walpole describes serendipity as an “accidental sagacity”: a 
fortuitous event that combines luck with observation and reasoning. 
These two key traits of serendipity are the defining notions that have 
influenced following research on the phenomenon, be it in its 
relationship with creativity and problem solving (Bawden 1986; Erdelez 
1999), applications in medical (Meyers, 2007) and scientific research 
(Roberts, 1989), or even in corporate environments (Pinha e Cunha, 
2005). 

There are some interesting applications and perspectives on 
serendipity as a process. Daniel Liestman (1992), for example, defines 
an “intuitive sagacity” as “a random juxtaposition of ideas in which 
loose pieces of information frequently undergo a period of incubation in 
the mind and are brought together by the demands of some external 
event, such as a reference query, which serves as a catalyst.” This 
underscores the pattern-building aspect of sagacity. 

This denotes a process of incubation of ideas, something shared by 
Roberts (1989), who describes serendipity more as continuous 
development of mental processes that eventually lead to what we call 
serendipity: “[serendipity] arises not from random accidents but from 
circumstances brought about by unconscious motives which lead 
ultimately to the serendipitous event”. 

The power of serendipity for investigation and research is observed by 
Gary Fine and James Deegan (1996). In their words, serendipity is “the 
unique and contingent mix of insight coupled with chance. It is the 
conclusions that are defined as surprising, yet obvious, that contribute 
to the presentation of ‘interesting’ research”. 

Across the available literature, regardless of different emphases on the 
serendipitous process (be it in the accidental nature, the sagacity 
necessary to experience it, or the underlining value of the experience 
itself), the core nature of serendipity lies in its original coinage by 
Walpole, one that represents a process that has accompanied the 
entirety of human innovation. 
 

2 - State of the Art 
2.1 - Observation of online serendipity 
Researchers have attempted to observe serendipitous discoveries in 
various forms, in order to understand the innate characteristics of the 
process and the possibility to encourage it. Elaine Toms (2000), for 
example, observed how users approached a digital newspaper, with 
hopes of finding serendipitous patterns or methods to trigger 
serendipity. Toms observed that “when the interaction was not guided 
by an objective, user decisions seemed less definitive and less 
predictable”. This lack of predictability directly ties in with the question 
of accidental discoveries that are key to the research of serendipity. 

A study conducted by André et al. (2009) attempted to gather some 
new insight on the frequency of serendipitous encounters, by asking 
individuals to review their search history and report any specific 
discovery. Of the participants, 25% reported encountering something 
unexpected, however none of them gathered any particular new 
insight. While this occurrence of unexpected results is a positive 
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indicator, we believe that for an increase of relevance, the 
serendipitous discoveries should be attempted during the actual 
interaction. 
 

2.2 - Inducing online serendipity 
Serendipity has also been the subject of projects that explore it or try 
to, in some form or fashion, provoke it, with various degrees of success. 

One of those cases is that of Max, a software engine developed by 
Campos and Figueiredo (2001) which uses information retrieval 
techniques and heuristic search in order to discover information that is 
“useful, and not sought for”. To do this, Max is informed of websites 
that are of the users’ interest and then submits queries to a search 
engine as well as randomly chosen words, e-mailing the results to the 
user. In a two-month evaluation, 100 messages were sent, of which 7 
were considered of interest. A 7% success rate, while seemingly low, is 
an encouraging number when considering the fleeting nature of 
serendipitous experiences, and it’s a possible evidence that online 
serendipity is both observable and possible inducible, in some fashion. It 
will now be necessary to access the qualitative value of the results. 

Employing a completely different strategy, The Bohemian Bookshelf, 
developed by Thud, Hinrichs and Carpendale (2011) attempts at 
inducing serendipity in book retrieval, in digital library catalogues. Its 
main concerns are: to provide multiple access points to the collection 
through the use of different visualizations; entice curiosity through 
distinct representations of the collection; highlight alternate 
adjacencies between books; to provide multiple pathways for exploring 
the data; to support the immediate preview of books and to enable a 
playful approach to information exploration. Through the use of 
different, interlinked types of visualization, it hopes to incite a playful, 
exploratory state of browsing, reminiscent of wandering through a 
library or bookstore, while providing solutions that are unique to a 
digital platform. To this date, however, no validation of the 
serendipitous potential of The Bohemian Bookshelf has been made 
public. It is, however, a promising example of interaction design applied 
towards serendipity. 

An interesting example at attempting to provoque serendipity, was 
MIT’s Serendipity project, which attempted to encourage professional 
“synergies” that otherwise would remain unnoticed within professional 
environments. Users of the service would register in a match-making 
service, declaring their interests, skills and needs, while turning an 
“available” mode in a Bluetooth enabled mobile phone. This would allow 
for ad hoc, ‘serendipitous’ connections between individuals with shared 
interests or complementary needs. However, due to the necessary 
action of turning the device into an available mode beforehand, one 
could question if these connections are, indeed, serendipitous. 

Mark Sheppard’s Serendipitor, through the use of GPS-enabled 
devices, aims at a different approach to serendipity, considering that in 
an optimized world, we will only be able to achieve serendipity while 
engaged in “non-optimal” activities where randomness and 
unexpectedness are introduced. As such, this system presents a route 
to the user with novel instructions such as “Head east toward Korte 
Hoogstraat and then follow a cloud. If there are no clouds, make some. 
Take a photo of them.” 
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3 - Current and Future Research 
Through this literature review we have observed different 
manifestations of serendipity in the context of information discovery, 
and identified the state of the art of digital systems that attempt at 
provoking or inducing it, with distinct techniques and in different 
contexts, having gathered a working definition of the concept and its 
inherent mechanisms, and in regards to the subject of content 
personalization. 

Following research will consist of the development of working 
prototypes of serendipitous systems, as well as their validation and 
observation, in order to experiment with the different approaches 
previously identified, as a means to further extend our knowledge of 
designing digital systems toward serendipity. 

The main expected outcome will be a methodological framework 
towards the encouragement of online serendipitous discoveries, which 
can be applied by designers creating new online systems or redesigning 
existing ones. 

While serendipity has been subject of study in recent years, in various 
forms, there has yet to be an exploration of the relationship between 
the design of interactive systems for the capture and induction of 
serendipity, particularly as a strategy for overcoming the growing 
undesired effects of the increase catering of content. 

In order to address this absence, we have observed the various 
attempts at inducing serendipity, creating an aggregation of different 
approaches which will be systemized into a taxonomy for designing 
towards serendipity. 
Furthermore, we will validate these attempts with our own working 
prototypes, informed by our previous study (Melo 2012), developing a 
methodological framework for the creation of interactive systems with 
a serendipitous potential. This will, ultimately and hopefully, contribute 
to the improvement of existing information retrieval systems and, as a 
consequence, help to broaden the scope of our interests and increase 
the potential of the web as a tool for discovery and creativity. 
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BACTERIANA  
Biossíntese, transfiguração e aplicação direta no design 
de moda 
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Resumo 
“Muitas pessoas estão convictas que existe uma crise ecológica e que a 
maior tendência é viver com atenção nos produtos feitos de materiais 
amigos do ambiente”1 (Benammar et al., 2008). "Eu sou apenas uma 
criança, mas eu sei“2 frase de Severn Susuki proferida na Conferência 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, em 1992, 
revela a lucidez de uma criança, perante a urgência de proteger o 
ambiente e assegurar o futuro. 

E ́ neste contexto que o Designer deve ser crítico e assumir uma postura 
sustentável nas diferentes fases de desenvolvimento de um produto, 
procurando soluções ecológicas e simultaneamente sustentáveis 
(Vezzoli, 2003). 

Conscientes das questões ambientais ligadas aos produtos de design de 
moda, o objectivo deste estudo assenta numa estratégia inovadora de 
desenvolvimento de um novo processo de criação têxtil, baseado na 
biossi ́ntese de celulose bacteriana (BC) e sua transfiguração em 
CouroBio, alternativo à pele animal, recorrendo à biotecnologia e 
salvaguardando os princípios do eco-design numa aplicação directa ao 
design de moda.  

Utilizando os conhecimentos sobre a biotecnologia e  interligando com os 
conhecimentos sobre os processos têxteis através de uma equipa 
multidisciplinar demonstramos que é possível alcançar um novo material 
têxtil com base na celulose bacteriana, com características 
imprescindíveis para a sua aplicação no design de moda, como a 
hidrofobicidade e o tingimento. Que acrescentam valor ao material não 
só estético como funcional.  

Em suma, conseguimos produzir um material cujo ciclo de vida é 
sustentável e ecológico. Logo, a sua aplicação num produto de design 
implica um consciencialização para as questões ambientais.  
 
 

Palavras-Chave  
Celulose Bacteriana, Design moda, Sustentabilidade, Eco-design, 
Biotecnologia.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Tradução Livre: “Many people are convict that exists an ecological crisis and the bigger tendency is living with the attention in the products that are made of materials 
environmental friendly” (Benammar et al., 2008). 
2 Tradução Livre:  “I am only a child, yet I know“ (Severn Susuki , 1992) 
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Figura 1: Vestido Dynel, de Pierre Cardin (Lee 
2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Vestido Giffo, de Paco Rabbane (Lee 
2005). 

1. Introdução  
Atentos à sociedade actual, os designers têm cada vez mais a 
responsabilidade de atender às demandas do consumidor, assim estes 
têm de observar as necessidades e desejos de forma a conseguirem 
responder de acordo com as expectativas do consumidor.  

Estando a sociedade em constante evolução e sempre desejosa por 
soluções que respondam às exigências individuais e sociais, revela-se 
necessário a multidisciplinariedade, neste caso entre o design, a 
biotecnologia, o design têxtil e a tecnologia.  

“A moda é experimentação. No seu desejo de interpretar o constante 
Zeitgeist de cada nova era, a moda rapidamente abraça novos materiais  
e técnicas. As novas tecnologias conduzem à criatividade e permitem 
que os designers inovem de maneiras nunca antes imaginadas”3 (Lee 
2005) 

O designer pode abranger um campo de estudo de larga escala, tendo 
apoio multidisciplinar, de forma a conseguir alcançar os objectivos a que 
este se propõe para o desenvolvimento de um novo produto.  

É no seguimento deste pensamento que vários designers se aliaram às 
novas tecnologias ao longo dos tempos, de forma a atingirem os seus 
objectivos.  

“Historicamente, os designers de moda não só adoptaram novas 
tecnologias na fabricação e design do vestuário, como também usaram 
as imagens da ciência e tecnologia para expressar modernidade e 
progresso”4 (Lee, 2005). 

Elsa Schiparelli apresentou em 1936, nas suas colecções, estapagem de 
termómetros com o objectivo de “registar” a paixão do consumidores e 
enalteceu tecnologias como a rádio e o telegrafo. (Lee 2005) 

Bradoock (2005), afirma que o futuro dos têxteis reside no 
desenvolvimento de novas fibras e tecidos. Antigamente a interligação 
entre áreas como a ciência, a tecnologia e o têxtil,  eram independentes, 
na actualidade, a sua sinergia permite avanços surpreendentes na 
indústria Têxtil e da Moda.  
Esta procura incessante dos designers de moda em apresentar novas 
sugestões e estilos, provoca um avanço tecnológico que conduz a uma 
nova expressão, pois o principal interesse da moda na tecnologia é 
puramente para o desenvolvimento do processo criativo e para alcançar 
novos produtos (Lynch and Strauss 2007).   

Na década de sessenta apresentam-se designers como Pierre Cardin, 
André Courréges, Rudi Gernreich e Paco Rabanne, com uma visão 
modernista e através de novos tecidos e materiais alternativos, criam 
novas silhuetas, formas e estilos (lee,2005).  

Pierre Cardin, em 1960 apresentou uma colecção intitulada “de Cardines”, 
composta por vestidos pré-modulados com padrões tridimensionais, 
utilizando um tecido sintético patenteado por este, o Dynel (fig.1).  

Paco Rabbane, em 1968 apresentou a sua colecção, onde desfilaram 
materiais como o metal, papel e plástico, após lançou um vestido sem 
costuras ou bainhas, intitulado por Giffo (fig.2), resultado da pulverização 
de uma “nuvem de plástico para dentro de um molde”(Lee, 2005). Este 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Tradução Livre: “Fashion is about experimentation. In its desire to interpret the changing Zeitgeist for each new era, fashion readily embraces novel materials and 
techniques. New technologies drive creativity and permit designers to innovate in previously unimagined ways.” (Lee 2005) 
4 Tradução Livre: “Historically, fashion designers have not only embraced new technologies in the fabrication and fashioning of clothes, but also used the imagery of science 
and technology to express modernity and progress.” (Lee 2005) 
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Figura 3: Fabrican de Manuel Torres (Seymour 
2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vestido resultou da parceria com Louis Giffard, produtor de produtos 
sintéticos.  Estas abordagens foram as primeiras a desafiar os métodos 
tradicionais  na produção de vestuário (Lee, 2005).  

A vontade da descoberta e a procura de novas tecnologias facultam 
novas fibras, materiais e soluções aos designers de moda que se 
associam a cientistas e designers têxteis colaborando de forma 
multidisciplinar para alcançar soluções através de um design dinâmico e 
interactivo (Matilla 2006) 

Os mais recentes desenvolvimentos na utilização de novos tratamentos 
químicos e tecnologias sofisticadas surgiram durante a última década do 
século XX, provenientes do Japão, na geração de designers como Issey 
Miyake, Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo e Junya Watanabe (Azuma e 
Fernie 2003).  Trabalhando a par com equipas multidisciplinares, estes 
designers possuem uma estética onde o corte, a manipulação têxtil e o 
material são os principais elementos (Braddock and O’Mahony 2005). 
Combinam entre têxteis tradicionais e inovadores e novas possibilidades 
tecnológicas usufruindo das inúmeras possibilidades que podem daqui 
surgir. 

Em simultâneo surge no ocidente a primeira tendência Eco, com o 
objectivo de mudar o ciclo natural da moda criando peças duráveis e 
eternas. Contudo esta não foi bem aceite, tendo em conta o sistema da 
moda, onde permanece a constante mudança e renovação. No entanto, 
esta consciência ecológica sobreviveu, e neste momento estimula novas 
alternativas e tecnologias capazes de associar a sustentabilidade e a 
inovação a favor da descoberta de novas formas de fazer moda 
(Benammar 2008). 

Neste contexto surgem projectos que ambicionam a criação de novos 
materiais, dando sugestões para a indústria têxtil e principalmente para a 
moda, correspondendo a esta  investigação ao nível de inovação e 
sustentabilidade.  

Manuel Torres, desenvolveu em 2000 um destes projectos, onde criou 
um “tecido” em lata, o Fabrican (fig.3). Este tem por base a tecnologia 
que permite a suspensão de polímeros e fibras misturadas com ligante, 
permitindo o uso de diferentes tipos de fibras naturais e sintéticas e a 
incorporação de brilho, aroma, cores, entre outros.  Como se encontra 
em forma de spray oferece liberdade ao utilizador, que pode criar 
diferentes camadas, sobreposições, definir formas e silhuetas 
inovadoras, sem qualquer imposição e num curto espaço de tempo. Este 
produto é ambientalmente responsável, tendo em conta que o material é 
biodegradável e as latas são recicláveis (Lee 2005).  

“A maioria dos designers de moda acredita que o futuro da sua disciplina 
reside nos têxteis e muitos estão a trabalhar em conjunto com o design e 
produção de novos materiais”5 (Braddock and O’Mahony, 2005) 

É através da observação da sociedade e do consumidor  actual que surge 
a necessidade de criar um produto de design de moda inovador, 
sustentável, ecológico, ambientalmente responsável, que através de 
uma equipa multidisciplinar, apoiada na tecnologia, consiga responder às 
expectativas encontradas.  

A investigação segue de acordo com as perspectivas do consumidor 
actual, que procura produtos ecológicos e sustentáveis, para tal 
traçámos as estratégias para o desenvolvimento do produto onde surgiu 
a questão do material a empregar e quais as características do produto 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Tradução Livre: “Most of fashion designers believe that the future of their discipline lies in the textiles themselves and many are working closely with the design and 
manufacture of new materials.” (Braddock and O’Mahony, 2005) 
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Figura 4: Fotografia da película de celulose 
bacteriana ao ser retirada do banho 
fermentador com corante. 

 

Figura 5: Fotografia do banho de tingimento e 
dos banhos com mordente e as respectivas 
películas de celulose tingidas. 

 

Figura 6: Fotografia dos banhos de tingimento e 
das respectivas películas de celulose tingidas 
tendo em conta os dois sub métodos.  

(estéticas, funcionais, práticas e simbólicas) que teríamos de abordar 
para conseguirmos o produto desejado.  

Em relação ao material, apostámos no desenvolvimento de um novo 
material têxtil que colmate as lacunas identificadas nos materiais 
existentes. Ao nível das características do produto pretendemos 
desenvolver criativamente um produto que responda às expectativas 
dos consumidores. 
Segundo Vezzoli (2003) a definição de design sustentável, em poucas 
palavras diz que o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento 
que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras para satisfazer as suas próprias 
necessidades. 

Para o desenvolvimento desta investigação, focamos duas das principais 
fases do ciclo de vida do produto, a fase inicial no que diz respeito à 
matéria prima, e o seu processamento, na produção, e nos acabamentos 
que queremos utilizar; e na fase final, no fim de vida do produto, que 
pretendemos que este seja biodegradável. Contudo a sustentabilidade 
apresenta-se ligada desde o início do ciclo de vida do produto, e directa 
ou indirectamente esta tem influência sobre o design no que se refere às 
decisões tomadas ao longo do desenvolvimento do produto.  
 

2. Desenvolvimento  

O processo investigativo desenvolvido teve por base duas linhas de 
intervenção, a  biossíntese e tingimento; e a transfiguração. Estudada a 
literatura referente à celulose bacteriana, foi possível observar as 
fragilidades e as possibilidades de transformação ou actuação, de forma 
a transfigurarmos a BC como um material têxtil com aplicabilidade no 
design de moda.  
Na questão da biossíntese foram testadas várias razões de banho para a 
fermentação da celulose bacteriana, onde chegámos a uma razão de 
banho final, que se traduz num fermentador que responde às nossas 
necessidades, ou seja uma fermentação coerente, rápida, e que produz 
uma película homogénea.  
Em relação ao tingimento seguimos três linhas distintas, o tingimento no 
fermentador (fig.4), o tingimento comum (fig.5) e o tingimento no 
acabamento hidrófobo (fig.6), todos com o mesmo intuito, tingir a película 
de celulose. O objectivo deste estudo permitiu verificar qual a solução 
mais viável para o tingimento das películas, tendo em conta a 
sustentabilidade, a solidez à lavagem, a estabilidade da cor entre outros 
factores.  
Em todos o métodos de tingimento obtivemos resultados positivos, 
nesta fase ainda se encontravam a decorrer os ensaios de solidez à 
lavagem e à luz, actividade antibacteriana e ângulo de contacto. 
Relativamente à transfiguração, foram exploradas duas áreas diferentes, 
a do comportamento do material no que diz respeito a dar corpo ao 
material, visto a película ficar extremamente fina quando seca; e a do 
acabamento hidrófobo, esta é uma das principais questões do trabalho 
de investigação pois a celulose bacteriana é totalmente hidrófila, ou seja 
absorve a água, transformando a película num material inadequado para 
ser utilizado no design de moda. Na literatura não se encontra descrito 
forma de tornar a celulose bacteriana hidrofóbica.  
Com o conhecimento adquirido sobre o design têxtil, optámos por utilizar 
as técnicas destinadas a acabamentos hidrófobos no algodão e aplicar na 
celulose bacteriana.  

108



 
 
 
 
 

Figura 7: Média do Ângulo de Contacto da BC e 
de BC hidrofóbica, tendo em conta as diferentes 
condições. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 8: Imagens XRD da Celulose Bacteriana 
(a) e da Celulose Bacteriana hidrófoba (b). 

 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 9: Imagens SEM da Celulose Bacteriana 
(a) e da Celulose Bacteriana hidrófoba (b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a ajuda da empresa DyStar, que gentilmente cedeu os produtos 
hidrofóbicos, realizámos as experiências necessárias para obtermos um 
material hidrofóbico.  

Foram realizados vários ensaios com diferentes concentrações de 
reagente hidrofóbico e reagente amaciante, que nos permitiu observar 
os diferentes níveis de hidrofobicidade alcançados na película de celulose. 
Após os ensaios de impregnação do reagente hidrofóbico e do reagente 
amaciante, foram efectuados vários testes para verificar as 
modificações alcançadas na película de celulose, como o teste do ângulo 
de contacto que teve como objectivo analisar a molhabilidade das 
amostras de celulose bacteriana e da celulose bacteriana hidrofóbica 
(fig.7), também foi realizado o ensaio que nos permitiu analisar os 
padrões de difracção de raios-X(DRX) (fig.8), a fim de verificar a 
cristalinidade e microestrutura das amostras,  e por último, foram 
realizadas as imagens microscópicas da celulose bacteriana e da celulose 
bacteriana hidrofóbica, por meio de SEM - Scanning Electron Microscopy, 
para estudar a sua morfologia, a superfície e a secção transversal das 
amostras (fig.9).   

  
3. Resultados e Conclusões  

Observar a Celulose Bacteriana como um material de aplicação têxtil no 
design é uma óptica recente com perspectivas interessantes no que diz 
respeito à utilização de recursos naturais para melhorar as 
características físicas e químicas do material, para assim possibilitar a 
aplicação deste material no desenvolvimento exequível de um produto 
de design sustentável.  

Os métodos de tingimento descritos visam a redução de recursos 
naturais e energéticos de forma a minimizar os efeitos nocivos para o 
meio ambiente que existem actualmente na industria têxtil.  Além disso, a 
utilização de corantes naturais, pode ser uma mais valia pois acrescenta 
valor ao material não só estético como funcional no que diz respeito ás 
propriedades antibacterianas.  

Para além dos aspectos já referidos, o tingimento que se mostrou mais 
favorável minimiza custos e tempo no processo de tingimento. Ao 
mesmo tempo que cresce a Celulose Bacteriana, cresce na cor 
pretendida.  Se pensarmos a longo prazo, o material concebido é 
biodegradável. Ou seja conseguimos produzir um material cujo ciclo de 
vida é sustentável e ecológico. Logo, a sua aplicação num produto de 
design implicaria um consciencialização para as questões ambientais.  

O ensaio do ângulo de contacto prova que desta forma atingimos BC 
hidrofóbica, e que é possível obter BC hidrofóbica com quantidades 
mínimas de acabamento. Com os resultados obtidos podemos afirmar 
que para além da mais valia de tornar a BC num material hidrofóbico 
também obtemos uma estrutura mais homogénea, com uma morfologia 
de superfície de fibra mais uniforme.  

De acordo com estes resultados, é esperado que a BC transformada 
possa encontrar aplicações interessantes no design de moda.  
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Resumo  
A presente escrita deste artigo prende-se com a necessidade de 
partilhar um processo de investigação em design.  
Esta necessidade advém do próprio processo de investigação ter como 
objectivo o contributo para a comunidade científica em campos 
emergentes e de continuidade para uma aprendizagem e descoberta de 
saberes e linguagens oportunas de partilha. 
Assim o nosso processo metodológico já se encontra concluído e foi alvo 
de análise, e os resultados foram recolhidos após a questão colocada: 
Quais os mecanismos de design que despertam as emoções no cartaz de 
divulgação de arte contemporânea? 
As questões de investigação permitem-nos um desenvolvimento para 
todo um processo de entrega a uma curiosidade de observar o 
desenrolar de uma caminhada cuja continuidade se imprime pela vontade 
e desejo de concretizar uma viagem ao conhecimento. 
Deste modo, surge a hipótese: existem mecanismos específicos que 
determinam o Design Emocional no cartaz de divulgação de arte 
contemporânea. Após a qual se elegeram dois estudos de caso, em 
Portugal, cuja missão cultural e artística se interliga com a divulgação 
através de cartazes que estimulam a visita à exposição do respectivo 
artista. Deste modo foram seleccionadas duas instituições: a Fundação 
de Serralves, no Porto, e a Fundação da Culturgest, Lisboa.  
Num total de 40 objectos de estudo, cartazes de divulgação de arte 
contemporânea em Portugal (1989-2009).  
Para analisar o impacto destes nos seus receptores foi desenhado todo 
um percurso metodológico, desde a fotografia de qualidade gráfica a 
cada cartaz, a instrumentos de recolha de dados: designer, impressão, 
data e local, bem como uma ferramenta de recolha de dados para análise 
dos mecanismos de design e de design emocional. Após recolha, foram 
analisados e tratados os dados e apresentadas as conclusões no que diz 
respeito a dar resposta à questão inicialmente apresentada. 
 
 
 
 
Palavras-Chave  
Arte, Cartaz, Emoções, Sentidos, Design Emocional 
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Figura 1: Cartaz A.R.Penck, Fundação 
Culturgest, 1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. A Provocação dos Sentidos no Cartaz de Divulgação da Arte 
Contemporânea em Portugal 1989-2009 
Com o presente artigo vimos partilhar um processo de investigação, cujo 
desenvolvimento se demonstrou pela metodologia aplicada, e deste 
modo dar resposta a uma questão colocada no contexto da investigação 
em design: Quais os mecanismos de design que despertam as emoções 
no cartaz de divulgação de arte contemporânea? 
Foi neste âmbito eleito o nosso objecto de estudo: o cartaz de divulgação 
da arte contemporânea em Portugal, no período de 1989 a 2009. As 
datas cronológicas foram definidas após a selecção das duas instituições 
em foco, cuja missão é a divulgação artística no nosso país. Foram estas: 
a Fundação de Serralves, no Porto, e a Fundação da Culturgest, em 
Lisboa. A Serralves comemorou vinte anos a 27 de Julho de 2009. 
Constituiu-se como Fundação em 1989. Na biblioteca desta encontra-se 
um arquivo de material gráfico e documental, o qual é constituído por um 
espólio de cartazes, bem como convites, folhetos, flyers e todo um vasto 
conjunto de material gráfico de apoio às temáticas divulgadas. No que diz 
respeito à Culturgest comemorou o 16º aniversário no dia 11 de Outubro 
de 2009. E no ano de 2008 passou a Fundação Culturgest, esta constitui-
se de um acervo documental que visa a salvaguarda do Património 
Histórico. Existente ainda um arquivo de material gráfico e documental, 
constituído por cerca de cem cartazes e um número significativo de 
convites, programas, folhetos, jornais de exposição e catálogos. O 
número total de objetos selecionados foi de 40 cartazes, 19 no arquivo da 
Culturgest e 21 no arquivo de Serralves. 
Segundo o autor Abraham Moles, o cartaz é um objeto de fruição, 
sedução e sobretudo de provocação no indivíduo de uma reação 
emocional. A partir desta ideia e ainda com base na “recente voga de 
utilização de cartazes grandes ou pequenos enquanto obras de arte ou 
elementos decorativos no interior de um apartamento – os posters – 
ilustra claramente o novo papel puramente estético do cartaz que não é 
feito nem para a propaganda, nem para a publicidade, mas existe em si e 
representa um objeto de arte ‘multiplicado’.” (MOLES, 1987, 234)  
Ainda e segundo o autor Mikel Dufrenne, cuja abordagem 
contemporânea para o conceito de arte, se demonstrou fundamental 
para a presente investigação e prossecução dos nossos objectivos. Para 
este autor, e “independentemente de todo e qualquer pressuposto 
sociocultural, desconfia-se hoje muito da palavra ‘arte’, e a extensão do 
conceito que a encerra é muito vaga: entre a obra-prima e o esboço, o 
desenho do mestre e o desenho da criança, o canto e o grito, o som e o 
ruído, a dança e a gesticulação, o objeto e o acontecimento, é decerto 
difícil traçar uma fronteira, e perguntamo-nos até se valerá a pena fazê-
lo.” (DUFRENNE, 1982, 7) 
Deste modo, a importância do cartaz enquanto objeto concebido pelo 
designer, e que visa despertar uma reação no receptor através de 
estímulos que provoquem uma atitude de desejo, implica um 
conhecimento visual que desencadeia um mecanismo de percepção no 
observador. A partir deste processo estético que influencia um 
comportamento humano, podemos verificar que a percepção visual só 
tem sentido ligada ao sistema nervoso, e por esta via ao cérebro. 
Neste contexto, a obra de arte domina a leitura da imagem global do 
cartaz, todavia, este objeto de comunicação implica outros elementos 
constituintes, cuja relevância no impacto visual final, podem valorizar ou 
desvalorizar a imagem eleita. A organização de um cartaz do ponto de 
vista da composição visual implica uma multiplicidade de impressões que 
o olho recebe, e se estas não se encontrarem de modo coerente, o 
receptor não consegue organizar essas impressões de modo a 
interpretar a mensagem que lhe é sugerida. 
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Figura 2: Cartaz Mario Merz, Fundação 
Serralves, 1999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Através das palavras de um psicólogo da Gestalt, “a percepção tende 
para o equilíbrio e simetria; ou por outras palavras: equilíbrio e simetria 
são características perceptivas do mundo visual que se realizam sempre 
que as condições externas o permitem; quando não o permitem, o 
desiquilíbrio, e a falta de simetria, são notados como sendo uma 
característica dos objetos ou do campo inteiro, com uma tendência para 
o restabelecimento do equilíbrio – os estímulos que em circunstâncias 
normais afectam o olho são ocasionais sob o ponto de vista das 
organizações visuais a que podem dar origem. O organismo reage o 
melhor possível às condições dominantes, e estas condições, por via de 
regra, não permitem um bom funcionamento (bom sob o ponto de vista 
de harmonia estética). Uma obra de arte, por outro lado, é realizada com 
essa ideia, uma vez terminada constitui uma fonte de estimulações 
especificamente selecionadas para o efeito estético.” (READ, s.d., 30) 
Um cartaz tem a função de ser um provocador de estímulos, o que 
implica uma organização de informação com legibilidade e coerência. No 
entanto, surge uma problemática neste campo da divulgação da arte 
contemporânea, relativa ao desempenho do designer, enquanto criador 
de mensagens, pois surge neste contexto o artista (em foco no cartaz) e 
a promover pela instituição, bem como a obra de arte que predomina na 
leitura visual do objeto gráfico.  
As instituições que divulgam a arte definem, muitas vezes, as 
orientações estéticas, no que diz respeito, aos objetos de comunicação 
que concebem para despertar a atenção nos receptores. Todavia, esses 
objetos para além de cumprirem a função de divulgação, terminam, 
muitas vezes, num arquivo, o que significa que integram um espólio no 
âmbito da própria instituição. A partir deste pressuposto, a instituição 
cumpre uma missão que visa a fruição estética do cartaz, e em seguida a 
sua preservação, enquanto objeto de coleção, valorizando a sua 
salvaguarda e proteção documental. 
Foi a partir da ideia de ‘induzir o público’ que reunimos mais um elemento, 
aos dois referidos anteriormente, ou seja, a instituição, o artista e o 
público. Assim, para que o processo de leitura e interpretação do cartaz 
fique completo, e contribua para a sua importância e estudo, abordamos 
neste âmbito os designers, que projetaram os cartazes, e os principais 
intervenientes neste processo de existência do objeto de comunicação. 
Tendo todos os campos reunidos podemos abordar um conceito 
emergente o design emocional. 
O design emocional visa analisar o impacto que os objetos têm, do ponto 
de vista emocional, no receptor, e contribui, não só para a sua produção, 
bem como para uma concepção de objetos com maior qualidade estética 
e de estímulos qualitativos. (NORMAN, 2004) 
Através da análise do impacto e reação que este tipo de objeto desperta 
no receptor, podemos aproximarmos-nos das recentes investigações 
no campo da neuroestética. “O prazer que sentimos diante do belo está 
ligado à aquisição de conhecimento e a arte é um subproduto da função 
evolutiva do cérebro” (DUFFLES, 2006, 4), segundo as pesquisas de 
Semir Zeki, a arte está relacionada com o sentimento de prazer e de bem 
estar, e neste campo de investigação científica, os avanços demonstram 
que os mecanismos de resposta no cérebro demoraram milhões de anos 
a desenvolver, ou seja a comunicação visual tem um impacto maior do 
que uma descrição pela linguagem, segundo este neurobiólogo “nós 
teremos um conhecimento emocional daquilo que as palavras não 
podem descrever.  
O conhecimento não é apenas o que se adquire ou expressa pela 
linguagem. Há um conhecimento visual.” (CONDE, 2006, 4) Emotion 
makes us smart, definição que Donald Norman atribuiu à importância das 
emoções no estudo do design. Segundo este autor os objetos que 
despertam os nossos sentidos e estimulam o prazer de os usar, ou de 
visitar espaços ou de partilhar serviços, influenciam a nossa percepção 
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sobre o mundo e despertam emoções que gerem a nossa qualidade  
de vida.  
Deste modo, o design emocional visa abordar as emoções e os 
sentimentos de forma criar um entendimento para a aquisição deste 
conhecimento. Assim, para uma prossecução do nosso estudo aplicámos 
uma metodologia de trabalho, cuja função orientadora, nos permitiu 
desenvolver todo um processo de investigação: 
I) o registo fotográfico, com qualidade gráfica, dos 40 cartazes, um 
levantamento realizado por um profissional de fotografia no arquivo 
gráfico de Serralves; 
II) a consulta dos catálogos publicados para as respectivas exposições;  
III) a ausência de fichas de inventário para todos os cartazes, levou-nos à 
criação de  uma grelha de análise, cuja função de sistematização de 
dados nos permitiu reunir informações específicas para cada objeto em 
análise; 
IV) as entrevistas realizadas a profissionais de design, que julgámos 
pertinentes para esta investigação, bem como a um artista, a um curador 
e a um neurologista; 
V) a criação de uma ferramenta de trabalho, um toolkit, para o registo 
dos mecanismos de design e de design emocional; 
VI) a constituição de um primeiro grupo de foco para a realização de um 
pré-teste, de modo a verificar a eficácia do toolkit e cujo objectivo visou 
a recolha de dados; 
VII) a definição de critérios para a selecção e constituição de dois grupos 
de foco, nas duas instituições eleitas, Serralves, Porto e Culturgest, 
Lisboa;  
VIII) a projecção dos 40 objectos em estudo, e a respectiva recolha de 
dados no toolkit; 
IX) análise e síntese dos resultados obtidos e contributo para a área 
científica de design. 
Após a recolha de dados junto dos grupos de foco, procedemos à sua 
análise. Esta abordagem permitiu-nos avançar para uma sistematização 
e uma organização de dados, cujo contributo nos permitiu a confirmação 
do nosso estudo.  
Segundo a autora Cynthia Breazeal para que se instale a saúde num 
indivíduo, é necessário um entendimento, o que significa que a lógica faz 
parte da emoção, ou seja, segundo a investigadora, uma emoção é a 
resposta a um estímulo, o que implica uma lógica de pensamento. No 
seguimento desta ideia podemos sintetizar o seguinte: uma emoção é o 
resultado de um mecanismo de ordens, e de comportamentos, que 
resultaram das primeiras acções às quais o indivíduo aprendeu a reagir. 
Significa deste modo que o ser humano constrói modelos que obedecem 
a uma lógica de pensamento, e são o resultado a estímulos, aos quais 
respondem de um determinado modo. Na base deste entendimento está 
a comunicação humana, ou seja o emissor e o receptor, e o significado da 
mensagem. Todavia, podemos actualmente incluir a reação emocional a 
este processo de comunicação, bem como as emoções, cuja influência é 
determinante numa resposta, ou numa atitude, perante uma situação ou 
objeto. (BREAZEAL, 2010) 
As recentes investigações demonstram que o nosso corpo recebe 
informação sob a forma de sinais, que envia ao cérebro através de 
impulsos eléctricos, e este interpreta, armazena e trata, e a partir destes 
repete e vai buscar sempre que uma situação se identifica com uma 
experiência anterior. Ou seja, é um trabalho em conjunto, o que significa 
que há uma sintonia física e emocional, a base da evolução humana.  
Temos actualmente conhecimento das recentes investigações na área 
das neurociências, e o modo como o nosso cérebro evoluiu ao longo de 
milhares de anos, e sabemos ainda como fomos criando mecanismos de 
resposta cujo contributo nos permitiu desenvolver todo um sistema 
cognitivo, sensitivo e estético, o que nos possibilitou uma evolução em 
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relação às outras espécies. Assim, de modo a contribuir para uma 
aquisição de conhecimento e neste contexto e área de investigação, o 
design de comunicação visual, foi-nos possível uma aproximação ao 
recente campo de investigação, a neuroestética.  
Segundo o neurobiólogo Semir Zeki, “A arte é um subproduto da função 
evolutiva do cérebro” e o “prazer que sentimos diante do belo está ligado 
à aquisição de conhecimento.” (CONDE, 2006, 4) Foi a partir desta ideia 
que nos unimos ao corpo e à mente, para uma investigação, no que diz 
respeito a uma reação emocional que inclui um prazer estético, a fruição 
de obras de arte, e ainda e sobretudo numa possível resposta física 
através dos nossos sentidos.   
Segundo Paul Hekkert, actual membro da Sociedade de Design 
Emocional, a felicidade é a prioridade da sociedade humana, e os 
designers e os investigadores podem contribuir para a sua evolução, 
através da criação de um bem estar físico e emocional nos produtos 
concebidos e produzidos para a sociedade. Deste modo é possível um 
cruzamento e uma aliança entre os vários aspectos do ambiente 
humano.  
O conhecimento evolui apenas se existir uma filosofia do questionar, de 
explorar, de observar, analisar e sobretudo na revolução de um 
pensamento acerca de algo. Os resultados deste processo significam 
‘conduzir uma investigação’. Após a visualização de uma imagem, esta 
também provoca os outros sentidos, o que significa uma relação de 
harmonia entre o cérebro e o corpo, e o corpo e o cérebro. Segundo 
António Damásio, as emoções são comuns a toda a humanidade, a 
diferença é sobretudo cultural, e na “fronteira entre o cérebro e o mundo 
situam-se dois tipos de estruturas neurais. Um aponta para o interior, o 
outro para o exterior. A primeira é composta pelos receptores sensoriais 
da periferia do corpo – a retina, a cóclea do ouvido interno, as 
terminações nervosas da pele, etc. (…) O outro tipo de ponto fronteiriço 
ocorre onde terminam as projeções para o exterior do cérebro e o 
ambiente começa. As cadeias de sinais começam no cérebro, mas 
acabam por libertar moléculas químicas para a atmosfera ou por se ligar a 
fibras musculares no corpo.”1 (DAMÁSIO, 2011) 
Após as recentes investigações de António Damásio, podemos 
confirmar que existe uma provocação dos sentidos através do cartaz de 
divulgação de arte contemporânea, deste modo a partir da nossa 
questão de investigação, podemos confirmar que os mecanismos de 
design influenciam uma resposta ao nível de um comportamento no que 
diz respeito, neste caso, à visita às exposições, bem como numa 
resposta emocional no que confere à aquisição de um conhecimento 
estético e de fruição, pelo cartaz que divulga a arte, e neste caso tem a 
função de despertar  atenção do receptor.  
Segundo Donald Norman, o prazer de conceber objetos, de os usar e de 
os guardar, tal como se preservam memórias ou evocações emotivas, 
tornam-nos espertos e permitem-nos ter maior consciência, de nós e do 
mundo que nos rodeia. Assim, torna-se relevante uma comunicação 
visual que estímule e provoque os outros sentidos (para além da visão).  
Segundo Roland Barthes, ‘cada homem tem em si vários léxicos, várias 
reservas de leitura, segundo o número de saberes, de níveis culturais, de 
que dispõe. Todos os graus de saber, de cultura e de situação, são 
possíveis perante um objecto ou uma coleção de objectos. (…) e há quase 
sempre várias leituras que são possíveis, e isso não difere apenas de um 
leitor para outro, mas também, por vezes, no mesmo leitor.’2 (BARTHES, 
1985,180)  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 DAMÁSIO, António, O Livro da Consciência, Círculo de Leitores, Lisboa, 2010, p. 380 e 381. 
2 Segundo Roland Barthes, a leitura de um objecto pode decompor-se em três momentos: um objecto é apenas para ser usado, um mediador entre o homem e o mundo; o 
objecto suporta um sentido; é um grande ideológico, sobretudo na nossa sociedade. in: BARTHES, Roland, A Aventura Semiológica, Ed. 70, 1985, p. 180. 
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O que significa que os nossos receptores sensoriais se transformam 
durante um processo de estimulação, e tal como António Damásio, nos 
confirma na sua investigação, “podemos conceptualizar o cérebro como 
sendo uma elaboração progressiva do que começou como um simples 
arco reflexo: o neurónio NEU apercebe-se do objeto OB e informa o 
neurónio ZADIG, o qual impulsiona a fibra muscular MUSC e provoca 
movimento.” (DAMÁSIO, 2011, 382) Assim, reagimos a estímulos e 
criamos novas reações, ou seja, “em cada nova estação são submetidos 
a processamento e a transformações”. E, as “culturas, por sua vez 
influenciaram o funcionamento do cérebro ao longo de gerações, 
eventualmente influenciando a evolução do cérebro humano.” 

(DAMÁSIO, 2011, 382) 
Ainda e segundo Semir Keki, “o cérebro visual e o cérebro auditivo 
levaram milhões de anos a desenvolver. O cérebro verbal tem apenas 
alguns milhares de anos, no máximo. Não é tão refinado quanto os 
outros. Portanto, você pode comunicar pela visão coisas que não pode 
descrever pela linguagem. (…) Você terá um conhecimento emocional 
daquilo que palavras não podem descrever. O conhecimento não é 
apenas o que se adquire ou expressa pela linguagem. Há um 
conhecimento visual” 
Resumindo, após um estudo acerca da reação emocional ao objeto de 
comunicação, podemos concluir que se tratam de objetos que 
possibilitam ao receptor, um despertar para reações emocionais, e cujo 
contributo visa a aquisição de um conhecimento visual, bem como uma 
evolução do pensamento. Apesar de termos atingido resultados 
positivos, a nossa investigação encontra-se longe de terminada, pois 
esta amostra de cartazes demonstrou alguns dos pontos fracos, no que 
diz respeito ao impacto da imagem num contexto social e urbano. 
Deste modo salienta-se o facto de haver uma necessidade de dar 
continuidade a este estudo, bem como aprofundar as áreas do 
conhecimento visual e das suas recentes descobertas, sobretdo no 
campo neuroestética e das neurociências, o que deste modo poderá 
contribuir para uma maior qualidade no design de comunicação com 
especificidade no campo do design emocional e para uma qualidade 
estética na comunicação visual. 
Concluindo, os mecanismos de design e de design emocional, que um 
designer pode utilizar para a criação de uma mensagem visual 
influenciam um despertar estético no receptor, mas e sobretudo 
desencadeiam uma reação emocional no corpo e no cérebro desse 
indivíduo.  
Em resumo, descobrimos que existem presentes no design os mesmos 
elementos que existem nas obras de arte plásticas, ou seja, a forma, a 
cor, a composição, o equilíbrio, a simetria e o ritmo.  
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ANALOGÍA, OBSERVACIÓN, FRACTALES Y DISEÑO. 
De la analogía entre la naturaleza y el diseño a las pautas 
de observación de estructuras 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resumen  
La analogía entre la naturaleza y diseño ha sido recurrente como modelo 
teórico o modelo creativo en el proceso proyectual. Sin embargo algunos 
teóricos como el arquitecto Philip Steadman1 y el biólogo Steven Vogel2, 
han afirmado que hacer una argumentación teórica del diseño basado en 
una teoría biológica puede correr el riesgo de no explicar claramente el 
concepto deseado. Así mismo, no se garantiza que el artefacto consiga la 
misma eficiencia que le organismo vivo. En la actual investigación doctoral 
La analogía entre el diseño y la naturaleza3, el objeto de estudio es la 
estructura relacional en la composición gráfica, entendiendo por ella una 
metaestructura con graficación topológica que identifica las relaciones de 
los signos en distintos niveles. Dicha estructura en su inicio se planteó 
como una estructura semejante o análoga a los patterns naturales 
(estructura ramificada, espiral, concéntrica, de espina, modular, radial, 
fractal). Sin embargo se concluyó, al profundizar en el modelo analógico 
basado en las leyes biológicas, que no era el método indicado para 
argumentar la estructura que parte de relaciones de los signos de una 
composición gráfica. 

Este artículo hablará de que la analogía entre la composición gráfica y la 
morfología orgánica es adecuada como hipótesis inicial pero no explica la 
relación de los signos. Así mismo se expondrán algunas conclusiones del 
estudio titulado La estructura fractal en el diseño de la composición 
gráfica4,basada en el modelo analógico, como un ejemplo de aproximación 
al estudio de las relaciones de los signos en la composición. Y por último, se 
exponen las reflexiones del teórico y pintor Paul Klee quien deduce una 
estructura útil para el diseño de objetos, basada en la observación de las 
relaciones de elementos que conforman distintos sistemas. Concluimos 
con la deducción de una pista de pautas con las cuales se sugiere cómo 
observar las relaciones de la naturaleza. Estas pautas tienen como base 
en el pensamiento sistémico, mismo que encontramos a fin a las 
reflexiones del Klee.   

 
Palabras-Clave  
Estructura, Organización, Estructura relacional, Fractales, Analogía 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 En su obra Arquitectura y naturaleza. Las analogías biológicas en el diseño. (1982).  
2 En su obra titulada Ancas y palancas mecánica natural y mecánica humana.(2000)  
3 Título con el cual se ha registrado en el año (2009) 
4 El título completo es: La estructura fractal en el diseño de la composición gráfica. En busca de sistemas de organización y estructuras naturales (2004), 
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1. La analogía en la investigación vista desde un fin a una hipótesis 
empírica 
El término analogía tiene dos interpretaciones dadas desde los griegos 
hasta la actualidad: la primera interpretación es  analogía como relación 
proporcional, significado que se manifestó en la matemática por ejemplo 
en el libro de Euclides Elements se hablaba de la relación proporcional 
entre dos o más magnitudes. Se llevó a encontrar las relaciones de puntos 
en el espacio como lo hace la geometría, encontrar la similaridad entre dos 
figuras de diferentes escalas, o a plantear la fórmula con la cual se puede 
calcular un valor que es desconocido como lo es en el álgebra como por 
ejemplo 2:4::4:x, donde x=8.  

La analogía matemática-geométrica, es muy común emplearla en todos 
los ámbitos del diseño. En el diseño gráfico por ejemplo, es recurrente para 
establecer una armonización de tamaños entre los signos de una 
composición, o definir el tamaño de un signo con relación al campo visual. 

La segunda interpretación es la analogía como figura retórica, una manera 
de hablar útil para la comparación y encontrar similaridades entre dos 
elementos que no necesariamente tienen un carácter unívoco5, pero que 
se ha distinguido una similitud de caracteres, funciones y relaciones entre 
ellos. Ferrater dice que: 

El razonamiento por analogía va de lo particular a lo particular, y no posee 
nunca, desde el punto de vista lógico formal, una fuerza probatoria 
concluyente, sino únicamente verosímil o comprobable. (Ferrater. Vol 1. 
p.162).   

En el diseño (arquitectura, diseño industrial, gráfico) se distingue que se ha 
empleado la analogía con cuatro objetivos principalmente: 

1.-Como un modelo de investigación que propone explicaciones de 
carácter teórico en el diseño basado en un modelo ajeno al diseño.  

2.-Como una estrategia mnemotécnica que ilustra la semejanza figurativa 
de conceptos de diseño.  

3.-Como una metodología proyectual que estimula la actividad creativa 
del diseñador y beneficia al proceso y otorga mayor innovación del 
producto. 

4.-Como una filosofía que el diseñador adopta en su forma de diseñar y 
producir diseño, otorgándole una postura responsable sobre las 
consecuencia en la sociedad y ecosistema. 

Se ha distinguido, desde el punto de vista científico y pedagógico que la 
validez y asertividad de los resultados de una analogía no son limitados 

El biólogo y filósofo austríaco Ludwin von Bertalanffy (1901-1972) creador 
de la Teoría General de Sistemas hace diferencia entre lo que es la analogía 
y la homología y qué trascendencia tienen para el avance del 
conocimiento: 

Las analogías son científicamente inválidas. En cambio, las homologías a 
menudo proporcionan modelos valiosos; de ahí su amplia aplicación en física. 
De modo similar, la teoría general de los sistemas puede servir de dispositivo 
regulador para discernir analogías y homologías, parecidos sin sentido y 
traslados significativos de modelos. (Bertalanffy. 1986, p. 88) 

Por lo que podemos decir que una analogía dentro de un proceso de 
investigación permite establecer hipótesis iniciales propuestas bajo la 
observación del fenómeno u objetos. Consideremos una acción básica de 
cualquier persona interesada por conocer algo nuevo. Al enfrentarse con 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Unívoco es un adjetivo atribuido a aquello que tiene la misma naturaleza o valor de otra cosa. 
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algo desconocido, es genuino compararlo con algo conocido para tratar de 
dar las primeras explicaciones independientemente que sean 
equivocadas. Sin embargo es fundamental que el diseñador-investigador 
seleccionar o diseñar un modelo de estudio que satisfaga las necesidades 
de origen del objeto de estudio, o en su defecto. 
Así mismo, emplear la analogía como un método pedagógico también 
tiene desventajas. La investigadora José María Oliva, del profesorado de 
Cádiz, dice que es necesario comprender que la analogía es un proceso 
interno que el alumno va desarrollando en donde un conocimiento es 
transferido para comprender otro. Esta transferencia analógica exige la 
construcción de modelos más profundos que una asociación directa entre 
el blanco y el análogo. Esta analogía es un proceso bidireccional complejo 
en donde el modelo medía la relación análoga. (Oliva. 2004, p.364) 

En ocasiones esta transferencia si no es observada y asesorada por el 
profesor, el alumno puede quedarse solamente con la analogía y dejar de 
comprender la complejidad del fenómeno o concepto en su contexto. Con 
ello es necesario tener cuidado cuando se proponen ejemplos en el diseño, 
y si son con carácter análogo-retórico es necesario indicarlo. En caso de 
que se haya encontrado una similaridad, es importante concretizar en qué 
aspecto lo es tanto en el modelo de diseño como en el modelo biológico-
orgánico. 
 

2. Analogía entre los fractales y la composición visual gráfica  
La estructura fractal en el diseño de la composición gráfica. En busca de 
sistemas de organización y estructuras naturales (2004), fue una 
investigación con carácter exploratorio. Tenía como objetivo indagar en el 
estudio de la forma de la naturaleza, pautas de organización y estructuras 
útiles para la composición gráfica en particular la composición tipográfica. 
El mismo objetivo que se persigue en la tesis doctoral. 

Se consideró que las naturaleza tiene un origen distinto a las necesidades 
de los signos visuales, se retomó la geometría fractal como una 
interpretación abstracta de la estructura caótica en la naturaleza y en la 
matemática. Así mismo se vió que la geometría también es una rama de la 
ciencia que auxilia en la definición de la estructura de la composición 
gráfica. Citaremos algunas características básicas de los fractales. 

Fractal, es una palabra derivada del latín fractus que significa quebrado o 
fracturado. Nombrados como tales en el año 1975 por Beinot Mandelbrot. 
Mandelbrot y define dos características imprescindibles de estas figuras: 
la dimensión fractal; que significa que las líneas son puntos discontinuos, 
los planos son líneas sin cerrar y los volúmenes son planos sin cerrar. De 
esta manera las medidas de la dimensión se representan con números no 
enteros: d=1.25 por ejemplo.6 La segunda característica es la 
autosemejanza; que se refiere a la repetición de la figura total en las partes 
(considerando que en matemáticas se refiere al a iteración de una 
fórmula). 

Se seleccionó el modelo analógico para identificar las similitudes que 
pudiera haber entre la estructura fractal y la estructura de la composición 
gráfica. Y se propone una clasificación de tipos de analogías:  
a)  Analogía de origen (conceptual)  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 En el año 1967 Beinot Mandelbrot publica el artículo How long is the coast of Britain? profundiza y reexamina el estudio sobre la variación de la medida de la longitud de la 
línea costera en relación a la escala de observación. Esta investigación realizada en un principio por el metereólogo inglés Lewis Fry Richardson (1888-1953). De manera 
empírica se observó que la distancia entre dos puntos localizados en el litoral, no eran iguales las dsitancias entre el punto A al B si se observaban a una altura de 10,000 que a 
1000 metros. 
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Fig.2. Hueso, músculo, tendón. Imagen tomada 
de Klee, P. Pedagogical Sketchbook, (1968) 
Published London; Boston: Faber and Faber. p.27 

 
 
 
 
 
 
 
Fig.3. Funcionamiento del músculo, al contraerse 
y extenderse permite que los músculos generen 
un ángulo entre sí. Imagen tomada de Klee, P. 
Pedagogical Sketchbook, (1968) Published 
London; Boston: Faber and Faber. p.28. 

 

b) Analogía figurativa. Niveles: elementos, contorno, relación formal, 
proporción, equilibrio, ritmo. 

c) Analogía funcional. Niveles: interacción-relaciones-significados, 
expresión de la totalidad 
d) Analogía de crecimiento. 

e) Analogía de desarrollo. Niveles: jerarquía-centros de atención, 
frecuencia, estado post-fractal. (Castro, 2004, pp-61-69) 

Se obtuvieron 14 reinterpretaciones de los fractales básicos en la 
composición gráfica. La analogía entre el fractal Polvo de Cantor fue 
considerada como una estructura que propone distinguir relaciones. 
(Fig.1) El fractal Polvo de Cantor es una línea que se va fraccionando en 
tres partes, y se elimina la parte central. Esta misma operación se repite 
en cada una de sus secciones restantes. Esta discontinuidad es la que 
propuso la reinterpretación de que en la composición gráfica. Esta 
estructura parte de las relaciones que guardan los signos en la 
composición. Algunas relaciones se consideraron que pueden ser alta, 
regular y media, según la proximidad de la asociación de ideas, o 
significados y la cercanía física de las formas. La estructura es abstracta 
pues considera las relaciones únicamente, pero no involucra que esta 
alineación sea la que se represente en el cartel. En esta tesis no llega a 
explicarse con detenimiento, solo a identificarse como una estructura 
semifractal7, y es lo que da pie a proponer el término estructura relacional 
en la investigación actual. 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
Fig.1. Clasificación de la analogía a partir del fractal Polvo de Cantor. Categoría: Analogía figurativa. Nivel: contorno. 
Características: contorno disconexo. Relación con la composición gráfica: Distribución de signos. Ley de infralógica: 
La ubicación entre la idea y las imágenes proporciona una relación. Ley de Gestalt: Discontinuidad. Expresión: 
Desintegración. (Castro, 2004, p.86) 

 
3. La observación sistémica en el trabajo de Paul Klee 
El teórico y pintor Paul Klee en su libro Pedagogical Sketchbook 
proporciona unas reflexiones en las cuales a través de la observación de 
diversos sistemas orgánicos y mecánicos, identifica un patrón estructural 
que lo considera una estructura en el diseño del objeto. De los ejemplos 
que expone describiremos tres. 

La observación del cuerpo humano. Al observar el cuerpo humano 
selecciona cuatro elementos, los huesos, tendones, músculos y cerebro. 
Las cualidades particulares físicas de los  hueso, músculo y tendones solo 
indican un aspecto del elemento, por ejemplo la rigidez del hueso, la 
flexibilidad y resistencia del músculo y tendones. Es decir, si la descripción 
del elemento se lleva a cabo de manera individual, se conocería muy poco 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 El térmio semifractal, forma parte de la conclusión de la tesis sobre analogía entre los fractales y la composición gráfica. Ya que una estructura fractal es fractal sí, y solo sí 
cumple con las dos características básicas (autosemejanza y dimensión fractal). Y las analogías encontradas solo cumplen con la cualidad de autosemajanza.  
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Fig.4. Clasificación de los elementos del sistema 
según la importancia de la función en el sistema. 
Imagen original de Klee, P. Pedagogical 
Sketchbook, (1968) Published London; Boston: 
Faber and Faber. p.29.  

 

 

 

 

 
 
Fig.5. Martillo hidráulico. Imagen tomada de Klee, 
P. Pedagogical Sketchbook, (1968) Published 
London; Boston: Faber and Faber. p.30. 

 

 
Fig.6. Molino de Agua. Imagen original de Klee, 
Paul. Pedagogical Sketchbook, (1968) Published 
London; Boston: Faber and Faber. p.31 

acerca de él, incluso si aislamos cada elemento, tendrían poca utilidad. Klee 
observa su funcionamiento, su interacción y relación y a partir de allí 
obtiene sus características y la estructura de todo el sistema. (Fig.2 y 3) 

Klee sintetiza que los huesos son los que dan forma y soporte a todo el 
esqueleto, los músculos son aquellos que permiten que los huesos tomen 
posturas angulares flexionándose o estirándose. Los tendones 
transmiten el movimiento a los músculos los cuales tienen la capacidad de 
aplicar la fuerza necesaria para realmente mover los huesos. Y por último 
el cerebro transmite la orden de movimiento gracias a las conexiones 
nerviosas. Ante ello, Klee distingue que los huesos tienen una función 
pasiva, los músculos una función media y el cerebro una función activa. 
(Fig.4) 

La misma jerarquización de funciones, se aplica al análisis del martillo 
hidráulico. Donde la cascada es el elemento activo por mover la rueda. Las 
ruedas son el elemento medio cuyo movimiento golpea con las paletas. El 
martillo es considerado el elemento pasivo. (Fig.5) 

En el sistema del Molino de agua, Klee consideró que la gravedad y empuje 
de la montaña son el elemento activo. Mientras que la diagonal o 
pendiente de la montaña es la media, y la rueda del molino es el elemento 
pasiva. (Fig.6) 

Estas reflexiones de Klee son parte del quehacer del pintor como artista 
abstracto. El artista cultiva una capacidad de observación ante el objeto; el 
artista pasa de observar la anatomía a la fisiología, y luego al 
funcionamiento y podríamos decir que a la relación también. Para Klee el 
artista no capta solo la superficialidad del objeto sino el cómo funcionan, y 
esto es lo que interpreta y lo plasma. Cuando el artista se desmarca de 
simplemente pasar a interpretar la naturaleza, ofrece una composición 
que refleja su intencionalidad y así la comunicación tienen una profundidad 
de mayor calidad.  

Lo que para Klee es la observación que persigue la esencia del objeto para 
dar origen a la composición plástica; para el investigador es la observación 
de pautas de relación entre sistemas distintos para comprender un 
concepto buscado. Podemos considerar el pensamiento de Klee como un 
pensamiento sistémico, parecido a lo que Gregory Bateson quiere decir 
cuando explica a sus alumnos de biología y de arte: buscar la pauta que 
conecta. Buscar las relaciones o comparaciones en distintos niveles, les 
proporcionará estructuras, y estructuras de estructuras que refiere a una 
meta estructura. Para Bateson eran los metapatterns. 

Paul Klee no parte de las analogías de la naturaleza, sino de una 
observación de diversos sistemas. Así es importante añadir que la 
innovación en el arte ha advertido que siempre ha conllevado a la 
observación y relación con la naturaleza, postura que no rechaza. Sin 
embargo, sí rechaza que la naturaleza se considere como un recurso de 
novedad, cuando es la capacidad del artista de observar lo externo lo que 
debe evolucionar.   

“No hay que rebajar la alegría que inspiran las vías nuevas, pero el vasto 
campo de la memoria histórica debe guardarnos de una búsqueda 
compulsiva de la novedad a costa de lo natural” (Klee,2007,p.43) 

 

4. Conclusiones 
A partir de conocer las reflexiones de Klee, podemos distinguir algunos 
parámetros metodológicos con carácter del pensamiento sistémico: 

Observar las interacciones de los elementos que conforman un artefacto 
mecánicos o un organismo biológicos.  
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Observar las características nuevas de los elementos, características 
emergentes de la interacción. Que no pueden ser observadas si los 
elementos de los sistemas se encuentran aislados o si estuviera fuera del 
sistema original. 

La comparación de sistemas distintos y la identificación de la misma 
estructura (relaciones entre sus elementos) puede hacer ver que los 
sistemas tienen relaciones (estructura) comunes, en los ejemplos 
presentados sería el mecánico. A esto se le llama metapatern. 

Observar el funcionamiento y el objetivo del sistema da lugar  a identificar 
los elementos esenciales. Aquellos elementos indispensables con los que 
el sistema no podría funcionar si faltaran. Como una composición, hay 
signos que el diseñador define como esenciales para dar a entender el 
mensaje, si estos no se encuentran presentes, la composición no 
comunica el mensaje. 
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DO OFÍCIO DE SAPATEIRO: DA IDADE MÉDIA ATÉ AO 
SÉCULO XX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resumo 
O presente artigo enquadra-se numa investigação mais abrangente 
sobre a indústria do calçado em Felgueiras, fundamentado em 
metodologias da história do design com vista a compreender o calçado 
enquanto área do saber. Pretende-se que a história dessa indústria 
contribua para historiar o design de calçado. 

Partir do entendimento que a semelhança profissional que antecedeu a 
atuação do designer de calçado contemporâneo terá sido a praticada 
pela figura do sapateiro, o artesão, detentor de “segredos” e professor 
de oficiais e aprendizes; e tendo-se constatado a escassez de estudos 
à luz da história do design em Portugal, no âmbito do design de calçado, 
particularmente acerca dos antecedentes da sua vertente de atuação, 
revelou-se basilar perceber em que medida o sapateiro de ofícios se 
distingue do designer de calçado. Para isso, pretendeu-se elaborar uma 
narrativa que usa a história do design como lente e se enquadra num 
contexto de factos históricos a partir da Idade Média até ao século XX. 

O entendimento histórico do passado e o contacto relacional dos 
investigadores com a da indústria do calçado em Felgueiras 
manifestaram-se um meio facilitador para a compreensão da distinção 
de aspetos que aproximam ou distinguem aquela que era a prática do 
sapateiro, da que é hoje a atividade do designer de calçado nesse 
contexto. Nesse sentido, foi possível entender-se que a exigência do 
“saber-fazer” ao primeiro não é vinculativa para a atividade do 
segundo, apesar de lhe ser atribuída a necessidade do conhecimento 
teórico ao nível das técnicas associadas à construção do calçado. E se 
esse é um dos aspetos principais que distingue o sapateiro do designer 
de calçado, é simultaneamente aquele que mais o aproxima. 
 
 
 
 
 
 
 

Palavras-Chave  
Indústria do calçado, Designer de calçado, Ofício de sapateiro 
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Introdução 
O designer de calçado é definido na esfera pública como um profissional 
que atua no âmbito da indústria do calçado, tendo como principais 
funções conceber e desenvolver o calçado. No entanto, a indústria de 
calçado em Felgueiras, o estudo de caso em que se fundamenta a 
presente artigo, tem vindo a assistir num período recente à introdução 
desse profissional no sector, e a uma atuação centrada sobretudo no 
que respeita à conceção do calçado através do desenho e da seleção de 
alguns materiais. Nesse sentido, a necessidade de resposta por parte 
das empresas aos constrangimentos técnicos, reprodutivos e de 
materiais intrínsecos às coleções desenhadas por esses profissionais 
tem vindo a ficar em segundo plano na sua linha de atuação. Apesar de 
fundamental acompanhar as tendências de moda ao nível nacional e 
internacional referente ao produto que vai desenvolver, entender 
limitações e exigências relacionadas com o mercado da moda e do 
calçado, bem como o segmento de mercado da empresa, não parece 
definir o que se ambiciona para a atividade do designer de calçado. 
 

1. O designer de calçado 
É através do desenho que o designer de calçado desenvolve uma 
coleção, estrutura e planifica a estratégia do seu desenvolvimento. 
Pesquisa, análise, sintetização, aplicação e avaliação de temáticas e 
fontes de inspiração são aspetos que caracterizam a sua prática. No 
processo criativo, redesenham-se, por um lado, modelos de calçado 
existentes no mercado ou na empresa, adaptam-se novas condições 
tecnológicas e de equipamento disponíveis, mas também se 
desenvolvem modelos experimentais através de técnicas e materiais 
diferenciados e não convencionais. Em ambas as situações, a 
experimentação faz parte do desenvolvimento de modelos, bem como 
o uso de novos materiais, como matérias primas, acessórios, cores, 
inovações, ou tendências de mercado, tecnologias e necessidades, 
métodos de produção ou equipamentos inovadores, com vista a uma 
diferenciação no mercado, à evolução de conceitos ou de mentalidades 
(ANQEP, 2013, p. 10). Caberá também ao designer de calçado a 
colaboração na construção e industrialização de protótipos, 
participando assim de um modo ativo no desenvolvimento do produto. 
Para tal, o designer de calçado terá a seu cargo a modelação do modelo 
de calçado, os conhecimentos necessários para o acompanhamento 
das fases que integram a elaboração fabril do protótipo, os cálculos de 
consumo de matérias primas e o cálculo do preço do custeio industrial. 
Tem-se igualmente revelado necessário que o designer tenha 
conhecimento do tecido empresarial da indústria do calçado uma vez 
que cada empresa desenvolve os seus modelos em cooperação com as 
demais empresas e armazéns, seja de matérias primas, componentes 
ou acessórios (ANQEP, 2013). 

Tendo-se referido ao designer de calçado enquanto profissional que 
atua para empresas, faltará a referência à sua atuação enquanto 
profissional que concebe modelos de calçado para a sua própria marca. 
No entanto, o processo metodológico será similar, acrescentando-se 
ao conceitos referidos os objetivos e afirmação da sua marca. Acresce 
ainda que o designer deverá ter em linha de conta a que empresas pode 
recorrer para a elaboração da sua coleção, uma vez que cada uma 
obedece, por norma, a uma especialização de segmentos de produtos, 
como calçado de homem, mulher, criança e, dentro dessa segmentação, 
a especialização em botas ou sapatos. 
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1 As confrarias caracterizaram-se pela união espiritual, caritativa e de incentivo às relações socioprofissionais. Evoluíram para um sistema de corporações onde se 
introduziram as primeiras normas da profissão (Oliveira, 2001, p. 11). 
2 Esse documento manifesta-se revelador de disposições que regulavam a prática profissional do sapateiro, desde questões de ética, deveres e direitos, hierarquias, 
contratos, remunerações, características e relações técnicas, a aspetos relacionados com o processo de aprendizagem dos candidatos a mestres (Cunha, 2000, p. 29). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. A atuação do designer de calçado na indústria do calçado em 
Felgueiras 
Na indústria de calçado em Felgueiras o recurso aos designers de 
calçado tem vindo progressivamente a tornar-se uma realidade. Esse 
profissional é, contudo, habitualmente contratado sazonalmente e de 
um modo geral a preferência é dada a designers internacionais. O 
conhecimento empírico desse tecido industrial permite a referência que 
essa opção se tem relacionado sobretudo com o facto da resposta se 
revelar mais eficaz no que respeita à combinação de aspetos 
relacionados com as formas e com o conhecimento de matérias primas, 
tecnologias e processos construtivos do calçado. Nessas situações, por 
se tratarem de empresas bem posicionadas no tecido industrial, 
mantêm consigo a atuação do modelador que opera em conjunto com o 
designer. Contudo, como esperado, nem todas as empresas estão 
dotadas de uma estrutura que permite a contratação desses 
especialistas. O recurso a designers portugueses tem-se igualmente 
afirmado em empresas do concelho e não apenas sazonalmente. 
Apesar da sua inclusão na criação de coleções são reconhecidas 
algumas lacunas sobretudo no que respeita a um conhecimento menor 
acerca das questões técnicas, onde se inserem os processos de 
modelação, os processos construtivos, ou ao nível de materiais, que 
consequentemente comprometem o processo e, no limite, os 
artefactos. 

Nesse tecido empresarial a alternativa passa também pela contratação, 
em certos casos, de estilistas e, em maior densidade, de modeladores. 
Mas a atuação de ambos distingue-se. Do estilista ambicionam-se os 
desenhos dos modelos, e do modelador além da modelação do calçado, 
é igualmente expectável que exerça funções da competência do 
designer de calçado. No entanto, se ao primeiro poderá faltar a 
capacidade técnica, ao segundo poderá faltar o processo e método 
criativos, a sensibilidade estética e competências ao nível da 
representação através do desenho. Para a compreensão desse 
fenómeno foi necessário recuar no tempo. 

 
3. O sapateiro e o designer de calçado: um paralelismo 
cronológico 
Recuando no passado, e assumindo que o sapateiro integrado no 
sistema de ofícios antecedeu o designer de calçado, integrado na 
indústria, poderá perceber-se através do estudo de fontes 
documentais que se trata de uma prática distinta por um lado, e similar 
por outro daquela que é a prática atual do designer de calçado. 

O ofício de sapateiro traz consigo uma tradição de prática profissional 
estruturada e legislada, organizada primeiramente em confrarias1 e 
posteriormente em corporações (Oliveira, 2001, p. 39-40). Essa 
normalização verificou-se na publicação do primeiro regimento 
português, o regimento “dos Borzeguieiros, Sapateiros, Curtidores, 
Surradores, Soqueiros e Odreiros, de Lisboa” 2, em finais do século XV. 
Compilado em fins do século XVI, juntamente com regimentos de 
demais ofícios, foi reorganizado e sistematizado na matriz dos 
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3 Foi também neste período criada a Junta do Comércio que contribuiu para a renovação de projetos de oficinas e manufaturas, criação de fábricas, na atribuição de subsídios 
ou benefícios fiscais, e na experiência de técnicos e homens de negócio estrangeiros (Silva, 2012, p. 31; Siqueira, 2009, p. 1-2; Melo, 2009, p. 248). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regimentos dos Officiaes Mecanicos e vigorou até meados do século 
XVIII3. A extinção das corporações, em 1834, abriria o caminho a uma 
mudança no sector industrial português, sendo que a partir dessa 
época os ofícios deixaram de estar enquadrados em corpos 
estruturados hierarquicamente e privilegiados. 
O sapateiro, até à introdução da produção mecânica, cuja atividade de 
“trabalho-saber” foi ao longo dos séculos reconhecida socialmente, 
posicionou-se no centro do processo produtivo, o qual era entendido 
mais como criativo, e era atribuído ao calçado que elaborava o carácter 
de arte (Brás, 2004, p. 9). A identificação do operário enquanto criador, 
o material e a obra, reflete que o seu produto, feito por medida, com 
escolha de materiais e trabalho (quase) exclusivamente individual era 
fruto de um trabalho complexo e qualificado (2004, p. 9). Esse processo 
passava pela aprendizagem no qual a experiência, observação, estudo, 
reflexão, ensaio, habilidade e destreza manual, capacidade para 
resolver problemas, e pela procura do aperfeiçoamento do sapateiro e 
do artefacto (2004, p. 10). 

A indústria do calçado em Portugal, até ser caracterizada pela fábrica 
ainda se afirmaria até às primeira décadas do século XX pela indústria 
em domicílio, localizada na pequena oficina ou no vão da escada em 
casa, com a participação da família e de um ou dois aprendizes-
ajudantes, operando sobretudo para responder ao mercado interno 
(Brás, p. 8-11). O sapateiro continuava a praticar a profissão, mas sem 
trabalho diário garantido e suportando a concorrência interna e externa 
(Idem, p. 13-16). A indústria da fábrica surgiria seguidamente, de grande 
capital, instalada em edifício para o efeito, caracterizada por máquinas 
que permitiriam a reprodução em série do calçado, em que os seus 
principais atores eram os sapateiros ali operários (ibidem). 

Julga-se que em Felgueiras a indústria se fixou em meados do século 
XX, e a sua atividade principiou igualmente nos fundos das habitações e 
frequentemente com outros elementos familiares e ou operários 
contratados. Sobretudo a partir década de 90 é que se construíram os 
pavilhões industriais, sendo que no presente ainda é característica 
dessa indústria que empresas permaneçam sediadas em fundos de 
habitações. Em ambas as situações o mercado de trabalho tem agora 
como destino o exterior do país (APICCAPS, 2013). 

Num paralelismo entre o sapateiro e o designer de calçado poderá 
referir-se que o designer de calçado exerce igualmente um papel 
reconhecido na indústria em que se enquadra. Contudo, 
frequentemente não é ele que se encontra no centro do processo 
criativo tal como acontecia no passado com o sapateiro. O seu papel é 
também substituído pelo estilista, pelo modelador, ou ainda por alguém 
que apenas pela capacidade de representação que possa deter, integra 
esse centro do processo criativo. No que respeita ao processo 
produtivo e ao posicionamento do designer, se por um lado se espera 
que seja o centro do processo criativo, por outro considera-se que 
deveria estar também na esfera do processo construtivo e produtivo, 
especificamente no que respeita ao conhecimento de materiais e 
técnicas de re-produção de calçado. Assim, apesar de não se pretender 
que o designer tenha consigo o “saber-fazer”, reconhece-se a 
necessidade que tenha esse conhecimento. 

Se no sistema de ofícios existia o mestre e o aprendiz do calçado, e essa 
prática acontecia sobretudo no seio familiar, passando por várias 
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4 Associação Portuguesa dos Industriais do Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos. 
5 São exemplo desses apoios a possibilidade de parcerias a vários níveis com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP, 2014 ); ou a revitalização de empresas 
economicamente viáveis através do “Processo Especial de Revitalização” (PER, 2012). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

normalizações ao longo dos séculos, no seio do próprio ofício ou até 
pela intervenção do estado, no caso da indústria do calçado poderemos 
considerar essa realidade similar. 

No tecido industrial do calçado em Felgueiras, o conceito de mestre, 
apesar de não identificado por essa terminologia, faz-se sentir. O 
mestre pode associar-se assim ao modelador da empresa, o qual a 
experiência, qualidade e rapidez do trabalho técnico que exerce se 
pretende de excelência; mas também ao cortador, cravadeiras ou 
montadores, igualmente experientes, com perfeição técnica e rapidez 
de trabalho. A indústria da fábrica criou vários mestres dentro do 
processo construtivo do calçado, e tal como no passado, são 
reconhecidos na sua teia e com uma atividade valorizada. Constatando 
que o processo de aprendizagem do designer de calçado na atualidade 
poderia ser abordado em várias vertentes, importará neste contexto 
destacar que, tal como o aprendiz se formava nas oficinas com o 
mestre, entendendo as técnicas e a resolução dos seus 
constrangimentos, ou conhecendo as matérias primas, também a 
formação dos designers de calçado tende a existir sobretudo nas 
empresas. 
Em Felgueiras não se reconhece em absoluto a tradição familiar na 
prática profissional das várias atividades relacionadas com o calçado, 
mas é possível antever-se essa possibilidade uma vez que se verificam 
casos de empresários que integram a terceira geração da empresa, 
bem como famílias onde a atividade de operário é a dominante. Não se 
tratando ainda de um sistema secular, a indústria é igualmente 
estruturada e normalizada, legislada e protegida por  

uma associação do sector4, tal como acontecia no sistema de ofício, e 
usufrui da intervenção do estado em situações de necessidade através 
de programas de incentivo à recuperação, ou ao nível da cooperação 
para a criação de novas empresas5. 

 
Conclusão 
A indústria do calçado em Felgueiras tem vindo a reconhecer ao 
designer de calçado um papel que se aproxima do mestre,  
entendendo-o como uma mais valia para as empresas e para o sucesso 
de marcas. Apesar desse reconhecimento, é igualmente compreendido 
que o “saber-fazer” não é uma competência exigida ao designer de 
calçado, mas por outro lado, a sua ausência traz constrangimentos aos 
modelos ou coleções que pretenda desenvolver. 

A evolução do sistema de ofícios até à fábrica, viria a alterar o modo de 
realização do artefacto, percorrendo agora um processo composto por 
várias fases e nas quais se enquadram vários mestres. 

No tecido empresarial em Felgueiras a fase que mais se aproxima da 
atividade do designer de calçado é a modelação, tendo o modelador um 
papel de grande relevância e sem o qual não se pode (re)produzir 
calçado. Como referido, se por um lado se verificam fragilidades ao nível 
de metodologias criativas por parte desses profissionais, por outro, 
constata-se que área da modelação é igualmente uma fragilidade nos 
designers de calçado. Assim, em situações de opção, uma empresa não 
prescinde do modelador. Essa constatação desvenda a necessidade de 
levar a cabo esforços no sentido dessa área fazer parte da formação do 
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designer de calçado. Paralelamente, numa comparação desse tema 
relativamente ao sistema de ofícios, pode perceber-se que a 
continuidade da prevalência das questões de cariz técnico sobre as 
questões de âmbito criativo e/ou da inovação, permanece e tem uma 
relevância distinta, devendo assim o perfil do designer de calçado ser 
conduzido para uma aproximação à técnica, ao acompanhamento do 
processo de construção, produção ou recolha de matérias primas. 

A figura do designer não veio substituir a figura do sapateiro, apenas 
recupera alguns dos seus modos de atuação. No entanto, considera-se 
necessário, em investigações futuras, aprofundar a questão de modo a 
permitir ampliar uma análise ao papel das duas figuras e a sua 
importância no desempenho das suas funções. 
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SIXTEENTH-CENTURY PRINT CULTURE IN THE  
KINGDOM OF PORTUGAL 
Comparative study of typographical specimens used in 
the printing houses of João de Barreira & João Álvares 
 
 
 
 
 

!
 
Abstract 
The provenance of the printing types used in the Kingdom of Portugal 
is a complex problem. The early modern development of the market for 
typographical materials and the identity of the agents involved in the 
Kingdom of Portugal are still understudied. 

This project will focus on tracking changes occurring in the post-
incunabular period in the business of printing, more specifically those 
related to reforms carried out at the University of Coimbra.  

A special relationship was developed between printers and the 
University with the approval of King John III, who had taken upon 
himself to reorganize Portuguese higher education. The printing press 
of the University at the second half of the sixteenth-century will be the 
object of the central case study of this investigation. 

The project studies the characters used by the printing houses of João 
Álvares and João de Barreira (working in Coimbra in that period and 
possessing a contract of exclusivity with the University) by means of a 
photographic survey of the types, in order to shed light on the market 
of typographical materials as well as the choices of use and stylistic 
arrangements in book composition.  

Since archival records are scarce and insufficient on this matter, visual 
analysis plays an important role in setting temporal boundaries and 
technological restraints that the Portuguese printing houses were 
subjected to. 

The definition of a print culture particular to the sixteenth-century in 
the Kingdom of Portugal will help to analyze the evolution of printing 
technology and its impact on a social, economic and political level in 
European context. The results of the photographic survey will be 
presented as a database, with due classification and organization 
strategies enabling future collection enlargement and free academic 
accessibility. 
 
 
 

Palavras-Chave  
History of Typography, Type design, Book design 
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1. Case Study 
For over fifty years – from c.1536 to c.1590, João Álvares and João de 
Barreira - privileged printers for the King, the University, and some 
various religious entities - printed over two hundred editions. This 
makes their activity representative for this period, not only in terms of 
longevity but also in quantity. Since an exhaustive analysis of all of their 
printing production would be a paramount endeavor necessitating a 
team of scholars, the study of a significant number of lexicographical 
and para-lexicographical texts, with a great variety of layout 
composition, seems a valid choice. 

Jerónimo Cardoso, who authored most of these works, was a good 
example of the social revolution caused by humanist literature in 
Portugal. Jerónimo was a Latinist, a teacher, a prolific poet and epistles 
writer. Although he was never a courtier due to his humble origin and 
lack of ecclesiastic connections his devotion to humanistic ideals and 
projects placed him in close contact the important people at the top of 
Portuguese society. His Latin-Portuguese dictionaries and grammars 
were to be reprinted for over two centuries. The photographic survey 
will concentrate on his books, printed by Álvares and Barreira. 

The meaning-making properties of typography come in various forms. 
What concerns us here is the possibility to create a textual structure 
with the use of different typefaces and other typographical signs 
assisting the reader of dictionaries by means of simple coding at 
different levels of visual display. Much more than a religious book or an 
academic essay, lexicographical and para-lexicographical works 
provide an array of typographical choices, involving not only different 
signs and hierarchies but also particular layout choices. They ensure 
rapid access to a broader view of what was at hand for these printers, 
throughout their productive lives. 

Unfortunately, little is known on the reception of the original 
manuscripts of Jerónimo Cardoso and his part in the process of 
composition or correction. Nevertheless, there is information about the 
work of the correctors on commission for the University at the time. 
One of them, Sebastian Stockhamer, worked on the dictionary printed 
for the first time in 1569/70 in which he was, remarkably, also an 
important player in the process of editing Portuguese and Latin entries. 

 
2. The photographic survey 
The project will start with a photographic survey of the typographical 
alphabets used to compose the books of the corpus. This survey must 
be undertaken in full agreement and interest of the public institutions 
housing the volumes, mainly libraries. All of Jerónimo Cardoso’s books 
are accounted for at this moment, thanks to the work of Telmo Reis 
(2013) and of Telmo Verdelho and Paulo Silvestre (2007). 
A first trial has already been conducted at the Public Library of Porto 
according to a specific methodology which will be further developed 
upon a SWOT analysis of this first trial. The preliminary findings show 
that more than one semiotic consideration may be made, enabling 
multimodal approaches to the visual characteristics, arrangements and 
layout constructions in the printed materials.  

The final goal of this survey is to provide information lacking in archival 
records, such as the variety of the materials in use, the proficiency of 
João Álvares and João de Barreira as typographers and as commercial 
entrepreneurs, the reception and use of the books (mainly by 
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students), and finally the stylistic choices that may reflect the 
production context. This will be the main source of information likely to 
provide answers to the main questions of this project, i.e.: the origins 
and uses of the typographical materials in sixteenth-century Kingdom 
of Portugal. 
The photographic survey proposed and conducted during this project 
may also have a broader interest. There are but few surveys of 
material from this period (normally facsimiles) and most were produced 
in other countries. The project will establish an online resource, not only 
to provide general access to the information gathered but also as an 
evolving platform to which other scholars can add information and 
which will provide a venue for  methodological discussions. 

 
3. Methodology 
The information available on the front page, the colophon, dedication 
texts and even the printed privileges (present in virtually every edition 
under our study) is direct. This is the first object of the analysis. 
Together with the simple observation of book size, paper quality and 
other physical attributes, written information is a telltale sign of how 
books were handled and conceived by different interveners.  

The actual literary importance of the books will not be our concern 
here, although in this particular case the type of content influences the 
typographical composition choices to the point of having to be taken 
into consideration. 

After the analysis of the written word in the books, a visual analysis of 
the printed matter will follow, starting with an overview of graphic 
elements of divergent appearance. It may be a question of the 
presence of a particular type design on a line or in a word, a technical 
disarrangement of the characters, something as simple as a flipped 
letter or the subtle visual incompatibility of two sorts of type - a 
problem that so often puzzled scribes and printers of the period.  
 

 
Figura 1: In the example above there is a typical composition mistake: characters fell out of place resulting in 
distorted lines of text. 
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Figura 2: In this example there is a different order of information, given by the use of an italic miniscule fount with 
inclined capitals. These majuscules seem odd nowadays but this use is revealing of a specific period in type 
design history. 

 

These elements are relevant because they provide clues and may be 
regarded as immediate sources of information. Trying to establish the 
reason for a visual disruption opens up several perspectives of how 
typographers performed their job, how limited their technology was, 
what was expected of them, what was part of the graphic tradition at a 
given time and what was the pace of innovation in taste and material 
usage, to name the most evident. 

A second visual observation will be required for this study. It will be 
contingent with the quality of the photographic survey in order to 
accurately describe and classify the typeface specimens.   

 
4. Describing and classifying type design 
A final established terminology for the description and classification of 
printed letter forms is still not fully recognized. In the first centuries of 
print the amount of different type designs was small and printers relied 
on simple attributions of names referring to either size, generic style or 
the punchcutter that designed it. As time passed by and technology 
improved variation became proliferous and other kinds of 
terminologies became necessary. Measuring systems also underwent 
profound changes and its impact on future conventions on type 
classification became noticeable. 

It was common for typographers to offer their clients a catalogue of 
the available faces, publicizing not only variety but also fashion and 
professional cuts. The punchcutter, either working for his own or for 
specific foundries, was a figure of importance: the use of his designs 
could provide the books with a certain status and through it its author 
or commissioner. Typeface design was an important factor in the book 
trade and this was quite visible in fairs all over Europe. These 
catalogues and some typography manuals of the period are witnesses 
that can be inquired for the identification of designs of the sixteenth-
century. 

Since the nineteenth century, but most profoundly in the first half of 
the twentieth, researchers resumed to this problematic. One of the 
most prominent in the design field was Stanley Morison (1889-1967), 
specialized in printing and book design, he was also a typography 
historian. At that time he was influenced by and engaged in studies on 
the matter performed also by Carter, Updike or Bradshaw, to name a 
few of these scholars. 
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Once modernist thinking was set in the graphic arts it gave important 
contributions to the discussion about letter forms and foresaw the 
ground to a different debate on typography.  In the second half of the 
twentieth-century semiotics started to study the effects form has on 
human perception and the role linguistics played in critical thinking on 
type design, a tradition followed by Theo van Leeuwen (2006). 

With the advent of the computer and computerized edition, historical 
terminologies where to be questioned and big normative enterprises 
had taken the front line in assuring a new typeface design description 
and classification - it was not an easy tactic and a definitive norm has 
not been fully acknowledged. This project will rely more on singular 
men’s proposals - such as Bringhurst’s (2013) or Vervliet’s (2008) - for 
an explanatory terminology of typeface design than on recent 
formulations based on corporate norms less suitable for historical 
research. 

In arranging the photographic survey into an archive and database, 
cataloguing and classifying is necessary. We do not intend to provide a 
new or improved set of taxonomy, but choices made will come from a 
careful study of the state of the art on the subject of the intelligibility of 
different historical type classification systems. 

 
5. Conclusion 
It is not the aim of this project to rewrite the History of Typography in 
Portugal although it may have the potential to become a leaver for 
future reference not only for book historians but also for graphic 
designers interested in the field. 

After great works produced on the subject in the past century, we still 
have the impression that so much more could be said about it. Local 
systematizations are needed: new technologies can now be employed 
in visual analyses, and it is ever more possible to share different 
perspectives. 
The questions about how to conduct a proper visual classification in 
typography cannot exist outside a semiotic and historical context and 
without a profound analysis of shape and perception. Language and 
linguistic resources are materialized in the written form through 
typography but typography is not just letters and letters are not just 
shapes. They are for the most part equilibriums of light (the material) 
and conventions (the mental). In a system defined by functional 
relevance, writing becomes a salience of our mind. Individuality and 
sociability are made visible and are an important factor when 
investigating on the History of Typography. 
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THE LIMITS OF HERITAGE: IN SEARCH FOR MONUMENTS 
OF OUR OWN EPOCH  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Abstract  
The notion of built heritage is usually associated with ancient structures 
and places, but what if we think of it differently?  

This work is about examining remarkable contemporary buildings and 
artworks that may once witness about our own epoch. Not only experts’ 
opinions were taken into account: the work rather focuses on the 
attitudes and preferences of non-experts.  

The theoretical backgrounds of the research are in a transdisciplinary 
area studying interaction of humans and their built environment, 
spreading from architectural design and art to environmental 
psychology and heritage preservation theory. Preservation 
professionals use sets of broadly defined values, both cultural and socio-
economic, as criteria to define what built heritage is. Similar criteria were 
applied in the presented case studies, conducted on two contemporary 
built structures in Porto, Portugal. Experts’ views were analyzed using 
published sources, and questionnaires were developed to find out the 
attitudes of non-experts. 

Structures important in experiencing Porto and actively shaping its 
urban environment were looked for. Casa da Música by Rem Koolhaas 
and the Sea Anemone by Janet Echelman were chosen to work with, 
being critically acclaimed examples of contemporary architecture and 
art.  

For each landmark, a representative sample of 100 randomly chosen 
people was examined in situ.  

The paper will present findings related to: recognizing values and 
meanings of heritage of our own epoch, similarities and differences 
between experts and non-experts in interpreting urban markers and the 
role of foreigners in creating “Portuguese” patrimony.  

The purpose of the work is in examining elusive temporal limits of 
heritage and researching possible ways to give non-experts a more 
active role in evaluating built environment and patrimony.  

The paper is part of a broader research at FBAUP and based on previous 
experience gained working for a heritage preservation institute. 
 

Keywords 
Contemporary landmarks, Built heritage, Experience, Non-experts, 
Porto  
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Image 1: A view from Casa da Música. Photo: JS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image 2: The Sea Anemone, detail. Photo: JS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introductory notes 
The objective of this paper is to contribute to exploration of elusive 
temporal margins of (built) heritage.  

It is important to recognize which assets and values of our own time are 
worth conveying to the future generations, so that timely actions in their 
preservation can be undertaken, as well as interventions compatible with 
their values, while keeping track of changes done. 

The subjects of this work are two renowned recent structures in Porto, 
Portugal: Casa da Música, a concert hall designed by Dutch architect Rem 
Koolhaas in 1999 (completed in 2005),  and the Sea Anemone, the giant 
open-air sculpture designed by American artist Janet Echelman in 2005. 

Attention has been paid in this work to opinions of non-experts, thus 
giving them a more active role in evaluating their built environment and 
built heritage. 

The main research questions were: do the selected works of 
architecture/art still raise interest? Are they representative of our 
epoch as it seemed right after they were built? Might they represent our 
own time’s heritage, as it is suggested by critical appraisal of the 
experts? Which are the views and attitudes of non-experts regarding  
values of the selected examples and are they in accord with the experts’ 
standpoints? Can foreign authors create „Portuguese“ heritage? 
 

Theoretical framework 
Experiencing a work of architecture/art is an intricate process, 
depending on the observer’s previous knowledge and containing an 
important aspect of temporality. Researching such complex mechanisms 
inevitably faces reductions, grasping only certain aspects of the 
phenomena.  

Three notions pertaining to the domain of psychology are relevant for 
this work: perception, experience and preferences. 

(Urban) perception is „immediate experience through senses, which 
derives from relation to the environment through direct contact“ 

(Lazarević Bajec, 1987, p. 51). It is hard to separate perception from 
associations, memories and feelings linked to it (Ingliš & Ingliš, 1990, p. 
212); in other words, „every perception is an interpretation of the object“ 
(Krstić, 1996, p. 186). Philosophers understand perception more broadly, 
as a „subjective image of reality“ (Filipović & Bošnjak, eds, 1984, p. 96). 
Philosophical aesthetics deals with experience of works of art and 
architecture. Preferences are linked to individual taste, choice, affection; 
„choice is a consequence of complex psychological processes, with 
dominating emotional tone“ (Krstić, 1996, p. 198). 

This research is positioned at a crossroad of scientific disciplines: it links 
architecture/design with psychological disciplines (psychology of 
perception, environmental psychology, psychology of art, experimental 
aesthetics), philosophical aesthetics and theory of conservation. 

Particular interest for exploring relations of humans and their 
environment was raised in architecture since 1960s. Lynch discovered 
people form „mental maps“ of urban spaces and defined constants and 
rules of visual perception of cities (Linč, 1974). He determined five 
elementary types comprising structure and visual identity of a cityscape: 
paths, edges, districts, nodes and landmarks.  
However, unfocused, peripheral vision has also been proven of great 
importance for human experience of an environment. Finnish architect 
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and researcher Juhani Pallasmaa has been working in the realm of 
„architecture of the senses“, instead of predominantly visual approach to 
building (Pallasmaa, 2005). Engaging various senses in the architectural 
experience is also common to the practice of critical regionalism 
(Frempton, 2004). It is well-known environment can greatly influence 
human behaviour, productivity or health. Through their work, architects 
and planners can implement information on “desirable“ characteristics of 
buildings and environment. Diversity in spatial solutions, recognizability, 
having particular character or identity, etc. are usually pointed out as 
desirable features. Gestalt psychologists were the first to scientifically 
analyze visual art works and works of architecture. They only focused on 
external perception factors (pertaining to the object itself), neglecting 
physiological, psychological and social factors (Ognjenović, 2011; 
Arnhajm, 1987 and 1990). Research within experimental aesthetics 
focuses not only on works of art but also on natural and urban spaces, 
and confirms that environments of high aesthetic values can bring 
psychological benefit to users or inhabitants (Galindo & Rodriguez, 
2000). Philosophical aesthetics has primarily intuitive, interpretative 
bases: rational scientific approach cannot fully explain the experience of 
a work of architecture/art. Works that have multitude of „variable“ 
elements are the most active in aesthetical sense and cause the most 
intense reactions (Mako, 2005). „Variables“ are elements and details that 
reflect socio-cultural context, authorship, invention, novelty, 
transformation or expression of influences from other cultures and 
epochs. Among various value systems in the theory of heritage 
conservation, the approach of Feilden and Jokilehto has been adopted for 
this research (Feilden & Jokilehto, 1993). They recognize two value sets. 
Cultural values, that have retrospective character and involve social 
identity value (emotional ties of a society towards a particular building or 
site), authenticity, integrity, artistic value, historical value and 
uniqueness. The second set of values is linked to contemporary social, 
political and economic context. Those are defined as: economic, 
functional, educational, aesthetic, political and social utility value. 
 

Methodological framework 
The work focuses on study of two examples of architecture and art in 
public space in Porto. The city is well-known for its internationally 
recognized school of architecture. News on architecture are present in 
the public discourse, architects are respected members of society and 
non-expert citizens are acquainted with architectural matters. This 
makes Porto a convenient choice for the case study. Casa da Música, a 
result of an international competition, has been recognized and appraised 
among architectural critics. The Sea Anemone has also been recognized 
and appraised among critics. Both buildings were meant to be symbols of 
Porto/Matosinhos and, curiously, designed by foreign authors.  

The data gathering was conducted primarily through field observation 
and an anonymous questionnaire. Examinees, non-experts in the fields 
of design, architecture or heritage, were chosen in situ, using random 
sample method, with 100 participants for each structure. It is supposed 
chosen sample is enough to get realistic insight in people’s impressions 
and preferences on the chosen works. The questionnaire was composed 
of three groups of open-type and closed-type questions. The first group 
was aimed at gathering more information on the structure of examinees. 
The second group was about their relations to the buildings examined 
and previous knowledge about them, since experience is one of the 
important psychological factors of perception. The third group was 
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Image 3: The overall structure of examinees. 

 
 
 
 
 
 
Image 4: Frequency of visits to Casa da Músi 
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focused on the examinees’ opinions and preferences about the selected 
works of architecture and art. It was based on the sets of values used by 
heritage experts to assess built heritage. Two types of questions were 
introduced in this group: claims examinees were supposed to agree or 
disagree with, and pairs of opposite attributes corresponding to the 
examinees’ impression of Casa da Música / Sea Anemone. The seven-
step Osgood’s scale (semantic differential) was used to determine the 
examinees’ preferences. That technique is also often used in examination 
of preferences towards artworks. Anonymity of the questionnaire was 
emphasized in order to avoid dishonest responses motivated by social 
desirability. The materials were prepared in Portuguese and English (both 
locations are also points of interest for visitors). 
 

Results and discussion 
The structure of the questionnaire enabled both quantitative and 
qualitative analyses of the results. Majority of contacted people, around 
70%, were willing to participate in the research. Generally, examinees 
were friendly and open for cooperation, and often particularly curious 
and hospitable, since the researcher is a foreigner. The field work was 
conducted during summer and autumn of 2014 and lasted 8 workdays in 
total.  

All age groups were represented. Over a half of examinees had 
secondary education (68% for Casa da Música and 52% for the Sea 
Anemone, including students). A particular connection to the building 
exists at 50% of the examinees in case of Casa da Música (they live or 
work in the vicinity, or in the building itself). In the second case, the rate is 
35%. In case of Casa da Música, 14% of examinees were tourists, while 
that applies for 10% of examinees for the Sea Anemone. In case of Casa 
da Música, it was important to investigate whether the examinees knew 
its interior, or based their views only on the experience of the building’s 
exterior. The results showed 28% of the examinees have attended a 
guided tour of the building; however, only a small percentage regularly 
attends the musical events there, and 58% have never entered the 
building! This is why a majority of examinees did not recognize the links it 
has to Portuguese history and cultural identity, which are more obvious 
in the interior (for example at the VIP hall with azulejo panels). While 18% 
of examinees knew who the architect of Casa da Música was, only 10% 
knew something on the Anemone’s author and just 3% knew her name. It 
was strongly felt among the examinees that Casa da Música represents 
an important city magnet (average of +2.16 points on a scale ranging 
from -3 to +3) and a significant example of possibilities and 
achievements of contemporary architecture at the beginning of 21st 
century (+2.12 points). However, many examinees did not agree its 
author has taken into account elements of local cultural identity while 
designing the building (+0.7 points). In case of the Sea Anemone, many 
examinees recognized the links to Portuguese cultural context (+1.59 
points). It was also noticed the sculpture fits in well in its waterfront 
environment (+2.52 points). In comparison with other points of interest in 
Porto, Sea Anemone would not be among the first places to recommend 
to a visitor (+0.59 points). Attitudes towards the qualities of both 
structures are affirmative, as well as overall impressions of the 
examinees. Casa da Música was highly valued as a successful example of 
contemporary architecture (+2.20 points). The same is applicable for the 
Sea Anemone (+2.05 points). There were almost no neutral attitudes 
towards both structures. Both structures offer a variety of aesthetic 
experiences, which has been recognized by the examinees. The 
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Image 6: Examinees’ attitudes regarding legal 
protection of the structures. 
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strongest impressions about Casa da Música are that it is unusual, 
significant and attractive, while the Sea Anemone is also very well fitting 
in. This is also reflected in answers to the open-type questions. A 
majority of the examinees is absolutely sure that these structures 
deserve legal protection: 72% for Casa da Música and 58% for the Sea 
Anemone.  
 
 
 
 
 
 
!

Image 5: Examinees’ assessments of the statements offered (green column: Casa da Música, orange column: Sea 
Anemone) 

 

Conclusions 
Among immense resources from the past epochs, only certain artifacts, 
memories or traditions are valued and preserved as heritage. Thus, this 
research is looking at the built structures that might be representative of 
our own time. The results confirmed that both structures, almost a 
decade after they were built, still raise interest: they are active elements 
in their surroundings, perceived as „figures“ (in Gestalt psychology 
terms) and establishing aesthetic communication. In the typology of 
Kevin Lynch, both examples can be considered as „landmarks“, crucial 
for the structure and identity of their surroundings and important for 
people’s orientation. 

Both examples posess values associated with built heritage. The Sea 
Anemone, however, has already experienced integrity issues.1 Both 
have artistic value as prominent works of renowned authors, as well as a 
quality of uniqueness. Casa da Música has high economic value, not only 
as a concert hall, but also as a magnet contributing to increase of tourist 
visits in Porto and urban development of the Boavista area. Its high 
functional value is in addressing the need to host contemporary music 
events. Both structures have educational and even political value: they 
mark an important and prosperous period in Porto’s contemporary 
history, evolving around its proclamation for the European Capital of 
Culture for 2001. The analyses showed many non-experts make a 
difference between their own likings and appreciation of a work of 
architecture/art2. 

The results indicate foreign authors can (still) create „Portuguese“ built 
heritage.3  

In accord with the very definition of heritage (a material and cultural 
patrimony to be passed on to coming generations4), it is the researcher’s 
strong belief non-experts should have a voice and express which assets 
are meaningful and valuable to them. Further research work will be 
focusing on creating practical ways/recommendations to involve non-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 See: http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Porto&Concelho=Matosinhos&Option=Interior&content_id=961660.  
2 It has been scientifically proven that experts make significantly less difference between what they value and what they personally like in works of art (Škorc, Vuković, 
Stojadinović & Morača, 1994). 
3 This was not uncommon in the past – the Porto of Nasoni immediately comes to mind. 
4 CoE Faro Convention, 2005. 
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! experts in heritage evaluation, especially when it comes to legacy of our 
own epoch. 
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ALBERT ISERN 
La mirada pop del diseño gráfico catalán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
A mediados de los años 50 surgía en Inglaterra y en los EEUU un nuevo 
estilo gráfico, conocido como Pop, cuya característica principal 
destacaría por la expresividad de trazos. Así mismo, la gráfica Pop se 
presentaba como un estilo opuesto a las propuestas racionalistas 
herederas del Movimiento Moderno, que en ese momento eran lideradas, 
desde centroeuropa, por el Estilo Tipográfico Internacional –Suiza– y por 
la Escuela de Ülm –Alemania–. El Pop se presentaba como un estilo que 
de nuevo volvía la mirada hacia la Historia de la Comunicación Visual y 
que, por lo tanto, se rebelaba en contra de un Mov. Moderno que se había 
manifestado antihistórico y contrario a la tradición. El diseñador gráfico 
pop, por lo tanto, se transformaba en historiador y revitalizador, a la vez 
que en coleccionista de todo aquello que pudiera ser reutilizado en el 
proyecto gráfico. 

En Cataluña el estilo Pop apareció más tarde que en otros países debido 
al contexto que, desde el final de la Guerra Civil, se vivía en el Estado 
Español. Sin embargo, a finales de los 60 y coincidiendo con un momento 
de esplendor social y cultural vivido en la ciudad de Barcelona al más puro 
estilo pop –a semejanza de lo que sucedía en Londres–, se desarrollaría 
una gráfica de características similares. Tras una etapa de influencia 
anglosajona iniciada en 1968, a mediados de los 70 hacía su aparición una 
versión autóctona del pop. Una nueva versión desarrollada, 
principalmente, por los diseñadores Enric Satué y América Sánchez, pero 
que tendría en Albert Isern uno de sus grandes valores gracias a su 
faceta como diseñador gráfico así como hombre asociativo, empresario 
del diseño, historiador y coleccionista. Él ejemplifica a la perfección la 
mirada pop del diseño gráfico catalán. 
 
 
 
 
 
 

Palabras-Clave  
Historia del diseño, Diseño gráfico, Estilo pop, Gráfica catalana, Albert 
Isern  
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Figura 1: Portada para «La cua de palla». Diseño: 
Jordi Fornas 

 

1. Desarrollo del artículo  
Ante la apropiación que los artistas del Pop Art anglosajón estaban 
llevando a cabo del lenguaje y técnicas propias de la disciplina gráfica, a 
mediados de los años 50, los diseñadores gráficos decidieron reaccionar. 
Como resultado, surgía un nuevo estilo gráfico, reconocible como pop, 
que sería lanzado al resto del mundo a través de la industria musical 
británica y a través de las atrevidas y expresivas propuestas de una 
nueva generación de diseñadores norteamericanos herederos de los 
pioneros de la Escuela de Nueva York –Herb Lubalin, Push Pin Studios–. 
Un nuevo estilo que se mostraba radicalmente opuesto a la contención 
racionalista y funcional del Estilo Tipográfico Internacional, heredero del 
Movimiento Moderno, que tras la 2ª G.M. había sido desarrollado por la 
Escuela suiza y por la Escuela de Ülm –Alemania–, y que en la década de 
los 50 dominaría el panorama gráfico, no sólo centroeuropeo sino 
también internacional.  

La gráfica pop se presentaba como un estilo expresivo, que recuperaba y 
volvía a utilizar la ilustración como elemento fundamental de 
comunicación, no sólo en la transmisión de ideas sino también en la de 
conceptos –la imagen conceptual–; que pasaba a utilizar la tipografía 
como forma de expresión más que de comunicación, aunque con ello se 
perdiera legibilidad –el texto, en ocasiones, pasó a convertirse en una 
imagen–; que gustaba de aplicar una amplia gama cromática de vivos y 
colores; y que daba a la retícula una nueva función –más allá de ser una 
herramienta con la que poner orden en la composición, pasó a ser un 
instrumento al servicio de las necesidades expresivas del diseñador–. 
Por todo ello, así como por la reinterpretación que se hiciera de la Historia 
de la Comunicación Visual –la revisión del Art Nouveau sería una de las 
más destacables–, el estilo pop se rebeló en contra del antihistórico Mov. 
Moderno. 
 

La gráfica pop catalana  
En Barcelona también se desarrolló una gráfica pop –de acuerdo con las 
características señaladas– de la que pueden diferenciarse tres períodos 
distintos. La primera etapa coincidió con la puesta en marcha de dos 
proyectos culturales en lengua catalana, en el año 1962: el sello 
discográfico Edigsa y la colección de novela negra «La cua de palla» de 
Edicions 62. La imagen gráfica de ambos proyectos, responsabilidad de 
Jordi Fornas (Barcelona 1927-2011), puede considerarse como un 
precedente del pop. El estilo de Fornas se caracterizaría por el uso de 
fotografías "quemadas", las cuales se convirtieron en signo de 
modernidad de la nueva industria cultural surgida en Cataluña, así como 
en el canal de entrada de la imagen de la Europa de los 60 en la sociedad 
catalana.  

La segunda etapa representaría el pleno desarrollo de la gráfica pop. De 
clara influencia norteamericana, se inició en 1968 de la mano de los 
diseñadores América Sánchez (Buenos Aires, 1939) y Enric Satué 
(Barcelona, 1938). Ambos realizarían proyectos para el sector 
discográfico y participarían también en el lanzamiento de dos nuevas 
publicaciones, convertidas hoy en día en referentes de la historia del 
diseño gráfico catalán: La Mosca (1968) y CAU (1970).  

Y por último, coincidiendo con la época de transición hacia la democracia 
vivida en España, en 1975 se inició una tercera etapa en la que, junto con 
la influencia norteamericana, se desarrolló un estilo pop autóctono. Se 
trató de una versión local que recuperaba y reinterpretaba la tradición 
gráfica culta catalana y que no sólo se aplicaría en proyectos de ámbito 
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Figura 2: Portada revista CAU. Diseño: Enric 
Satué. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 3: Baraja de cartas para La Revoltosa. 
Diseño: Albert Isern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Símbolo gráfico de Pósters EGAT. 
Diseño: Albert Isern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Bazar del Póster. Diseño identidad 
corporativa: Albert Isern.  

 

cultural sino que también se incorporaría en el discurso político y en las 
reivindicaciones de una sociedad que avanzaba hacia la democracia. 
Diseñadores gráficos como Pilar Villuendas, Quim Nolla y Josep M. Mir se 
añadieron en esta nueva fase a los ya referenciados Sánchez y Satué.  

Sin embargo, en este artículo se presenta la figura del diseñador gráfico 
catalán Albert Isern como uno de los grandes difusores del diseño pop 
catalán gracias no sólo a su trabajo como diseñador gráfico sino, 
principalmente, a su faceta como empresario del diseño, hombre 
asociativo y coleccionista; pero, sobre todo, por tratarse de un hombre 
preocupado en difundir y compartir la cultura del diseño. Él personifica la 
mirada pop del diseño gráfico catalán. 

Albert Isern (Badalona, 1940), como diseñador gráfico no destaca por 
tener un extenso repertorio de trabajos en estilo pop; más bien ha optado 
por el lenguaje de la posmodernidad a lo largo de su trayectoria 
profesional. Cabe destacar, sin embargo, que a finales de los 60 optó por 
el optical art en algunos trabajos: el diseño de la identidad corporativa de 
Isern & Isern. Free Lance Studio, su propio estudio fundado en 1968 junto 
con su hermano Jordi; y también de la identidad gráfica diseñada para la 
emblemática sala de fiestas barcelonesa Bikini, en 1969. Ya en los años 70 
diseñaría algunos trabajos en un claro estilo pop, destacando las barajas 
de cartas realizadas para la empresa farmacéutica Antibióticos S. A. –por 
la que ganaría un premio Laus– y para la marca de bebidas gaseosas La 
Revoltosa, ambas en 1970.  

Hombre preocupado por difundir la cultura del diseño, sería gracias a su 
faceta de empresario del sector gráfico y como presidente de la ADG-
FAD – Asociación de Diseñadores Gráficos y Directores de Arte– que 
interpretaría un papel fundamental en la difusión del estilo y la cultura 
pop, tanto en Cataluña como en España. 
 

Albert Isern, empresario 
En 1968, junto con dos socios más, funda Pósters EGAT –Ediciones 
Generales Artísticas y Técnicas–, primera productora de pósters de 
España, de la que también diseñaría una identidad corporativa pop. 
Gracias a EGAT, Barcelona se convertiría en la primera ciudad española en 
poner de moda la cultura del póster, una moda que había llegado de la 
costa Oeste de los EEUU de la mano de los carteles de la psicodelia –Wes 
Wilson, Victor Moscoso–, y del mercado musical anglosajón mediante los 
carteles promocionales de los artistas pop del momento –el cartel de 
Bob Dylan, diseñado por Milton Glaser en 1967, es un claro ejemplo de 
ello–. La presentación a la prensa de Pósters EGAT tuvo lugar en el Pub 
Tuset, uno de los enclaves pop de la ciudad de Barcelona, situado en 
Tuset Street –como popularmente era conocida la calle en ese 
momento, en claro guiño a la Carnaby Street de Londres–.  

A mediados de los 60, y pese a estar condicionada por un marco político 
nada favorable a cualquier manifestación de modernidad como era el 
régimen franquista, Barcelona se configuró como el enclave pop de 
España, siendo la calle Tuset el lugar donde se concentraba no sólo la 
modernidad del momento sino también la cultura pop. Tuset Street fue 
un importante centro comercial, centro de negocios y del ocio nocturno 
de la capital catalana; en ella se congregaron los nuevos negocios –
agencias de publicidad–, las nuevas profesiones –publicistas, fotógrafos, 
modelos–, los nuevos comercios de concepción y estética innovadora –
boutiques y pubs–, así como la moda internacional –importada de 
Londres–. Por ello, no es aleatorio que en 1969 Pósters EGAT organizara 
en Tuset Street la primera exposición pública de carteles: un hecho 
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cultural de estas características tenía lugar, por primera vez, en un 
espacio abierto como es la calle. Gracias a ello, Isern conseguía cumplir 
uno de sus objetivos, acercar la cultura del cartel –y, a su vez, la cultura 
pop– a la gente de la calle.   

En 1969 Pósters EGAT abrió un comercio dedicado esclusivamente a la 
venta de pósters. Se trataba de Bazar del Póster –la imagen corporativa 
fue diseñada también por el propio Isern–, un local comercial situado en 
las Galerías Arcadia –otro emblemático centro comercial de la época pop, 
situado en el nº 16 de la calle Tuset–. Bazar del Póster se convirtió en la 
primera tienda de pósters del territorio español, en la que no sólo se 
vendieron sino que también se convocaron concursos de pósters.  

 

Albert Isern, hombre asociativo 
En sus 17 años como presidente de la ADG-FAD, de 1972 a 1989, Isern 
organizó varios viajes profesionales para los asociados con los que quería 
darles la oportunidad de conocer sobre el terreno a sus referentes 
gráficos. Uno de los primeros destinos fue Polonia, en el año 1976. El 
objetivo principal: visitar la Biennal Internacional del cartel de Varsovia 
que, en aquellos momentos y en palabras del propio Isern, era 
considerada como "la meca del diseño gráfico".  

En 1979 organizaría un nuevo viaje, en esta ocasión a Nueva York, y en el 
que participarían unos 500 asociados "Nueva York hablaba en catalán". 
Contando con la colaboración del fotógrafo de moda español Manuel 
Outumuro –afincado por aquel entonces en la ciudad de los rascacielos– 
diseñaron un interesante programa de viaje a través del que se pudieron 
establecer contactos con Milton Glaser, con el Art Directors Studio y con 
el New York Times otros.  

La selección de estos dos destinos no fue aleatoria. Polonia y Nueva York 
habían desarrollado un estilo claramente expresivo en su resolución 
gráfica, aunque claramente diferenciado en cuanto a intencionalidad se 
refiere.  

En Polonia, tras la 2ª GM, se puso en marcha una gráfica para prestar 
servicio al Estado y a la sociedad comunista, a través de la cual se 
comercializaron no mercancías sino ideas. Como resultado, nacía una 
gráfica con identidad propia, conocida internacionalmente como la 
escuela del cartel polaco. Sin embargo, en la década de los 60 y tras años 
de dictadura comunista, el diseño gráfico polaco pasó a ser la voz de una 
sociedad oprimida y decepcionada con el Estado. El cartel polaco se 
volvió inquietante y sombrío, siendo en el Surrealismo y en la Metafísica 
las vanguardias en las que los diseñadores polacos hallaron el lenguaje 
idóneo a través del que se puediera mostrar todo ese malestar. Se 
iniciaba así uno de los períodos más brillantes de la historia del diseño 
gráfico polaco. En cuanto a Nueva York, y como ya se ha comentado 
anteriormente, un estilo gráfico pragmático, espontáneo y expresivo se 
puso al servicio de la sociedad de consumo.  

Por lo tanto, Albert Isern optó por dos destinos que, como se ha podido 
comprobar, habían desarrollado una gráfica abiertamente opuesta al 
racionalista y ortodoxo estilo suizo.  

En 1979, y fruto también de ese afán divulgativo, Albert Isern organizó 
junto con la junta del ADG-FAD «Temps del disseny gràfic a Barcelona», 
un ciclo de actividades con el objetivo de promover el diseño gráfico en la 
capital catalana. De entre los distintos actos organizados destacaría la 
exposición Papituapacucutologia. Un dibuix de dibuixants. 1865-1939, 
celebrada del 2 al 15 de mayo. Dicha exposición representaría la 
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Figura 6: Diseño de portada: Enric Satué, para la 
colección Biblioteca de Divulgación Política, Ed. 
La Gaya Ciencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Maravillosos packagings del mundo, 
2009. 

 

 

 

reanudación, tras el franquismo, del análisis del pasado gráfico popular 
catalán; coincidiendo en el tiempo con el desarrollo de la mencionada 
tercera fase de la gráfica pop, en la que algunos diseñadores revisaron la 
tradición gráfica culta catalana, dando lugar a un estilo pop autóctono. 
 

Albert Isern, coleccionista 
La versión autóctona de la gráfica pop catalana reivindica el pasado 
gráfico, cosa que supone una nueva comprensión, una diferente lectura 
del pasado, y representa a la vez su recuperación. En el descubrimiento 
pop del pasado, los diseñadores se convierten en coleccionistas. El 
diseñador gráfico pop, por tanto, se transformó en historiador y 
revitalizador, a la vez que en coleccionista de todo aquello que puediera 
ser reutilizado en el proyecto gráfico y que perteneciera a la historia 
reciente de Cataluña.  

Enric Satué se fijó en la alta cultura: ha trabajado y ha pensado en 
términos de patrimonio y, en ese sentido, participó de la recuperación de 
éste. Se interesó por el pasado gráfico catalán, surgido y desarrollado 
antes de la Guerra Civil española –principalmente el noucentisme– para, 
posteriormente, reinterpretarlo con una renovación gráfica. Por otro 
lado, América Sánchez se ha interesado por lo que es popular, sin 
mediación culta y sin fronteras, pasando a realizar una lectura de la 
cultura de masas, siempre bajo el punto de vista de un diseñador gráfico. 

En cuanto a Albert Isern, a lo largo de los años, ha recuperado la gráfica 
que ha sido producida por la cultura de masas y la ha preservado en una 
colección personal, "colección de colecciones" como él mismo afirma, 
para ser utilizada en algunos trabajos y ser mostrada en el Museo Virtual 
del diseño –como es el caso de una magnífica colección de envoltorios de 
caramelos de los años 1920 a 1950–; en exposiciones y en libros como 
Maravillosos packagings del mundo, editado por Hispack, Fira de 
Barcelona, en el año 2009. 
 

Albert Isern, agitador cultural 
En la actualidad Isern sigue siendo un difusor del diseño y de la cultura 
visual, así como un verdadero agitador cultural. En el último año ha 
participado en la organización de Art: Monkeys in love, una performance 
artística en la que se ha celebrado el matrimonio de dos primates: la mona 
Micaela de Tarragona y el mono de la etiqueta de Anís del Mono de 
Badalona. El enlace ha sido un homenaje a la performance Honeymoon 
Project que el artista Antoni Miralda llevó a cabo en 1992, y en la que los 
contrayentes fueron el Monumento a Colón de Barcelona y la Estatua de 
la Libertad de Nueva York.  

En este caso, los contrayentes de Art: Monkeys in love han sido una 
muñeca de resina, un chimpancé, adquirida en un mercadillo por el 
diseñador Oscar Vives, a la que ha llamado Micaela y ha convertido, en los 
dos últimos años, en embajadora cultural de la ciudad de Tarragona; y el 
primate con cara de Darwin de la etiqueta de Anís del mono, todo un icono 
gráfico, tanto en Cataluña como en el resto de España, desde que fuera 
diseñado en 1870. 

¿Qué puede haber más pop que una acción en la que los protagonistas 
son una pieza de poco valor artístico procedente de la cultura popular –
como es la mona Micaela– y un icono de la historia del diseño gráfico 
español que ha sido representado por artistas como Ramon Casas, Pablo 
Picasso y Juan Gris; y en la que han participado más de 250 artistas? Por 
todo ello, podemos atrevernos a afirmar que Albert Isern sigue aplicando 
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una lectura pop a su entorno cultural y social. 
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O CARTAZ E O TEATRO 
Um modelo de análise para revelação de traços 
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Resumo 
A partir de uma recolha, de cerca de 1500 cartazes dos espectáculos das 
companhias de teatro residentes na zona do grande Porto no pós 25 de 
abril de 1974, criamos um corpus de estudo susceptível de ser 
questionado, de modo a revelar indícios visuais que sejam relacionáveis 
para uma interpretação em contexto, de uma questão ontológica do 
design: a identidade autoral. 
A relação triangular entre as três entidades da natureza do cartaz de 
teatro – a companhia, o espectáculo e o autor do cartaz,- sugere a 
necessidade de uma afirmação identitária em algum grau, devido à 
natureza criativa que cada uma possui, e portanto, pretendemos saber 
que graus identitários são evidenciados na formalização do cartaz.  
Assim, partindo de uma crítica à metodologia de análise de conteúdo, 
pretendemos demonstrar com este artigo, a adaptabilidade desta 
metodologia para nos fornecer dados, capazes de serem interpretados à 
posterior, e que evidenciem o maior ou menor grau de algum destes 
vectores que, por sua vez, possam ser usados para a criação de um 
discurso orientado a uma noção de identidade. 
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1. Introdução 
Não é incomum avaliar a capacidade criativa e autoral de um designer 
através dos cartazes que cria, ou até mesmo, pela forma como consegue 
ou não, espelhar um estilo gráfico. Como escrevem Abraham Moles e 
Joan Costa “a sobrevalorização por parte do público é um 
reconhecimento implícito da carga emotiva e artística relativamente a 
outros meios”, o que quer dizer que, a presença pública do cartaz talvez 
seja o primeiro factor de reconhecimento de uma identidade própria. A 
especificidade da nossa investigação parte de um princípio 
fenomenológico que se orienta para uma definição de artefactos-tipo. A 
construção de premissas, através da observação dos quotidianos de 
relações culturais e sociais na área da expressão dramática, identificando 
instituições, manifestações artísticas, autores, arquivos, num espaço e 
num tempo concretos, criou dados que deram a possibilidade de 
constituir um conjunto de artefactos que se apresentava 
suficientemente panorâmico de um trabalho intencional do design: o 
cartaz de teatro. 
Esta categorização permitiu-nos criar um universo próprio de relações 
com potencial investigativo no campo do design, pelo qual se possa 
contribuir para uma clarividência e entendimento de conceitos agregados 
à ontologia do design. Neste contexto específico, coloca-se o tema da 
identidade autoral como foco central de nossa pesquisa. Mas, estando o 
cartaz de teatro enquadrado na categoria de cartaz cultural, ele resulta 
da existência de uma determinada cultura artística.  
Neste sentido, no micro-cosmos do cartaz de teatro, revelam-se três 
entidades constituintes da sua intenção – Companhia, Espectáculo, 
Autor/Designer - que pela sua natureza artística, implica a existência de 
uma carga identitária, que em último caso, pode competir pelo destaque 
de algum(s) deles em relação ao(s) outro(s). Assim, e objectivamente, o 
que a nossa investigação pretende saber é, qual o grau identitário que o 
cartaz evidencia sobre cada um destes eixos? No entanto, o presente 
artigo, não pretende argumentar a pertinência do tema da identidade 
enquanto motivo central desta investigação, mas antes, focar-se na 
apresentação do modelo de análise definido e orientado para a criação de 
traços e graus identitários, hipoteticamente presentes nos três vectores 
de triangulação de definição do cartaz de teatro.  
A estratégia metodológica para criação de dados, parte de uma análise de 
conteúdo. Esta escolha baseia-se no facto de associarmos uma 
investigação em design à sua própria ontologia que congrega um 
carácter pragmático mas também humanista. Queremos dizer que, a 
actividade de design, ao incluir as dimensões programáticas, autorais e 
tecnológicas, oscila, ao longo de todo o processo projectual, sobre a 
objectividade e subjectividade. Do mesmo modo, e muito embora a 
origem da análise de conteúdo esteja associada ao fim do século XIX 
dentro do contexto positivista, ela serve tanto para descrever dados 
como para interpreta-los, supondo assim uma dimensão quantitativa 
como qualitativa. 
 Portanto, a compreensão dos dados não se restringe a uma leitura 
comum, mas antes, a uma compreensão em profundidade dos seus 
significados. Tal como o design de comunicação, que não se limita a dizer 
(informar) literalmente uma mensagem baseada num código , mas acima 
de tudo, criar um modo de dizer específico (comunicar) imbuído de 
imagens, símbolos, metáforas, expressões e desconstruções 
conceptuais. Deste modo, uma investigação como a nossa, que contem 
uma natureza dialética e fenomenológica, alia-se directamente ao 
carácter de leitura e interpretação deste tipo de análise. 
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2. Método 
2.1. Unidades de análise 
Conscientes que as metodologias de análise de conteúdo são diversas, 
sendo que essa é a sua grande vantagem, na possibilidade de adaptação 
a várias áreas de investigação, a nossa, em concreto, é obviamente 
dirigida aos conteúdos de comunicação visual. 
Para a criação do corpus de estudo desta investigação, recolhemos 1514 
cartazes de espectáculos de teatro criados entre 1974 até final de 2012, 
de companhias existentes na cidade do Porto, com recurso a arquivos 
das instituições teatrais, de espólios particulares, ou arquivos digitais, 
correspondendo assim, à primeira fase da recolha de dados. Segundo as 
premissas da análise de conteúdo, esta recolha serviu para formalizar as 
unidades de análise. Mas para que estas unidades se constituíssem num 
corpo sistematizado de estudo, tivemos que criar itens iniciais de 
catalogação dos cartazes, de modo a poder ter, uma base de dados 
funcional na identificação de cada artefacto. No entanto, não nos vamos 
debruçar sobre a explicação detalhada dos métodos e estratégias para 
esta recolha, já que não nos parece necessário relacionar, nem o 
contexto da arqueologia do design, nem um estudo particular nas causas 
museográficas, com o propósito central deste artigo que é, justificar uma 
metodologia de análise.  
Assim, nesta primeira fase, a criação de uma base de dados digital é 
fundamental, pois conseguimos uma ferramenta funcional, não apenas 
como sistema de arquivo, mas também pela possibilidade de, a posteriori, 
criar queries que possam fornecer dados a partir de relações entre itens. 
Com os seguintes itens definidos: 1) “Título”; 2) “Entidade/Companhia”; 
3) “Autor(es)”; 4) “Ano”; 5) “Empresa gráfica” 6) Formato; 7) “Tipo de 
impressão”; 8) “Acabamentos”; 9) “Quantidade de exemplares”, damos 
corpo ao que se chama elementos unitários de conteúdo. Com estes 
elementos, criamos a plataforma para o processo de transformação dos 
dados brutos em informação passível de ser filtrada por questões 
relacionais como por exemplo: “quais as companhias com que cada autor 
trabalhou?” ou “que companhias trabalharam com um mesmo autor?” ou 
“qual o espectáculo de teatro mais comum em cartaz?”, etc. 

 
2.2. Unidades de contexto 
Estando assim constituídas as unidades de análise o nosso foco centra-
se na necessidade de configura-las de modo a poderem relacionar-se 
com todos os elementos comunicativos inerentes ao fenómeno do 
cartaz. O mais importante torna-se assim, transformar dados, em 
elementos informativos que tenham um significado em si mesmo.  
Mas para a construção de uma análise que permita uma interpretação 
relacional, é necessário definir unidades de contexto de modo, a criar um 
território mais amplo, mas também mais dirigido. Assim, as unidades de 
contexto definidas resultam da associação a três campos base da 
operatividade do design: 1) “Composição”; (2) “Texto”; 3) “Imagem”. O 
campo da composição tenderá a contextualizar categorias que analisem 
as relações espaciais, relações de género, assim como níveis de 
percepção, e de cor. O campo do texto, visa contextualizar categorias de 
análise tipográfica, sejam por uma atitude classificativa, compositiva ou 
plástica. Por sua vez, o campo da imagem, pretende contextualizar 
categorias semióticas, de género e também plásticas. Estas unidades de 
contexto não se destinam, numa primeira fase a definir dados, mas 
apenas para que a posteriori, possamos apresentar resultados 
interligados a partir de diferentes variáveis. Isto quer dizer que na prática 
poderemos, por exemplo, criar variáveis que não se justificam apenas 
dentro da unidade de contexto, mas servem para a construção de 
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relações entre eles, como por exemplo a relação imagem/texto, 
texto/espaço, fundo/figura, etc. Deste modo consegue-se uma 
interpretação mais profunda dos significados dos dados. 
 

2.3. Definição de variáveis 
Sabemos que, numa análise de conteúdo, a criação de variáveis tem que 
partir de um princípio de comunidade entre elas para que os dados 
possam ser coerentemente contextualizados. Como tentamos 
evidenciar acima, a nossa proposta para o modelo de análise, pretende 
que as suas variáveis abranjam um leque de opções ao nível semântico, 
sintáctico e lexical da linguagem visual gráfica. O nosso objectivo é retirar 
do cartaz, dados que resultam do fenómeno comunicativo para o qual foi 
criado. A necessidade de transmissão de uma mensagem agregada a um 
código de elementos textuais e imagéticos, formalizados por técnicas 
plásticas com vista a um processo de sedução, faz com que o cartaz 
contenha um manancial teórico inerente às decisões derivadas da 
metodologia projectual. A cada etapa, são usadas estratégias e 
introduzidos elementos que tentam casar a necessidade de dizer, com 
um modo de dizer, objectivado a um receptor-tipo. 
Por este modo, definimos critérios reveladores da percepção visual com 
que se faz a leitura de um produto de comunicação visual. Sendo que, na 
definição de um qualquer conjunto de variáveis esteja pressuposto a sua 
validade, no caso da nossa investigação, é basilar que a sua pertinência e 
adequação estejam fundamentados sobre o fenómeno comunicativo do 
cartaz. As variáveis utilizadas no nosso modelo, foram definidas a priori 
dos dados, e portanto têm um fundamento teórico por detrás que as 
sustenta. Um conjunto de trabalhos de natureza académica, assim como 
referências bibliográficas no campo da sintaxe da imagem, da percepção 
visual e da composição gráfica e tipográfica, estão referenciados para 
esta metodologia. 
Assim, dentro da primeira unidade de contexto foram criadas as 
seguintes variáveis: 1) composição geral; 2) atitude; 3) elementos 
dominantes; 4 relação texto/imagem); 5) cor de fundo/base; 6) 
espacialidade; 7) contraste cromático.  
No segundo incluem-se: 1) alinhamento; 2) niveis hierárquicos 3) 
orientação; 4) caixa; 5) classificação; 6) quantidade de tipos; 7) hierarquia 
do texto; 8) expressividade do expressividade do texto 9) relação 
texto/texto 10) relação texto imagem. Por fim, incluímos na terceira: 1) 
técnica; 2) grau de iconicidade 3) grau metafórico; 4) grau simbólico. 
Mas as variáveis aqui definidas, só são funcionais para uma análise se 
forem portadoras de valores, o que significa a necessidade de criar um 
novo conjunto de itens logicamente derivados. Para cada variável 
criamos um conjunto de valores que, para uma visão mais integrada, 
apresentamos na tabela seguinte. 
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Figura 1: Tabela de variáveis, valores e divisão por unidades de contexto. 

O nosso modelo de análise assumirá assim, uma abordagem indutivo-
construtiva pela qual se utiliza o conhecimento tácito do especialista de 
comunicação gráfica. O rigor científico desta abordagem é conseguido 
pelo processo em si, à medida que os significados vão sendo construídos, 
podendo ser relacionados e por sua vez reconfigurados num processo de 
constância analítica. 

 
3. Interpretação 
O princípio de uma análise de conteúdo é poder criar dados objectivos, a 
partir de premissas interligadas com o artefacto da análise, tendo por 
objectivo, criar uma descrição. No entanto, a informação descritiva criada 
por inferência, só será pertinente quando usada em profundidade para a 
investigação. Para o efeito, é o trabalho interpretativo desses dados que 
nos dará a compreensão incisiva do conteúdo analisado.  
Os dados retirados numa primeira fase sobre o teste inferencial de 
hipóteses, apenas cria um território que estabelece os limites em que os 
dados da investigação, a partir do corpus de estudo, sugerem 
generalizações sobre a amostra. 
Mas a interpretação orienta-se para uma abordagem qualitativa da 
investigação, que tenta ter o seu destino na compreensão. Se o princípio 
de leitura é a construção de uma interpretação, ela baseia-se em dois 
campos: os conteúdos manifestos e os conteúdos latentes. Enquanto 
que os primeiros limitam-se ao sentido literal e retórico sem 
preocupação com os significados, os segundos, procuram intenções, 
expressões, conotações e contextos. Ou seja, são as premissas da 
objectividade e da subjectividade que se vão aliar, respectivamente a 
estes conteúdos. 
Importante para esta análise dos cartazes, é reforçar o que dissemos 
sobre a constância analítica. A análise não se processa de forma 
sequencial. Antes, resulta de um movimento circular, ou de vai e vem, no 
qual a avaliação de cada item, não exclui um possível retorno a ele, após 
outros itens terem sido avaliados. Ou seja, a análise é realizada por uma 
visão de conjunto e não de forma fragmentada e compartimentada. 
Sobre as nossas variàveis, Muito embora cada uma represente um 
campo idiossincrático, a avaliação pode (e deve) ser relacionável, para 
que todas as escolhas, resultem de várias camadas de compreensão. 

 
4. Identidade 
A questão da identidade reúne-se sobre uma premissa afirmativa 
correspondente ao “eu sou”. Mas o “eu sou” não pode ser separado de 
um “como é”, que tenta esclarecer as características idiossincráticas do 
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sujeito. Ora, se essas características exclusivas são o que determina a 
identidade, o que nos vai interessar, não é apenas enuncia-las, mas acima 
de tudo, contextualiza-las. Todo o trabalho processual de design, está 
imbuído de padrões que condiciona as decisões de desenvolvimento do 
produto.  
Na especificidade da comunicação, esses padrões tornam-se 
perceptíveis a partir do modo como se relacionam com uma cultura 
visual. Uma das abordagens possíveis e comuns de uma análise de 
conteúdo acontece quando ela se direcciona ao “como?”. Por esta via, o 
resultado da nossa investigação surgirá a partir da forma como a 
comunicação se estabelece através dos códigos, estilos, estruturas da 
linguagem presentes no cartaz. Uma identidade que possa ser enunciada 
a partir de um conjunto de artefactos, será uma identidade visual pela 
qual se permeia directrizes, ferramentas e intenções. 

 
5. Conclusão 
Através deste artigo, quisemos evidenciar a adaptação de um modelo de 
análise de conteúdo a uma investigação em design orientada para uma 
questão sobre identidade autoral. O cartaz de teatro, por conter três 
entidades de natureza artística na sua génese (Companhia, Espectáculo, 
Designer) sugere um permeio de influências culturais que competem pela 
assinatura identitária simbólica do seu conteúdo visual. 
Partindo de uma crítica às características da análise de conteúdo, e da 
sua versatilidade na construção de dados, tanto quantitativos como 
qualitativos, quisemos associar à carga objectiva e subjectiva, que se 
encontra na leitura de um produto de design de comunicação. 
Tendo as variáveis sido definidas a priori, construímos um modelo de 
análise que tem fundamentos teóricos já testados justificando um 
processo indutivo e construtivo da interpretação dos dados. A definição 
de identidade presente no cartaz de teatro, surgirá com os significados 
construídos pelos padrões do conteúdo visual, a partir de interpretações 
do investigador, no seu domínio tácito no design de comunicação.   

 
6. Referências bibliográficas 
Barbosa, H. (2011) Uma história do design do cartaz português do século 
XVII ao século XX. Aveiro: Universidade de Aveiro. 
Bardin, L. (1977) Análise de conteúdo. Edições 70, Lisboa. 
Branco, J, Branco, V. Providência, F. (2006) Design e produtos-identidade. 
in Branco, J. (2006) Mayden voyage, Aveiro: DeCA. 
Enel, F. (1971) L’Afiche – Fonctions, Langage Rethorique. Paris: Mame 
Glickfeld, E. (2006) Designed Criticism or Critical Design: The Dilemmas of 
Graphic Design and Authorship Research Journal of the Australian 
Graphic Design Association Volume 2, pp.16 – 30. 
Mendonça, R. (2007) O cartaz e a escola. Porto: Faculdade de Belas Artes 
da Universidade do Porto. 
Moles A. (2005) O cartaz (L’Affiche dans la société urbaine) S. Paulo 
(Paris): Ed. Perspectiva (Dunod). 
Moles, A., Costa, J. (2005) Publicidad e Diseño. Buenos Aires: Ediciones 
Infinito. 
Neumeister, A. (1998) Identidade cultural e design, in Anuário do Centro 
Português de Design, Lisboa: CPD. 
Van Leeuwen, T, Jewitt, C. (2004) The Handbook of Visual Analysis, 
London: Sage. 

153



María Prada Rodriguez 
Universidade de Vigo, Espanha 

mariaprada@uvigo.es; 
mpradar@gmail.com  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
 

POLIEDROS, PLIEGUES Y EL REVERSO DE UNA FOTO 
El espacio del collage contemporáneo 
 
 
 
 
 
 
 
 
!
 
Resumen  
En este artículo se rastrean en la historia y en la crítica del collage las 
bases conceptuales que han llevado a esta disciplina a traspasar sus 
propios límites e inscribirse en el límite con la instalación o la escultura. 

Para ello, comenzaremos con una breve reflexión sobre el papel del 
collage en la cultura visual y los elementos con los que trabaja  para 
adentrarnos posteriormente en  las nociones de literalidad y signo, que 
en su combinación explican la naturaleza del collage, y que introducen el 
concepto de espacialidad en la obra de representación mimética. 

Finalmente, se recogen las experiencias de algunos artistas que toman 
en consideración la imagen en papel desde su dimensión tridimensional 
manipulable en el espacio (y a su vez fotografiable). Estos artistas 
encuentran formas de alteración de la imagen en la forma de Liaisons 
irregulieres (Ashkan Honarvar,  James Gallagher, Germán Gómez); 
Poéticas del Zusammenschneiden (Katrien de Blauwer, John Stezaker) o 
Poliedros, pliegues y el reverso de una foto (Eli Craven, Abigail Reynolds, 
Aldo Tolino, Alma Haser, Vlatka Horvat). 
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Figura 1: Pablo Picasso, Hombre apoyado en la 
pared, 1899. Lápiz Conté sobre papel e 
ilustración 49 x 32,7 cm. 

 

 
Figura 2: Pablo Picasso, Naturaleza muerta con 
silla de rejilla, 1912. Óleo sobre lienzo, collage 25 
x 37 cm. 

 

 
Figura 3: Kurt Schwitters, Merzbild Kijkduin, 
1923. Óleo, lápiz y assemblage de madera sobre 
cartón, 74,3 x 60,3 cm. 

1. imagen, espacio, collage 
Cuando hablamos de collage nos referimos a ciertas prácticas 
comúnmente consideradas como arte menor, popular, de aficionado o 
Naïf, y que sin embargo han sido empleadas en el S. XX por casi todos 
los/as artistas de la pintura y el dibujo, así como de la escultura, el diseño 
y el proyecto, como un medio de experimentación y de plasmación de 
ideas que permite un enorme grado de libertad.  

A pesar de su falta de autoridad estética, el collage brinda un modelo para 
percibir, deconstruir y ordenar la fragmentada, heterogénea, diversa y 
compleja realidad en la que vivimos. En las propuestas más recientes se 
integran el soporte y las operaciones que es posible realizar en él –plegar, 
rasgar, recortar, superponer– como una incógnita más de la ecuación a 
resolver: la organización de fragmentos dispares.  
En la práctica artística del collage tienen lugar una serie de operaciones: 

I. Recoger y coleccionar imágenes: acto motivado por una cierta 
resistencia al paso del tiempo, y para preservar la continuidad simbólica 
futura de quien colecciona. En el contexto de la creación artística se 
coleccionan cosas banales que el acto de coleccionar hace especiales. 
Coleccionamos muestras de la memoria visual colectiva (imágenes 
científicas, cultura pop o erótica) movidos por el deseo, el temor y la 
curiosidad intelectual. 

Esta fase lleva implícito el acto de escoger y separar las imágenes de su 
continuo espacio-temporal (literalmente en el caso de los coleccionistas 
de imágenes, de forma implícita para los fotógrafos). Este proceso de 
alienación y distancia respecto a las imágenes encontradas es una forma 
de objetivación (Verfremdung), necesaria para preservar de la pérdida. 
Dicho de otro modo: las imágenes deben objetualizarse (sacarse de 
contexto, que es lo que se hace en el collage como primera operación). En 
ese desplazamiento (al ser separado del contexto y adoptado por “la 
colección”) es posible conservar el bien que temía perderse. Duchamp 
declaró que este proceso de sacar de contexto es un acto creativo que 
da lugar a  nuevos significados (en el principio del Readymade). 

II. Comparar y establecer relaciones: aquí estriba el verdadero activo del 
collage como forma de arte, porque ofrece la libertad necesaria para 
comparar lo incomparable, y así los valores se establecen siempre en 
relación con otros. Como resultado, el collage es un metalenguaje de lo 
visual (Krauss, 1996, p.54). 

III. Zusammenschneiden (Salm, 2012, p. 29) o “cortar unidos” mediante 
pegado y recomposición: es la técnica que utilizan los empapeladores, y 
una paradoja que expresa la naturaleza propia del collage, y también del 
montaje cuando añadimos la dimensión temporal para otorgar estructura 
rítmica y dinámica al resultado. El montaje cinematográfico ha dejado su 
huella en el collage contemporáneo, al igual que otras formas espaciales 
de construcción de la imagen, que dan lugar a obras en las que material y 
objeto se constituyen en parte del problema y su solución. 

 
2. Literalidad y signo.  
Las imágenes realizadas con materiales de distinta procedencia (Figura 
3) cuentan con una larga línea genealógica (Wescher, 1976, p.13). Antes 
de la aparición de la fotografía, los collages se hacían con objetos reales 
planos, como hojas y flores prensados o alas de mariposa. La tradición 
culmina con los sellos y estampas que se usaron para la decoración de 
álbumes y elementos de mobiliario. 
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Figura 4: Ashkan Honarvar, Identity Lost Series. 
2013. 

 

 
Figura 5: James Gallagher,: Sour Stomach, 2005.  
8.5"x11". 

 

Figura 6: Germán Gómez,  Estudio XV-II, 2011. 
C-print sobre chapa de hierro y remaches. 105 x 
85 cm. 

Desde la Revolución industrial se generalizó el uso de imágenes 
reproducidas mecánicamente mediante el grabado y la fotografía. 
Durante el S. XIX muchos escritores y poetas se sirvieron del collage para 
elaborar obras pictóricas: Victor Hugo, por ejemplo, introduce papeles 
recortados en forma de siluetas, que luego interpreta en un tipo de 
composición fotográfica con “trozos” e imágenes fotográficas y 
voluntad pictorialista. 

Aunque el collage artístico fue presentado por Picasso en la primavera de 
1912 (Naturaleza muerta con silla de rejilla, figura 2), suele establecerse 
su invención en el momento en que él mismo, algunos años antes, adhirió 
una imagen impresa, procedente de una caja de cerillas, sobre un dibujo 
titulado Hombre apoyado en una pared (Figura 1). Esa imagen impresa 
permitía instaurar las coordenadas de la abstracción y definir una 
distancia perceptiva entre el espacio de la representación y la propia 
mirada del artista/espectador. Aquel cromo (en realidad su cara 
posterior) se ubicaba exactamente en el límite entre esos dos mundos. 
Más de un siglo después y en un ámbito cultural en el que cada vez tiene 
más relevancia ese espacio de la representación en forma de realidad 
virtual (la realidad navegable e interactiva que vemos en las pantallas de 
nuestros ordenadores), algunos collagistas nos recuerdan que los 
soportes siguen perteneciendo al mundo real, y que su dimensión como 
contenedores de imágenes permite, en su relación con las imágenes 
mismas, ofrecer nuevos significados como formas de arte. 

La serie de razonamientos que posiblemente sustentó la introducción de 
elementos prefabricados en la pintura se fundamenta en la necesidad de 
hacer explícita la literalidad de la superficie de la pintura; lo explica con 
claridad Greenberg en términos de espacio pictórico: si el cubismo —al 
menos en sus inicios— pretendía aferrarse a la pintura como arte de 
representación e ilusión, precisaba de algún mecanismo que mantuviese 
la superficie literal del cuadro “alejada” de todos esos planos-faceta 
“representados”, para «permitir que sobreviviese entre ambos una 
ilusión mínima de espacio tridimensional» (Greenberg, 2002, pp.85-88). 

A medio camino entre la literalidad moderna y la representación 
ilusionista pre-moderna, el collage complica la pretensión de claridad al 
instaurar el discurso en el lugar de la presencia (Krauss, 1996, p. 49). En 
este sentido plantea una crítica hacia la consideración moderna de ese 
ámbito objetivo y literal (el plano del collage), e incorpora la consideración 
del carácter de signo del elemento del collage.  

En cualquier caso, el collage consigue romper con el principio perspectivo 
de la continuidad de la silueta, lo que permite poner en cuestión la 
profundidad espacial, temporal o narrativa de la imagen (Chassey, 2009), 
y las categorías figura/fondo y significante/significado. Con esta 
estrategia se facilitan nuevos significados a partir de las dislocaciones y 
fracturas que se producen en la lógica espacial de la imagen. La 
introducción de la mancha monocromática será otro recurso utilizado 
con el mismo fin, tanto si está situada detrás de las imágenes, como si 
describe el plano material de la imagen. 

Una vez establecida con claridad la planitud de las imágenes, resulta 
posible ya operar con ellas "en el espacio" (real), primando su condición 
objetual como plano en el espacio. Se añade así una nueva dimensión a la 
imagen, al incluir el soporte-papel como significante. 
 

3. El espacio del collage contemporáneo.  
Haremos ahora un recorrido no exhaustivo para reconocer ciertas 
prácticas del collage contemporáneo a través de sus autores/as, sin 
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Figura 7: Katrien de Blauwer: Feminin  

 

 

 

 
Figura 8: John Stezaker, She (Film Portrait 
Collage) III, 2008. Collage.  26,1 x 27,5 cm. 

 

 

 

 
Figura 9: Eli Craven, Bald, Serie Screen Lovers. 

 

 

pretender ofrecer visión general sistemática, sino eligiendo aquellas 
prácticas que redundan en cuestiones espaciales o que desde el punto de 
vista formal ofrecen nuevas perspectivas y abren posibilidades. 
Les liaisons irrégulières (“compañías irregulares”) 

En la tradición de la superposición metafórica de origen surrealista 
(Taylor, 2009, pp. 16-20), las imágenes se componen por acumulación de 
fragmentos sin contexto. Las conexiones tienen lugar en base a los 
contornos de las figuras recortadas y más o menos superpuestas, con 
sutiles determinaciones espaciales. El collage sirve como declaración de 
una identidad múltiple y compleja. 

Fascinado con las imperfecciones y cicatrices, Ashkan Honarvar (Shiraz, 
Iran, 1980) trabaja con imágenes de libros de medicina, y mediante la 
disección parece expresar el fluido e infinito universo que habitan los 
seres humanos. (Figura 4). Su  estrategia no es sólo desconcertar en el 
plano de la imagen, sino que, efectivamente, lo traspasa con sus 
superposiciones, de manera que lo que consideramos más próximo a la 
realidad (la tercera dimensión) se representa y evoca con rupturas fuera 
de la lógica, pero perfectamente posibles y amenazadoras.  

James Gallagher oscurece o hace desaparecer los rostros para 
concentrarse en los gestos y las acciones físicas de las figuras; el 
anonimato es uno de sus temas preferidos. De estilo rápido e impaciente 
(un poco sucio también), genera imágenes crudas (a menudo escenas de 
sexo de un modo abstracto y sugerente) que de algún modo conmueven 
jugando con la emoción y el misterio. La materialidad de sus collages es 
visible en las irregularidades de los cortes, alejados de los contornos 
reales, y en las calidades de los papeles de soporte. (Figura 5). 

Germán Gómez (Gijón, 1972) trabaja con fotografías propias, que 
descompone y fragmenta para volver a recomponer en imágenes con 
volumen y materialidad. Utiliza las superposiciones para recomponer la 
realidad que desbarata previamente en fragmentos. No usa papel, sino 
materiales de cartelería y fotografía a gran escala, que también hace 
explícitos e integra como parte de las obras (Figura 6). 
Poéticas del Zusammenschneiden (“cortar-unir”) 

Collage de gestos mínimos: cortes rectos que funcionan como uniones, 
aunque también se puede concitar en torno a los bordes rectos de una 
imagen completa que se superpone a otra. 

Formada en una escuela de moda en Antwerp, Bélgica, y atraída por lo 
incómodo en las emociones humanas (el dolor, la pena, la pérdida, el 
deseo), Katrien de Blauwer expresa en sus trabajos intimidad y 
anonimato: historias de cualquiera que a su vez escriben una historia 
universal. Su investigación está centrada en ella misma: sus fantasmas y 
demonios, sus sentimientos inconscientes, pensamientos y temores. 
Habla explícitamente de la franqueza de las imágenes y su presencia. 
Produce creaciones con gran valor táctil en las que se siente el olor, la 
decrepitud y decadencia del papel viejo. (Figura 7). 
John Stezaker, (Reino Unido, 1949) se formó como pintor. Ha sido 
profesor en la Royal College of Art de Londres y recientemente ha 
empezado a mostrar los collages que ha estado realizado desde hace 
más de 40 años. Mediante acciones mínimas (un corte recto, una 
superposición) consigue subvertir nuestros preconceptos acerca del 
glamour, la personalidad, el género y la fama. (Figura 8). 
Poliedros, pliegues y el reverso de una foto.  

Establecida la coherencia de superficie, es posible subvertir la imagen 
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Figura 10: Abigail Reynolds, Battersea Reach, 
2014. Páginas de libro cortadas y dobladas. 13,8 
x 20,8 cm. 

 

 

Figura 11: Aldo Tolino, Sequenz 1, Peel, 2014. 

 

 

 

mediante el cuestionamiento del marco espacial (plano y estable) en el 
que está establecida.  

Eli Craven (Idaho, EEUU, 1979) crea imágenes y objetos que sugieren 
algo tangible más allá de la superficie propia de la fotografía.  

Trabaja a menudo con imágenes icónicas del cine de Hollywood, que 
manipula mediante pliegues para crear una nueva relación entre los 
personajes. El resultado es un collage de corte recto en el que la 
información clave no se deshecha: permanece oculta, latente y contenida 
dentro de un pliegue que no pertenece a la realidad de la imagen final. 
(Figura 9). 

Abigail Reynolds (1975, vive entre Londres y Cornwall) se formó en 
literatura y artes visuales, y trabaja con imágenes imparciales de la 
memoria colectiva, descargadas de recuerdos personales: imágenes 
encontradas, postales, imágenes de prensa. Superpone dos o más 
imágenes (“con muchas cosas que decirse una a la otra”, según ella 
misma), y establece físicamente ventanas entre ellas mediante cortes y 
doblados que permiten conexiones que podemos verificar aunque no 
sepamos muy bien a qué se deben. (Figura 10). 

Aldo Tolino (1979, Austria) estudió Arte Digital y es Doctor en Filosofía. 
Atraído por la naturaleza de la imagen digital y sus posibilidades de 
generación y reproducción, en sus obras explora la interrelación entre 
superficie, textura y espacialidad. Trabaja con imágenes propias, que 
deforma mediante pliegues y teselaciones origámicas. Mediante el 
plegado y refotografiado de algunas de sus imágenes crea un bucle entre 
objeto e imagen, en un proceso de Mise en abyme. (Figura 11). 
Alma Haser vive y trabaja en Londres, y se formó en fotografía y práctica 
artística. Sus trabajos son fotográficos (planos): re-fotografía sus 
retratos caleidoscópicos cubistas, creados mediante el plegado de las 
fotos según modelos del origami geométrico. Los puzles como 
paradigma, los trabajos manuales (en papel) como estrategia. (Figura 13). 

Vlatka Horvat (1974, Cakovec, Croacia) se interesa por el cuerpo y su 
presencia en el espacio, especialmente en el espacio expositivo.  Con 
formación en teatro, performance y cultura visual, en sus trabajos con 
papel reflexiona en torno a las superficies y la espacialidad de los planos 
de representación en la consideración de su anvés y revés: las formas de 
colores planos se mezclan con imágenes fotográficas recortadas, que 
podrían ser el anverso de otras similares. Las figuras se disuelven y 
confunden, el cuerpo como objeto o el cuerpo como imagen se 
descompone y reconstruye mediante operaciones que son imposibles en 
la fotografía mimética. (Figura 14). 

Los artistas mencionados trabajan con modos contemporáneos de 
narración y presencia a través de dislocaciones y desajustes en la imagen 
que tienen su fundamento en las estrategias y procesos del collage.  
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Figura 13: Alma Haser, Tilly and Johnny, Serie 
Cosmic Surgery, 2014. Fotografía montada 
sobre alumínio.   60 x 60 cm. 

 

 
Figura 14: Vlatka Horvat, For example, Folded 
over, 2009.  

 

 

 

 

Colección Comunicación Visual. Barcelona. GG.  

Taylor, B. (2009): Al filo de la creación Exit no 35, Cut & Paste. Madrid. 
EXIT, Imagen & Cultura. 

Salm, Ch. Zu, ed. (2012), Manifesto Collage, Über den Begriff der Collage 
im 21. Jahrhundert. Verlag für moderne Kunst Nürnberg.  
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O PROCESSO CRIATIVO DO DESIGN EM ANÁLISE 
Inteligências como estratégias mentais na abordagem  
de wicked problems  
 
 
 
 
 
!
 
 
 
Resumo  
Potencializar a criatividade como meio de “resolver problemas” de forma 
original, a fim de favorecer o processo de inovação, é um grande desafio 
contemporâneo. Nesse sentido, existe uma crescente conscientização 
entre as organizações a respeito do design como um meio de atingir 
objetivos estratégicos; evidenciando o desejo de compreender seus 
métodos e dinâmica. 

Controverso na sua definição, o conceito de inteligência, de forma 
simplificada, é apontado como um elemento capaz de explicar diferenças 
de desempenho dos indivíduos em contextos diversos. Nesse sentido, a 
Teoria das Inteligências Múltiplas (TIM) de Howard Gardner, sinaliza a 
existência de nove tipos de inteligência e integra a perspectiva 
cognitivista do estudo das inteligências em psicologia.  

Por meio de um experimento realizado junto a estudantes de mestrado 
este estudo sinaliza diferentes estratégias mentais utilizadas por 
designers para gerar soluções. O objetivo é relacionar a TIM ao processo 
criativo do design e testar a hipótese relativa à relação entre os tipos de 
inteligências envolvidas na procura de soluções e os processos criativos 
empregados e seus resultados. Diante de um desafio comum aos 
participantes, e tendo como instrumento de coleta de dados a 
observação e a ferramenta de identificação das inteligências múltiplas, 
são analisados: (1) a estratégia adotada; (2) os resultados do processo; (3) 
a relação entre a estratégia adotada e (4) os resultados obtidos com os 
tipos de inteligências presentes nos grupos.  

Os resultados contribuem para a reflexão acerca da importância da 
diversidade de bases de pensamento nas equipas de projeto, e diante dos 
wicked problems, revela a forte influência das qualidades individuais dos 
designers como uma peça central do design as a process, uma vez que 
orientam os diferentes caminhos projetuais. 

 
 
 
 
Palavras-Chave  
Design, Inteligências múltiplas, Processo criativo, Wicked problems  
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1. Introdução 
Os problemas que se colocam à sociedade na contemporaneidade são 
difusos e de ordem sistémica devido à crescente complexidade dos 
cenários (Bauman, 2001; Castels, 1996). No contexto de incertezas e 
mudanças rápidas, a dinâmica e os métodos utilizados pelo design têm 
sido estudados no âmbito da gestão empresarial, na expectativa de 
potencializar a criatividade como meio de “resolver problemas” de forma 
original a fim de favorecer o processo de inovação. No entanto, diante do 
crescente protagonismo que do que Horst Rittel denominou wicked 
problems1 nos tempos atuais, entende-se que não é possível falar-se em 
soluções “corretas”, nem em abordagem do design como um ato unitário 
e homogéneo (Moraes, 2010).  

Nesse sentido, defende-se neste estudo que o designer e suas 
particularidades são parte fundamental do design process, uma vez que 
influenciam diretamente a escolha do caminho projetual e o resultado 
obtido (Celaschi, 2010:XV). Assim, sendo as características do designer 
elementos fundamentais no design process, aponta-se o potencial de 
evolução do estudo da subjetividade dos processos. Ainda de acordo com 
Celaschi (2010), o design methods já há algumas décadas tem dedicado 
grande atenção ao percurso projetual. No entanto, atenção menor foi 
destinada à investigação sobre o sujeito que projeta; isto é, ao designer 
como ator primário do projeto.  

O conceito de inteligência é sinalizado por Tschimmel (2011) como um dos 
fatores fundamentais para o estudo dos processos criativos e 
emergência de ideias do ponto de vista do indivíduo. Apontada como a 
aptidão para compreender e se adaptar ao meio envolvente, a inteligência 
apresenta relação direta com a capacidade para abstração, solução de 
problemas, articulação de ideias e aprendizado (Almeida, Guisande e 
Ferreira, 2009; Branco, 2004; Tschimmel, 2011). Complementarmente 
destaca-se que para Howard Gardner (1993) não existe um tipo estático 
e único de inteligência como os testes tipo QI pressupõem; e sim, várias 
inteligências modificáveis e educáveis. Este raciocínio alicerça a TIM 
desenvolvida por Gardner e sua equipa da Universidade de Harvard e 
contribui para este estudo à medida que evidencia que as inteligências, 
assim como a capacidade criativa individual, são diferenciadas.  

Sem a pretensão de esgotar o tema, o objetivo deste trabalho é 
contribuir para o estudo dos processos criativos do design com ênfase na 
subjetividade do indivíduo que cria sob uma perspectiva sistêmica. Para 
tanto, emprega-se a TIM como um elemento capaz de elucidar as 
diferenças nos processos criativos do design. Parte-se da hipótese que 
exista relação entre os tipos de inteligências envolvidas na procura por 
soluções com os processos criativos empregados e os seus resultados. 
Tal conjetura é avaliada no experimento junto a um grupo de estudantes 
de mestrado em Design, o qual resulta na caracterização de quatro 
quadros de análise.  

 
2. A Teoria das Inteligências Múltiplas 
Segundo Almeida, Guisande e Ferreira (2009:131) a TIM de Gardner 
propõe uma origem biológica para cada faculdade mental, sendo 
consideradas apenas as competências universais à espécie humana. 
Ainda assim, a dimensão biológica inerente a uma forma de atividade 
mental requer a manipulação cultural ou incorporação cultural desta 
atividade.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Uma classe de problemas do sistema social mal formulados, contraditórios e com requisitos mutáveis (Buchanan, 1992). 

161



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicialmente Garder identifica sete tipos de inteligência: (1).Musical: 
permite às pessoas criar, comunicar e compreender significados através 
dos sons; (2).Linguística: consiste na capacidade de manipular e 
estruturar os significados e as funções das palavras e da linguagem; 
(3).Espacial: relaciona-se com a capacidade para perceber informação 
espacial ou visual, para transformar esta informação, e para recriar 
imagens visuais mesmo sem um estímulo físico original; (4).Cinestésica: 
engloba habilidades para usar objetos ou utilizar o corpo na solução de 
problemas ou na construção de produtos; (5).Lógico-matemática: 
envolve o uso e a apreciação de relações abstratas; (6).Intrapessoal: 
envolve uma série de processos que permite ao indivíduo discernir os 
seus sentimentos, forças, fraquezas e desejos; (7).Interpessoal: consiste 
na capacidade de compreender os outros indivíduos; particularmente 
seus sentimentos, temperamentos e suas motivações e intenções 
(Almeida, Guisande e Ferreira, 2009:131). No entanto, recentemente 
foram incorporadas à TIM as inteligências (8).Naturalista, que envolve a 
capacidade para compreender e trabalhar de forma eficaz no mundo 
natural e ainda (9).Existencial, ainda não reconhecida no meio científico 
(Tschimmel, 2011). 

Gardner (1993) defende que uma pessoa pode manifestar mais de uma 
inteligência, sendo comum que duas ou três destaquem-se entre as 
demais. Longe de ser uma unanimidade nos campos científicos da 
psicologia, neurociência e educação, a TIM é considerada por Gardner 
“uma teoria aberta a novas investigações e descobertas, ou a outras 
formulações conceptuais da inteligência decorrentes de estudos do 
sistema nervoso ou de processos culturais diversos (Almeida, Guisande e 
Ferreira, 2009:139).  

 
3. Perspectiva sistémica da criatividade 
Diante da “criatividade setorial” sinalizada pela TIM (Tschimmel, 2011), 
julga-se pertinente salientar o caráter sistémico das relações 
estabelecidas dentro de um processo criativo coletivo. Assim, se a 
singularidade do designer impacta diretamente no processo criativo e 
consequentemente nos resultados deste, a tal ponto que substituir um 
elemento de uma equipa significa obter um resultado diferente como 
sugere Celaschi (2010), podemos considerar os grupos de trabalho, 
segundo Tschimmel (2011), como “sistemas criativos”.  

Diferentes podem ser os sistemas criativos: a natureza, um indivíduo, um 
grupo de pessoas, uma empresa, um país, conforme (Tschimmel, 2011), 
sendo que cada sistema existe através da interação entre seus 
componentes e dos processos que este executa e percorre. Nesse 
sentido, interessa-nos neste estudo, mais do que a multiplicação de 
perspectivas observadas à luz da TIM; mas acima de tudo, as dinâmicas 
coletivas estabelecidas em função das singularidades dos sujeitos 
envolvidos; que por sua vez, influenciam o processo criativo e o seu 
resultado.  

 
4. O experimento 
A metodologia utilizada para coleta de dados foi o experimento2. Este 
consistiu na organização de uma sessão coletiva com estudantes de 
mestrado da Universidade de Aveiro no mês de novembro de 2014. O 
procedimento contou com a participação de vinte designers3 e teve 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Esta abordagem é adequada a situações onde se pretende ter controlo sobre eventos comportamentais com foco em acontecimentos contemporâneos (Yin, 2005). 
3 Licenciados em design e alunos do curso de Mestrado em Design da Universidade de Aveiro. A média de idade da amostra é de 21 anos.  
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Figura 1: Caracterização dos grupos por sexo  
e número de participantes 

 

como objetivo a identificação de relações entre as inteligências 
predominantes nos grupos, com os processos criativos escolhidos e os 
resultados destes. 

Após uma breve contextualização do estudo os participantes 
organizaram-se em quatro equipas (figura 1). Posteriormente foi aplicado 
o teste das inteligências múltiplas4 a fim de identificar a predominância de 
inteligências nos grupos. Na sequência foi lançado (de forma expositiva) 
um desafio comum a todos os participantes: “habitar a cidade ideal no ano 
2030”. A escolha do tema deu-se em função da necessidade de trabalhar 
num plano conceitual complexo onde os participantes do experimento 
encontrassem liberdade para o debate e para a geração de ideias. A 
abrangência do tema foi proposital, uma vez que um dos itens analisados 
foi a própria “delimitação do problema” por parte das equipas dentro da 
lógica da construção de cenários prospectivos.  

Como condicionantes de projeto foram impostos o tempo (40 minutos 
para o desenvolvimento do conceito) e o espaço (a sala de trabalho 
utilizada pelo curso de Mestrado em Design na Universidade de Aveiro). 
Foram disponibilizados aos participantes materiais como: canetas 
coloridas, papeis de diferentes formatos e cores, fita-cola, tesouras, 
argila, post-its; ficando a critério dos grupos o emprego dos materiais, 
métodos e técnicas de criação. Por fim, as propostas de cada equipa 
foram apresentadas ao grande grupo.   

 
5. Análise e discussão 
Primeiramente é pertinente destacar os resultados dos testes de 
inteligências múltiplas aplicados. É possível afirmar que os quatro grupos 
apresentam inteligências predominantes distintas. Nos grupos C e D, 
observa-se maior diversidade e equilíbrio entre as inteligências 
predominantes, ao contrário dos grupos A e B, onde as inteligências 
interpessoal e cinestésica (grupo A), e espacial e lógico-matemática 
(grupo B) destacam-se claramente entre as demais. Considera-se este 
primeiro nível de análise fundamental para o entendimento da dinâmica 
do experimento (figura 2). A partir destes dados foram observados: (1). a 
estratégia adotada pelas equipas (figura 3); (2). os resultados do 
processo (figura 4); (3). a relação entre a estratégia adotada e os 
resultados obtidos com os tipos de inteligências predominantes.  

A boa interação entre os membros e a ausência de uma liderança clara no 
Grupo A pode ser explicada pela predominância da inteligência 
interpessoal. A pouca expressão das inteligências lógico-matemática, 
linguística podem estar relacionadas com a pouca objetividade 
apresentada pelo grupo e com a dificuldade de gestão do tempo. A 
preocupação coletiva expressa na natureza do problema e na solução 
apresentam relação com as inteligências cinestésica, interpessoal e 
intrapessoal observadas no grupo. A utilização da ilustração como 
recurso de expressão remete à combinação entre as inteligências 
cinestésica, espacial e interpessoal. 
 
 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Baseado na obra de Gardner e adaptado de: Bellan, Z. (2008). Heutagogia: aprenda a aprender mais e melhor. Santa Barba d’Oeste: SOCEP Editora. 
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Figura 2: Inteligências predominantes nos grupos estudados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Dados obtidos junto aos grupos referentes às estratégias adotadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4: Dados obtidos junto aos grupos referentes aos resultados obtidos 

 

No Grupo B os contornos pouco nítidos do desafio foram um obstáculo, o 
que pode estar relacionado com a presença marcante da inteligência 
lógico-matemática. Esta, por outro lado, explica em conjunto com a 
inteligência espacial, a objetividade da natureza do problema e da solução 
encontrada. O diagrama sistematizado utilizado como recurso de 
expressão reforça a predominância das inteligências já mencionadas.  O 
Grupo C, marcado pelo equilíbrio e presença de todas as inteligências, 
utilizou metade do tempo para desenvolvimento da proposta 
comparativamente às demais equipas. Com as inteligências linguística e 
espacial em destaque e com a presença de um líder, o grupo fez uso de 
um diagrama combinado com textos para responder ao desafio de forma 
abrangente e estruturada. Já o Grupo D, com as inteligências linguística e 
lógico-matemática em evidência caracterizou-se pela especificidade da 
abordagem e da solução de natureza restritiva apresentada, bem como 
pela utilização exclusiva de texto para expressão de ideias.  
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6. Conclusões 
Os resultados do experimento sugerem a existência de relação entre os 
tipos de inteligências envolvidas na busca por soluções com os processos 
criativos empregados e os resultados destes observados nos quatro 
quadros de análise. No entanto, considera-se que para além das 
inteligências, outros fatores moderadores como a cultura, a idade e o 
repertório de cada designer sejam fatores moderadores de qualquer 
processo criativo, o que torna a missão de compreendê-lo ainda mais 
complexa.  

Assim, apesar da limitação da amostra e da escassez de teoria 
especializada no tema, considera-se que este trabalho contribui para o 
estudo dos processos criativos do design centrados no indivíduo, e 
recomenda-se que seja aprofundado utilizando outras variáveis e 
amostras mais diversificadas. Entende-se que, como afirma Tschimmel 
(2011:13), “quando compreendemos os fundamentos e os mecanismos do 
processo criativo, temos mais possibilidade de pensar criativamente e de 
realizar ações que conduzam à emergência de algo novo, quer 
individualmente, quer em grupo”.  
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Figura 1: O arquivo do gabinete  Multiplano em 
Dezembro de 2013. Fotografia da autora. 
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O LUGAR DO DESIGN EM PORTUGAL (1957-1974) 
O gabinete  de  estudos  multiplano, um caso de estudo 
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Resumo 
Adoptou-se como objecto de estudo o arquivo Multiplano, um gabinete 
de projectos estabelecido em Lisboa em 1972 pelos arquitectos Carlos 
Tojal (1929), Manuel Moreira (1933) e Carlos Roxo (1935), com origem 
num “atelier artesanal de arquitectura, que […] integra […] novas bases 
metodológicas” operando na Arquitectura, Engenharia e Design 
(Multiplano,1972). 

Do âmbito da história da cultura material, como da teoria do design, é 
objectivo do meu projecto revelar documentação inédita, acções e 
agentes passíveis de contribuir para a compreensão do lugar do design, 
como da cultura do pensamento orientado para o projecto em Portugal. 
Para tal, estruturou-se o projecto em dois núcleos fundamentais, ambos 
de carácter historiográfico ou da investigação aplicada: o primeiro, para a 
inventariação do arquivo; o segundo, de perspectiva diacrónica, 
considerando a história do design enquanto história da cultura material e 
imaterial, para o elencar do corpo de conceitos em presença (entre os 
quais o de arquitectura como «Arte Visual» ou o de «Estética Científica» 
� preconizando a consciência e a prática de uma Ciência do Design).  

Trata-se de um estudo original, enriquecido pela descoberta do arquivo 
em Dezembro de 2013 (Figura 1). Além de referências sumárias à obra do 
chamado «Trio Maravilhas», não encontramos senão nas revistas 
Arquitectura e Binário alusão mais demorada ao seu trabalho, 
testemunho do seu conceito e mundividência. Ignorada permanecia a 
latitude da sua acção, o universo dos seus agentes, as implicações do seu 
conceito e metodologias projectuais. 

Cindida em 1974, após percurso iniciado em inícios de 60, a Multiplano 
guarda testemunho da utopia social de dois momentos da cultura 
projectual nacional � da ideal Deco à dialética Modernista; da 
contemplação Beaux-Arts, à militante reforma de 1957 (no círculo 
ESBAL) ou ao questionar do desenho, na dialéctica projectual. 
Projectando «para a vida» (Roxo,1963), amplia ainda o conceito de útil, 
como ao estruturalmente integrar o pensamento artístico.  

 
 
Palavras-Chave  
Design Português, Estudos de Design, História do Design, Estudos 
Artísticos, Cultura Projectual em Portugal 
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Figura 2: Logótipo do ateliê de Carlos Tojal, em 
1961. Autor desconhecido. Fotografia da autora. 

 

 

 
Figura 3: Logótipo do gabinete Multiplano (ca. 
1972).  Autor: António Mendes de Oliveira 
(Pintor). Fotografia da autora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introdução  
Se o rumo assumido em 1933 com a Constituição do Estado Novo, adia a 
confluência entre Portugal e a Europa na economia e indústria ─ como no 
assentimento das utopias sociais genetrizes do Design ─, com o fim da 
segunda guerra mundial dimana a mudança, impelindo alguns agentes do 
estado ao exercício de nova acção.  
Em 1948 Portugal assina o pacto fundador da Organização Europeia de 
Cooperação Económica; em Janeiro de 1960 está entre os países 
fundadores da Associação Europeia de Comércio Livre (Rollo, 2007, 187 e 
Souto, 2014).  

Contudo, só em finais dos anos 60, com o Plano Intercalar (1965-67) e o III 
Plano de Fomento (1968-73), é reconhecida a necessidade de abandono 
de um modelo de crescimento baseado na orientação interna (inward 
orientation).  

Reassume-se então a conveniência do desenvolvimento da investigação 
industrial. Sintomática é em 1959 a criação do I.N.I.I., avançando em 1960, 
sob direcção da Escultora Maria Helena Matos(1924), com um Núcleo de 
Arte e Arquitectura Industrial cuja acção afilia em 1965, pela primeira vez, 
a expressão Industrial Design no léxico oficial português (Souto, 2014) 1. 

Na Escola de Belas Artes de Lisboa apenas em 1957, o momento em que 
se anunciava o fim da arquitectura moderna no CIAM (Moniz, 2011,22), 
ocorrerá a reforma. Do ideal formalismo estilístico da “arte pela arte” e da 
exaltação da genialidade do autor individual ─ caminhar-se-á para a 
consideração da vida, das técnicas e das tecnologias numa abordagem 
dialéctica do projecto, cogitado em grupo de trabalho multidisciplinar. 
Uma acção concreta em pró da institucionalização da cultura projectual, 
junto do ensino artístico em Portugal.  

Liberaliza-se a acção do estado; cresce a encomenda privada; tensiona-
se a matriz beaux-arts no ensino da Arquitectura; terciariza--se o plano 
económico e social; cresce o parque urbano; elevam-se e pluralizam-se 
as expectativas sociais.  

Observando o caminho que desemboca na Multiplano (Figuras 2 e 3), 
também porque exclusivamente composto por obra de iniciativa privada, 
trilhamos um pouco do percurso do design neste período entre nós: da 
associação «artesanal», em inícios dos anos 60, entre um homem 
descendente de Raul e de Diamantino Tojal2 e dois consequentes 
activistas da reforma de 1957 (ESBAL,1963); à confluência em 1972 no 
especializadíssimo gabinete de projectos Multiplano (Arquitectura, 
Engenharia, Design) suportado por um grande banco; findando na sua 
cisão em 1974.   

É um pouco do percurso material, como do âmbito conceptual deste 
caminho que o presente paper tem por objectivo dar a conhecer.  

 
1. A Obra Atribuída  
Entre as obras documentalmente atribuídas aos autores em estudo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Respondendo ao Secretariado da Indústria, o Instituto Nacional de Investigação Industrial é o primeiro organismo oficial para o estudo da problemática da estética industrial 
entre nós, preconizando acção seminal  na institucionalização do design no nosso país: 1960 o NAAI apresenta-se na FIL com uma “Exposição de Embalagem”; 1965 organiza 
a “1ª Quinzena de Estética Industrial”, a “Exposição Internacional de Industrial Design” e conferências complementares;  66/67 cursos da especialidade por Sérgio Asti e 
Xavier Auer; 1971 a 1ª Exposição do Design Português (passando a designar-se ─ Núcleo de Design Industrial) e em 1973 a “2ª Exposição do Design Português” (Souto, 2014). 
2 Raúl Tojal (1900-1969) precursor da Arte Deco em Portugal, frequentou o Ateliê de Carlos Ramos no Largo de Santos, que durante os anos 1930-40 foi contracorrente 
face ao ensino academizante da EBAL (Coutinho,2014).  Diamantino Tojal (1898-1958), construtor de que há notícia ao lado de Porfírio Pardal Monteiro desde a obra do 
Seminário dos Olivais, inaugurado em 1931 e até ao final da vida com o Hotel Ritz. 
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Figura 4: Edifício Castilho 50, maqueta do hall 
(anterior a 1974). Autor do plano cromático 
Jorge Pinheiro (Pintor). Fotografia da autora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

contam-se: 1961, remodelação da Loja das Meias (Silva, Tojal, Moreira e 
Roxo,1961,19) e projecto para o Corpo de Aulas do Seminário Liceal de 
Penafirme, Torres Vedras (Antunes, 20133); 1964/67, Rualdo e Instituto 
Luso-Fármaco (Duarte, 1968,15 e 20); 1965/67, filial do Banco Fonsecas 
& Burnay, no Porto (Duarte, 1968,12); 1967/68, Administração do Porto 
de Bissau; 1970, Betesga Lisboa (Simões,1970,158) e Filial do Crédito 
Predial Português, Porto (Duarte, 1971,16); 1971, Traje (Duarte, 1971,16) e 
Meia-Lua (Duarte, 1971,15); 1971/1972 projecto para o Edifício Simopre4, 
Rua Barata Salgueiro/ Rua Castilho, Lisboa (Lamas,1979,29); anterior a 
1974 (Figura 4) Castilho 50 (Roxo, 1974,102) e Rocia (Tostões e Martins, 
2000, 67). 

 
2. O Lugar do Design  
Nestes anos de dealbar, administrativamente falando, assentiu-se o 
lugar do “design” conquanto prudentemente operado no auxílio à 
descolagem do país face ao sector primário.  

No plano do encomendador privado parece sobre todas expressiva a 
conotação prima facie: “design”/mercado/modernidade.   

Entre os agentes que o abraçaram, procurando retirar-lhe as aspas, o 
lugar do design (nos seus métodos, âmbito e conotação social) é o de 
uma acção de cidadania contra-dogmática, dirigida à resolução de 
problemas humanos e de dimensão ainda além da funcional.  

Conjunturalmente demandado por inadequação de um modelo 
académico que interpõe a solução antes da problematização ─ arredado 
da escola oficial até ao ano lectivo de 75/765 ─ operá-lo-ão pintores, 
arquitectos e escultores, habituados na Escola de Belas Artes ao 
contacto interdisciplinar.  

Pela acção seminal de Frederico George6 (1915-1994), entre o círculo de 
Lisboa o design assumirá o cariz globalizante Bahausiano.  

Para Frederico George a batalha do utilitarismo em arquitectura estava 
ganha, então, apelida o arquitecto de artista plástico e professa a 
integração do valor emocional, nas funções materiais da arquitectura 
(George, 1948, 23). É precisamente neste ponto que encontramos a obra 
de Tojal, Moreira e Roxo. 

Frederico George foi7 um dos professores mais consequentes na prática 
da reforma de 1957 no curso de Arquitectura da ESBAL - pela efectiva 
operância dos saberes da História, das Ciências Sociais, das artes e dos 
ofícios como ferramentas projectuais; pela reformulação do papel do 
desenho, da maqueta, da análise; pela apologia da organização do 
trabalho em grupos interdisciplinares num modus operandi de base 
experimentalista (George, 1964). 

Na obra de Carlos Tojal, Manuel Moreira e Carlos Roxo, formados pela 
ESBAL8 em 1956, 1962 e 1963 respectivamente9 - o lugar do design é o 
de um processo de trabalho que destituindo o dogma, coloca na raiz do 
projecto o debate, a elaboração de esquemas, a manipulação de formas, a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Cf. Arquivo do Seminário Liceal de Penafirme.  
4 Prémios Valmor e Municipal de Arquitectura em 1984 (CML, 2014). 
5 Sendo que mesmo abertos os cursos, os seus curricula apenas em 1984 obtiveram reconhecimento oficial (Almeida, 2009, 249-250). 
6 Estudada por (Souto, 1991). 
7 Pela acção antidogmática exercida nas cadeiras de Composição de Arquitectura e de Arquitectura Analítica, do 1ºano. 
8 A passagem de EBAL a ESBAL decorre da reforma de 1957. 
9 Cf. Ordem dos Arquitectos. 
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Figura 5: Gabinete Multiplano. Largo de Santos, 
nº13, 1º,  Lisboa. Aspecto da recepção com sofá 
desenhado por Rogério Ribeiro -Pintor 
(atribuição de Arq. Eduardo Martins, 
colaborador Multiplano). Fotografia da autora. 
Este espaço foi desmantelado em Fevereiro de 
2014. O citado sofá foi recolhido no MUDE, 
Lisboa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consideração técnica e plástica dos elementos, por parte de um grupo de 
homens (arquitectos e artistas plásticos). 

Como colaborador permanente do grupo observa-se o pintor Rogério 
Ribeiro10: desde o projecto para o Stand Rualdo em 1964, até 1974 - ano 
em que assume a coordenação do grupo de trabalho para a 
reestruturação do currículo escolar da ESBAL, na área de Design 
Industrial e de Equipamento (Almeida 2009, 249 e Manaças,2007)11. 
Figura 5. 

Entre os colaboradores do grupo identificaram-se ainda, entre outros: o 
pintor Querubim Lapa (Silva, Tojal, Moreira e Roxo 1961,19); o escultor 
Lagoa Henriques (Duarte,1968,12)12; o pintor Jorge Pinheiro 
(Roxo,1974,102), bolseiro da FCG em 1979/80 para o estudo da Semiótica 
da Pintura (Pinharanda,sd,167); o pintor António Mendes de Oliveira 
(Lamas, 1979,29), criador do logótipo da Multiplano e colaborador da 
Cooperativa Praxis, representado nas 1ª e  2ª Exposição do Design 
Português; o designer Dário Romani (natural da cidade italiana de Lucca) 
ou o arquitecto paisagista Júlio Moreira (1930), também ele colaborador 
da Cooperativa Praxis, representado na 2ª Exposição do Design 
Português. 

Assim entendido, ainda que até 1972 não tenhamos prova escrita do 
nome, o lugar do design é estruturante na obra deste grupo.  

A par do apetrechamento técnico e tecnológico, importa agora o estudo 
da funcionalidade da obra plástica/arquitectónica, das suas forças e 
tensões � e não será o desenho clássico, porque apartado da vida, a 
possibilitá-lo ─ donde novo método e nova linguagem se reclamam. 
O conceito de arquitectura como «Arte Visual»13 como o de «Estética 
Científica» enunciados por Carlos Roxo na sua tese para a obtenção do 
diploma de arquitecto em 1963: confirmam a arquitectura enquanto arte 
operando, além da tecnologia, com os elementos basilares à linguagem 
plástica; objectivam toda a decisão projectual na oposição a uma estética 
ou a uma arquitectura de conceito idealista (distantes do homem comum, 
da linguagem da vida quotidiana de uma cidade14) – demonstrando 
consciência e método de uma ciência do design. 

Decorre do quadro conceptual descrito, observável nos espaços de 
representatividade institucional e comercial interdisciplinarmente 
pensados; como da liberdade auferida sob encomenda privada, a 
linguagem plástica e tecnológica «Trio Maravilhas» (Keil do Amaral).  
 

“Na Praça da Figueira existe agora, finalmente, um testemunho sério do 
nosso tempo: a «Betesga». […] «une promenade architecturale». […] 
«Alice in wonderland».” 
(Simões, 1970,154). 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Rogério Ribeiro (1930-2008), Licenciado em Pintura pela ESBAL em 1959 (Manaças, 2007).  
11  Desde 1967, Rogério Ribeiro integrou ainda a equipa do serviço de projectos e obras da FCG para o estudo, preparação e montagem do Museu Calouste Gulbenkian 
(Manaças, 2007). 
12 Que entre 1960 e 62 encontramos ao lado de Daciano da Costa, Frederico George e Roberto Araújo no “curso de design básico” que, ao ver indeferida a entrada como 
docente na ESBAL, Daciano da Costa empreende no seu atelier (Souto,1991,105). 
13 Que Carlos Roxo introduz após a citação de Gropius em Alcances de la Arquitectura Integral: “O projectista deve aprender a ver; deve conhecer o efeito das ilusões 
ópticas, a influência psicológica das formas, côres e texturas, os efeitos de contraste, a direcção, a tensão e o repouso, e deve aprender a captar a significação da escala 
humana ”.[Desconhece-se a data desta tradução para o espanhol].  
14 (Roxo,1963,32,84-86). 
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Figura 6: Arquitectura, nº101,   Janeiro-Fevereiro 
de 1968. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Um Manifesto em 1968   
O n.º 101 da revista Arquitectura (Figura 6) divulga em capa uma obra do 
grupo em estudo. No interior da revista, uma perspectiva do seu trabalho. 
Carlos Duarte (dir.) justifica a opção: a «imodéstia»; um programa de 
adequação, vitalidade e significação, antípoda de simples funções 
mecânicas, que ultrapassando o nível estrutural dos dados existe no 
plano semiológico; o carácter inequivocamente urbano, antíctone da 
estética (e ética) populista e ruralista que tanto atraso provoca no 
evoluir da arquitectura moderna entre nós; a distinção face ao brutalismo 
de importação setentrional (Duarte, 1968,18-19).  

Dada a ocasião, os três autores publicam um seu manifesto. Elegem o 
Meio, consequentemente a vida, o homem de condição humana15, o 
homem comum, como aquele “[…] que define os termos da intervenção 
do arquitecto como profissional e como cidadão.”; como o protagonista 
da realidade a considerar por toda a linguagem estética; 
consequentemente o Ritmo como o que, pela expressão de movimento, 
melhor representa o sentido da tensão e da vertigem que caracteriza a 
realidade em que vivemos. O Ritmo e a Contradição como “ […] os termos 
fundamentais de toda a linguagem estética que, hoje como ontem, 
considere a realidade e dentro desta, o homem comum, como 
protagonistas.” (Tojal e Moreira e Roxo, 1968, 17-18). 

As suas declarações recordam o Manifesto Realista de 192016. Creio 
mesmo tratar-se de uma referência a considerar.  Contudo, 48 anos 
passados, integram-no e ultrapassam-no, em sentido hedonómico ― 
uma nota comum a toda a sua obra.    

Abjuram a divinização da máquina, senso estrito e a sinónima concepção 
de homem  (o que não significa a negação da realidade tecnológica 
contemporânea) e referida a conceptualização ao Meio, classificam como 
forma de comunicação simbólica a linguagem arquitectónica (Tojal e 
Moreira e Roxo, 1968, 17). Carlos Roxo chegará mesmo a refutar a 
antinomia útil ― selo da filosofia clássica alemã. Posto que, comportando 
um espaço modelado, o utilitário arquitectónico serve a que as pessoas 
vivam o mais agradavelmente possível. Consciente das correntes 
conceptuais contemporâneas, Roxo situa justamente neste ponto uma 
convergência de metier entre arquitectos, pintores, escultores e 
músicos, trabalhando o espaço para fazê-lo viver (Roxo, 1971, 24). Um 
problema que se põe hoje, afirma, como não em outras épocas, causando 
embaraço no traçar de fronteiras dessas intervenções (Roxo, 1971,24). 

 
Conclusão  
Na teoria, como na obra de fase «atelier artesanal» (Multiplano,1972) do 
grupo em estudo, reitera-se a tradição da Arte Total, assento estrutural 
das nossas Escolas de Belas Artes17. Observamo-la ainda em 1975/76 no 
conceito que preside ao desenho dos cursos de Design da ESBAL. 

Corre o ano de 1972, com "novas bases metodológicas” (Multiplano, 
1972) e da iniciativa privada, constitui-se a Multiplano. Num contexto 
económico emergente definem-se e especializam-se as disciplinas da 
Arquitectura e do Design. O ano de 1974 acarretará a ruptura.  

Estes são os factos, urge continuar a pesquisa para que sobre o lugar do 
design possa o presente projecto oferecer dados fiáveis. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Em contraponto ao homem ideal clássico, ao homem-máquina ou ao homem esprit-nouveau. 
16 De Gabo e Pevsner. 
17 Com Frederico George em Lisboa e Carlos Ramos no Porto. 
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THE DESIGNRASCAR STRATEGY 
Reprioritizing the Design manifesto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abstract 
The Designrascar strategy seeks to be a bottom-up design approach 
taking inspiration from street innovation and industriousness, popularly 
known in India as Jugaad, and in Portugal as Desenrascar. The strategy 
is based upon experiential learning, and brings into focus the twin 
values of spontaneity of thought, and agility of action, to solve real-
world needs, instead of wants. It views resource scarcity as a valid 
opportunity of growth rather than a limiting or debilitating factor, and 
pursues solutions which are simple, yet more affordable, accessible, 
and customizable than products of conventional design. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords 
Reverse Innovation, Frugal Design, Spontaneous Design, Desenrascar, 
Jugaad 
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 The Mitticool refrigerator (Courtesy Mitticool)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Research Goals  
The overall goals of this research article are as follows: 
(1) To project an alternate philosophical model of design based on the 
intellection of ‘doing more with less’ 
(2) To define the concept and parameters of Designrascar 

(3) To discuss the methodology of data collection and avenues of 
Designrascar implementation. 
 
2.  Doing Less with more and More with Less  
To do 'more with less' is a long standing debate in contemporary design. 
From Buckminster Fuller to Bruce Mau, many theorists have tried to 
objectify the debate into a practical design problem, and sought to 
utilize their design experience in finding real life solutions that explore 
different ways to do more with less. During his 2006 "Massive Change: 
The Future of Global Design" exhibit held at the Museum of 
Contemporary Art in Chicago, Bruce Mau hosted several industry 
leading designers, artists, scientists and theorists to express their 
vision of the future, with 'doing more with less' being the underlying 
template. 

For Mau, the revolution or "massive change" has many prerequisites, 
most noticeably, newness - in devising inclusive and flexible "critical 
faculties", in the utilization of products and processes, and in thought, to 
be able to instigate and abut such a revolution. It also requires a stage 
like the Museum of Contemporary Art in Chicago, complete with a 
cherry picked set of intellectuals, to enable a substantive debate. The 
findings of the committee and conviction of Mau towards his notion of 
Massive Change have since culminated in the Network of Massive 
Change which works with "global brands, institutions and individuals" to 
"set long term goals" and "achieve real world impacts"1. 

In 2010, Forbes India listed Manshuklal Prajapati as one of seven most 
powerful 'rural' Indian entrepreneurs whose inventions "are changing 
lives" across the country. Born in a family of potters, high school 
dropout Manshuk did odd jobs before landing a supervisory position in a 
roof tile manufacturing company near Rajkot, Gujarat. In 1989, as was 
his wont, he started his own pottery, producing various kitchen utensils 
made of clay. In 2002 Manshuk launched the Mitticool refrigerator, a 
product that would go on to make him a recipient of several state and 
national rural development awards. His website states plainly that the 
aim is "to provide all luxurious things" to rural folk who cannot afford 
electronic appliances2. He credits his success to parental blessings and 
family support. 

The Mitticool (‘Mitti’ meaning earth in Hindi) refrigerator's body is built in 
clay, with a glass door and a small PVC nozzle at the base. It keeps 
consumables inside cool through the simple process of evaporation. 
The concept, although presented in a novel fashion, is not entirely new, 
but an evolution of the humble earthen pot which is still used in villages 
throughout India for storing and cooling water. Manshuk, with his innate 
knowledge of pottery, was able to create an electricity-free product 
which reached out to hundreds of thousands of rural homes that have 
little or no access to electricity. Mitticool and its subsequent 
interpretations are achieving significant 'real world impact', however 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 At http://www.mitticool.in/ 

174



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

An example of Desenrascar in Portugal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manshuk might live his entire life with the belief that the word 'design' is 
but an attribute of his wife's nylon saris. 

Grass-root interventions such as Manshuk's are a valid example of an 
evolutionary design approach that has existed over the centuries in 
various cultures around the world, and exemplifies the spirit of 'doing 
more with less.' 

Albert Einstein once famously said that 'one cannot solve a problem 
with the same mindset that created it in the first place.' Often a subject 
for cocooned discourses on better design, the common man has been 
leading a form of innovation that design revolutionaries either tend to 
ignore, or reject as rudimentary. This parallel creative phenomenon 
arises in the face of dire human power and/or resource constraints, 
and entails an attitude towards problem solving that may seem crude 
from the outset, but may be of direct consequence in our current era of 
austerity. In Portugal, the term for this phenomenon is Desenrascar. 
 
3.  The Culture of Jugaad  
Forms of improvised problem solving have existed across cultures 
throughout history. Indigenous versions of alternate interventions 
determined by extant circumstances, are famous in China (where it is 
known as Zizhu Chuangxin), Brazil (Gambiarra), Kenya (Jua Kali), France 
(Systèm-D), Germany (Trick 17) and Japan (Chindōgu). 
In India, the operative term is Jugaad. 

At a deeper cultural core, Indians believe there is nothing rigid 
about life. Everything is solvable, manageable and there is usually 
a workaround. An inherent distrust prevails of systems, and thus 
there is little investment of time or effort in building them. In a 
typical way of accommodating everything, we surrender to fate 
for big things in life, but for small things we subscribe to Jugaad 
(Pattanaik, 2008). 

Jugaad has existed in Indian culture since antiquity, as is evident from 
the tradition of chanting mantras or wearing gemstones to avert 
bothersome situations. Resource scarcity resulting from centuries of 
colonial rule has acted to exacerbate instincts of survival. Over the 
course of time, India has become a nation harboring a seemingly large 
population of compulsive divergent thinkers. Resource scarcity, 
instead of having a debilitating effect on growth, has become the 
catalyst for radical progress. Jugaad has been unabashedly good 
enough in limiting the material footprint of a billion plus. 

Thus, in today’s context Jugaad is an extremely pertinent subject of 
study and inspiration, holding the potential to approach queries of 
design in a wholly different light. Instead of value addition, it looks to 
maximize the use of available resources till the best possible solutions 
in accordance with said factors are reached. Instead of reinventing the 
wheel and developing everything from scratch again and again, a 
Jugaad mindset leverages what is already there (Ahuja, Prabhu, Radjou, 
2012). At present, western corporations are seen as world leaders in 
presenting groundbreaking ideas, however many continue to churn out 
expensive, overly complicated products weighed down by superfluous 
attributes. In developing economies like India, things are kept simple by 
necessity, and it is this simplicity which I wish to argue as a convincing 
alternative to modern daedalic design - Designrascar. 
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A student using scissor handles to draw curves 
during a Designrascar workshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Designrascar 
In a snapshot, Designrascar is a bottom-up design strategy with a 
people-centric outlook. It seeks to be simple, low on technology, and to 
have a higher reach in terms of demographics served. Critically, it looks 
to address needs rather than wants. Deriving its etymology from the 
Portuguese word 'Desenrascar', designrascar imbibes the same ethos 
as Jugaad/Desenrascar. Operating under the framework of a deeper 
understanding, it aims to arrive at 'good enough' solutions that do not 
compromise on addressing a specific need, apart from being affordable, 
and primed for large-scale distribution. It’s individual ability to 
aggrandize value while significantly reducing the use of resources is 
bound to have a long term socio-economic impact on a collective level. 
The salient features of the designrascar strategy are: 
 
4.1 Situational Awareness: The intention is to inculcate a habit of 
questioning and challenging quotidian elements and taking prompt 
action on drawn inferences and convictions. Thus the first step of the 
strategy is to gain a quick cognizance of the following factors in any 
given situation: 
a) Demographics and Psychographics of the intended user/s 
b) The core need/s to be addressed 
c) Stock of all available resources 
d) Major constraints/impediments 
e) Malleability aspect of all above factors 
 
4.2 Agility and Spontaneity: The experiential nature of the strategy 
demands a flexible mindset, which ensures adapting to learnings 
through trial and re-trial of ideas, till a suitably optimized solution is 
reached. In the absence of a protracted phase of research and 
development, agility of thought is a considerable asset in expediting 
resolutions.  
 
4.3 Simplicity: The approach seeks to be simple and focused, through 
disqualifying complex and irrelevant features and components, which in 
turn has a positive effect on the availability and affordability factors of 
end products. 
 
4.4 Inclusiveness and Accessibility: Designrascar as a design strategy is 
inspired from the people, and it constantly seeks avenues of learning 
and reciprocation. If it succeeds in proposing solutions that are 
simultaneously relevant, affordable, accessible, customizable and 
sustainable, then more markets and economies become serviceable, 
and not just the ones which are cost conscious and/or eco-aware. 
 
5. Methodology and Implementation 
As explained in earlier sections, designrascar, on principle, distances 
itself from structured methodologies and protracted research 
techniques, instead relying more on experiential and circumstantial 
learning. In tandem with that spirit, an agile and adaptable arrangement 
of collecting data has been identified, based on the following four 
sources: 
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Bags made from single square pieces of faux 
leather by students of Masters Program in 
Product and Industrial Design, FEUP, UPorto 

 

5.1 Photo-documentation: Since designrascar is inspired by self-driven 
innovation and street industriousness from around the world, it is 
pertinent to create a photo-bank of relevant examples, for furtherance 
of this dissemination, and as support material for the disquisition on the 
whole. The process involves primary photo collection and the 
development of a secondary open-source network in the form of a wiki 
page where the general public may submit examples from their own 
environment. The documentation also includes the coverage of 
designrascar workshops explained in the corresponding segment. 
 
5.2 Labs and Workshops: Designrascar labs are being conducted with 
diverse groups of subjects towards testing the theory of creative 
thinking flowing quicker when presented with constraint based 
situations. The underlying assumption is that in the face of such 
situations, subjects channel their energies away from complaining 
about barriers, and anticipate excuses for failure thereby leading to 
more effective solutions. At present, one workshop has been 
conducted with students from the Masters program in Product and 
Industrial design at the Faculty of Engineering in the University of 
Porto, under their Eco-design and Sustainability module, in conjunction 
with my supervisor, Prof. Susana Barreto, and another with my PhD 
Design colleagues at the Faculty of Fine Arts, University of Porto. 
 
5.3 Wikipedia page / Blog: In addition to photo- documentation support, 
an open-source platform for secondary data collection enables 
students, designers, members of the public, and people connected with 
the topic to come together and supplement the discourse with their 
own cultural understanding, interpretation and manifestation. The blog 
is in pilot, and the Wikipedia page is underway. 
 
5.4Tertiary Sources: This segment covers the review of titles and 
articles on divergent thinking in parallel spheres, such as science and 
technology, economics, urban development, music and even 
gastronomy. 
Apart from the above listed sources, I believe that the primary source 
for this study is observation, to be able to understand how people are 
utilizing an instinctive sense of creativity to transform everyday 
gadgets and situations into being more favorable. It is one thing to 
create a database of images and analyze them, and quite another to be 
in direct contact with the people that created them, and see them in 
action. 
 
Conclusion  
The designrascar strategy positions itself as a matter of choice in the 
context of design education. Its primary motive is to promote an ethos 
that perceives resource constraint as valid opportunity of growth. In its 
own true spirit, it is already ready for introduction in design education at 
all levels, through either formal or informal means. Its constitutional 
flexibility should ensure adaptability in accordance with respective 
design challenges.  
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EXPERIÊNCIAS PARTICIPATIVAS EM DESIGN  
E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 
Construindo um caso no Lagarteiro 
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Resumo 
A participação do utilizador em projectos de design tem vindo a ser 
debatida segundo diferentes perspectivas e variáveis. Todavia, 
participar é um conceito oscilante entre autores e profissionais da área 
do design. A análise das relações de poder revela uma abordagem mais 
consciente do envolvimento efectivo dos utilizadores no processo de 
design e da mudança necessária no papel do designer. Este 
entendimento constitui-se na primeira orientação para esta 
investigação. 

Uma intervenção participativa em design, baseada no processo de 
empoderamento do trabalho social, está a ser iniciada numa 
comunidade exposta a vários desafios socioeconómicos. Localizada na 
freguesia de Campanhã, uma das zonas mais pobres da cidade do Porto, 
esta comunidade lida com questões que vão desde a superlotação das 
unidades de habitação social, desemprego de longa duração, baixas 
qualificações escolares e profissionais, taxas elevadas no consumo de 
álcool e drogas, grande dependência de subsídios da segurança social, 
entre outras. Acresce que os agentes externos que prestam apoio à 
comunidade enfrentam com frequência grandes resistências à 
mudança e círculos instalados de pobreza e exclusão social.  

Este projecto de investigação-acção tem como objectivo explorar 
forma(s) nas quais os processos de design podem tornar-se actos de 
aprendizagem individual e colectiva, desencadeando processos de 
empoderamento, e em que sentido(s) esse empoderamento pode 
beneficiar a prática de design.  

A proposta combina métodos e técnicas de etnografia, co-design e 
design participativo, e inovação social. A fim de obter uma compreensão 
mais abrangente dos resultados deste projecto, na definição do plano 
de acção, os meios para avaliação do impacto são considerados desde a 
fase inicial. 

Considerações éticas e estratégicas estão a ser aplicadas, como a 
reciprocidade, proximidade e cooperação não só com o público-alvo 
deste estudo, mas também com diversos agentes que vêm actuando 
na e com a comunidade. 

 
Palavras-Chave  

Processo de design, participação, desenvolvimento comunitário, 
empoderamento, Lagarteiro. 
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1. “Participar”  

A participação do utilizador em projectos de design tem vindo a ser 
debatida segundo diferentes perspectivas e variáveis. Os argumentos 
para a participação vão do “politicamente correcto”, a declarações 
conscientes do impacto que pode advir dessa prática. Todavia, 
participar é um conceito oscilante entre autores e profissionais da área 
do design. Ser participante tem significado coisas tão díspares como ser 
fonte de informação (Kujala 2008), geralmente em fases iniciais do 
projecto (realizada por especialistas através da observação e/ou 
inquirição), até ao desempenho pleno e activo no processo de design em 
regime de co-autoria.  

Sabiescu, David, van Zyl e Cantoni (2014) definem a participação como 
uma ‘abordagem que coloca as pessoas em vez do progresso material 
no centro dos esforços de desenvolvimento’. No âmbito das 
intervenções comunitárias, a participação deverá ainda focar-se nas 
questões de auto-determinação, voz e empoderamento, onde os 
beneficiários são os principais instigadores e fazedores do futuro 
melhor que eles definem para si próprios (idem: p. 3). Não obstante, a 
‘participação’ deverá ainda estar enquadrada nos sistemas culturais e 
sociais locais, em lugar de ser aplicada enquanto conceito universal 
(idem; Mansuri e Rao 2004). 

 
2. Entre a participação em design e as práticas de empoderamento 

A propósito dos níveis de participação, Carr-Chellman e Savoy (2004) 
propuseram uma análise baseada num “continuum de 
empoderamento”(2004: p. 703), onde as relações de poder entre 
designers e utilizadores são evidenciadas. Nesta perspectiva, a 
participação do utilizador aumenta à medida que a autoridade e controlo 
do designer são atenuados, até à emancipação dos primeiros. Na área 
do design participativo, a importância da equalização das relações de 
poder entre designers e utilizadores também é sustentada por outros 
autores (e.g. Kensing e Greenbaum  2013).   

Contudo, a noção de ‘poder’ também é frequentemente mal 
interpretada. Como Bourdieu (1989) expõe, o ‘poder’ depende de um 
sistema relacional, i.e. o poder de um indivíduo só existe se reconhecido 
por outro. Apenas o investimento mútuo de esforços pode beneficiar 
um equalização das relações de poder, uma vez que o ‘poder’ não é 
passível de ser dado (Carr-Chellman e Savoy 2004). Desta forma, um 
equilíbrio de forças não será efectivo com apenas uma mudança de 
atitude do designer, e mudanças por parte dos utilizadores são também 
imprescindíveis. 

Procedendo da teoria e prática do trabalho social, Judith Lee (2013: p. 
54) refere que agentes e áreas exteriores à sua, podem desempenhar 
um papel importante no empoderamento de indivíduos e grupos 
socialmente excluídos. Mais ainda, os três componentes essenciais de 
base no processo de empoderamento, subscrevem os princípios 
fundamentais do design participativo: (i) a partilha de poder, (ii) 
facilitação da ajuda mútua e (iii) a educação para o pensamento crítico 
(idem: p. 73). Desta forma os processos de design que promovem a 
participação efectiva dos utilizadores, nomeadamente em contextos de 
comunidades desfavorecidas, inevitavelmente decorrerão em 
processos de empoderamento. 

Reflectindo sobre os objectivos da participação, Cleaver (1999) define 
duas categorias. A primeira, orientada para o projecto, onde os 
benefícios da participação visam maior eficiência dos resultados, e a 
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Figura 1: Porto (preto e amarelo), Campanhã 
(amarelo), Estrada da Circunvalação 
(vermelho), Lagarteiro (roxo). 

 

 
Figura 2: Bairro do Lagarteiro 

 
 
 
 
 
 
 

segunda, orientada para os benefícios dos participantes, vê na 
participação um meio para o desenvolvimento de capacidades, 
apropriação local e empoderamento. 

Com base na questão que Storni (2014) levanta, e que vai ao encontro 
da perspectiva relacional de Bourdieu, sobre a aparente 
incompatibilidade entre o desenvolvimento de dispositivos de 
empoderamento (pelo designer) e a própria ideia de empoderamento, 
parece lógico definir que, nas intervenções que visam o 
desenvolvimento comunitário, o primeiro objectivo do design é 
desenvolver um processo eficiente de participação. Este conceito de 
“design para a participação” (Sabiescu, David, van Zyl e Cantoni 2014) 
constitui o pressuposto que fundamenta esta proposta de investigação 
e que pretende evidenciar o potencial do design e o papel que o designer 
poderá desempenhar neste processo, e os contributos de ambos para 
um futuro melhor. 

 
3. O contexto  
Campanhã é uma das freguesias mais pobres do concelho do Porto 
(Alves 2012): concentra o maior número de bairros sociais (14 no total), 
muitos dos quais com um número de famílias superior ao número de 
casas e um quarto da população (mais de 10.000 habitantes) depende  
do Rendimento Social de Inserção (RSI). A freguesia confronta-se 
inclusivamente com uma desvantagem geográfica, uma vez que parte 
de Campanhã (Fig. 1) está cortada pelas duas vias rodoviárias 
estruturantes do Porto (Estrada da Circunvalação e Via de Cintura 
Interna) que isolam ainda mais a população do acesso aos serviços e 
estruturas centrais proporcionados na cidade. O bairro do Lagarteiro, 
situado nessa zona isolada, é constituído por 446 fogos (Fig. 2), 
albergando cerca de 1700 pessoas e é um dos casos em que se verifica 
a superlotação habitacional já referida.  

No Lagarteiro vivem-se graves problemas na área do emprego, 
nomeadamente no desemprego de longa e muito longa duração, baixas 
qualificações escolares e profissionais, precariedade e flutuação laboral 
e uma diminuição da procura activa de emprego, que culmina numa 
diluição dos hábitos de trabalho1. Em consequência, a comunidade acaba 
por depender largamente dos subsídios da segurança social1 (e.g. RSI) 
para sobreviver e a interiorizar uma auto-imagem negativa. As 
elevadas taxas de consumo de álcool e drogas1 são outros dos 
problemas que afectam esta comunidade. A situação agudiza-se com a 
constatação de que os esforços externos que tentam dar apoio à 
comunidade assistem com frequência a grandes resistências à 
mudança1, possivelmente devido aos longos círculos instalados de 
pobreza e exclusão social1. 

 
4. Projecto de investigação 

Procedendo das abordagens participativas, este estudo de caso, que se 
fundamenta na lógica da investigação-acção, pretende focar-se nos 
contributos do design para projectos de desenvolvimento comunitário 
em contextos de exclusão social, onde o objectivo principal será a 
testagem de um modelo de abordagem comunitária à participação em 
design com base no processo de empoderamento da área do  trabalho 
social. Pretendem-se também identificar os benefícios que este modelo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Apresentação do Projecto Lagarteiro e o Mundo na reunião nº7 do “Campanhã XXI “ (consórcio de associações que prestam apoio à comunidade de Campanhã). 

181

UD14 - 1.º Encontro Ibérico de Doutoramentos em Design / 3.º Encontro Nacional de Doutoramentos em Design



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pode significar para os diferentes intervenientes (individuais e 
institucionais), com especial atenção para os actos de aprendizagem 
individual e colectiva. Esperando que seja possível avaliar os impactos 
desta abordagem, sobretudo enquanto desencadeadora de processos 
de empoderamento para as pessoas da comunidade envolvidas e para o 
design/er enquanto catalizador, prevendo as repercussões de curto, 
médio e longo prazo, i.e. dentro e fora da experiência em design. 

Na fase exploratória deste estudo (termina no final de 2014) de 
aproximação ao objecto e contexto de análise, estão a ser utilizados 
métodos etnográficos (observação participante e entrevistas) e a 
análise documental. Desta fase resultará a definição de um espectro 
temático e metodológico que servirá de base para o início da 
intervenção em campo e a formação da equipa de participantes da 
comunidade e alguns dos colaboradores do projecto. Em linha com os 
princípios da investigação-acção, estão igualmente previstos 
momentos de reflexão e documentação entre as diferentes fases da 
intervenção, servindo os propósitos de iteração e avaliação contínua do 
projecto.    

 
4.1. Plano de intervenção 

O plano de intervenção (Fig. 3) resulta do cruzamento do processo de 
empoderamento (Lee 2013) e o modelo estratégico da “Theory of 
change”2. Os blocos principais de intervenção baseiam-se nos três 
níveis de empoderamento: individual (Fase 1), colectivo (Fase 2) e 
comunitário (Fase 3). Na elaboração do plano verificou-se a 
necessidade de integrar duas fases intermédias (M1 e M2), que 
contemplam actividades de apoio às fases principais. 

 
Figura 3: Plano simplificado de intervenção baseado nas teorias de empoderamento (Lee 2013) e a “Theory of 
change” [actividade > métodos > resultados esperados > impactos]. 

 

Fase 1_ experiência partilhada com cada um dos participantes 
isoladamente, na qual o designer irá propor a utilização de métodos 
simples e lúdicos/envolventes de observação e inquirição sobre a 
temática do «eu» e o «desejável eu». Essas actividades darão azo à 
construção de uma narrativa visual individual, melhor articulação do 
«eu» e à identificação de objectivos individuais de mudança, iniciando 
um exercício de conscientização. 

Fase intermédia 1_ grupo focal envolvendo todos os participantes, para 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 “Theory of Change” é uma projecção gráfica e simplificada do processo de mudança onde são identificados e relacionados elementos essenciais da estratégia: (i) o 
percurso de actividades a realizar, (ii) os recursos necessários, (iii) o conjunto de resultados esperados e (iv) respectivos impactos (fonte: 
http://www.theoryofchange.org/what-is-theory-of-change/). Exemplo: o modelo do programa do projecto “Family by Family”, The Australian Centre for Social 
Innovation (www.tacsi.org.au). 
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Figura 4: A mosaicar forno em cob,  oficina de 
Eco-construção – 4º ciclo Projecto T(r)ocas e 
Transformas. 

 

 
Figura 5: Cartaz para oficina de permacultura      
( desenho de criança que colabora na quinta). 

 

apresentação das narrativas individuais, análise das semelhanças e 
diferenças e posterior definição de requisitos que expressem 
necessidades colectivas (coincidentes ou complementares). A 
relevância e a priorização dos objectivos, salvaguarda a validação social 
(Seekins e White 2013) da actividade colectiva que se segue. 
Fase 2_ workshop nº1: desenvolvimento de solução que responde às 
necessidades definidas na fase anterior. Além do resultado final da 
actividade, é esperado o desenvolvimento e optimização das 
interacções sociais e do trabalho de grupo, reforçando aspectos de 
capacitação individual e colectiva e o reconhecimento individual e 
colectivo dos objectivos atingidos. 

Fase intermédia 2_ extensão do contacto com a comunidade, para 
identificação das necessidades da comunidade, dentro da área temática 
do projecto. Os participantes irão aplicar sondas culturais para auscultar 
a comunidade, garantindo maior credibilidade da informação de base 
para a fase seguinte. 

Fase 3_ workshop nº2: desenvolvimento de narrativa visual de 
interpretação dos resultados e apresentação à comunidade, com vista a 
validar os desafios da comunidade que que o grupo pretende atender na 
fase seguinte.  

Workshop nº3: desenvolvimento de projecto que responda às 
necessidades da comunidade. Além da solução desenvolvida para a 
comunidade que será testada com a implementação da  versão piloto,  é 
esperada a optimização das interacções sociais e do trabalho de grupo, 
reforçando aspectos de capacitação individual e colectiva e o 
reconhecimento individual, colectivo e comunitário dos objectivos 
atingidos. Por fim pretende-se motivar a comunidade para o 
desenvolvimento do seu capital social. 

 
5. Considerações finais 

Na abordagem das complexidades da vida real e das estruturas sociais, 
as intervenções dependem da inter e transdisciplinaridade3. Este 
projecto não é excepção e por isso dependenrá da colaboração de 
diferentes pessoas e áreas que irão complementar e apoiar o processo, 
e com os quais tem sido construída uma relação de reciprocidade 
(durante a fase exploratória). Em primeiro lugar, os consultores 
comunitários (adaptação do conceito etnográfico de informante 
privilegiado) com os quais se estabeleceu uma relação mais próxima, e 
que por indisponibilidade súbita não poderão ser participantes activos. A 
rede de agentes, que apoiam a comunidade há vários anos, com alguns 
dos quais se tem vindo a colaborar em diferentes actividades (e.g. 
voluntariado, participação em reuniões estratégicas, participação e 
colaboração em workshops e visitas, pequenas intervenções de design) 
(Fig. 4 e 5). Por último, os colaboradores específicos (inclui as 
colaborações pontuais e permanentes) ao longo do plano de acção. 
Neste último grupo, estão já destacados dois elementos que irão 
acompanhar todo o processo: a dinamizadora comunitária que tem 
orientado ciclos de oficinas manuais e sessões de desenvolvimento 
comunitário, e uma das assistentes sociais que trabalhou com a 
comunidade do Lagarteiro até há pouco tempo. 

No final desta investigação, espera-se conseguir provar a validade 
desta abordagem participativa centrada num contexto comunitário, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Como o caso de Sabiescu, David, van Zyl e Cantoni (2014) que referem a emergência das abordagens inter e transdisciplinares na agenda do design participativo em 
projectos para o desenvolvimento comunitário. 
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através de um grupo de participantes, e estruturada num campo de 
acção onde o design pode demonstrar a sua pertinência para o 
desenvolvimento de comunidades prósperas. 

Este artigo apresenta em linhas gerais o projecto de doutoramento em 
Design financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. 
Todos os direitos de imagem estão reservados. 
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Abstract 
The notion of Queer, today, is in use beyond demarcations not only 
between different genders and sexualities, but also among diverse 
disciplines germane to the body politics. However, design, as a part of 
the system of sexual representation and gender performativity within 
its visual and material tools, still needs to be purged from 
heteronormative binaries and dominant man-made praxis that 
reinforce gender-segregation and exclusion of queer beings. This paper 
aims to propound a theoretical and methodological framework to open 
up successive inquiries for a future practice-based design research: 1) 
What would ‘queering’ design process in its modus operandi and using 
‘Queer aesthetics’ and ‘Queer methodologies’ mean as a way of shifting 
normative scientific knowledge of design into a subversive method? 2) 
How would this process of queering be implemented in a design 
practice by non-designers who live queer lives and are excluded from 
conventional practices and to de-construct taken-for-granted 
performative genders? Consequently, the goal is to explore how such 
design process can reinforce emancipation in the context of gender 
politics.  
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1. Introduction: Queer as a Stance 
Both civil and academic insurrection against long-standing suppression, 
violence and exclusion towards individuals1 who do not fulfil normative 
gender roles and sexualities has long history: from the women’s 
movement in the mid nineteenth century to Stonewall (1969) riots that 
paved the way for a mobilized LGBT activism and to post-1970s where 
feminist scholarship and gender studies gained remarkable strength. 
Some decades after de Beauvoir (1949) deemed the concept of gender 
adscititious to humankind, Foucault (1976) bestowed a comprehensive 
understanding of gender and sexuality in historical breadth which 
evoked ensuing theories on the issue (i.e. Halperin, 1990; Sedgwick, 
1991; de Lauretis, 1991). Especially Butler’s (1990) groundbreaking 
theory of gender performativity that regards gender as socially and 
culturally constructed phenomenon through repetitive acts, along with 
gay and lesbian visibilities, expedited the emergence of Queer Theory in 
the early 1990s. 

Despite its origins based on body politics and sexualities, today Queer 
ranges beyond disciplinary boundaries as a political stance for resisting 
against norms, adopting subversive approaches against oppressive 
power and defying the “binary system of social organization2 that 
creates inequality” for marginalized bodies (Lorber, 2005:7). On the 
contrary to traditional feminist or homosexual3 politics, Queer does not 
hinges upon ‘natural’ identities (man/woman), nor the definition of the 
sexual practices (heterosexual/homosexual); but it rests on the 
multitude of bodies which withstand the regimes that construct them 
as ‘normal’ and ‘abnormal’ (Preciado, 2011). With this point of departure, 
it aims to trigger a broader social critique about not only sexuality and 
gender, but also other socio-political issues in the way of posing new 
strategies against patronizing normalizations in society. 

The notion of Queer, more specifically, consists of what norm precludes 
(Ergül, 2013). Being abrupt, abrasive and impregnable, it can be deemed 
as a shaky-grounded site for struggle and resistance against socio-
sexual canons. These erratic characteristics of the term hinder us from 
defining and re-fixating it; but provide possibilities of “pushing the limits 
of cultural acceptability and knowledge” (Geczy & Karaminas, 2013: 8) 
about queer lives through constant displacement of it. And the 
practicality of this subversive approach can only be achievable through 
penetrating into the territories of accomplice disciplines and convulsing 
them with their own tools. Design is one of them. 
 

2. Design: Aisle between the Norm and the Perverse 
Design discipline with its visual, virtual and artefactual instruments 
serving representational and functional operations, as mentioned 
above, contributes to the reproduction of normative gender roles via 
not only depicting fixed identities in visual materials, but also providing 
artefacts that constrain individuals in undertaking certain 
performativities. They appear in the form of gendered artefacts, 
circulating images and public or private spaces which reproduce -and is 
being reproduced by – the values of heterosexual- western-middle 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1Although this denotation of individuals historically refers to women and LGBTI people, in the heteronormative-patriarchal societies it addresses to: people who do not have 
phallus, people who have phallus but do not utilize them in normative sexual acts or people who try to overflow the function of phallus out of ‘heterosexual matrix’ (Butler, 
1990). 
2This dichotomy does refer not only to masculinity/femininity, male/female or heterosexuality/homosexuality but also to public/private, local/global and form/function. 
3 Queer also is an alternative use of “homosexuality” which emerged as a scientific diagnosis in nineteenth century and deemed LGBT people as physical and psychological 
anomaly. 
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class-man via reiterating stereotypes, thus underpinning gender 
segregation and sexual exclusion. 

Likewise, taking the Butler’s performativity into account and going 
back to Goffman’s early ideas about performing our gender through 
mores, clothes, manners and artefacts (Goffman, 1959), design plays an 
important role on corroborating both to suppress and to disenthrall 
alienated sexual and gendered bodies. As Geczy and Karaminas state, 
whilst [homo]sexuality exists since the proverbial times, Queer is a 
“recent phenomenon whose social identity is built more on a way of 
life.” (Geczy & Karaminas, 2013: 13). In parallel, this social identity, which 
goes hand in hand with performance of the self, become contingent 
upon “designs” that shape certain ways of beings – in this case 
heteronormative, patriarchal and intolerant of different modes of 
livings.  

As a reaction to this perpetual predicament, in 1980s, feminist design 
scholars started challenging their man-dominated field and questioning 
the role of gender in production, history and profession of design (i.e. 
Buckley, 1986; Attfield, 1989; Kirkham, 1996; Gorman, 2001). Although 
such studies brought about significant awareness regarding the 
visibility of gender issue in academia, and in the meantime, despite the 
well-debated Queer subject in cultural studies such as visual and 
performing arts, film studies and popular culture; today design has yet 
to be transcended to queer understanding neither in theory nor in 
practice. It still needs further approaches “beyond gender-
dichotomous thinking” (Ehrnberger, Räsänen, & Ilstedt, 2012: 95) and 
de/re-construction of its gendered performativities in order to 
emancipate both its addressees and itself from being pawn of 
inequalities. However, this process of deconstruction, in queer terms 
the journey from the normative to the pervasive, entails pestering all 
the components on the way from academic methodologies to scientific 
knowledge; and from the act of designing to the subjects of its practice. 
  

3. Queering Design: A Manifestolike 
Taking the nexus of queer and design theories into account, one might 
ask: What would ‘queering’ design and its modus operandi mean as a 
way of shifting the normative scientific knowledge into a subversive 
method? Furthermore, how would this process of queering be 
implemented in a design practice by non-designers who live queer lives 
in order to de-construct taken-for-granted performative genders? 
The answers are followed as a sort of manifesto and the reasons are 
embedded in them: 

1- First and foremost, the proposed subject matter here is not called 
‘Queer design’ as another redundant sub-category. It instead speaks of 
‘queering’ design, as the act and the performance of doing; because 
designation of design as queer is against the grain of Queer’s inherit 
meaning which is ever-changing, fluid, never fully conceded and ever-
problematized (Çakırlar & Delice, 2012). Besides, the intention is not to 
embed queer thinking into design field as an external force – nor vice 
versa, but to pursue disruptiveness of normative thinking and 
subversion of binary systems of gender and sexualities via theorizing 
and practicing both design and queerness intertwiningly. It, moreover, 
intends to transgress the boundaries of the design discipline via 
intruding into the other fields and embracing them. 

2- As ‘to queer’ something is “to cross it, to go in an adverse or 
opposite direction” (Light, 2010: 3), design that is being queered 
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functions as an anti-thesis of itself to shift the perception of 
established orders and to de-construct its very performative nature. 
Therefore, design ‘object’ is dysfunctional, freed from the idea of 
academic or economic demanded ‘success’ and open to the experience 
of “failure” (Halberstam, 2011). As Halberstam would express, design 
that is queered is doomed to be “not functional and utilitarian, but as 
utopian and visionary” in order to “confuse the relations between 
surface and depth” (Halberstam, 2012: 26) as an essential strategy of 
shaking the normalcy.  

3- In parallel to aforementioned characteristics, since designing is about 
“constructing material identity and […] shaping of personal and social 
space.” (Geczy & Karaminas, 2013: 3), queering this act offers 
mutilation of this process; thus the relationship between performance 
of designed artefacts and gender representation becomes blurry while 
embodiment and material identification becomes nullified. 

4- To talk about queering and designing requires incorporating new 
aesthetic strategies, since the politics of appearance, as a process of 
becoming, “is not only politically but also aesthetically charged” (Geczy 
& Karaminas, 2013: 22), However, by not constituting any defined 
‘Queer aesthetics’ (Williford, 2009), ‘queered’ aesthetics repudiates 
serving neither for any gender representations, nor for the modernist 
cliché forms that follow functions. It, instead, contains “forward-
dawning futurity” (Muñoz, 2009: 1) and welcomes anachronic, eclectic, 
grotesque and vulgar.  

5- In terms of practice-based research process, queering design entails 
the use of “Queer methodologies” (Browne & Nash, 2010) that is 
outside of normalized, highly entrenched and sexually sterilized 
academic knowledge. Nevertheless, it does not mean to use non-
academic discourse or methods. As Erdem sagaciously stresses, to use 
such approach that stands in stark contrast to gaining reputation and 
acclaim or to creating illusion of objectivity is already a way of queering 
academy and its discourse (Erdem, 2013: 38).  Such approach is not to 
set a recyclable methodology, but akin to what Halberstam calls 
“scavenger methodology” which “uses different methods to collect 
and produce information on subjects who have been deliberately or 
accidentally excluded from traditional studies of human behaviour”; 
moreover it “refuses the academic compulsion toward disciplinary 
coherence.” (Halberstam, 1998: 13)  

6- With a direct relation to the preceding point, in the context of design, 
to queer is not simply to design for the excluded, but to design by them 
through their direct inclusion and their ‘self-representation’ -also as a 
reason that the research is practice-based. This autonomous way of 
practicing is the most outright expression of the ‘self’ and its gender 
that is preferably to be de-performed. It also indicates the 
deconstruction of the authorship of designer who conventionally 
makes productions on behalf of the others even in full-participatory 
processes. In a scavenger way, designer is not the main actor, but an 
enabler (Kaya, 2010) who facilitates the process of doing while 
encouraging non-expertise ways of looking at the practice.  
7- From aforementioned methodological approaches and outcomes to 
actors of practices, design process of queering is site-specific, time-
specific, context-specific and, namely, body-specific. Thus, they are to 
be fluid and abrupt as the substance of Queer itself.  

8- All the foregoing statements are unstable, hence changeable 
accordingly. 
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4. Conclusion as a Beginning 
Following the enunciated focus of the research, the next step is to 
reason out how such design process can reinforce emancipation in the 
context of gender politics. First of all, as Rand wisely points out, the 
works related to visual and material culture cannot provide direct 
solutions for social injustice; however “political battles are fought over 
and through the manipulation of cultural symbols” and they demand 
“resisting cultural messages that disempower us, creating and 
circulating alternative visions.” (Rand, 1995: 5-6) Similarly, design 
objects that are queered by their subjects hold potentials to bring out 
distortion into disempowering gender performativities while compelling 
the world to confront such socio-sexual and cultural symbols in a 
disrupted way.  

Secondly and realistically, neither gender emancipation and sexual 
liberation, nor queerness and its aesthetics have yet been here, but in 
Muñoz’s words queerness is about “dream[ing] and enact[ing] new and 
better pleasures, other ways of being in the world” and furthermore it 
“exists for us as an ideality that can be distilled from the past and used 
to imagine a future.” (Muñoz, 2009:1) In this sense, queering design and 
queering its entire epistemic context is an everlasting desire and 
potential act for a non-normative future which would herald 
miscellaneous representations and performativities in ‘multitudes of 
differences.’ (Preciado, 2011) 
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A INCLUSIVIDADE DOS ESPAÇOS DE LAZER INFANTIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumo  
Cada vez mais as ruas são vistas como lugares com perigos 
desconhecidos e com influências desagradáveis fazendo com que os 
adultos temam deixar os seus filhos brincarem nas mesmas. Neste 
sentido, a existência de espaços de lazer infantis torna-se cada vez mais 
importante. 

Este trabalho tem como objetivo descrever a fase empírica inicial 
realizada no âmbito de um projeto de doutoramento. Procura-se fazer 
uma primeira observação e reflexão, não sistemática, sobre a forma 
como um conjunto diverso de espaços (localizados em aeroportos, 
hospitais, escolas, centro comerciais e espaços independentes) 
satisfazem ou não os sete princípios de um parque infantil inclusivo 
(Christensen, 2010). A observação e a análise tiveram como principal 
preocupação olhar atentamente as questões comunicacionais uma vez 
que é um ponto fulcral para a continuidade do projeto. Isto é, 
compreender a importância das questões comunicacionais e a 
inclusividade dos espaços. 

Este processo foi realizado através do método observacional auxiliado 
por uma grelha estruturada consoante as categorias definidas por 
Mazzilli (2007): a afetiva, a funcional/atividades e a perceptiva/espaço 
visual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palavras-Chave  
Acessibilidade, Comunicação, Design Universal, Espaço de lazer infantil, 
Espaço inclusivo  
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1. Introdução 
Nos dias de hoje, pode afirmar-se que vivemos numa sociedade onde 
impera a diversidade sendo que as crianças compõem grupos 
extremamente diversificados. Não só atendendo a questões de 
incapacidades físicas como também por se encontrarem numa fase de 
desenvolvimento em que cada idade tem caraterísticas muito próprias 
(considerando ainda que nem todas têm o mesmo tempo de evolução). 
Tendo em consideração a diversidade de caraterísticas na sociedade e o 
direito que todos temos de usufruir de espaços públicos, é imperativo a 
existência de espaços lúdicos que possam ser usufruídos por todas as 
crianças independentemente da sua idade ou das suas capacidades. 

Atualmente, as crianças são uma parcela significativa da nossa sociedade 
e nem sempre são ouvidas, daí a necessidade e a pertinência de as incluir 
nas investigações (Alderson, 2005). 

Pretende-se, com este trabalho, analisar os espaços de lazer infantis já 
existentes sob ponto de vista da inclusividade. Uma vez que a 
inclusividade contem em si a acessibilidade importa observar a 
acessibilidade dos espaços, quer a nível da sua estruturação, quer a nível 
comunicacional. Tendo em consideração os princípios dos parques 
infantis inclusivos estabelecidos pela University Center for person with 
disabilities importa avaliar se estes espaços respeitam, ou não, estes 
princípios ainda que estes sejam mais direcionados para os parques 
infantis exteriores. 
 

2. Conceitos teóricos  
Torna-se pertinente questionar sobre a importância das crianças terem 
o seu próprio espaço de lazer. Na linha de Hart (2002) brincar é essencial 
para o desenvolvimento de todos os domínios da criança: o físico, o 
intelectual, o social e o emocional. O mais comum é pensar-se nas 
condições físicas da criança e o bem que brincar lhe pode trazer mas, não 
menos importante é  o valor que tem para o desenvolvimento da 
compreensão e do pensamento da criança. As crianças têm necessidade 
de tocar, explorar, manipular e experimentar o seu mundo de modo a 
conseguirem entendê-lo (Hart, 2002). 

É importante que as crianças brinquem livremente com crianças de 
outras idades, de outras classes sociais, de outras culturas, aprendendo 
assim a lidar com toda a gente. O autor (2002) afirma ainda que segundo 
alguns estudos, comprovou-se que a amizade entre as crianças não 
surge dentro de uma ambiente de “sala de aula” mas sim num ambiente 
de brincadeira. 

O conhecimento que a criança faz do espaço inicia-se desde muito cedo 
através do seu rastejar, andar, ou seja, de todos os seus movimentos no 
local. Os diferentes materiais e formas com os quais a criança se depara e 
as relações com as outras crianças, aos poucos, construirão o seu 
conhecimento do espaço-ambiente. O conhecimento que a criança tem 
do espaço é sensorial, motor, lúdico, simbólico e relacional. Para Mazzilli 
(2007) não se deve separar o espaço do ambiente uma vez que estes 
dois não existem isolados. O espaço físico é o suporte para que existam 
relações fazendo com que adquira assim a condição de ambiente. 

Cada vez mais, o espaço é um fator importante para a inclusão social. Não 
entanto, é preciso muito tempo e trabalho para se alterarem as 
mentalidades. Sabemos que este tipo de dimensões radicam em vetores 
alojados no inconsciente e subconsciente, algo do subterrâneo na mente 
humana não sendo fácil por isso alterá-los radicalmente.  
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A criação de espaços de lazer inclusivos contribui decisivamente para a 
inclusão uma vez que ajuda a incluir nestes espaços, crianças que 
antigamente não os podiam utilizar.  

O facto de cada criança terem as suas especificidades, torna necessário 
que nestes espaços, cujo objetivo é incluir todas as crianças, a 
acessibilidade seja um ponto-chave a analisar. Garantir a acessibilidade 
nos espaços é caucionar uma melhor qualidade de vida para todos (Teles, 
2009). 

Para a criação de um espaço inclusivo é necessária uma arquitetura 
inclusiva, ou seja, um especial cuidado para a não existência de barreiras 
de modo a que a criança possa circular e usufruir totalmente do espaço. 
Deste modo, pretende-se que o espaço seja capaz de fornecer à criança 
o sentimento de segurança, competência, autonomia e liberdade 
(Bomtempo (1986) citado em Duarte & Cohen, 2006). 

De acordo com o Center for Universal Design, para que um produto seja 
considerado universal tem de responder aos sete princípios do design 
universal. Relativamente aos espaços, uma pareceria entre a Utah 
University Center for person with disabilities e uma empresa (Me2) 
criaram os sete princípios de um parque infantil inclusivo. Neste sentido, 
estes espaços têm de respeitar os seguintes princípios: ser justo, ser 
incluído, ser inteligente, ser independente, ser seguro, ser ativo e ser 
confortável (Christensen, 2010). 
 

3. Objetivos e metodologia utilizada  
O objetivo deste trabalho procura verificar de que modo os espaços de 
lazer infantis podem ser considerados inclusivos debruçando-nos nos 
sete princípios dos parques infantis inclusivos.  

Para o cumprimento deste objetivo, nesta primeira fase empírica, 
utilizou-se a observação como método de recolha de dados. Criou-se 
uma grelha para auxiliar na observação e na recolha dos mesmos 
parâmetros em espaços diferentes (Coutinho, 2011). 

A grelha é composta por quatro categorias principais: a afetiva, a 
funcional/atividades e a perceptiva/espaço visual e as informações 
adicionais. Paralelamente aos quatro grupos principais, a grelha 
encontra-se dividida em doze grupos cujo objetivo é reunir diferentes 
áreas de modo a facilitar na observação do espaço. Estes grupos 
abordam algumas informações de identificação do espaço, elementos da 
arquitetura e design, informação sobre os objetos presentes no espaço, 
a comunicação, a higiene, a segurança, o conforto e por último o 
funcionamento do mesmo. Não existe nenhum grupo específico 
destinado à inclusão uma vez que este tema é transversal a quase todos 
os grupos.  

Apesar da grelha ser composta por outros parâmetros, neste trabalho 
serão apenas abordados os parâmetros relativos ao tema em questão. 

Foram observados 14 espaços inseridos em diferentes ambientes desde: 
hospitais, aeroportos, centros comerciais, escolas e espaços 
independentes. 
 

4. Descrição e análise dos espaços  
Os espaços observados, embora sejam todos espaços de lazer, 
destinam-se a diferentes atividades desde atividades motoras, “faz-de-
conta”, construção e jogos com regras. 
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Figura 1: Exemplo de um espaço sem porta 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 2: Entrada de um espaço com barreira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Altura máxima das estantes 

 

Relativamente às faixas etárias a que se destinam nem todos são 
direcionados a todas as idades. Os espaços localizados nos hospitais 
abrangem a maior amplitude de idades (dos zero aos 18 anos) sendo que 
os restantes variam entre os 2/3 anos de idade mínima até aos 10/12 
anos de idade máxima. Deste modo importa ter em consideração que os 
espaços abrangem diversas faixas etárias e por isso é necessária a 
adaptação de cada um às mesmas. 

Importa referir que nem todos os espaços foram construídos de raiz uma 
vez que alguns foram adaptados em função dos espaços já existentes. 

Como foi referido anteriormente a inclusividade contem em si a 
acessibilidade e nesse sentido é imprescindível olhar para as questões de 
acessibilidade nos mesmos. Para uma melhor compreensão das 
questões de acessibilidade na construção da grelha de observação foi 
consultado o Guia de Mobilidade e Acessibilidade Para Todos (Teles, 
2009). Neste campo foram observadas as entradas nos espaços, os 
desníveis, as áreas livres nas zonas de circulação (altura livre e largura 
livre), a altura máxima para colocação de objetos e por último a 
acessibilidade na comunicação. 

Relativamente à entrada nos espaços, esta varia consoante a existência  
ou não uma porta como se pode observar na figura 1. Caso exista uma 
porta que se mantenha constantemente recolhida considera-se como 
“não tem porta” uma vez que não é necessário abri-la para se entrar no 
espaço. Deste modo, são apenas cinco os espaços sem porta. Ainda que 
o espaço não tenha uma porta e, por isso, haja uma barreira diminuída 
para algumas crianças, especialmente as que se deslocam em cadeiras 
de roda, importa referir que o facto de alguns destes espaços terem um 
obstáculo (degrau) na entrada, leva à existência de uma nova barreira 
como é visível na figura 2. Em relação às dimensões das portas, ou das 
entradas dos espaços, todos respeitam a altura e largura livre mínima. 
Contrariamente, nem todos respeitam o modo de abertura da porta uma 
vez que existem portas com os puxadores desadequados.  

Em relação aos desníveis apenas dois espaços possuem dois níveis 
diferentes sendo que essa diferença é corretamente reparada com uma 
rampa com o declive adequado.  Ainda de acordo com o Guia de 
Mobilidade e Acessibilidade Para Todos (Teles, 2009), existem certas 
distâncias que devem ser mantidas de modo a garantir que todos 
consigam circular no espaço, diminuindo assim as barreiras na 
deslocação da criança. 

Respetivamente aos corredores (largura livre), às zonas de manobra 
livres e à altura livre pode afirmar-se que todos respeitam estas 
distâncias. É importante que a altura livre seja respeitada de modo a que 
as crianças não corram o risco de embater contra nenhum objeto que 
possa estar pendurado a uma altura muito baixa ou, como por exemplo 
um armário, não esteja colocado no limiar da altura da criança.  

Quanto à altura máxima a que os objetos estão colocados (nos locais 
onde se pretende dar autonomia à criança) esta não ultrapassa os 83 cm 
como se pode observar na figura 3. Importa referir que nos espaços onde 
a variação de idades é maior pôde observar-se que os brinquedos 
destinados às crianças mais novas se encontravam nas prateleiras mais 
baixas de modo a que estas os pudessem alcançar.  

Por último, e não menos importante, observou-se a comunicação 
realizada nos espaços. Na maioria dos espaços, a comunicação existente 
remete às regras de utilização do espaço e uma vez que estão escritas 
subentende-se assim que estas são dirigidas aos pais das crianças e não 
propriamente às crianças (no âmbito do projeto interessa manter o foco 
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Figura 4: Código comunicacional das faixas 
etárias a que se destinam os jogos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Jogo da memória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Exemplo de uma proteção da aresta 
da parede 

 

nas crianças dos três aos seis anos e nestas idades ainda não sabem ler). 
Existem alguns espaços com informações de perigo (através do 
pictograma comum: o relâmpago) e informações sobre o espaço 
(número máximo de ocupantes, entre outros). Apenas três dos espaços 
analisados têm informação dirigida às crianças sendo esta, por isso 
constituída por elementos que podem ser perceptíveis à mesma 
(consoante a sua idade e a sua aprendizagem) como é possível observar 
na figura 4. Nenhum dos espaços visitados tem informação em 
braile/alto relevo/sonora de modo a que as crianças invisuais ou com 
baixa visão consigam perceber. 
 

5. Conclusão 
Tendo em consideração os sete princípios de um parque infantil inclusivo 
podemos concluir que:  

O primeiro princípio, o de ser justo, não se aplica a todos os espaços uma 
vez que este defende que os jogos devem ser utilizados por todas as 
crianças independentemente das suas características assim como a 
existência de percursos acessíveis que encorajam a exploração e 
descoberta de todo o espaço. Apesar dos espaços terem, na sua maioria, 
percursos acessíveis existem ainda algumas falhas que devem ser 
corrigidas. O facto de existirem degraus à entrada dos espaços ou por 
vezes corredores demasiado apertados impossibilita a deslocação de 
uma cadeira de rodas autonomamente no mesmo. No entanto importa 
referir que um espaço para ser considerado acessível tem de ter apenas 
pelo menos um percurso acessível.  

Consequentemente o segundo princípio, o de ser incluído, também não é 
respeitado por todos os espaços pois as atividades lúdicas que são 
realizadas nos espaços não podem ser realizadas por todos.  

O terceiro princípio encontra-se diretamente relacionado com os 
espaços que contenham os seus jogos fixos (como o exemplo da figura 
5) uma vez que aborda a inteligência do espaço. É necessário a existência 
de jogos que transmitam um feedback multissensorial às crianças e essa 
é uma das grandes lacunas dos espaços. Ainda no sentido da multi-
sensorialidade, a lacuna mais grave existente nos espaços recai sobre o 
campo da comunicação. É visível que esta se encontra direcionada para 
os adultos havendo poucos sinais de comunicação diretamente dirigidos 
às crianças. O mais comum é existirem avisos com algumas regras de 
utilização do espaço colocados à entrada do mesmo. Importa aqui 
estabelecer diretamente uma comunicação com a criança de modo a haja 
uma maior interação espaço-criança e não espaço-adulto-criança. 
Avisos como alertar o que é proibido ou permitido fazer devem estar 
colocados no espaço (se for necessário) assim como alertar para tudo o 
que possa ser necessário ter-se cuidado.  

Foi anteriormente referido, nos conceitos teóricos, a importância que o 
brincar tem para o desenvolvimento de uma criança e 
consequentemente a importância do espaço para o efeito. O quarto 
princípio, que defende a independência da criança encontra-se mais uma 
vez ligado à acessibilidade do espaço e, como já foi referido, nem todos os 
espaços são acessíveis a todas as crianças devido às barreiras físicas 
existentes.  

Quanto à segurança do espaço (quinto princípio) todos os espaços 
oferecem segurança à criança tendo muitos deles cuidados como a 
proteção das arestas das paredes, utilização de um piso amortecedor e 
paredes acolchoadas como se pode observar na figura 6.  
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O sexto princípio, o de ser ativo, relaciona-se com os primeiros princípios 
citados uma vez que defende que o espaço deve proporcionar à criança 
atividades lúdicas ao longo do seu desenvolvimento. Na maioria dos 
espaços existem atividades para variadas idades mas, como foi referido, 
essas atividades não podem ser realizadas por todas as crianças.  
Por último, o sétimo princípio defende o conforto do espaço. Nos 
princípios originais este princípio encontra-se ligado à combinação de luz 
e sombra existente nos parques sendo que não é aplicável deste modo 
nos espaços fechados. Considerando a ambiência dos espaços visitados 
pode afirmar-se que este princípio é cumprido por todos os espaços. 

Uma vez que a sociedade é cada vez mais pautada pela diferença  é 
essencial criar espaços para todo o tipo de crianças de modo a que estas 
desde uma idade muito jovem, se habituem a conviver com pessoas que 
possam ser consideradas diferentes.  
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SOCIAL DESIGN PRINCIPLES AND PRACTICES  
How designers work in this realm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
This PhD research sets out to explore social design principles and 
practices understanding its importance, impact and reason.  

While a comprehensive and thorough study of the international scene 
is ongoing, acting as framework for analysis and methodology planning, 
the main focus is on how designers work in Portugal, my field of 
practice. A first glance shows that there isn't a consolidated and/or 
documented practice, while 'socially engaged' initiatives and projects 
spread, addressing diverse issues, led by designers themselves, 
determining the whole process and tactics whereas others undertaken 
by diverse actors and people – non designers – in which the role of 
design is more or less conscious and when designers actually engage 
their role is usually (strictly) strategic, performing specific tasks.  

Therefore, following social design principles learned so far, we start by 
questioning: WHAT is the current social design scene in Portugal, WHO 
is involved and/or working, WHERE and HOW. Through proposed 
activities, we aim to tactically engage young design students (future 
designers), 'social' designers in place (present active professionals, 
researchers, teachers, academics), while simultaneously attempt to 
trigger general (and national) curiosity and interest around the subject. 
Moreover, the idea is to  collaboratively identify, debate and (possibly) 
experiment, what design can do and what “social designers” do in 
socially, culturally, environmentally, educationally, politically, 
multidisciplinary, multi-actor, collaborative and participative projects, 
uncovering working possibilities and (new) roles for the Portuguese 
designer's, and others, who want to work in this realm. 
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Framework 
Acknowledging that “each country or culture has its own history, and 
this must affect how design functions now in any particular culture” 
(Potter, 2002, p. 15) our focus is the Portuguese context, my (current 
and intended) field of practice. 

Unlike other countries, where documented social design practices and 
approaches multiply (Ericson and Mazé, 2011), little is known, or 
documented about Portugal (Veiga and Almendra, 2014; António and 
Capota, 2014; Martins, 2013; Vasconcelos, 2011). A first glance shows an 
expanding “social” zeitgeist notably witnessed in creative domains – 
art, architecture and design – heightened by the current economic and 
political crisis (António and Capota, 2014; Thackara, 2005). Few 
recognizable examples1 show “socially engaged” initiatives and 
projects in urban and rural settings across the territory addressing 
diverse issues (Vasconcelos, 2011; Coxito, 2013). 

Following what we have learned so far from the wider international 
context, we intend to act (and reflect) according to some of social 
design's fundamental principles, or questions, yet identified: (i) it is a 
process oriented activity, in which the act of 'designing' is an act of 
'changing' or 'transforming'; (ii) it is a political and critical attitude/act 
towards what we do and why we do it, as designers; (iii) it is about 
making design 'public' and 'open': available and accessible to all not only 
the ones who can afford it; its process and materialities are introduced, 
exhibited and disclosed in/into the social space (even physical, public 
space) at various stages for people to react, interact and change them; 
open to a wide range of problems, open to participation and influence of 
people, institutions and disciplines, open to “be there”, involved and 
engaged in/with contexts, open to take initiative without waiting for 
commission or 'changes' in the system; (iv) 'projects' are perceived as 
'interventions' and  become “tools” or “manuals” to be adapted, 
replicated and/or built upon by others, in other contexts and under 
different circumstances; (v) the role of the designer expands beyond 
its “places of invention” (Buchanan, 1992, p.10) to become a facilitator, 
mediator, intermediator, bridge, educator of the design process, 
catalyst, activator, creative enhancer, among other roles; (vi) the scale 
of operation (purposes and ambitions) is based on small or micro 
actions; (vii) the way of operating is tactical, rather than strategic. In 
addition, our framework follows: a definition of social design given by 
Lucy Kimbell and Joe Julier (2012, p.2)2; Wenger's notion that “the social 
production of meaning is the relevant level of analysis for talking about 
practice” whistling that the “negotiation of meaning” happens in the 
convergence of processes of “participation” and “reification”3 (1999, p. 
49); and Whitehead's idea that “understanding always involves the 
notion of composition” (1938, p. 63) and there is a reciprocal relation 
between what is represented or composed and who represents or 
composes. Therefore, our approach stands as “practical” (Kimbell and 
Julier, 2012), “participatory” and “emotional” (Mourão, 2014, p.30) 
design research process,  making a “distribution of the sensible” 
(Ranciére, 2004) and involve other people to explore, document, 
communicate, think, debate, reflect and even experiment, so that we 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1  “Design&Intervention Workshops in Aldeias do Xisto” (www.yoad.info/pages/37.php); “Fabrico Próprio” (www.fabricoproprio.net), REMIX 

2  “a practical learning journey [...] to create useful, usable and meaningful ventures, services and products that combine resources efficiently and effectively, to work 
towards achieving desired outcomes and impacts on society in ways that are open to contestation and dialogue.” (Kimbell and Julier, 2012, p. 2) 

3 While “participation” has been an approach to addressing social questions in design” (Huybrechts, 2014, p. 53) the notion of “reification” is a new input. According to 
Wenger (1999, p. 58) it means a process of “thingness”, making an abstraction into a concrete object or giving form to an experience. The term regards “concreteness” but 
also “projected reality”, in the sense that: “we project our meanings into the world and then we perceive them as existing in the world, as having a reality of their own”. 
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can engage in-depth, “gain a more sensitive vision over phenomenons 
which manifest themselves in a sensible way”4 (Mourão, 2014, p.30), 
and accomplish a richer, thorough study and a relevant and meaningful 
“learning experience” for all. 
 

Methodology 
The research is divided into three moments, as shown in the diagram 
and begins with the question: WHAT is the actual Portuguese social 
design scene, WHO are designers in place, WHERE and HOW are they 
working in this realm?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Research Methodology Diagram 
 

The first moment is about collaboratively identify, collect and describe 
examples of “socially engaged” design practices (projects) and 
practitioners (designers) in national territory, running in two parallel 
complementary activities: a) one involving design students challenging 
them to go out (to do field research) and gather information (texts, 
videos, sounds, photographs, drawings, diagrams) about social design 
projects, and social projects in which designers play a role, in their 
region. Once they have collected all the data, they will submit it to the 
project's website. This 'social design student's challenge', will kick-off 
at the Faculty of Architecture, University of Lisbon and then run in 
other design Schools/Faculties from north to south and as more 
institutions join, more richer and rigorous the knowledge will be. This 
activity, is inspired by the research project EMUDE (2004-2006), which 
involved design schools from eight European countries for collecting 
and analysing exemplary cases of social innovation in each region using 
a “quasi-ethnographic” approach. According to authors, the project not 
only managed to meet its goals, it also was a didactic success 
increasing students' design competences (Meroni, 2007). b) And a 
website, the tool/platform to organize all the data collected by 
students and 'openly' and 'publicly' communicate our findings. 
Complementing the work of students and enable a more accurate 
(collaborative) observation, the general public will also be invited to 
submit in the platform their own examples of social design in Portugal. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 “I aim to approach the 'artivist' performances according to a way of communication and knowledge assumably emotional, in order to  gain a more sensitive vision over 
phenomenons which manifest themselves in a sensible way. I believe that these phenomenons cannot be explained solely by reason and therefore I followed an artistic 
interpretation for its best understanding (Mourão, 2014, p.30).” 
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Anticipating the second moment, a reflective analysis on the findings of 
this first phase will be conducted to raise questions on how social 
design is practiced in Portugal. After this, designers identified 
previously will be invited to collaboratively discuss and debate about 
their challenges, principles, processes, roles and tactics of working in 
this realm. The idea is to organize all students' challenges into an 
itinerant exhibition travelling to each respective city, and during which 
'these' conversations and encounters will take place, ideally outside 
Universities/Faculties with the purpose of reaching out to a wider 
audience. Almost after 50 years of dictatorship and 40 years of 
freedom, Portugal is still a country in which a large amount of people is 
detached, departs and expresses disinterest about politics and action 
for civil rights. According to Mourão (2014, p.59), “for a great majority 
of people civic participation seems to be exhausted in the mere four-
year cycle voting exercises, and even at this level, due to lack of 
interest or identification with the system, abstaining numbers are 
increasingly growing.” So, the public space or “the boulevard”, 
according to Marshall Berman (Waal, 2014, p. 102), “offers the prospect 
of confrontations or recognition and the creation of a new collective 
awareness; the chance to take control of one’s own life. This is where 
city dwellers can recognize other city dwellers who are struggling with 
the same issues and this can create a momentum that results in 
collective action: ‘[The] personal encounter in the street emerges as a 
political event’, writes Berman, ‘the modern city works as a medium in 
which personal and political life flow together and become one'.” At this 
point, the online platform will also serve as a way to live stream the 
debates and/or enable interaction and contributions from the wider 
audience. When the exhibition 'tour' and talks end, another reflective 
analysis will be conducted, predicted to result in new questions and 
enable the clarification of our main Research Question (RQ). Yet, after 
moving on to the third moment, we expect (beforehand) a shift back to 
the international context, to inquire social design experts and projects 
(exemplary case studies) and begin to address our fundamental 
problem or argument i.e. RQ. Then, thirdly, it is time to experiment. In 
light of  'international' findings, a single or a series of experiments will be 
conducted either be collaborative, by inviting students or designers 
from previous moments to engage, or mainly individual, as the 
researcher acts as the leading character of  experiment(s) choosing 
and deciding what, where, why, when, how and with who to engage in 
action. 
 

Expected (and unexpected) results 
Change is an inherent aspect of every social and design process and so 
it is inherent to this research. Every moment, “Identify”, “Debate” and 
“Experiment”, is a 'tactic' constituted by small proposed 
interventions/activities which depend on each other,  circumstances 
and opportunities to be structured and happen. Hence they were all 
kept 'safely' open. Summarizing, the (design) principles grounding this 
practice-based research, mentioned in the beginning of this paper, 
position our PhD simultaneously between research and design, in a 
project sense. As “knowledge construction” (individual or collective) is 
always an interpretative thus creative act, according to Mourão (2014, 
p.31), our study  proposes a constructive process based on “critical 
thinking” and “problem finding” (Mazé and Ericson, 2011, p.282), 
exploring the aspect of participation in its several variations: 
participant-led, expert-led, hybrid and constructive (Huybrechts, 
2014).  
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The ideas presented are not original as they were built upon and 
inspired by others. Although, what is original is perhaps the combination 
of them into a particular research project to understand and dive deep 
into a particular subject. As a whole, this research is a 'socially engaged' 
changing process that aims to (re)connect dispersed social design 
practices and practitioners in Portugal in a social design network 
started by engaging young design students (future designers), social 
designers in place (present active professionals, researchers, teachers, 
academics), and simultaneously attempting to trigger general (and 
national) curiosity and interest around the subject.  

However, we do not attempt, aim or expect to exhaustively collect 'all' 
cases of social design in Portugal, discuss with 'all' designers or include 
'all' students in the process. Instead, gathering a small “community of 
practice” to identify, debate and experiment around the subject of 
social design is, for this research, a huge and big achievement.   

“Communities of practice” is a general concept or theory of learning 
but to be constituted and cultivated as such, Wenger (2008) points out 
three fundamental aspects: “having a shared “domain” of interest; 
pursuing that domain through engagement “in joint activities and 
discussions” which can build relationships and enable members “to 
learn from each other”, “help each other” and “share information”; and 
because “[m]embers of a community of practice are practitioners. They 
developed a shared repertoire of resources: experiences, stories, tools, 
ways of addressing recurring problems—in short a shared practice. This 
takes time and sustained interaction (2008, p.1).” Therefore, I can't wait 
to start and find out what happens next. 
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POTENCIAL DO DESIGN ESPONTÂNEO PARA A 
INOVAÇÃO INDUSTRIAL E SOCIAL 
Análise comparativa de soluções adotadas pela 
indústria 
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Resumo 
Do design espontâneo – criado por leigos em design para resolver 
necessidades em contextos de poucos recursos – têm surgido soluções 
inovadoras que facilitam a criação de autoemprego no comércio 
ambulante e atuam como ferramentas para a inovação social. Quando 
estas soluções não têm réplica (como produto industrial) estão expostas 
à apropriação pela indústria que pode encontrar nelas um caminho para a 
inovação. Analisamos dois casos de transposição à indústria (uma bici-
liquidificadora e uma embalagem para alimentos) por meio de imagens 
recolhidas na Internet para estabelecer o potencial deste processo para a 
inovação, tanto industrial como social. Os exemplos estudados revelam 
que a cópia só resulta em inovação quando permite a sua otimização ou 
quando o conceito, e não a solução, é reinterpretado. A diferente 
orientação no mercado do novo produto determina que a cópia perca a 
sua capacidade para a inovação social e que a reinterpretação 
retroalimente a comunidade criadora do conceito original com uma nova 
solução que facilita a sua atividade. Desta maneira levanta-se a questão 
de se a indústria pode, inconscientemente contaminada pelo processo 
criativo do design espontâneo, criar novos produtos com potencial de 
ajuda à inovação social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palavras-Chave  
Comércio ambulante, Design espontâneo, Inovação social, Metodologias, 
Inovação industrial 
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1. Design espontâneo e inovação 
O design espontâneo, aquele que é criado por leigos em design para 
resolver necessidades em contextos de poucos recursos [1], 
característico entre pessoas em condições socioeconómicas 
desfavoráveis [2], também se manifesta no âmbito do comércio 
ambulante. São muitas as profissões e serviços que são prestados na rua 
e que só podem ser exercidos com artefactos autoconstruídos. 
Encontramos na elaboração e no comércio ambulante de alimentos 
inumeráveis produtos que se preparam (fritam, assam, cozem, torram, 
trituram, espremem…) e vendem na rua graças a artefactos surgidos 
espontaneamente e que não existem como produto comercializado, 
resultando em invenções que acarretam, no geral, uma solução funcional 
e construtiva que utiliza mínimos recursos e oferece um bom 
desempenho. De acordo com dados do International Labour Office [3], o 
sector informal, nomeadamente no autoemprego, tem vindo a crescer 
em todas as partes do mundo, representando na década de 1990 32% da 
força de trabalho não agrícola. A procura de emprego no sector informal 
deve-se, grosso modo, a uma necessidade relativamente urgente de 
rendimentos e à facilidade em iniciar a atividade que, muitas vezes, 
recorre a recursos locais para a criação local de um posto de trabalho e 
ferramentas [4]. Se as inovações sociais são “novas ideias (produtos, 
serviços e modelos) que vão ao encontro de necessidades sociais, 
criando simultaneamente novas relações sociais ou colaborações. Por 
outras palavras, são inovações que não só são boas para a sociedade, 
mas que aumentam a capacidade de agir desta última” [5], aqui o design 
espontâneo transforma-se, involuntariamente, em ferramenta para a 
inovação social, desenvolvendo artefactos que são geradores de 
emprego [6], livres de registo de patente, de baixo custo, simples 
produção e cujo conceito se difunde facilmente, criando novas 
oportunidades. Quando esta difusão é elevada pode acontecer que a 
indústria repare nestas soluções e se aproprie delas, procurando como 
com qualquer produto, obter benefício. A oportunidade surge a partir da 
própria essência dos artefactos – são concebidos porque não são 
comercializados – e a sua introdução no mercado supõe, portanto, uma 
inovação industrial1. 

 
2. Análise 
A literatura mostra-nos algumas destas soluções [1] [2], mas, tanto 
quanto sabemos, não tem analisado as interações entre design 
espontâneo e indústria, nem os critérios de desenvolvimento de produto 
que são adotados consoante os interesses das indústrias envolvidas. 
Comparamos algumas soluções aparecidas no comércio ambulante com 
a réplica industrial para determinar se as propriedades e desempenho da 
ideia original se mantêm na cópia e assim conhecer o potencial do design 
espontâneo como meio para a inovação – industrial e social – mediante a 
verificação da existência destas interações e a análise dos processos 
subjacentes para determinar os resultados. A análise estuda duas 
soluções que aparecem na elaboração e comercialização ambulante de 
alimentos (um artefacto para liquidificar e uma embalagem) e a suas 
réplicas na indústria. Realizamos uma comparação entre ambas por meio 
da informação obtida na análise de imagens recolhidas na Internet. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1Segundo a OCDE, uma das categorias da inovação industrial é a inovação de produtos, que se considera “realizada” somente quando se introduzem no 
mercado tanto os produtos inteiramente novos (inovação radical), como os produtos já existentes, mas substancialmente melhorados (inovação 
incremental). [7]  

!
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Caso 01. A bici-liquidificadora (figura 1) é um artefacto artesanal que 
aparece no comércio ambulante para liquidificar frutas e vegetais por 
meio da energia gerada pela pedalada. A solução mais difundida utiliza a 
bicicleta como recurso para a simplificação adequando o seu sistema 
mecânico mas perdendo a sua capacidade como meio de transporte (a 
única roda está permanentemente no ar). Consiste num contentor 
amovível com lâminas (a batedora) que, uma vez fixo na bicicleta, se ativa 
através do contacto do veio das lâminas com a roda motriz em rotação.  

 

 
Figura 1: bici-liquidificadora artesanal 

 

Comparamos esta última com um modelo similar de produção industrial 
(figura 2) e vemos que o processo de desenvolvimento que a indústria 
aplica é simples, limitando-se à otimização da usabilidade, dos materiais e 
do processo construtivo.  

 

 
Figura 2: bici-liquidificadora industrial 

 
O princípio de funcionamento é o mesmo – esta é a réplica – mas sofre 
alterações no design da estrutura de suporte dos elementos. O modelo 
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Figura 3: bici-liquidificadora industrial num 
HumanPower Festival 

 

 
Figura 4: bici-liquidificadora na Maya 
Pedal, ONG guatemalteca que produz e 
distribui este artefacto entre a população 
local 

 

 
Figura 5: anúncio de embalagem para o 
transporte de peixes vivos. Popular 
Science, maio de 1939 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artesanal utiliza como estrutura um quadro de bicicleta invertido e 
apoiado em duas forquetas, também de bicicleta, soldadas na sua parte 
frontal. O modelo industrial possui um quadro próprio, projetado para esta 
função específica, que busca minimizar a matéria-prima e o processo de 
fabrico. O resto dos elementos (assento; puxador; elementos de 
transmissão, etc.) é similar, à exceção da roda motriz, onde mais uma vez 
a simplificação (montagem e calibragem de raios versus fixação de dois 
pratos num veio) e a otimização (os pratos elevam a quantidade de 
energia cinética que o elemento é capaz de armazenar) são os critérios de 
desenvolvimento adotados. Por último, o modelo artesanal reutiliza o 
corpo superior duma batedora elétrica e no modelo industrial (este 
elemento e a sua fixação) é igualmente desenvolvido propositadamente 
com os mesmos critérios. O produto é redirigido para um público 
diferente - com preocupações com o meio ambiente e as energias 
alternativas (figura 3) - e comercializado, mostrando que, quando a 
solução original não tem réplica no mercado, pode ser geradora de 
produtos novos e implementáveis: pode gerar inovação industrial. Mas 
mostra também que pode suprimir a capacidade que tinha a ideia original 
para a inovação social (figura 4) se atendermos a que o ordenado mínimo 
na Guatemala é de 247,33€ e o custo do modelo industrial mais 
económico é de 1357,29€, sem taxas e custos de transporte. 

 
Caso 02. No mesmo âmbito, a comercialização ambulante de alimentos, 
encontramos outro caso de estudo que apresenta uma abordagem 
diferente. A solução desenvolvida é um conceito e não um artefacto, que 
só modifica o uso dum produto industrial sem o alterar, transformando-o 
numa nova embalagem para bebida e comida. Entre outros, os motivos 
que levam um vendedor ambulante a utilizar uma embalagem própria 
podem ser: a embalagem original ter um custo mais elevado, o produto 
ser elaborado no momento, ou o produto ser adquirido a granel e 
comercializado avulso. Perante este tipo de necessidades aparece uma 
solução versátil que se limita a utilizar um produto standard na escala e 
gramagem corretas. Serve tanto para sólidos como para líquidos e 
permite o fecho, o transporte isolando da temperatura, pousá-lo com 
conteúdo e ver o interior. Também é higiénico, leve, resistente, fácil de 
armazenar, muito económico e abundante no mercado: um saco de alças 
transparente. Os sacos de plástico na indústria da embalagem não são 
uma novidade, o polietileno (polímero habitualmente utilizado no fabrico 
de garrafas e sacos) foi sintetizado em 1933 e no ano de 1939 já 
encontramos soluções para líquidos como a aparecida no número do mês 
de maio da revista Popular Science (figura 5). Neste caso, a inovação 
aparece no momento que a solução possibilita uma nova maneira de 
consumir uma refeição completa em pé sem mais elementos que as 
embalagens e talheres dados na compra (figura 6). Parece arriscado 
afirmar que um saco vulgar é uma ferramenta para a inovação social, mas 
as vantagens que a solução traz para vendedores e consumidores têm 
levado a que se propague seu uso, passando a ser um elemento 
facilitador da atividade, do autoemprego. E de novo a sua difusão leva a 
que a indústria repare nela, mas desta vez encontra-se com um problema 
diferente: a solução é a reinterpretação do uso de um produto existente 
que não se pode simplificar ou otimizar. Perante isto a indústria atua de 
três formas diferentes. 

-A primeira abordagem parte da indústria alimentar (refrigerantes) e 
tenta paliar um problema de comunicação de marca quando esta 
desaparece junto da embalagem original. O produto passa a ser anónimo 
e perde uma estratégica ferramenta de comunicação: o ato do consumo 
da marca. A solução é fornecer também uma embalagem final gratuita 
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Figura 6: Refeição completa e bebida 
consumida em pé. 

 

 

 
Figura 7: saco de alças que facilita um 
novo conceito de utilização. 

 

 

 
Figura 8: embalagem desenvolvida pelo 
produtor da bebida. 

 

 

Figura 9: produto derivado do redesign da 
solução original. 

que traga informação similar à contida na original e, assim, o consumidor 
voltar a ser suporte publicitário. Acontece assim uma distorção dos 
critérios de desenvolvimento e submete-se a função ao marketing. Na 
figura 7 podemos observar que a embalagem permite acrescentar gelo à 
bebida (tem a capacidade e aberturas necessárias), transportar com 
apenas um dedo e pousar, com conteúdo, na vertical. Nada disto 
acontece na solução desenvolvida pela indústria que apresenta uma 
embalagem com o contorno e volume da icónica garrafa na qual 
habitualmente comercializa o produto (figura 8). Neste caso vemos que a 
alteração da função deriva numa perda de capacidades e traz consigo um 
aumento de custo do produto final: uma embalagem suplementar e a sua 
logística de distribuição. 

-A indústria da embalagem aparece com uma segunda proposta: um 
produto específico para essa mesma função, o redesign da peça. Como 
apontámos antes, este já é um produto industrial que não pode ser mais 
simples e económico. Desta maneira acontece que não sendo possível 
tirar só resta acrescentar, ou melhor, tirar para voltar a pôr: as pegas. A 
solução original (saco de alça) é resolvida com um único elemento 
(película polimérica) e um processo contínuo de produção (corte, dobra e 
solda) que, juntamente com a sua geometria, outorgam à peça uma 
elevada resistência à tração, devida ao peso. Perante isto, a nova solução 
(figura 9) apresenta dois elementos (película e cordão poliméricos) e um 
processo descontínuo de produção (a inserção do cabo realiza-se no 
ponto de venda). O resultado é que um elemento contínuo que permite a 
distribuição das tensões por superfícies soldadas termicamente passa a 
ser um conjunto de dois elementos que concentra o peso em quatro 
pontos de contacto (as perfurações), fracos e com elevado risco de 
rotura - problema que tem que ser resolvido pelo utilizador (figura 10). 
Encontramos aqui que, perante a simplicidade da ideia original, a resposta 
da indústria deriva novamente numa “desotimização” da solução. 

-No último exemplo a indústria da embalagem apresenta uma terceira 
proposta que aborda o problema de maneira diferente, não analisando a 
solução mas antes o conceito: o “dáctilo-transporte”. Aqui a questão que 
aparece é que existem produtos que não podem partilhar este novo 
modo de consumir uma refeição, seja pelas suas características, seja 
porque o vendedor opta por uma embalagem diferente, um copo (figura 
11). Se no exemplo anterior a essência da solução original era o problema 
de desenvolvimento, aqui, a essência do conceito é a sua solução: a asa. 
Mesmo material, mesmo processo industrial e uma soldadura a menos, e 
temos um objeto que permite transportar um copo com um dedo. Da 
reinterpretação do conceito aparece um novo produto, inovador na sua 
função e com nicho de mercado. 

 
3. Conclusão 
A análise identifica quatro processos durante a adaptação industrial duma 
solução espontânea com resultados diferentes para a inovação, tanto 
industrial como social.  

- Quando a solução original se apresenta na forma de um artefacto 
original gera produto inovador otimizando uma solução similar 
reorientada para um mercado diferente.  

- Quando a solução original se apresenta na forma de um conceito e a sua 
função é distorcida resulta num produto falido.  

- Quando a solução original se apresenta na forma de um conceito que 
não se pode otimizar o redesign da solução resulta na cópia de um 
produto pré-existente. 
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Figura 10: readaptação pelo utilizador do 
redesign da solução. 

 

 

 
Figura 11: reinterpretação do conceito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

- Quando a solução original se apresenta na forma de um conceito que é 
reinterpretado resulta num produto diferente, original e inovador. 

A indústria encontra dois caminhos para a inovação industrial: a 
otimização da cópia ou a otimização do conceito. O produto derivado da 
cópia não conserva capacidade para auxiliar a inovação social mas o 
produto derivado do conceito retroalimenta a atividade da comunidade 
criadora da ideia original. Os interesses da indústria produtora não são de 
carácter social, são económicos, mas: é possível que, inconscientemente 
contaminada pelo design espontâneo, a indústria crie soluções que 
ajudem ao desenvolvimento social e geração de autoemprego? 
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DESIGN SOCIAL E PERFORMANCES URBANAS 
Existe um espaço para a mediação? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!
Resumo  
As cidades latino-americanas reconhecem-se pelo seu espaço 
mediático, onde a espontaneidade social manifesta-se de forma intensa. 
Observa-se assim a Polis latino-americana, plena de interstícios nas suas 
relações sociais, manifestando-se em formas inesperadas e 
independentes da governance, mas, regeneradoras dos espaços 
públicos e coletivos das cidades.  
Será o momento para questionar onde poderá existir o espaço no qual o 
Design Social poderá interagir com a performance urbana? Qual seria a 
pertinência e o sentido desta relação? Quais as oportunidades desta 
relação? 
Este artigo traz uma reflexão dedicada às formas de manifestação das 
performances criativas urbanas enquanto valor regenerador das 
cidades, visando um olhar dedicado ao seu potencial metodológico, aos 
seus aspectos experimentais, colaborativos e participativos, em prol da 
reativação de espaços públicos e coletivos das cidades contemporâneas. 
Apresentam-se desta forma, fontes de evidência, em formas de  
experiências, dos coletivos brasileiros GIA e PORO que, através de suas 
performances, propõem discussões sobre acessibilidade, lazer e 
comunicação urbana, como também a relação das pessoas com o 
território.  
Estes exemplos são analisados a partir de entrevistas e material 
produzido pelos coletivos. Neste artigo, estas informações são  
confrontadas com abordagens de autores contemporâneos que vêm 
pensando no crescente envolvimento do Design numa relação pró-ativa 
com a cidade e a sociedade em geral.  
Nas considerações finais observamos os espaços públicos das cidades 
brasileiras como território de oportunidades de ações positivas, 
orientadas a este possível diálogo com o Design Social e a natureza da 
‘Performance’,  no sentido de aproximar  estes dois mundos possíveis 
numa relação de cumplicidade projetual, orientada á regeneração das 
cidades na contemporaneidade. 
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Figura 1: Livro “By the City/For the City: An 
Atlas of Possibility for the Future of New York” 
Imagem do site http://www.ifud.org 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Performance “Degrau”, coletivo GIA, 
Salvador. Imagem do blog 
http://giabahia.blogspot.com.br 

 
 
 
 

1. Performances urbanas no contexto latino-americano 
Atualmente as cidades constituem-se como organismos síntese da 
própria sociedade, tornando-se cada vez mais parte integrante do 
cotidiano  de seus habitantes. De acordo com um relatório da ONU, 80% 
da população da América Latina vive em cidades, e a previsão é que a 
taxa de urbanização na maioria destes países chegue a 90% até 2020 
(ONU- Habitat, 2012). Segundo o relatório, o crescimento é espontâneo e 
desordenado imputando  grandes desafios para a gestão e a 
sustentabilidade do espaço urbano.  
Na contramão deste cenário, percebemos, particularmente no Brasil, 
iniciativas da sociedade civil reivindicando o uso mais igualitário das 
cidades. São performances efêmeras e criativas, caracterizadas por 
projetos independentes que se promovem fora da rota hegemônica do 
mercado, com o objetivo de acrescentar valor a cidade por um outro 
ângulo, privilegiando prioritariamente o cidadão e a cidadania.  
Em Nova York iniciativas autônomas ganham o apoio do setor público e 
abrem espaço para projetos mais estruturados e duradouros. Em 2012 
foi lançado pelo Instituto de Design Urbano, com o apoio da prefeitura, um 
atlas de possibilidades para o futuro da cidade (Fig.1). Moradores de Nova 
York foram convidados a apresentar idéias para melhorar a cidade, as 
quais numa fase posterior foram desenhadas por designers com o 
objetivo de dar resposta às idéias. Em cidades européias a preocupação 
com os espaços públicos está integrada dentro de diretrizes da união 
européia, através da “Estratégia Europa 2020”, nos esforços do 
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo das cidades (Comissão 
européia, 2010). Apesar de algumas iniciativas já implantadas pelo setor 
público, como o “orçamento participativo” em algumas cidades 
brasileiras, iniciativas autônomas da sociedade civil ainda estão bem 
distantes de políticas públicas nos esforços de melhoria da qualidade de 
vida das cidades. Nas subseções seguintes são expostas duas 
experiências autônomas no Brasil, as quais traduzem estas 
preocupações de uma ótica bem particular.  

 
1.1. Coletivo GIA: Espaço Público, Acessibilidade e Lazer 
Em Salvador, Bahia, encontramos o coletivo GIA, Grupo de Interferência 
Ambiental, formado por artistas visuais, designers, educadores e 
músicos. Em seus trabalhos eles se apropriam de aspectos corriqueiros e 
espontâneos do cotidiano da cidade, com o objetivo de levantar 
questões, propor mudanças no espaço urbano, incluindo a participação 
ativa das pessoas no processo.  
No trabalho “Degrau” (Fig.2), eles construíram uma estrutura de madeira 
e a colocaram a disposição da população em vários pontos da cidade. O 
objeto servia para ajudar as pessoas idosas, crianças e até deficientes a 
subirem nos transportes públicos. O trabalho traz um alerta às precárias 
condições de acessibilidade dos transportes públicos brasileiros, um 
básico problema estrutural ainda presente nas cidades da América 
Latina.  
Quando interrogados sobre os verdadeiros impactos desta e de outras 
performances, eles responderam que é muito difícil mensurar estes 
efeitos, porém, mais que transformações estruturais, seus trabalhos 
trazem aspectos subjetivos que envolvem a relação das pessoas com os 
espaços coletivos que diariamente são confrontados. Eles convidam as 
pessoas a terem uma relação pró-ativa com a realidade que o rodeia.  
No trabalho “Flutuador” (Fig.3) é construída uma estrutura flutuante de 
garrafas pet reutilizadas. Segundo os autores da idéia, o objeto tem a 
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Figura 3: Performance “Flutuador”, coletivo GIA 
Salvador. Imagem do blog 
http://giabahia.blogspot.com.br 

 
 
 
 
 

 
Figura 4: Cartaz Série “Por outras práticas e 
espacialidades”, afixado em locais públicos. 
Imagem do site http://poro.redezero.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ambição de criar espaços de interação e convivência coletiva em pleno 
mar, aproveitando-se da praia como o principal espaço de lazer da 
população de Salvador. O objeto foi confeccionado em colaboração com 
os moradores de uma “favela” localizada na cidade de Salvador. 
 

1.2. Coletivo PORO: Espaço Público e os Hábitos 
Outras experiências que abrem questionamentos sobre a poluição visual 
e sua massiva ocupação dos espaços públicos, podem ser verificados no 
trabalho do coletivo PORO. O coletivo é formado por artistas visuais, 
designers e pesquisadores. Naturais de Belo Horizonte, eles atuam, 
desde 2002, com trabalhos gráficos que buscam estabelecer discussões 
sobre a utilização dos espaços urbanos, inspirando estratégias de 
comunicação visual integradas em projetos de requalificação urbana.  
Como performances criativas, seus trabalhos apontam subtilezas e 
criam imagens poéticas, trazem aspectos da cidade que se tornam 
invisíveis pela vida acelerada nos grandes centros urbanos, estabelecem 
discussões sobre os problemas das cidades, utilizam meios de 
comunicação popular como ferramentas, e reivindicam a cidade como 
espaço para o convívio.  
Na série de cartazes “Por outras práticas e especialidades” (Fig.4, 5 e 6), 
o coletivo questiona  hábitos do cotidiano que podem influenciar na 
própria usabilidade da cidade, como a mobilidade urbana, o patrimônio 
histórico, a poluição sonora e visual, os espaços abandonados, a falta de 
espaços verdes e espaços públicos de convivência, questionam a 
comunicação publicitária e a falta de organização da informação das 
cidades etc. Estes cartazes foram afixados em locais públicos da cidade 
de Belo Horizonte. 
Segundo os integrantes do grupo, intervir é interromper por poucos 
minutos, horas ou dias, no cotidiano da cidade, e desconstruir 
momentaneamente a rotina. A atuação do grupo acontece de maneira 
silenciosa nas entrelinhas do espaço urbano. Segundo eles, suas 
performances não pretendem causar transformações em grande escala, 
elas funcionam mais como micro políticas, contribuindo para 
transformações a nível dos hábitos e relações afetivas das pessoas com 
os espaços. “Muitas das intervenções talvez não sejam vistas e talvez as 
pessoas não percebam nada de diferente, nem todos vão perceber, nem 
todos irão entender, mas não existe problema, não há nada à venda. A 
efemeridade faz parte do trabalho” (Campbell & Terça-Nada, 2011). 
As proposições expostas aqui são simples e apresentam um contexto 
específico de cidades brasileiras, onde existem problemas estruturais de 
diferentes ordens, intensa concentração de serviços e pessoas, e intensa 
desconexão entre desenvolvimento e sustentabilidade. Estas 
performances apresentam-se como uma maneira própria de abordar a 
cidade contemporânea.  
Podemos citar uma experiência de referência que ocorreu em 2010 como 
uma performance urbana em São Francisco, nos Estados Unidos, e se 
disseminou por vários países, inclusive no Brasil. O “parklet” (Fig.6) surgiu 
como forma de transformar o espaço do estacionamento dos 
automóveis em áreas recreativas temporárias, estimulando a discussão 
do uso dos espaços da cidade de forma mais equilibrada. No Brasil, o 
conceito de parklet surgiu em São Paulo em 2012, com a primeira 
implementação no ano seguinte, liderada por um grupo composto por 
arquitetos, designers e ONGs. A boa avaliação da população permitiu à 
prefeitura de São Paulo transformar a idéia em política pública de 
ocupação dos espaços públicos da cidade, revertendo áreas 
originalmente destinadas aos automóveis para as pessoas (Jornal o 
povo, 2013). 
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Figura 5: Cartaz Série “Por outras práticas e 
espacialidades” afixado em locais públicos. 
Imagem do site http://poro.redezero.org 

 

 

 

 
Figura 6: Cartaz Série “Por outras práticas e 
espacialidades” afixado em locais públicos. 
Imagem do site http://poro.redezero.org 

 

 

 

 

 
Figura 7: Parklet em Valencia Street in San 
Francisco. Imagem do site wikipedia.org 

 

2. O Design e a Performance urbana 
O Design Social é visto aqui como canal de ação projetual que privilegia o 
bem estar dos habitantes das cidades e trabalha no diálogo com a 
transversalidade do conhecimento, como a antropologia, arte e o meio 
ambiente. Identificamos neste campo projetos que caminham na 
contramão dos mercados consumidores, propondo mudanças e 
enfrentando o paradigma da modernidade dos países em 
desenvolvimento. 
Numa concepção mais ampla e holística, Manzini (2008) volta-se aos 
esforços de uma sociedade em transição rumo a uma sociedade 
sustentável. Para o autor, a sustentabilidade exige uma “descontinuidade 
sistêmica”, ou seja, uma transição de uma sociedade que considera o 
crescimento contínuo de seus níveis de produção e consumo material 
como uma condição normal, rumo a uma sociedade capaz de se 
desenvolver a partir da redução destes níveis, simultaneamente 
melhorando a qualidade de todo o ambiente social e físico. Antes de 
alcançar um impacto macro é importante considerar uma concentração 
de esforços nas muitas já existentes descontinuidades locais, isto é, 
mudanças micros em escala local. 
Na concepção do autor, podemos considerar os trabalhos do PORO e do 
GIA como “descontinuidades sistêmicas”, na medida em que interferem 
no fluxo urbano ao habitar outros espaços e criar novas possibilidades de 
bem estar social. De forma efêmera, trazem à tona aspectos que se 
tornam invisíveis em meio a vida acelerada nos grandes centros urbanos, 
como também abrem novas possibilidades de ação do Design nas 
economias emergentes, como é o caso do Brasil.  
Os trabalhos apresentados aqui se desenvolveram dentro de uma 
metodologia colaborativa e autogestionária. Por um lado se apresentam 
como iniciativas autônomas não institucionalizadas, e por outro, 
estabelecem conexões com centros culturais, instituições públicas e 
privadas, para a viabilização de seus trabalhos. Estas iniciativas se 
estabelecem em paralelo às ocupações diárias de seus criadores. 
Movidos por motivações pessoais, utilizam as tecnologias sociais que 
possibilitam a comunicação, articulação, divulgação e viabilização das 
performances, construindo redes em que se entrelaçam idéias, 
encontros e ações colaborativas. 
Na concepção de  Alastair Fuad-Luke (2013) e os pesquisadores do Slow 
Design, é importante uma conscientização do tempo em que vivemos, 
que se configura numa velocidade rápida e intensa, fora dos padrões 
naturais. Para a concretização de soluções sustentáveis é necessário 
ajustar o nosso ritmo de vida e o nosso metabolismo, afim de 
avançarmos para um estado reconhecido coletivamente por 
sustentabilidade.  
Identificamos o trabalho “Flutuador” (Fig. 2) nos mesmos paradigmas 
enfrentados pelo “slow design”.  Além da performance levantar o 
problema urbano da falta de espaços de lazer e de convivência na cidade, 
principalmente direcionados para a juventude, a ação explora outros 
ritmos e pode ser identificada dentro dos cinco capitais propostos pelo 
autor: 1. ”Capital Natural”, preocupação com os recursos ambientais ao 
produzir objetos com material recicláveis; 2. “Capital Humano”, 
preocupação com as necessidades humanas de lazer; 3. “Capital Social”, 
preocupação em reforçar as relações de colaboração ao ser produzido 
coletivamente; 4. “Capital Financeiro”, utilização de poucos ou nenhum 
recursos na filosofia do “do it yourself”; 5. “Capital Manufaturado”, objeto 
produzido artesanalmente (Fuad-Luke, 2013). 
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Podemos identificar nestas performances urbanas fortes evidencias do 
design quando lidam com o usuário e sua relação com o território. 
Exploram a dimensão mais subjetiva da cidade por meio de ações 
efêmeras e poéticas, e talvez não pretendem ser veículo “ativista” de 
“boas práticas” ou “ações revolucionárias”. Ao contrário, eles interferem 
no fluxo urbano da cidade de uma forma provocatória singular, 
colaborando para micro revoluções e/ou contra tendências ao nível de 
hábitos e percepção das vivências da cidade.  
Ao refletir sobre a dimensão relacional dos objetos, Nicolas Bourriaud 
(1998) aponta experiências como estas de "utopias de aproximação", 
práticas criativas que se estendem num vasto território de 
experimentações sociais e que pretendem agir gerando novas 
percepções e novas relações de afeto. Para o filósofo, estas ações 
criativas desenvolvem um projeto político, esforçando-se em investigar 
e problematizar a esfera relacional, paradigmas estes enfrentados nos 
dias de hoje em diversas áreas de conhecimento. 
Para finalizar, podemos identificar as performances criativas urbanas 
como experiências bottom-up, com forte potencial de valor social para a 
Design. Como “metaprojetos” (Morais,2006), prepara terreno propício 
para práticas de transição rumo a sustentabilidade, na busca de outra 
economia. A força que rege estas experiências vem de habilidades 
difusas encontradas em lugares onde menos se espera, e são capazes de 
criar modos de ser e de fazer criativos e colaborativos. Segundo Manzini 
(2008), elas podem ser incluídas em “comunidades criativas e 
empreendimentos sociais difusos complexas e delicados”. Por esta 
razão, sua origem e sua existência encontram dificuldades com a 
exigência e ordem do planejamento. Porem, algo pode ser feito para 
torná-las mais prova ́veis. Um ambiente favorável pode ser gerado. 
Serviços, produtos, espaços e ferramentas comunicativas de suporte 
podem ser projetadas. 
 

3. Considerações finais 
Este artigo abre o espaço para uma pertinente reflexão dedicada  a dois 
mundos do projeto que não se encontram pelas diferentes naturezas e 
processos - as performances criativas e a dimensão Social do Design.  
Nos exemplos é-nos possível observar que, ao proporem objetos 
interativos e grafismos poéticos, as performances urbanas expressam 
um desejo de aproximação dos problemas da cidade nas suas dimensões 
materiais, mas principalmente subjetivas e relacionais. Desta forma, elas 
podem ser compreendidas como possíveis pontes entre a sociedade 
civil, o utente, e o poder público e privado, que contribuam na viabilização 
de projetos sistêmicos que façam sentido para as pessoas nas suas reais 
necessidades.  
Por fim, torna-se pertinente exercitar a convergência de uma literatura 
transversal, que possa promover um diálogo numa natureza de projeto 
em manifesto urbano, assim como a consciência das fontes de evidência 
já existentes resultantes do levantamento de um trabalho de campo. A 
transversalidade é referida no sentido em que promove uma 
contaminação ‘positiva’, uma  abertura e compreensão para um diálogo 
entre o projeto espontâneo (o espaço da performance) – e o design 
enquanto processo capaz de dar forma a imputes relevantes na natureza 
da própria performance.  
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INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DA FOTOGRAFIA  
E DO DESIGN 
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Resumo 
Esta comunicação visa apresentar um projeto de inclusão social 
através de conceitos de fotografia e design, com jovens de três bairros 
sociais da zona metropolitana de Lisboa (Bairro Padre Cruz, em Carnide; 
Bairro Alta de Lisboa, no Lumiar e Bairro da Boavista, em Benfica). 

O design está presente em diversas vertentes da vida quotidiana e 
pode influenciar as nossas experiências, neste projeto pretendeu-se 
utilizar o design como um fim, ou seja, como um processo para chegar a 
um objetivo final. O designer pode ter um papel importante na 
sociedade em que está inserido, através dos produtos/serviços que 
desenvolve pode criar/melhorar a comunidade onde se encontra. 
Neste projeto através do design participativo e da fotografia 
pretendeu-se a criação final de pelo menos uma exposição de 
fotografia, contudo o mais importante, não foi o término do projeto, 
mas todo o processo que decorreu. 

Este projeto teve lugar em três Bairros sociais com diferentes 
características, mas todos possuem em comum serem constituídos 
maioritariamente por pessoas com algumas carências económicas, 
sociais e culturais. Durante dois meses (Novembro e Dezembro de 
2013) decorreu a segunda fase do Projeto “Moro Aqui ao Lado” que 
consistiu em workshops de fotografia realizados uma vez por semana, 
durante aproximadamente uma hora, com jovens com idades 
compreendidas entre os 10 e 15 anos. Esta segunda fase realizou-se em 
consequência de uma primeira idêntica ter decorrido com sucesso e por 
isso haver vontade de prolongar o projeto. 

Nestes bairros foi feita uma abordagem à fotografia através de alguns 
conceitos que também podem ser aplicados no design, tais como: 
simetria, dinâmica, enquadramento, cor, entre outros. Tem o intuito dos 
jovens compreenderem a relação que existe entre a fotografia e o 
design, fazendo de forma mais intuitiva as suas escolhas para a 
exposição final com o tema: Lisboa.  
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1. Introdução 
Esta comunicação visa apresentar um projeto de inclusão social 
através da aprendizagem, do design e da expressão artística 
fotográfica. Faz-se uma abordagem à fotografia como meio de 
promover a integração dos jovens na sociedade. 

A aprendizagem através de uma linguagem artística pode trazer 
diversos benefícios para os jovens, para a sua inserção na sociedade, 
vida profissional, a sua capacidade de relacionamento, estrutura 
organizacional, entre outros. Logo, é importante a arte ser valorizada na 
educação, pois através da arte criam-se pessoas ativas na sociedade, 
cidadãos conscientes, críticos e participativos, capazes de 
compreenderem a realidade onde vivem e de a melhorar através das 
suas intervenções. 

A convergência de várias disciplinas pode fazer surgir novas 
investigações, redirecionadas para outras áreas. Dadas as 
potencialidades do design e em especial do design de comunicação, 
propomos explicitar e fomentar a associação do mesmo a outras 
disciplinas como a fotografia, a museografia, a museologia, a sociologia 
e a comunicação, entre outras, por forma a criar uma metodologia do 
design de exposição para a inclusão e consequente interatividade 
social. 

 
2. Design social 
O design social define um novo tipo de designer, é concebido por 
designers mas também deve incluir os utilizadores finais e participantes 
sociais. O design social não pode ser considerado uma subespecialidade 
da profissão de design (como design gráfico, design de embalagem, 
design de produto, design de serviços, e assim por diante), mas uma 
atividade maior, que depende do design em todas as suas formas - 
pensamentos, processos, ferramentas, metodologias, competências, 
histórias e sistemas – para contribuir para as necessidades de uma 
sociedade maior. Isso implica ao mesmo tempo uma atitude e uma 
abordagem à vida: como tal, pode-nos ajudar a moldar a forma como 
queremos viver no futuro. Por isso, é inerentemente pragmático e 
orientado para os resultados, ao mesmo tempo humilde e ambicioso, e 
fundamentalmente otimista e voltado para o futuro (Shea, 2012). 

Design gráfico é muitas vezes associado a trabalhos de capas de 
revista, grandes campanhas de publicidade, capas de livros de fantasia, 
mas muitos designers atualmente utilizam as suas aptidões para outro 
trabalho diferente de design. Conhecido como “design para o impacto 
social”, “design centrado no ser- humano” ou “design para uma 
mudança social”, o campo do design social atrai cada vez mais 
designers gráficos que almejam por uma oportunidade de trabalhar 
com clientes carenciados, em alternativa, aos trabalhos de design mais 
tradicionais realizados nas grandes corporações e empresas de 
publicidade. Querem trabalhar mais perto das comunidades que 
precisam de ajuda participando ativamente no combate aos problemas 
sociais.  

Pode ser irrealista definir metas específicas no início de projetos de 
base comunitária, mas há muitos resultados não monetários que os 
designers podem procurar alcançar: ajudar os membros da comunidade 
a estabelecer uma visão comum e a fortalecer o seu interesse de 
trabalhar em conjunto para essa mesma visão; esclarecer informações 
complexas ou de dados com gráficos para aumentar o conhecimento e 
a competência da comunidade; melhorar a forma como uma 
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organização/associação comunica com os membros da comunidade; 
ajudar os membros da comunidade a melhorar a sua qualidade de vida 
através da sensibilização em torno da segurança, saúde e meio 
ambiente de forma a capacitá-los e a assumirem a responsabilidade, 
aumentando a eficácia do processo; e melhoria do capital humano e 
social da comunidade com melhores laços sociais, redes e suporte. 

Num sentido mais amplo o termo comunidade refere-se a um grupo de 
pessoas que partilham algo, tal como um espaço, cultura, emoções ou 
uma ocupação. Enquanto a sua semelhança pode ser a sua maior força, 
a ampla gama de perceções, interesses e formas de interagir entre os 
membros da comunidade é muitas vezes o maior obstáculo para 
designers gráficos que querem ajudar. A fim de compreender com 
precisão as necessidades de uma comunidade, é importante adquirir um 
conhecimento da mesma e experienciar a vida e o ambiente desses 
membros. 

É importante considerar a comunidade e os membros da organização 
como parceiros em todos os aspetos do processo de design. Estas 
parcerias são necessárias para o envolvimento da comunidade, e os 
projetos podem sofrer se estas relações não forem sustentadas. 
Entrar no meio do grupo muitas vezes abre oportunidades que podem 
levar a novas descobertas, mas os designers precisam de estar 
preparados para perder um pouco do controlo e deixar a comunidade 
entrar e participar com as decisões de design, a fim de mobilizar forças 
e recursos. 

É necessário a criação de uma boa relação com aqueles com que vamos 
trabalhar para mais facilmente sabermos como podemos intervir. Uma 
comunidade mais carenciada ou explorada poderá ser mais cética em 
relação a pessoas vindas de fora da mesma. Podem ter visto outros 
voluntários entrarem nos seus bairros e que tentaram criar impacto 
num curto período de tempo, sem sucesso. É importante que a 
comunidade acredite em nós e no nosso projeto para esta se dedicar, 
pois muitas vezes estes bairros mais carenciados são alvo de diversos 
projetos que não terminam e que não acreditam nos seus habitantes, 
deixando estes muitas vezes relutantes. "Não há santo graal para a 
participação da comunidade. Ela exige plena autenticidade e 
relacionamento. Qualquer coisa a menos, e as pessoas vão-se embora 
sentindo-se usadas" (Shea, 2012: 27). Utilizar os nossos esforços para 
fomentar relacionamentos pessoais e parcerias de projeto pode-nos 
permitir alcançar outro objetivo importante: ganhar a confiança da 
comunidade. 

Ganhando a confiança conseguiremos ligar-nos emocionalmente aos 
seus problemas/desejos, e assim ajudá-los numa melhor solução. A 
criação de empatia com a comunidade pode ser o ponto-chave para o 
desenvolvimento do projeto. 

Deve-se evitar querer resolver todos os problemas da comunidade. 
Mesmo que se queira fazer muita coisa, é necessário desde o início 
estimar o tempo do projeto baseado nos recursos disponíveis para ser 
possível contribuir de forma realista. Para James Cavaye (Shea, 2012: 
41), especialista em desenvolvimento comunitário considera a 
“delimitação de responsabilidade” como o fator fundamental para a 
eficiência e execução do projeto. Neste caso, refere-se ao designer 
gráfico, que deve envolver a comunidade nas suas ações, e não em 
tentar criar um projeto muito elaborado sem fim. 

A vontade de querer oferecer e fazer mais pode surgir conforme nos 
vamos envolvendo, pois podemos ficar vulneráveis e ser difícil dizer 
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Figura 1: Exposição final realizada no Jardim em 
frente ao Museu da Eletricidade, Lisboa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

que não a alguns pedidos feitos pelos seus membros, que entretanto 
passámos a conhecer melhor.  

Devemos ter em conta o âmbito do projeto e estarmos preparados 
para baixar as nossas expectativas, algum imprevisto pode acontecer e 
alterar os parâmetros iniciais. Se o projeto estiver focado e delineado 
para alcançar algo específico, isto poderá servir como alavanca eficaz 
para aumentar a sua eficiência. “Muitas vezes devemos evitar inventar 
grandes soluções e darmo-nos por satisfeitos com o que conseguimos 
no tempo que temos” (Shea, 2012:41). Por isso devemos ter 
consciência do que podemos fazer e de como contribuir, identificando 
primeiro os problemas existentes na comunidade, para posteriormente 
construirmos o nosso projeto. Assim, sabendo quais as restrições e no 
que vamos intervir será mais fácil determinar o que conseguiremos 
proporcionar e alcançar. 

 
3. Projeto Moro Aqui ao Lado  
O projeto denominado “Moro Aqui ao Lado” nasceu no âmbito de um 
trabalho de Doutoramento em Design que está em progresso, 
intitulado: Design para uma Museografia Inclusiva: A Fotografia em 
Contexto Expositivo Urbano. A sua primeira fase teve a duração de três 
meses, com início no mês de Abril e término em Junho de 2013. Foi 
desenvolvido para um grupo de cerca de 15 jovens, com idades 
compreendidas entre os 12 e os 15 anos, residentes nos Bairros 
selecionados (Bairro Padre Cruz, da Junta de Freguesia de Carnide; 
Bairro Alta de Lisboa, da Junta de Freguesia do Lumiar e Bairro da 
Boavista da Junta de Freguesia de Benfica). Uma vez por semana 
durante uma hora foi administrado um Workshop orientado pela 
doutoranda e/ou por outras pessoas ligadas à fotografia com o intuito 
de ensinar os seus conceitos básicos.  

De 11 de Julho a 4 de Agosto de 2013, realizou-se uma exposição urbana 
subordinada ao tema Bairro, em Lisboa, com dez mupis. Cada 
comunidade ficou representada com três mupis, ou seja, seis posters. A 
exposição realizou-se no jardim em frente ao Museu da Eletricidade 
(figura 1). 

Em Novembro de 2013 retomámos o projeto nas mesmas 
comunidades. Devido há boa aceitação dos jovens e ao seu desejo de 
continuar, decidimos desenvolver um projeto semelhante, mas desta 
vez com um tema diferente. 

Este projeto foi concebido para os mesmos grupos de jovens que 
participaram na experiência anterior, com a finalidade de se aferir a sua 
evolução. Deste modo, os conceitos de fotografia foram abordados de 
uma forma mais geral, como uma revisão do conhecimento 
previamente adquirido. Este projeto teve a duração de cerca de dois 
meses e é focado principalmente no design, já que a abordagem da 
fotografia havia sido feita anteriormente. 
Houve alguma dificuldade em reunir alguns dos participantes do projeto 
anterior, pois, embora tenhamos os seus contatos telefónicos, os 
números são mudados muitas vezes. No entanto, conseguimos entrar 
em contato com alguns deles, que se mostraram interessados em 
participar nestes novos workshops. 

Esta segunda fase teve a intenção de explorar o design participativo e a 
conceção de exposição de fotografia. O tema escolhido foi Lisboa, uma 
vez que o projeto visa fazer os jovens saírem das suas comunidades e 
conhecerem a cidade de forma mais abrangente, convidando-os a 
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Figura 2: Passeio fotográfico com os jovens do 
Bairro da Alta de Lisboa desde a rotunda do 
Marquês de Pombal até à zona do Rossio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Passeio fotográfico com os jovens do 
Bairro Padre Cruz à zona de Belém. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Inauguração da exposição de 
fotografia com o tema Lisboa, Assembleia 
Municipal de Lisboa. 

 

fotografar lugares da capital que melhor caracterizassem Lisboa. 

Uma vez por semana foram realizados workshops com a duração de 
aproximadamente uma hora. Nestas sessões foram relembrados 
alguns conceitos de fotografia através da análise de imagens. Os 
conceitos abordados são considerados também princípios de design, de 
modo que uma relação entre a fotografia e o design fosse facilmente 
explicada. Através de princípios aplicados à fotografia, tais como: ritmo, 
harmonia, equilíbrio, simetria e contraste, que também são encontrados 
numa abordagem ao design, o grupo fica capaz de interpretar e 
entender o que já aprendeu e aplicou na fotografia e, 
consequentemente, aplicar essas mesmas noções na área do design, 
em particular, na preparação da exposição final. 

Os lugares escolhidos para serem fotografados foram muito 
semelhantes: Belém, Baixa, Alfama e Castelo (figuras 2 e 3). Em cada 
comunidade, foram pelo menos, a um destes locais, embora houvesse 
alguns que visitaram mais do que um. 

Os jovens decidiram quais as fotografias a utilizar na exposição e 
escolheram o layout final a ser aplicado sobre o cubo. Em seguida, 
fizeram um estudo de cada face, em tamanho real, de modo que será 
mais fácil entenderem como os elementos vão realmente aparecer 
juntos. Posteriormente, as suas ideias foram passadas para um 
programa vetorial e feitas impressões em folhas A4, de forma a ser 
possível colar todas as folhas e obter cada face do cubo em tamanho 
real com as suas escolhas finais. No entanto, ainda poderiam ser 
introduzidas alterações nesta fase, caso o desejassem. 

A exposição foi realizada noutro local, diferente do projeto anterior. Foi 
composta por cinco expositores de forma cúbica. Cada comunidade 
teve um cubo com as dimensões 80cmx80cmx80cm onde colocou as 
respetivas fotografias de Lisboa. Houve também dois cubos menores, 
com 50cmx50cmx50cm, um contendo a apresentação do projeto e o 
outro com frases escritas pelos jovens a respeito de Lisboa e do que 
mais gostaram de ver e fotografar. Até ao momento, a exposição já 
esteve presente na Assembleia Municipal de Lisboa de 30 de Junho a 4 
de Julho de 2014 (figura 4), no âmbito do Conselho Municipal da 
Juventude e na Feira da Luz de 30 de Agosto a 28 de Setembro de 2014, 
na Junta de Freguesia de Carnide. 

 
4. Considerações Finais  
O tema da fotografia é geralmente algo identificável. Tornámo-nos tão 
familiarizados com o que a fotografia mostra que negligenciamos a sua 
estética e composição em favor do seu valor de informação (Mathew, 
2010:8). Para se ser capaz de se ver mais longe do que o que a 
fotografia nos transmite, ou seja, para vermos a sua composição e 
vermo-la como arte, é necessário uma concentração adicional nos seus 
elementos. "A ampla disponibilidade de equipamento fotográfico, muito 
do qual com operações automáticas, também pode contribuir para a 
crença de que não existe 'arte' em tirar fotografias " (Mathew, 2010:9). 

A fotografia tornou-se um arquivo visual da nossa vida, podemos muito 
facilmente tirar uma para recordação. Quando as pessoas fotografam 
não se preocupam com a composição dos objetos, simplesmente 
fazem-no como lembrança. Assim, com estes workshops e a exibição 
de uma série de imagens pretende-se que os jovens comecem a ver a 
fotografia como mais do que uma memória/lembrança, mas como algo 
que se pode compor e escolher os elementos que desejam. 
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No processo de prestar atenção aos elementos de cada fotografia e à 
sua composição, esses jovens fotógrafos tornam-se mais 
concentrados na realidade que estão a observar, por isso, tornam-se 
mais conscientes de outros elementos, não necessariamente para 
fazerem parte da representação escolhida, mas que existe como parte 
integrante ou parcela da área de foco. Este processo pode ser aplicado 
quando estiverem a fazer o layout da exposição, ou seja, podem utilizar 
alguns princípios da fotografia no design da exposição, tendo uma maior 
preocupação e atenção à composição dos elementos pertencentes à 
exposição e adjacentes. 

Para nós, o objetivo principal foi o de fornecer aos formandos algumas 
habilidades artísticas, e não meramente executarmos um trabalho final; 
todo o conhecimento e experiência que estes jovens podem adquirir 
neste processo de aprendizagem poderá ser utilizado, esperamos, na 
sua vida futura. Isso é o que nos interessa mais: o processo de criação 
até chegar ao objetivo final. 

O suporte teórico deste projeto está em progresso e será constituído 
pela exploração e conjugação de diversos conceitos fundamentais, tais 
como: Design Social, Design Participativo, Design de Comunicação, 
Fotografia, Design de exposições e Inclusão Social segundo uma 
perspetiva abrangente e baseada em premissas da sociologia urbana. 
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Abstract  
It is through the investigation on how to use design for the self-
empowerment in civic participation of young people that a designer 
researcher can begin to form a better understanding of the needs for 
intervention.  

The author of this paper, who is both: researcher and designer, aims to 
explore the role of designers who may also be seen as active 
professionals and citizens. Moreover, the ones who have the right and 
responsibility to use their competences in ways that support 
empowerment of local communities. 

Guided by the principles of participatory design, a preliminary research 
was conducted, from April to June 2014, in School of Second and Third 
Cycle of Miragaia with the students of 8th and 9th grade (from 13 to 15 
years old). The youngsters were invited to be part of unfamiliar 
situations where they were asked to assess their creativity and critical 
thinking in a playful way, by reflecting upon real challenges. 

The main objective of this study was to experience how and in which 
ways local needs of participants are to be assessed and how designers 
may ensure the ownership and sustainable engagement of the 
participants. 

As a result, the designer researcher was able to learn about the local 
context and the needs of the youngsters. The youngsters have 
support of the designer researcher when it comes to facilitation of 
creative processes and realization of answering their needs by 
assessing their competences. Here, the main role of the designer 
researcher was, and still is, to support designing processes which 
enable youngsters to be more aware of their learning, motivation and 
expectations. Each individual may contribute to the group and try to 
find its own role in the community. Experiential learning happens in a 
safe environment within the school space. 

As a conclusion, this paper also intends to show that design can be 
applied as a driver and a tool for social transformation and civic 
participation within youth policies. 

 
Keywords 
Youth, Empowerment, Participatory research, Design, Learning 
 
 

221

ISBN 978-989-98185-2-1



!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figure 1: School of Second and Third Cycle of 
Miragaia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Ongoing session in the school with the 
participants 

1. Context  
The school is a very important context for learning and experiencing 
citizenship and it should provide any youngster with learning and 
practice of different dimensions of transversal Citizenship Education 
(Portuguese Ministry of Education and Science, 2012). 

The proposed plan that supports education in active citizenship can be 
found in the curricula of elementary schools in Porto. It is integrated in 
the discipline by the name Oferta Complementar and aims to contribute 
with better integration of students in areas such as citizenship, art, 
culture and science (Portuguese Ministry of Education and Science, 
2012). However, there is a lack of practice in active citizenship 
(Municipal Plan for Youth of Porto, 2011). Therefore, the conditions to 
nurture the development of young people in youth participation (CoE, 
2008) and active citizenship is yet to be constructed. 

This ongoing doctoral research project is located in the area of Miragaia, 
the historical part of Porto. Within the social fabric, attention is directed 
towards the School of Second and Third Cycle of Miragaia and its 
students. The design researcher aims to encourage and support the 
participation of youngsters interested in co-creation of better 
environment for their daily conviviality and learning within the school 
area. The main aim is to understand how design can be used in 
mediating and supporting youth in their self-empowerment within the 
framework of active citizenship that are argued in the paper by Santos 
et al. (2011) referring to Portuguese educational system of elementary 
and secondary schools. In the process, designer researcher also intends 
to involve other actors (director, coordinator, professors, parents, 
youth policy makers and professionals in design and digital media) who 
can support and create more opportunities for the further self-
development of youngsters-learners. 

By raising the awareness of the assessed needs of young people in 
their school area and developing mediating process of their self-
empowerment in enriching the conditions, it is expected that involved 
youngsters will be enabled with better environment for being. The 
school should be the place where they feel good in co-existing and are 
motivated to learn; where they can easily define their needs within 
context; where they can understand the process of initiatives for 
raising questions and answering the challenges; where they can assess 
their learning needs in order to reach next level in their 
accomplishments within formal education and as active citizens in their 
local area. 

Designer researcher has decided to conduct a case study as a 
preliminary stage of long-term design research with a participatory 
approach that will be explained and discussed in this paper.  

 
2. Case study 
Main objectives of the preliminary stage were to assess and observe 
participatory performances (Fig. 2), local needs of students, 
motivations to learn in creative ways, existing good practices in youth 
participation and competences in active citizenship.  

Due to the free-to-participate nature, this research is conditioned by 
the availability of students. Throughout the sessions, the maximum 
number of participants varied from 3 to 11.  
Before explaining findings, main drivers should be clarified. 
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Figure 3: The Ladder of Participation by Hart 
(1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. For, with and by  

On the Ladder of children’s participation (Hart, 1992) the highest degree 
of youth involvement in the projects or communities happens when 
youth owns decision-making process or when it is youth-led and 
initiated project (Fig. 3). This happens when the idea and the concept 
are addressed by youth directly and they are implemented with and for 
other young members of the community. The third degree below the 
previous two, it is adult initiated process, where decision making is 
shared with youngsters. This case study examines the possible 
approaches of empowering youth and enabling them to act upon the 
highest level of participation. However, the fact is that this preliminary 
research was based on adult initiative, coming from the outside of 
community, but only to make the first step of mapping the needs and 
the drivers for participation. 

There are many different fronts that make the variety of challenges to 
take into account, such as different individual needs and motivations to 
participate, the variety of learning styles, different perspectives and 
the question of building the sense of ownership over the process.  

Designers who take upon these challenges should be advised to listen 
and observe the usual interaction between community members 
before they make any assumptions regarding the design intervention. 
Designers as an active citizens have the power to support other people 
in making their voices heard when in need for transformation of the 
environment by their own measures.   

 
2.2. Self-directed learning and empowerment 

Today the students are expected to learn strategically and to 
continuously update their knowledge, attitudes and skills after 
graduation (Könings, Brand!Gruwel & Merriënboer, 2005). Moreover, 
the modern education aims to prepare the students for their lifelong 
learning (Van Hout-Wolters, Simons & Volet, 2000). Accordingly, 
students can become expert learners (Ralabate, 2011), the ones that 
can recognize what is their learning need and are able to set their 
learning plan strategically. The mechanism of experiential learning and 
reflection upon the experience should be also present.   

Taking this into consideration, by designing learning process with 
youngsters, it can be understood better their perspective on same 
matter, by ensuring better outcomes, higher level of motivation and 
more involvement in design process (Druin, 2014). Moreover, this type 
of experimental practice can help both participants and designers to 
understand and reflect upon their work in concrete situations as 
explained in The Reflective practitioner (Schon, 1979). 

 
2.3. Participatory approach in design research 

Participatory design (PD) is an approach and critical stance where the 
interest, the values and the needs of user-participants should be taken 
into consideration. Accordingly, the PD process facilitates “(…) the 
people’s rights to participate in the shaping of the worlds in which they 
act” (Simonsen & Robertson, 2012). 

User-participants and designer researcher, each having specific role in 
PD, are being empowered “(…) by learning from and about each other’s’ 
expertise” (Robertson, Leong, Durick & Koreshoff, 2014).  

Along the process of this mutual learning, designer researcher needs to 
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Figure 4: Needs related to tangible challenges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 5: Map of emotions 

 

 

 

reflect and put efforts in understanding what is needed to be learned 
before and during the implementation of iterative PD action plan. 

The challenge set in PD is not only the sustainability of the iterative 
design after it is put into action, but the achievement of the 
beneficial outcome driven by a direct need for the user’s 
engagement through the accomplished ongoing user’s 
empowerment – called empowerment-in-use (Storni, 2014), both 
informative and participative wise. Therefore, designers can have a 
role of the mediators and the ones that pass on know-how skills to 
users, so they can have a full ownership over iterative design 
process, when designers are no longer active in their environment.  

 

3. Reflections and findings 
Youngsters are youth at risk (Van Zyl, 2014) by being directly affected 
by multidimensional poverty and illegal activities in the area of Miragaia. 
The percentage of dropouts in the school is high which makes the 
future of students vulnerable and uncertain. The findings of this 
preliminary research show that: 

1. Some of the participants were more engaged in the activities 
that had achievable short term objectives. 

2. The space and the collective outcome produced in the sessions 
was more respected and preserved from being damaged by the 
students, which is not the case for the rest of the school 
environment. 

3. The students have little or almost none participatory 
experience (e.g. taking part in local dancing group or orchestra). 

4. The biggest needs are related with tangible problems: the need 
for space to do sports and conditions of better environment 
(see Fig.4). 

5. They seem to have low awareness of being assertive and 
having their say inside and outside classrooms regarding their 
learning needs. 

Within 7 sessions implemented, in this paper will be presented some of 
the most interesting methods applied. 

 

3.1. Mapping the emotions 
The objective of this exercise was to reflect upon favorite and least 
favorite places in the school (Fig. 5). For the favorite places, participants 
chose the blue sticky note which was placed on exact location of 
preference and on each sticky note was explained why this place was 
selected. For least favorite, they did the same, with pink sticky notes. 
There was also a possibility to define which place makes them 
indifferent by marking it and explaining on yellow sticky note.  

The place that gathered most votes as favorite turned out to be the 
canteen and this was the place where we had our sessions, 
strategically chosen after the observation of the interaction between 
students and the space itself. The least favorite was the gym, due to 
the frustration of not being able to have any classes implemented over 
there.  
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Figure 6: Pineapple trial 

3.2 Pineapple trial  
The goal of this session was to take participants outside their comfort 
zone and to trigger their action in decision making process. The 
participants had an opportunity to experience different roles and 
perspectives of looking at the same problem. After the decision was 
made, there was space for reflection and discussion. 
During the exercise, 3 volunteers accepted a challenge of being in the 
center of action (Fig. 6): all of them got a role of a person that really 
wants to keep a pineapple for itself. The others got a role of being the 
ones that are going to decide who will get it and why. On top of this rule, 
another one was given: the pineapple can't be shared. The ones that 
had a task to decide stepped outside of a circle, as further as possible 
from the candidates and started to whisper. The volunteers stayed 
calm and didn't interfere. What happened was that pineapple was seen 
strictly as a fruit. Also, as a punishment in case you need to bring it 
home. Finally, the decision was made and they chose the oldest student 
in the group. She answered to their verdict by saying “The oldest is not 
the most responsible”. 

To address this way of thinking, the facilitators stepped in as pineapple 
lovers and tried to defend why they are the best candidates to get a 
pineapple. In this case, the participants asked questions to see with 
whom they sympathize the most (e.g. like being the fan of the same 
football team) and they hadn't demonstrated that they thought about 
who actually deserves it. However, they chose a person that promised 
to use the pineapple for a good cause. In conclusion, the exercise 
showed that participants need to raise awareness and build an attitude 
of being entitled in allocating and addressing pertinent problems that 
directly affect them. 

  

4. Conclusions and future work 
The case study has been described with all its components as an 
example of what some of designers consider being meaningful design. 
The author of this paper would like to stress out needed redefinition of 
designers’ competences in empowerment of communities as a way of: 
learning by doing in direct contact with people; training how to assess 
your own learning needs and plan your self-empowerment as a 
designer; design tools in order to adequately assess the needs of 
individuals with and for whom you design; facilitate the process of 
empowerment and participate in designing sustainable iterative 
process with, for and by people; be open minded towards the social 
transformation; be pro-active in searching for opportunities of 
collaboration for social impact.  

Findings had given pertinent contribution to be applied in the further 
development of meaningful user engagement in long-term research.  
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“PROFESSOR, NÃO QUERO FAZER!” 
Design de recursos facilitadores da concentração e 
atenção na aquisição de competências em crianças com 
PHDA, em contexto escolar  
 
 

 
 
 
 
 
Resumo  
A presente comunicação decorre de uma investigação em Design em 
curso, que tem como objetivo a criação de artefactos lúdicos-analógicos 
para crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos, 
portadoras de Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção 
(PHDA), que frequentam o 1º Ciclo do Ensino Básico. 
Visando garantir aos alunos com PHDA o direito a estarem integrados 
em ambientes inclusivos de ensino- aprendizagem, propomo-nos 
desenvolver artefactos específicos facilitadores da atenção e da 
concentração de forma a promoverem o desenvolvimento de 
competências escolares básicas de leitura, escrita e aritmética, 
sustentados e orientados pelos princípios do Design inclusivo e 
participativo. 

O uso e aplicação dos princípios de Design inclusivo na conceção de 
artefactos lúdicos facilitam e visam melhorar a qualidade de vida de 
todos os indivíduos, e não só, de crianças com PHDA. 

Uma escola inclusiva é uma “escola de TODOS e para TODOS”. Engloba a 
igualdade e a diversidade, pratica a inclusão e a dignidade. 
Simultaneamente, quando se fala em “design para todos”, fala-se em 
design para a diversidade humana, para a inclusão social.  

Iniciou-se a investigação empírica com a recolha e análise de uma 
amostra limitada de dezassete artefactos lúdicos-analógicos existentes 
em dois centros psicopedagógicos, de fácil acesso, uso simples e 
intuitivo, que têm com objetivo comum promover a concentração e a 
atenção em crianças com PHDA. 

Para este estudo, foi desenhada uma grelha com a informação 
sistematizada sobre os processos cognitivos subjacentes aos 
artefactos, com vista a conhecer o estado da arte, possibilitando 
posteriormente e com maior rigor, a conceção e criação dos artefactos a 
que nos propomos. 
 
 
 

Palavras-Chave 
Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA), Contexto 
Escolar, Dificuldades de Aprendizagem, Artefactos Lúdicos-analógicos, 
Design Inclusivo e Participativo 
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Figura 1: Sintomas nucleares da PHDA 
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Figura 2: Prevalência da PHDA, com destaque 
nos E.U.A., Brasil, Espanha e Reino Unido 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Criança de 7 anos portadora de PHDA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: George Still (1868-1941) 

 
 
 
 
 

1. Enquadramento teórico 
A Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA), segundo o 
Manual de Classificação das Perturbações da Infância e Adolescência 
(DSM-5), a Associação Portuguesa da Criança Hiperativa (APCH), 
especialistas e investigadores da área a nível mundial (García, Moreno I., 
2001; Antier, E., 2002; Lopes, J., 2004; David & Myra Sosin, 2006; Barkley, 
R. 2008; Keith Conners, C., 2009; Selikowitz, M., 2010; José Costa, P., 
2010; Neto, Ana S., 2014, Antunes, Nuno L., 2014), é uma disfunção 
neurobiológica do ser humano e uma das perturbações em idade infantil 
ou pedagógica mais estudada na actualidade. Segundo Lobo Antunes 
(2014), a PHDA refere-se a um conjunto de sinais e sintomas que surgem 
na infância, e podem ser agrupados em ” três dimensões 
comportamentais”, ou como refere Barkley Russell, apresenta um ” 
triângulo sintomático” PHDA. (p.15) (Figura 1) 

A prevalência da PHDA a nível nacional e internacional é cerca de 9% em 
contexto escolar, embora os estudos mostrem que 3 a 5% da população 
em idade escolar tenha PHDA. O diagnóstico aumentou cerca de 3% ao 
ano, entre 1997 e 2006, e cerca de 5% entre 2003 e 2011. Em Portugal 
não há dados oficiais sobre a taxa de incidência nas crianças, mas “ 
estudos feitos na Universidade de Coimbra, nos anos 1990, e na 
Universidade de Lisboa no início dos anos 2000, apontam para uma 
percentagem que ronda os 4 a 5% de crianças em idade escolar.” 
(Antunes, L., 2014, p.18-19) Contudo, calcula-se que apresente valores 
de referência em relação aos restantes países próximos culturalmente: a 
Espanha com 4,57% (Cardo & Servera-Barceló, 2005) e o Brasil com 
5,8% (Rohde et al., 1999) (Figura 2). A PHDA não escolhe culturas, etnias, 
géneros nem fatores socio- económicos, embora os rapazes sejam 
afectados 4 a 9 vezes mais do que as raparigas e adultos (Figura 3). As 
primeiras referências a uma criança com hiperatividade ou PHDA datam 
1865 por Heinrich Hoffman. (Stewart, 1970, apud Barkley, R., 2008), 
embora a 1ª publicação oficial e científica seja atribuída a George Still 
(1902) e Alfred Tredgold (1908), uma vez que foram os primeiros autores 
a dedicar atenção clínica séria a uma condição comportamental infantil 
que se aproximava do que hoje se conhece como PHDA. (Figura 4) 

Benczik (2000), Fonseca & Correia (2008), Selikowitz (2010) e Lobo 
Antunes (2014) dizem que a vida destas crianças torna-se mais 
complicada quando apresentam em simultâneo comorbidades 
associadas à PHDA, tais como dificuldades numa ou mais áreas 
académicas, específicas de aprendizagem: leitura (30%), escrita (60%), 
matemática/ cálculo (30%). As crianças portadoras de PHDA 
apresentam frequentemente défices de atenção severos e dificuldades 
em processar, organizar e memorizar informação. Como refere Lobo 
Antunes,” as funções executivas são responsáveis pela regulação dos 
processos de atenção, memória de trabalho (online ou offline), 
planeamento, e permitem-nos focar o que é relevante e descartar o que 
é inútil; permite programar o nosso dia; agir com ponderação, […] mas 
uma vez que as funções executivas na PHDA não funcionam, leva a que 
as crianças tenham um comportamento desordenado e caótico, que é 
visto como disruptivo.” (2014, p. 34-39) Mas, porquê? O que se passa 
com o cérebro de uma criança com PHDA? O nosso cérebro possui 15 
milhões de células. Cada uma destas células está ligada a dezenas de 
milhares de outras. Sendo a unidade fundamental de um órgão a célula, a 
unidade do cérebro é o neurónio, que comunicam entre si utilizando 
“mensageiros” (substâncias químicas) que, no caso dos neurónios, se 
chamam neurotransmissores, como a seratona, dopamina e a 
noradrenalina. Autores também afirmam que a PHDA é uma perturbação 
neurocomportamental de etiologia multifatorial que afeta a atividade 
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Figura 5: Principais regiões exteriores do 
cérebro e funções executivas do cérebro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, DSM-5, Última actualização a 
maio de 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: Bronfenbrenner’s model 

 
 
 
 
 
 
 

cerebral global da criança, uma vez que os neurotransmissores - a 
dopamina e a noradrenalina - se encontram diminuídos, provocando uma 
deficiente activação do córtex pré-frontal responsável por controlar a 
atenção, a organização, o planeamento, a motivação, a cognição e 
atividade motora, resultando em défice na atenção, na inibição dos 
impulsos e nas funções executivas (Figura 5). No que se refere ao défice 
de atenção no contexto escolar, a criança portadora de PHDA tem 
severas dificuldades em concentrar-se em uma só tarefa e desmotiva 
ou perde o interesse ao fim de algum tempo, salvo se as tarefas 
suscitarem curiosidade e dêem prazer. Geralmente evitam tarefas que 
impliquem organizar informação e estar atentos. Segundo Selikowitz 
“Os défices específicos no processamento de informação no cérebro 
são as causas mais comuns do insucesso escolar das crianças com 
PHDA” (2010, p.61).  

Os critérios de diagnóstico de PHDA obedecem a orientações 
Internacionais através da utilização do Manual de Classificação das 
Perturbações da Infância e Adolescência (Figura 6) que define como é 
feito o diagnóstico de transtornos mentais; pela American Psychological 
Association (A.P.A., 2002) e pela Organização Mundial da Saúde. (O.M.S.) 
Na comunidade escolar há uma diversidade de alunos com capacidades, 
motivações, interesses, ritmos, estilos de aprendizagem e situações 
ambientais distintas, na qual é necessário focar no próprio processo de 
interação do ensino com a aprendizagem. O processo é difícil e moroso, 
devido às inúmeras variáveis envolvidas: o aluno, o professor, a 
conceção e organização curricular, as metodologias, as estratégias, os 
recursos o contexto social e cultural,  que são essenciais em estudos de 
avaliação com crianças e facilitadoras da aprendizagem do aluno. Sem 
dúvida, uma das “ferramentas” mais importantes de um professor é a 
atitude, que deve ser positiva, motivante e de colaboração, ou seja, deve 
agir segundo um processo dinâmico, de inclusão educativa. O trabalho de 
Urie Bronfenbrenner (1917-2005) refere-se ao desenvolvimento da 
criança dentro de um sistema complexo, com muitas interações. No 
modelo Bronfenbrenner, a criança interage com cada um dos três 
contextos, como parte de um sistema. Isto significa que à medida que a 
criança age sobre o contexto, o contexto também actua sobre a criança. 
(Figura 7) 

Segundo Lopes (2009), a organização das turmas num sistema 
totalmente inclusivo, é “a denominada inclusão educativa, prevendo a 
inserção nas turmas do ensino regular de todos os alunos 
independentemente das suas deficiências, défices, competências ou 
conhecimentos, […]. ” (p.52). A maioria das vezes, a escola centra-se na 
criança e ajusta-a ao contexto escolar, ignorando que esta irá conduzir 
as crianças a um maior insucesso e posteriormente a retenções. “ 
Crianças com dificuldades de aprendizagem apresentam na sua maioria 
insucesso escolar, e este não se confina a uma determinada disciplina, 
abrange uma série de áreas de estudo.” (Selikowitz, M., 2010, p.61) 
Imediatamente, o professor deve adaptar as aprendizagens às 
especificidades dos alunos. Não há nada mais desigual do que tratar 
crianças desiguais de forma igual! Segundo o National Joint Committee 
for Leaming Disabilities (1988), dificuldade de aprendizagem (DA) é um 
termo geral que se refere a um grupo heterogêneo de transtornos 
manifestados por dificuldades significativas na aquisição e uso da escuta, 
fala, leitura, escrita, raciocínio ou habilidades matemáticas. Estas crianças 
apresentam uma atividade motora excessiva, uma atenção com baixo 
nível de concentração e dispersão, dificuldades na área da matemática, 
dificuldades na área verbal, dificuldades em gerir as emoções, falta de 
memória; dificuldades na percepção e dificuldades de sociabilização. 
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Segundo Boujon e Quareau (2001), os sintomas mais característicos são 
a facilidade com que a criança se distrai com estímulos externos 
(distratibilidade); a severa  dificuldade em manter a atenção e a 
concentração, em ouvir e em terminar uma atividade e a frequente 
agitação que dificulta a criança em se manter sentado e concentrado. A 
atenção exerce-se ao nível das funções intelectuais e cognitivas, pois 
como referem Boujon e Quareaux, “ tudo começa pela percepção” (2001, 
p.23) uma vez que o conhecimento que a criança tem do seu meio 
envolvente, é transformado ao longo do seu crescimento e 
desenvolvimento psicológico e intelectual, úteis à aquisição das 
competências escolares, pessoais e sociais. Desde cedo a criança tem a 
capacidade de se habituar a estímulos percetivos, visuais ou auditivos, e 
simultaneamente, revela interesse por novos estímulos. Goleman (2014) 
afirma que “ Desde que a criança permaneça sintonizada com qualquer 
objeto interessante para a atenção, a perturbação acalma. No momento 
em que essa coisa perde o seu fascínio, a perturbação […] volta mais uma 
vez.” (p.99). Uma  investigação realizada em 1987 por Adams (2001, apud 
Boujon, C.; Quareaux,C.), revelou que quando se apresenta a uma criança 
um objeto diferente do primeiro, observa-se um aumento imediato do 
tempo de observação e atenção por parte da criança, devido à sua 
reação à novidade; em contrapartida, os objetos já apresentados várias 
vezes, perdem o interesse, e o tempo de observação e atenção diminui 
para os objetos habituais, devido à “habituação.” (BOUJON, 2001, p.27). 
No entanto, muitas crianças concentram-se muito bem em assuntos 
interessantes ou material novo que é apresentado num ritmo rápido ou 
que seja altamente recompensador; contudo, não conseguem se 
focalizar bem em materiais menos estimulantes, mesmo quando é 
vantajoso para elas. “Esta é a natureza da PHDA: dificuldade em 
sustentar o foco no material que seja menos estimulante ou menos 
interessante” (LOVECKY, 2005). Segundo Nobel & Bestley (2013) a 
disciplina do design tem o objetivo de apresentar “soluções de 
problemas”, visto ter também um papel social, educacional e informativo. 
Margolin (2014) afirma que “O Design é a actividade que decorre da 
nossa capacidade de dar resposta a problemas, partindo da imaginação 
em direcção à acção.” (p.78). Em 1996, foi realizado um estudo que 
mostrou que “o material utlizado tinha um papel importante no sucesso 
das crianças nas provas de atenção.” Os autores concluíram que a prova 
que utiliza o material mais concreto e que faz recurso simultâneo ao 
suporte visual e auditivo tem mais êxito, independentemente da idade 
das crianças. Quanto mais concreto o material, lúdico e assentar na 
utilização de um suporte perceptivo múltiplo, maior é a capacidade da 
atenção. (Boujon, Clemot, Dupuits e Rosseau, 1996, apud, Boujon, C., 
2001, p. 148-150). Atualmente, com o avanço das pesquisas, sobretudo 
na área da neurociência, o jogo e as atividades lúdicas já são 
reconhecidos como forma de observar a criança em toda a sua 
autenticidade, deixando os jogos de serem considerados uma atividade 
inútil e pouco séria na área da educação, para permitir a aprendizagem e 
desenvolvimento de competências sociais, emocionais e intelectuais, e 
outras como a linguagem, a atenção, a concentração e a memorização 
através do “brincar”. A brincadeira, é o lúdico em ação. Os jogos lúdicos 
estão efetivamente mais presentes no ensino, nomeadamente nas 
escolas e nos centros psicopedagógicos como um método criativo, 
dinâmico e significativo. Segundo Vygotsky (apud Oliveira, M. K. de, 
2002) o acto de brincar relaciona-se ainda com a aprendizagem, mas 
também é verdade que sem motivação não há aprendizagem. Brincar é 
aprender, e como afirma Henri Wallson (2010) “A atividade própria da 
criança, é o brincar”. Na brincadeira, reside a base daquilo que, mais tarde, 
permitirá à criança aprendizagens mais elaboradas. O lúdico torna-se 
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!
Figura 8: Princípios do Design Inclusivo 

!

!
Figura 9: Grelha de artefactos lúdicos-
analógicos e respectiva análise de processos 
cognitivos subjacentes. 

assim uma proposta educacional para o enfrentar das dificuldades no 
processo ensino-aprendizagem. Neste sentido, o jogo é uma ferramenta 
para a aprendizagem. Oliveira (2002) diz que para as crianças acima dos 
5 anos que frequentam o 1º ano do ensino básico, o tipo de técnica 
motivacional que se deve utilizar são os jogos e as brincadeiras. Munari 
(2007), refere que “[…] se não se alargar os conhecimentos das crianças 
[…] através de jogos criativos, elas não poderão criar relações entre as 
coisas  conhecidas, ou só o farão de uma forma muito limitada, de modo 
que a sua fantasia não se desenvolverá.” (p.124). O trabalho e 
aprendizagem em grupo são facilitados através dos jogos porque 
implicam a colaboração grupal da turma, e cada criança dá o melhor de si 
próprio para produzir algo verdadeiramente prático e útil nas suas 
aprendizagens, e útil para a colectividade, ou seja, para os seus pares. 
(MUNARI, 2007). 
 

Objetivos 
Podemos definir como objetivo fundamental - a conceção e criação de 
protótipos de artefactos lúdico-analógicos, proporcionando a todas as 
crianças, com e sem PHDA, o acesso, uso simples e intuitivo, em 
contexto de sala de aula, com o pressuposto de estimular, promover e 
facilitar o desenvolvimento de capacidades de concentração e atenção. 
 

Objetivos Específicos 
1. Promover a concentração e a atenção nas crianças; 
2. Desenvolver competências escolares em crianças com PHDA; 

3. Auxiliar e contribuir para a aprendizagem e sucesso escolar das 
crianças; 

4. Propor a criação de artefactos lúdicos-analógicos e pedagógicos 
adequados e concebidos segundo os princípios do design 
inclusivo (figura 8) 

  

Metodologia 
A metodologia de pesquisa utilizada foi de carácter exploratório, 
comparativo, e analítico, de forma a retirar nesta primeira fase 
inferências sobre os processos cognitivos subjacentes aos artefactos, e 
numa segunda fase, as características predominantes de cada artefacto 
selecionado: formais, funcionais, semânticas, sintáticas, pragmáticas ou 
estéticas, a fim de serem futuramente aplicadas na conceção dos 
artefactos a que nos propomos. 
Foi feito o levantamento e a recolha fotográfica de 40 artefactos 
lúdicos-analógicos, nacionais e internacionais, em dois Centros 
Psicopedagógicos, a “Psicosaber” e a “PsiEducare”, existentes no 
Concelho de Viseu - exceto um artefacto, o “Supera” cuja pesquisa e 
recolha foi feita via Internet. Nestes locais trabalham equipas 
multidisciplinares com crianças portadoras de PHDA e muitas outras 
perturbações e, é através do uso de artefactos, na sua maioria 
analógicos e lúdicos, que intervêm e aplicam estratégias psicossociais e 
multimodais de forma a facilitarem a aprendizagem das competências 
escolares. Dos 40 artefactos, foram selecionados e analisados 17 que 
têm a particularidade de trabalhar a atenção e a concentração em 
crianças dos 6 aos 10 de idade. (Figura 9) 
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Contributo Original do Estudo / Resultados 
Temos noção das limitações da pesquisa neste estudo. Contudo, este 
estudo preliminar já efectuado permitiu compreender comprovar que a 
prática de atividades novas e desafiadoras através de jogos lúdico-
analógicos, aumentam as capacidades do cérebro e desenvolvem as 
competências das crianças. 
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OBSERVATION THROUGH DESIGN 
A preliminary study for a design research project with 
people with dementia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
Dementia is a group of symptoms that gradually affect cognitive 
functions such as reasoning, communication and memory. It has 
become one of the current concerns in public healthcare due to the 
increasing number of people with dementia and its impact on national 
health economies and, more importantly, its consequences on people’s 
lives.  

This PhD project is concerned with the social aspect of dementia, 
exploring new ways for communication design to enable people with 
dementia and their families to create personalised strategies to support 
communication and interaction. 
As a preliminary study for this research, participant observation is 
being undertaken in two institutions. Observation will be a key method 
throughout the research, since it deals with people whose cognitive 
functions are compromised. This first observation phase aims to 
contribute to deepen the understanding of the experience of dementia 
and people’s needs, likes, difficulties; inspire the redesign of work 
previously done and the development of new communication tools; 
gain sensibility to work with people with dementia and other older 
people in an institutional setting; and identify people to participate in 
later stages of research. 

Ethnographic methods have been widely used in design research and 
have proved to be crucial. However, there are key differences on how 
ethnography and design research use these methods, namely due to 
purpose – descriptive and theoretical in ethnography and future 
oriented and generative of new outcomes in design. 

Taking Jonas (2007) definition of research through design as 
inspiration, the study combines more rigorous participant observation 
from ethnography tradition and the intuitive ways of observing and 
sensing the world that are inherent to the design practice, which Fulton 
Suri (2011) describes as poetic observation. We look for a compromise 
between both ways of doing to observation, hoping to contribute to 
design methodological approaches that include and recognise design 
intuition.  
 

Keywords 
Observation, research through design, design intuition, communication 
design, dementia 
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1. Introduction 
Dementia is a medical condition that gradually weakens cognitive 
functions. Communication is a very important part of dementia care, as 
it facilitates care provision, helps understanding of the needs of people 
with dementia, reinforces social relationships and contributes to 
maintaining personhood (Killick & Allan, 2001). However, as memory 
weakens, communication gradually becomes more difficult. It is 
necessary to be resourceful and find inventive ways of communicating 
with people with dementia. 

Based previous exploratory work on how communication design can 
add value to dementia care (Branco, 2013), design seems to have the 
potential to facilitate communication through personalised objects or 
tools. This hypothesis is now being developed further in this PhD 
research, focusing on the communication between people with 
dementia and their families. Drawing of ethnographic and participatory 
methods, the aim of the investigation is to explore how communication 
design can enable people with dementia and their families to co-design 
their own means of communication. 

Observation is being undertaken in two care institutions with people 
with dementia as preliminary fieldwork, to set the basis of research and 
inspiration to take into the next stages of the study. This paper 
describes this process and reflects on different natures of observation 
in ethnography and observation in design. 
 

2. Design through research, participant observation  
and poetic observation 
There are a number of approaches to design research according to the 
role and presence of design practice as part of research (Frankel & 
Racine, 2010). This PhD project is a practice-based and practice-led 
study, using the research through design approach as proposed by 
Findelli and clarified by Jonas (2007, p. 202): "The idea of RTD [research 
through design] is based upon a concept of domains of knowing and a 
generic structure of learning/designing, which has been derived from 
practice”, which results in artefacts that embody designer’s ways to 
address possibilities and problems, as well as in methods, conceptual 
frameworks and theories (Gaver, 2012). 

The use of ethnographic methods has become common both in design 
research and in commercial design projects. However, due to time and 
cost constraints, designers have adapted these methods, also known 
as rapid ethnography and sometimes even re-imagined them. What is 
primarily important is the contextual nature of ethnography, therefore 
although they not correspond to the way ethnographers and 
anthropologists undertake it, rapid ethnography allows an 
understanding of the users’ real world and needs (Bichard & Gheerawo, 
2010), informing and inspiring the work of the designer in subtle ways 
(Fulton Suri, 2011). 

While anthropology uses ethnographic methods to understand and 
describe a certain context, design is future-oriented and generative, 
embedding the insights collected as inspiration and considerations for 
the development of artefacts or services, to better serve the people 
who they are designing for (Otto & Smith, 2013). Ethnographic 
participant observation consists in becoming immersed in the 
everyday lives of the people under study for long periods of time, 
extensively describing interactions and events and the context in 
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which they happen into structured field notes. It is open-ended and 
informal, studying what people do, rather than what they say they do. 
Subjectivity is inevitable, therefore a reflexive attitude is usually 
adopted (Calabrese, 2013). 

Observation undertaken by designers is more personal, more intuitive, 
dependent on experience, imagination and interpretation. It is more 
strategic, focusing on future opportunities and looking for meaning and 
possibilities for design decisions. Fulton Suri (2011) describes this 
designerly way of looking at things and sensing the world as poetic 
observation, which can take various forms: (1) an observation that uses 
and considers a personal and intuitive point of view and the ability of 
designers to find inspiration everywhere. This can bring emotional 
value to the design outcome, as it might reflect a recognised situation. 
(2) Allowing ‘chance’ to take part the observation that, intuitively and 
by curiosity, lead to random situations or places that can provide rich 
observations and inspirations. (3) Cultural immersion in an unstructured 
and flexible way, but with some questions in mind, directly experiencing 
the context with different senses, with attention for visual details.  
(4) Using designer’s eye for visual metaphors. 
The process of undertaking participant observation starts with 
selecting a site for study and gaining access into the community. Once 
this is established, the observation starts, making field notes about 
everything, to retrieve information. Patterns start to emerge as 
observation progresses, indicating further questions to pursue. When 
features and patterns are replicated, and the researcher has enough 
data, descriptive analysis is done, breaking down data to its 
components parts (patterns, regularities, themes) and finding how 
these components relate and fit together, backing up with literature 
(Angrosino, 2007; Calabrese, 2013; Stevenson, 2013). 

In design, poetic observation takes shape as focused curiosity, also 
selecting a relevant context for designers to be exposed to. It is 
important to allow time for unplanned and flexible exploration. Special 
attention is given to elements that invited intrigue that are visually 
documented. Documentation is then revisited and filtered, discussing 
what is relevant with stakeholders to decide what will be explored in 
the design outcomes and their details, often using storytelling to 
communicate this process (Fulton Suri 2011). 
 

3. Preliminary study: observation of people with dementia 
Observation was the chosen method for a preliminary study with 
people with dementia for various reasons. In order to get insight into 
the experience of dementia and gain sensibility to work with this group 
of people, it is crucial that the researcher has first-hand experience 
with individuals in their natural setting, dealing closely with different 
people’s behaviour, needs, likes, difficulties. As a preliminary study, the 
research scope is still quite open and broad. Participant observation 
offers extensive, not specific information that can help identifying 
questions and further research avenues to pursue (Angrosino, 2007). 
Furthermore, as stated earlier, designers have always been influenced 
and inspired by what they see and interact with. This preliminary study 
aims to inspire the redesign of the work previously done and bring new 
ideas for communication tools, as well as considerations to take into 
account when designing for this public. Due to the nature of dementia, 
verbal communication is compromised. Therefore, observation is 
believed to be a key method throughout the research, to understand 
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people’s reactions and feelings. Finally, this study can help to identify 
people to participate in later stages of research. 

In order to carry out the observation, the researcher started 
volunteering at two institutions to facilitate access to various cases of 
people with dementia in a social environment (Hendriks et al, 2013). These 
institutions were chosen because they offer different contexts and 
options of care, resources and social dynamics: a social care home, 
where more than half of population have dementia, that despite the 
lack of resources (both human and material), provide several weekly 
activities for people with; and a small private day centre specialised for 
people with dementia, that has more material resources and several 
different daily activities for the users. 

The volunteering work happens during 2-3 hours every week, in each 
institution. The observation concentrates primarily on the activities for 
people with dementia, noticing people’s reactions to stimulus, 
interactions with others and with materials, behaviour, communication 
and attention. The researcher adopted a participant-as-observer 
approach (Angrosino 2007), participating in the normal life of the 
institution and helps with what is needed: chatting, helping with 
preparing and participating in activities and clearing away. 

Quick hand-written notes are made right after the field work, to 
support extensive fields notes, also written as soon as possible, 
drawing on more rigorous field note approach from participant 
observation. When possible and allowed, sessions are documented 
with photographs and/or short videos. The structure for note taking 
and organisation was adapted from Fernandes (2005) and include 
content suggestions by Angrosino (2007). They consist of the 
chronological description of events, as close as possible to what 
happens, supported by photo and/or video documentation; 
descriptions of the settings (physical, routines, special events) and 
people; personal hunches and feelings; comments on the progress, 
doubts and difficulties of fieldwork; and, to meet the needs of the 
design process, the registration of ideas for future development  
of products and aspects to take into account when designing that 
emerged from specific observed episodes. 
 

4. Discussion: Observation through design  
Drawing on the definition of research through design presented earlier 
(Gaver, 2012; Jonas, 2007), this preliminary study consists of an 
observation that derives and is influenced by the design practice. The 
observation follows guidelines of ethnographic participant observation, 
which are adjusted through a design lens and intuition. Keeping the 
rigour of ethnographic field notes, these are also adapted to 
accommodate idea generation rather than description. 

After six weeks of being in the field, the chronological extensive 
description of the observation is considered as an essential task. Not 
only for data analysis, but because it encouraged to pay attention to 
various details of communication, that otherwise could be unnoticeable, 
or not registered. Writing the field notes was also an act of reflection on 
what was observed, a self-reflection on the process of observation and 
an assessment of ideas that can become important for future stages. 
However, this process of writing the observation descriptions has been 
very time-consuming, which compromised the intention of writing the 
descriptions of people and places. Ideas and things to consider for 
future product development were not always arising from observation, 
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probably also due to exhaustion of writing field notes or not enough 
distance from observation. At this stage, it is being considered whether 
field notes can be reduced to a summary of the observation, with 
details of aspects that are interesting, intriguing or inspiring, and brief 
conclusions, rather than lengthy descriptions, which are not the aim of 
the research. 

Data collected in field notes has been analysed from a designerly 
perspective, using visualisations for synthesis and overview of data, 
from which discussion and new questions may arise (Hahn & 
Zimmermann, 2011). A visual calendar with all the observation days was 
produced, comprising a brief description of the activity, number of 
participants, materials and some ideas or conclusions that emerged 
from each session. During this process, it was concluded that would 
have been useful if a brief summary and conclusions of each 
observation. After participating in several kinds activities with people 
with dementia, it was clear that there is a common structure in all 
sessions. This structure was also represented visually, including the 
different types of activities and their characteristics. Moreover, 
another visualisation is being produced to understand what reactions 
the different cognitive, visual and sensorial stimulus used during the 
activities produce in people with dementia, and if any patterns can arise 
from this analysis. 

Finally, we would also like to reflect on how the observation is 
influenced by the development of design ideas. One of the institutions 
asked for help in developing a Christmas gift to give to the families of 
their users. As the focus of this research is on the relationship between 
people with dementia and their families, this is a good opportunity to 
test some ideas and get direct feedback from families. Having this idea 
in mind influenced how some interactions and stimulus were noticed 
during the observations. This idea is explored by Gatt and Ingold (2013) 
who developed a new model of “correspondence” between design and 
anthropology, including the production of an artefact during fieldwork. 
They call it anthropology-by-means-of-design, placing design at the 
centre of the anthropological activity. Participant observation becomes 
an observant participation, as the researcher is not only observing and 
building relationships but is also making things, which contribute to the 
ethnographic result. 

To conclude, this idea of including the production of artefacts  
(Gatt & Ingold, 2013) can contribute to a design-led observation.  
Moreover, while keeping its rigour, participant observation can be 
adjusted to accommodate design’s poetic observation (Fulton Suri, 
2011), where intuition plays an important role to visually analyse the 
data collected and contribute to the generation of new design ideas. 
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O DESIGN DE MATERIAIS INCLUSIVOS PARA 
ADOLESCENTES COM DIFICULDADES 
INTELECTUAIS E DESENVOLVIMENTAIS 
Uma análise crítica das existências (Projeto em 
desenvolvimento) 
  
 
 

!
Resumo  
A presente comunicação decorre de uma investigação em curso, de 
natureza qualitativa e exploratória, que visa contribuir para colmatar 
a falta de recursos digitais e analógicos destinados ao 
desenvolvimento de competências, incluindo as funcionais, 
adequados à idade cronológica de adolescentes com Dificuldades 
Intelectuais e Desenvolvimentais (DID), que frequentam os 2º e 3º 
Ciclos do Ensino Básico. Para o desenvolvimento das competências 
previstas para este grupo, incluindo as funcionais, professores, 
cuidadores e profissionais de saúde contam maioritariamente 
apenas com materiais que apresentam conteúdos, formas e 
linguagem gráfica direcionados para a infância e, portanto, 
inadequados às especifidades dos adolescentes.  

Partimos da premissa que o trabalho a desenvolver com 
adolescentes com Necessidades Educativas Especiais (NEE) deve 
ser adequado à sua idade cronológica quer nas práticas e métodos, 
quer nos materiais a utilizar pelos diversos agentes. Consideramos 
que o design, nomeadamente pela via das abordagens do design 
participativo e o design para a inovação social, poderá apoiar o 
processo de construção partilhada de materiais inclusivos, 
direcionados e adequados a adolescentes com DID, respeitando os 
seus contextos e vivências escolares, familiares e comunitários. 
Nesta comunicação apresentamos os resultados já obtidos na 
primeira etapa do estudo, na qual foi feita a análise e avaliação de um 
conjunto de materiais de diferentes tipologias, utilizados por 
professores de Educação Especial de uma Escola do distrito de 
Aveiro com adolescentes com DID, com vista à discussão e 
compreensão da linguagem visual utilizada nesses recursos. 
Tivemos presente que analisar uma imagem é indissociável do 
pensar como e onde esta é utilizada, por quem é usada e os efeitos 
produzidos pelo uso desse artefacto. Pretendemos com esta etapa 
identificar e caraterizar uma possível linguagem gráfica, que possa 
vir a ser implementada na proposta futura de construção partilhada 
de materiais inclusivos para adolescentes com DID.  
 

Palavras-Chave  
Metodologias de análise visual, Linguagem gráfica, Adolescentes 
com Dificuldades Intelectuais e Desenvolvimentais, Materiais 
inclusivos 
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Introdução  
Esta comunicação apresenta os resultados preliminares já obtidos 
num estudo de doutoramento em curso, enquadrado no Programa 
Doutoral em Design da Universidade de Aveiro, que tem por principal 
finalidade apresentar uma proposta de construção partilhada de 
materiais inclusivos direcionados ao desenvolvimento de 
competências, incluindo as funcionais1 e adequados à idade 
cronológica2 de adolescentes com Dificuldades Intelectuais e 
Desenvolvimentais (DID), que frequentam os 2º e 3º Ciclos do Ensino 
Básico (CEB). 

Nos últimos anos, após a Declaração de Salamanca, tem-se vindo a 
desenvolver o princípio fundamental das Escolas Inclusivas 
(UNESCO, 1994). A dificuldade na operacionalização dos princípios e 
práticas da inclusão  é sentida em vários domínios e contextos 
sociais, nomeadamente nos equipamentos, materiais e na formação 
das pessoas para a inclusão e aceitação da diferença, tornando-se 
pertinente investigar a problemática da inclusão à luz de outros 
domínios científicos, como é o caso do Design.  

 
Adolescentes com dificuldades intelectuais e 
desenvolvimentais  
O Manual Diagnóstico e Estatístico de Desordens Mentais3, mais 
especificamente a DSM-5 substituiu o termo de Mental Retardation 
por Intellectual Disability (Intellectual Developmental Disorder) (APA, 
2013a), traduzida para português como a Perturbação do 
Desenvolvimento Intelectual, cujos sintomas aparecem durante a 
fase de desenvolvimento do indivíduo e se manifestam pelo défice 
mental, com reflexos no comportamento adaptativo nos domínios 
conceptual, social e prático. Estes domínios determinam de que 
forma o indivíduo lida com as tarefas do dia-a-dia (APA, 2013b). 

A terminologia Dificuldades Intelectuais e Desenvolvimentais (DID) é 
defendida por Santos & Morato (2012) em substituição do termo 
Deficiência Mental, nomenclatura que iremos assumir na nossa 
investigação por considerarmos que é menos estigmatizante e que 
identifica “as características da problemática, a sua funcionalidade (e 
não incapacidade)” e que tem em consideração “que as limitações 
podem variar de sujeito para sujeito” (p:13).  

Os dados disponíveis no Censos 20114 referem que em 2001 
existiriam em Portugal aproximadamente 71 000 indivíduos com 
deficiência mental e que cerca de 37% da população com deficiência 
não saberia ler, nem escrever, sendo que “a maior parte da 
população com algum tipo de deficiência era detentora do 1ºCEB” 
(Gonçalves, 2003, p:78). Com a alteração da escolaridade obrigatória 
até aos 18 anos5, os alunos com NEE, mais especificamente 
indivíduos com DID, que usufruem no contexto educativo de um 
Currículo Específico Individual (CEI)6 passaram a frequentar a escola 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 As competências funcionais encontram-se implícitas na realização de uma tarefa funcional, que consiste numa ação que, se não for realizada pelo indivíduo com DID, terá de 
ser realizada por qualquer outra pessoa. Por exemplo: ir às compras, andar de transportes públicos, saber vestir-se, etc. 
2 Está relacionada com o tempo de vida que uma pessoa possui, que nem sempre corresponde à idade desenvolvimental do indivíduo. 
3 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM 
4 http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=ine_censos_indicador&contexto=ind&indOcorrCod=0001225&selTab=tab10. Consultado a 30/10/2014.  
5 Ministério Educação, Lei n.º 85/2009, de 27 de Agosto, Diário da República, 1.ª série — N.º 166 — 27 de Agosto de 2009. 
6 Currículo Específico Individual - pressupõe alterações significativas no currículo comum em função do nível de funcionalidade da criança ou do jovem, incluindo conteúdos 
que promovam e desenvolvam a autonomia pessoal e social do aluno. Por exemplo: o aluno desenvolve a matemática funcional = conhecer as moedas e as notas / saber 
fazer trocos (com ou sem ajuda – máquina de calcular) [9] 
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Figura 1 | Material 1 – Jogo de Aquisição de 
Vocabulário  

durante grande parte do seu período da adolescência7. Esta 
alteração trouxe consigo mudanças quer para sistema o educativo, 
quer para os seus agentes, passando a existir a necessidade de 
utilizar materiais adequados a adolescentes com DID, uma vez que a 
maioria destes aposta na sua idade desenvolvimental, apresentando 
temas, conteúdos, formas e linguagem gráfica próprios para a 
infância e inadequados para adolescentes. 

 
Metodologia  
Para a análise crítica dos materiais que apresentamos recorremos 
ao esquema de análise de Rose (2012), que indica como conjugar as 
áreas a estudar8, as modalidades9 e que método ou métodos são 
aconselháveis para interpretar o material visual selecionado. 
Privilegiámos o método de Interpretação da Composição10, que se 
centra no sítio da própria imagem, explorando-se as diferentes 
modalidades.  

Paralelamente a esta análise, e apesar de não ser o foco deste artigo, 
interessa referir que já realizámos entrevistas por focus group a 
professores de Educação Especial (EE), tendo a análise preliminar 
das mesmas, permitido concluir que grande parte do material que 
estes professores utilizam é construída pelos próprios, já que estes 
consideram existir uma inadequação e insuficiência de materiais para 
desenvolver competências específicas com adolescentes com NEE. 
Estes dados corroboram o pressuposto do nosso estudo e uma 
análise detalhada dos mesmo permitirá obter pistas para as etapas 
subsequentes. 

 
Análise crítica da amostra de recursos materiais existentes 
A análise crítica fez-se a partir dos materiais de suporte do trabalho 
educativo desenvolvido no ano letivo 2013/2014, junto de 
adolescentes com DID que frequentavam os 2os e 3os CEB’s, 
gentilmente cedidos por professores de EE. Para a constituição da 
amostra, tivemos como critério de seleção a diversidade dos 
conteúdos explorados.  
Material 1 | Aquisição de vocabulário  

É um jogo que visa a aquisição de vocabulário de forma lúdica. Foi 
construído pelos professores de EE em parceria com os seus alunos 
e é composto por diversos cartões com imagem e texto, divididos ao 
meio, criando a ideia de puzzle.  
Processo de construção do material: Seleção do vocabulário a 
adquirir. Seleção e recolha das imagens da internet. Planificação dos 
cartões no programa Microsoft Word. Pintura e recorte dos cartões 
(tarefa realizada pelos alunos). 

Técnica(s) / Materiais: Programa de Edição de Texto (Microsoft 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Tal não acontecia anteriormente, pois os alunos a partir dos 13 anos iniciavam o processo de transição para vida adulta, passando a frequentar um espaço da comunidade 
ou um centro de formação, que o preparasse para a vida ativa, ficando o seu tempo de frequência na Escola muito reduzido, até que completasse os 15 anos. 
8 Lugares onde as imagens ganham os seus significados: o sítio de produção da imagem (site of production), o sítio da própria imagem (site of image itself) e o sítio onde a 
imagem é vista por uma vasta e diversa audiência (site of audiencieng).  (2012)  
9 Cada um dos sítios tem três modalidades: Modalidade Tecnológica – tecnologia visual é qualquer tipo de equipamento desenhado quer para ser olhado, quer para permitir o 
olhar. A tecnologia visual pode, portanto, ser relevante para a forma como a imagem é construída, mas também para a forma como ela se propaga ou como é mostrada; 
Modalidade Composicional – qualidades materiais da imagem ou do objeto visual; Quando uma imagem é realizada são desenhadas e configuradas uma série de estratégias: 
cor, textura, organização espacial etc; - Modalidade Social – contexto económico, social e político no qual a imagem se encontra envolvida e através do qual é vista e usada. 
(Rose, 2012, p:20) – tradução livre 
10 Segundo Gillian Rose (2012) a noção de composição refere-se a todos os elementos em combinação.  
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Figura 2 | Material 2 – Jogo “Que horas são?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 | Material 3 – Jogo “A Picture Story 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 | Material 4 – Jogo “A Picture Story” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Word). Impressão dos cartões em folhas de 80g. Pintura a lápis de 
cor das figuras. Colagem em cartolina de cor vermelha (verso). 
Cartões plastificados com papel autocolante transparente e 
recortados em forma de puzzle. Dimensão das peças: 
aproximadamente de 10cm x 4,5cm.  
Material 2 | Que horas são? 

É um jogo que visa ensinar a leitura das horas em relógios analógicos 
e é para maiores de 7 anos. O jogo é composto por 4 cartões em 
forma de relógios analógicos, de diferentes cores. Os ponteiros são 
de plástico. Processo de construção do material: É um jogo 
comercializado. Processo de construção industrial. Editora Majora. 
Técnica(s)/Materiais: As peças são em cartão de duplex. As cores 
utilizadas nas diferentes peças do jogo são cores planas, 
maioritariamente cores primárias e secundárias. Dimensão das 
peças: Cartões das “horas” têm uma dimensão aproximadamente de 
8cm x 4cm. Os relógios são apresentados em cartões de 
aproximadamente 15cm x 10cm. 
Material 3 | A Picture Story  

É um jogo para maiores de 3 anos e visa o desenvolvimento da 
linguagem e da imaginação. É composto por um conjunto de 32 
cartões que permitem a criação de 8 histórias, dos quais 8 cartões 
são a preto e branco (P/B) e são estes que lideram o fim da história. 
Processo de construção do material: É um jogo comercializado. 
Processo de construção industrial. Técnica(s)/Materiais: Os cartões 
são de polipropileno. As cores utilizadas nos cartões coloridos são 
cores planas, maioritariamente cores primárias e secundárias. As 
imagens utilizadas nos cartões são desenhos. Dimensão das peças: 
Cartões coloridos com dimensões aproximadamente 15 cm x 12 cm. 
Cartões  a P/B  com dimensões aproximadamente 11,5 cm x 9,5 cm. 
Material 4 | Activity Euro 

É um jogo que visa dar a conhecer as notas e moedas do Euro, 
permitindo o desenvolvimento quer do cálculo mental, quer da 
realização de operações matemáticas inerentes à prática da 
utilização do dinheiro. É composto por um conjunto de moedas e 
notas, bem como por alguns cartões em formato A4 que 
apresentam diferentes propostas de atividades, como por exemplo, 
saber selecionar o dinheiro necessário para adquirir um determinado 
produto ou a decomposição em moedas e notas de um determinado 
valor monetário. Processo de construção do material: É um jogo 
comercializado. Processo de construção industrial. 
Técnica(s)/Materiais: Cartões A4, plastificados, com 
aproximadamente 250g. As cores utilizadas nestes cartões A4 são 
cores planas, sendo o fundo branco. Estes cartões são compostos, 
na sua maioria, por imagens fotográficas e por texto. As moedas são 
de plástico. As notas são imagens digitais impressas num papel de 
aproximadamente 150g e plastificado. Dimensão das peças: As 
notas e as moedas são ligeiramente maiores ou menores que o 
tamanho real das notas verdadeiras. Cartões A4. 
Material 5 | Ficha de Educação Especial 

É uma ficha de Educação Especial, elaborada por um professor. As 
imagens são desenhos que, provavelmente, terão sido digitalizadas 
de um manual escolar. Esta ficha visa a exploração de conteúdos 
específicos da Educação Especial, tais como o desenvolvimento da 
motricidade fina, a noção de conjunto, a noção de género, entre 
outros. Processo de construção do material: Documento realizado 
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Figura 5 | Material 5 – Ficha de Educação 
Especial 

no programa Microsoft Word pelo professor. As imagens parecem 
ter sido digitalizadas, talvez, de um manual escolar. As fichas são 
impressas em folhas A4 de 80g. Técnica(s)/Materiais: Programa de 
Edição de Texto (Microsoft Word). Imagens parecem ter sido 
digitalizadas e são de pequena dimensão. As fontes utilizadas são a 
Comic Sans MS, tamanhos 24 e 22, estilo negrito no cabeçalho e no 
corpo do texto a fonte Tahoma, tamanho 14, estilo negrito. A 
organização formal do texto e das imagens é resultado de um 
alinhamento centrado. Folhas A4 de 80g. Dimensão das peças: 
Tamanho A4. 

Verificámos que os materiais selecionados apresentam uma 
linguagem visual direcionada para a infância, à exceção das utilizadas 
no material 4, que recorre à fotografia.  

As cores usadas são maioritariamente planas, vivas e contrastantes 
nos materiais 2, 3 e 4. Nos materiais 1 e 5 elaborados pelos 
professores verificámos a perda de qualidade na definição das 
imagens e nas cores impressas ou pintadas. O uso de cartões de 
pequenas dimensões (material 1 e 2) dificulta o manuseamento por 
parte dos alunos com DID, já que muitos destes têm problemas 
motores associados, nomeadamente ao nível da motricidade fina. Na 
maioria dos exemplos selecionados, verificámos que o suporte não 
está devidamente estruturado e organizado, comprometendo a 
leitura, a identificação e a interpretação das imagens. Esta situação é 
agravada pelo facto de muitos dos adolescentes com DID também 
revelarem dificuldades na discriminação visual11, podendo levar à 
troca de palavras idênticas, dificuldade em compreender/detetar 
semelhanças, diferenças e erros quer ao ler palavras com inícios e 
finais parecidos, quer ao ver imagens. 

 
Considerações finais  
Os recursos materiais utilizados pelos professores de EE com alunos 
adolescentes com DID são insuficientes e inadequados.  

Utilizando algumas categorias definidas no estudo de Carvalho 
(2010) e recorrendo às modalidades tecnológica e composicional12 
(Rose, 2012), parece-nos que na maioria dos materiais analisados, a 
compreensão da mensagem fica comprometida pelo uso 
desadequado dos recursos visuais. Entre estes estão qualidades 
materiais da imagem tais como: a organização espacial, a dimensão 
ou a cor, cuja aplicação desajustada prejudica a leitura e 
consequentemente, a apreensão de conhecimento. Este facto é 
muitas vezes agravado pelas dificuldades na discriminação visual 
nos adolescentes com DID. Propomos, assim, que se defina uma 
dimensão mínima nos elementos visuais e nos materiais 
direcionados para este público, que garanta tanto a legibilidade das 
imagens, como o manuseamento e a preensão das peças, sendo 
nossa intenção identificar, no decurso do estudo, valores de 
referência para esta dimensão mínima.  

Pretendemos ainda testar a adequabilidade do uso da fotografia nos 
materiais que vierem a ser construídos no decorrer da investigação, 
tendo presente que “as imagens devem ser tão realistas quanto 
possível. Qualquer técnica que reduza a sua iconicidade reduz a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 A discriminação visual é a capacidade para separar, distinguir e diferenciar objetos de características análogas e que permite, por exemplo, que o indivíduo consiga 
distinguir figuras simples como: 6   9   /  F    P  /  n   m. 
12 A modalidade social depende do trabalho de campo a realizar. 
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compreensão da mensagem” (Carvalho, 2010, p:177).  

Para que seja possível que os adolescentes se apropriem e usufruam 
de forma plena dos materiais, teremos como premissa que “as 
imagens devem mostrar os pormenores úteis para os alunos do nível 
escolar a que se destinam e que “a compreensão das imagens 
aumenta” quando estas são conhecidas pelo recetor, pois “o 
contrário pode provocar erros de interpretação” (op.cit., p:177). 
Desta análise também concluímos ser necessário, por parte de quem 
projeta, um conhecimento real das especificidades do público a quem 
se dirige. No caso de um professor de EE que constrói os seus 
materiais, é importante que esteja familiarizado com os recursos 
próprios da linguagem visual,  já que deles dependem uma promoção 
das aprendizagens mais eficiente. O estudo de Carvalho (2010) sobre 
Manuais Escolares sustenta o nosso propósito: criar uma gramática 
visual projectada em resposta às necessidades de comunicação de 
determinados conceitos, adaptada à população adolescente com DID 
e capaz de promover aprendizagens mais sensíveis e eficientes, 
contribuindo para a sua autonomia. 
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POSTERS 
 
SINGULARIDADES DA COMUNICAÇÃO VISUAL URBANA 
Investigação aplicada na marginal fluvial de vila nova de gaia 
Alexandra Cabral, Adriano Rangel 
 
ARTESANATO EM VIME - REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 
Sustentabilidade da relação designer – artesão 
Carlos Bruno Xavier Alexandre, António Carlos Jardim Valente, Jose 
Enrique Ares Gómez 
 
DESIGN INCLUSIVO  
Concepção e realização de artefactos lúdicos facilitadores de 
aprendizagem em crianças com PHDA em contexto escolar 
Cláudia Ferreira Rodrigues, Inês Guedes de Oliveira 
 
GUAVA MEETS 3D PRINTING 
Applying design thinking methodologies to develop an innovative 
production & brand strategy for Guava, a footwear brand 
Filipa José Silva 
 
LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR EM PORTUGAL 
Transformações gráficas nos manuais de Português e Inglês entre 
1980 e 2014 
Inês Redondo, Eduardo Paz Barroso, Mário Moura 
 
A MARCA GRÁFICA RTP 
A imagem coordenada como síntese de identidade 
Maria Peres, João Mota 
 
PROCESO DE DISEÑO DE LA FUENTE TIPOGRÁFICA CORPORATIVA  
DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO 
UNIBERTSITATEA 
María Pérez Mena 
 
RITUAIS DE SEDUÇÃO PARA UMA BIOMIMÉTICA DO 
COMPORTAMENTO ANIMAL NA ERA PÓS-DIGITAL 
Contributo dos comportamentos biológicos para o desenho de inéditas 
interações com artefactos tecnológicos. 
Pedro Bandeira Maia, Nuno Dias, George Stilwell 
 
NARRATIVAS DA IDENTIDADE DO DESIGN NACIONAL NO DOBRAR DO 
SÉC. XX 
Portugal 1990 | 2004 na Triennale di Milano 
Raquel Balsa, Francisco Providência 
 
O DESIGN PARTICIPATIVO DE MATERIAIS INCLUSIVOS PARA 
ADOLESCENTES COM DIFICULDADES INTELECTUAIS E 
DESENVOLVIMENTAIS 
Tânia Sardinha Vieira, Joana Quental, Ana Margarida Almeida 



SINGULARIDADES 
DA COMUNICAÇÃO
VISUAL URBANA 
INVESTIGAÇÃO APLICADA NA MARGINAL 
FLUVIAL DE VILA NOVA DE GAIA

 

sistema integrado de comunicaÁ„o 
visual urbana, exequÌvel e pertinente. 
Com o intuito de alcanÁar respostas, 
atravÈs de uma abordagem 
teÛrico/metodolÛgica, destacamos 
testemunhos teÛricos que se 
debruÁaram, atravÈs da sua vis„o 
contempor‚nea, sobre a problem·tica 
do espaÁo e imagem da cidade, das 
novas realidades que a pÛs 
modernidade encara. 
Ambicionando deste modo definir 
intenÁıes, procuramos respostas no 
sentido da an·lise metodolÛgica e 
visual de todo o processo que envolve 
um projecto de design de informaÁ„o 
aplicado ao contexto da cidade no seu 
tempo actual, atravÈs da perspectiva de 
diversos designers, arquitectos e 
urbanistas. 
No decorrer da investigaÁ„o aplicada 
efectuamos a triangulaÁ„o entre design 
de informaÁ„o, paisagem urbana e 
geografia visual. 

nomeadamente a nova marina fluvial, o 
centro interpretativo do patrimÛnio e o 
estu·rio do douro. Exploramos os 
domÌnios simbÛlicos, a sua 
singularidade e din‚micas, atravÈs da 
an·lise documental, da ancoragem a 
objectos de estudo emergentes no 
territÛrio e do levantamento fotogr·fico 
aos sistemas de informaÁ„o existentes. 
Pretendemos com esta investigaÁ„o e 
reflex„o, baseadas na analise 
conceptual do 
espaÁo/paisagem/imagem da cidade, 
definir soluÁıes metodolÛgicas e visuais 
inovadoras que promovam a 
legibilidade e que reinventem o 
conceito de sinalÈtica, de forma a 
intervir e garantir as necessidades de 
orientaÁ„o na interacÁ„o do cidad„o 
com os diferentes contextos espaciais.

Esta investigaÁ„o, no ‚mbito do design 
de informaÁ„o, questiona a imagÈtica 
da cidade, a sua massificaÁ„o visual de 
signos informativos e sinais 
orientadores. 
No sentido de estabelecer princÌpios 
caracterizadores para uma maior 
legibilidade do espaÁo, identificamos as 
etapas que levam ‡ criaÁ„o de um 
corpus de investigaÁ„o que promova o 
desenvolvimento e concepÁ„o de um 
sistema integrado de comunicaÁ„o 
visual urbana, exequÌvel e pertinente. 
Com o intuito de alcanÁar respostas, 
atravÈs de uma abordagem 
teÛrico/metodolÛgica, destacamos 
testemunhos teÛricos que se 
debruÁaram, atravÈs da sua vis„o 
contempor‚nea, sobre a problem·tica 
do espaÁo e imagem da cidade, das 
novas realidades que a pÛs 
modernidade encara. 
Ambicionando deste modo definir 
intenÁıes, procuramos respostas no 
sentido da an·lise metodolÛgica e 
visual de todo o processo que envolve 
um projecto de design de informaÁ„o 
aplicado ao contexto da cidade no seu 
tempo actual, atravÈs da perspectiva de 
diversos designers, arquitectos e 
urbanistas. 
No decorrer da investigaÁ„o aplicada 
efectuamos a triangulaÁ„o entre design 
de informaÁ„o, paisagem urbana e 
geografia visual. 

Procuramos promover a consistÍncia 
cultural e visual, atravÈs do equilÌbrio 
entre a definiÁ„o de uma identidade e 
linguagem visual distinta de cada 
territÛrio e a descodificaÁ„o universal 
intuitiva. 
Sendo o centro histÛrico de V.N.Gaia o 
nosso campo de acÁ„o especÌfico inicial, 
ampliamos o territÛrio atÈ ‡ zona da 
Afurada, de forma a abranger novos 
pontos de relev‚ncia e contemplaÁ„o, 
nomeadamente a nova marina fluvial, o 
centro interpretativo do patrimÛnio e o 
estu·rio do douro. Exploramos os 
domÌnios simbÛlicos, a sua 
singularidade e din‚micas, atravÈs da 
an·lise documental, da ancoragem a 
objectos de estudo emergentes no 
territÛrio e do levantamento fotogr·fico 
aos sistemas de informaÁ„o existentes. 
Pretendemos com esta investigaÁ„o e 
reflex„o, baseadas na analise 
conceptual do 
espaÁo/paisagem/imagem da cidade, 
definir soluÁıes metodolÛgicas e visuais 
inovadoras que promovam a 
legibilidade e que reinventem o 
conceito de sinalÈtica, de forma a 
intervir e garantir as necessidades de 
orientaÁ„o na interacÁ„o do cidad„o 
com os diferentes contextos espaciais.

SINGULARIDADES 
DA COMUNICA«√O
VISUAL URBANA 
INVESTIGA«√O APLICADA 
¿ MARGINAL FLUVIAL DE GAIA 
RESUMO 

PAISAGEM URBANA 

Esta investigaÁ„o, no ‚mbito do design 
de informaÁ„o, questiona a imagÈtica 
da cidade, a sua massificaÁ„o visual de 
signos informativos e sinais 
orientadores. 
No sentido de estabelecer princÌpios 
caracterizadores para uma maior 
legibilidade do espaÁo, identificamos as 
etapas que levam ‡ criaÁ„o de um 
corpus de investigaÁ„o que promova o 
desenvolvimento e concepÁ„o de um 
sistema integrado de comunicaÁ„o 
visual urbana, exequÌvel e pertinente. 
Com o intuito de alcanÁar respostas, 
atravÈs de uma abordagem 
teÛrico/metodolÛgica, destacamos 
testemunhos teÛricos que se 
debruÁaram, atravÈs da sua vis„o 
contempor‚nea, sobre a problem·tica 
do espaÁo e imagem da cidade, das 
novas realidades que a pÛs 
modernidade encara. 
Ambicionando deste modo definir 
intenÁıes, procuramos respostas no 
sentido da an·lise metodolÛgica e 
visual de todo o processo que envolve 
um projecto de design de informaÁ„o 
aplicado ao contexto da cidade no seu 
tempo actual, atravÈs da perspectiva de 
diversos designers, arquitectos e 
urbanistas. 
No decorrer da investigaÁ„o aplicada 
efectuamos a triangulaÁ„o entre design 
de informaÁ„o, paisagem urbana e 
geografia visual. 

Procuramos promover a consistÍncia 
cultural e visual, atravÈs do equilÌbrio 
entre a definiÁ„o de uma identidade e 
linguagem visual distinta de cada 
territÛrio e a descodificaÁ„o universal 
intuitiva. 
Sendo o centro histÛrico de V.N.Gaia o 
nosso campo de acÁ„o especÌfico inicial, 
ampliamos o territÛrio atÈ ‡ zona da 
Afurada, de forma a abranger novos 
pontos de relev‚ncia e contemplaÁ„o, 
nomeadamente a nova marina fluvial, o 
centro interpretativo do patrimÛnio e o 
estu·rio do douro. Exploramos os 
domÌnios simbÛlicos, a sua 
singularidade e din‚micas, atravÈs da 
an·lise documental, da ancoragem a 
objectos de estudo emergentes no 
territÛrio e do levantamento fotogr·fico 
aos sistemas de informaÁ„o existentes. 
Pretendemos com esta investigaÁ„o e 
reflex„o, baseadas na analise 
conceptual do 
espaÁo/paisagem/imagem da cidade, 
definir soluÁıes metodolÛgicas e visuais 
inovadoras que promovam a 
legibilidade e que reinventem o 
conceito de sinalÈtica, de forma a 
intervir e garantir as necessidades de 
orientaÁ„o na interacÁ„o do cidad„o 
com os diferentes contextos espaciais.
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Esta investigaÁ„o, no ‚mbito do design 
de informaÁ„o, questiona a imagÈtica 
da cidade, a sua massificaÁ„o visual de 
signos informativos e sinais 
orientadores. 
No sentido de estabelecer princÌpios 
caracterizadores para uma maior 
legibilidade do espaÁo, identificamos as 
etapas que levam ‡ criaÁ„o de um 
corpus de investigaÁ„o que promova o 
desenvolvimento e concepÁ„o de um 
sistema integrado de comunicaÁ„o 
visual urbana, exequÌvel e pertinente. 
Com o intuito de alcanÁar respostas, 
atravÈs de uma abordagem 
teÛrico/metodolÛgica, destacamos 
testemunhos teÛricos que se 
debruÁaram, atravÈs da sua vis„o 
contempor‚nea, sobre a problem·tica 
do espaÁo e imagem da cidade, das 
novas realidades que a pÛs 
modernidade encara. 
Ambicionando deste modo definir 
intenÁıes, procuramos respostas no 
sentido da an·lise metodolÛgica e 
visual de todo o processo que envolve 
um projecto de design de informaÁ„o 
aplicado ao contexto da cidade no seu 
tempo actual, atravÈs da perspectiva de 
diversos designers, arquitectos e 
urbanistas. 
No decorrer da investigaÁ„o aplicada 
efectuamos a triangulaÁ„o entre design 
de informaÁ„o, paisagem urbana e 
geografia visual. 

Procuramos promover a consistÍncia 
cultural e visual, atravÈs do equilÌbrio 
entre a definiÁ„o de uma identidade e 
linguagem visual distinta de cada 
territÛrio e a descodificaÁ„o universal 
intuitiva. 
Sendo o centro histÛrico de V.N.Gaia o 
nosso campo de acÁ„o especÌfico inicial, 
ampliamos o territÛrio atÈ ‡ zona da 
Afurada, de forma a abranger novos 
pontos de relev‚ncia e contemplaÁ„o, 
nomeadamente a nova marina fluvial, o 
centro interpretativo do patrimÛnio e o 
estu·rio do douro. Exploramos os 
domÌnios simbÛlicos, a sua 
singularidade e din‚micas, atravÈs da 
an·lise documental, da ancoragem a 
objectos de estudo emergentes no 
territÛrio e do levantamento fotogr·fico 
aos sistemas de informaÁ„o existentes. 
Pretendemos com esta investigaÁ„o e 
reflex„o, baseadas na analise 
conceptual do 
espaÁo/paisagem/imagem da cidade, 
definir soluÁıes metodolÛgicas e visuais 
inovadoras que promovam a 
legibilidade e que reinventem o 
conceito de sinalÈtica, de forma a 
intervir e garantir as necessidades de 
orientaÁ„o na interacÁ„o do cidad„o 
com os diferentes contextos espaciais.
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Esta investigação, no âmbito do design de informação, questiona a imagética da 
cidade, a sua massificação visual de signos informativos e sinais orientadores. 
No sentido de estabelecer princípios caracterizadores para uma maior legibilidade do 
espaço, identificamos as etapas que levam à criação de um corpus de investigação 
que promova o desenvolvimento e concepção de um sistema integrado de 
comunicação visual urbana, exequível e pertinente. 
Ambicionando deste modo definir intenções, procuramos respostas no sentido da 
análise metodológica e visual de todo o processo que envolve um projecto de design 
de informação aplicado ao contexto da cidade no seu tempo actual, através da 
perspectiva de diversos designers, arquitectos, urbanistas, geógrafos e sociólogos. 
No decorrer da investigação aplicada efectuamos a triangulação entre design de 
informação, paisagem urbana e geografia visual. Procuramos promover a 
consistência cultural e visual, através do equilíbrio entre a definição de identidade e 
linguagem visual distinta do território e a descodificação universal intuitiva. 
Sendo o centro histórico de V.N.Gaia o nosso campo de acção específico inicial, 
ampliamos o território até à zona da Afurada, de forma a abranger novos pontos de 
relevância e contemplação, nomeadamente a nova marina fluvial, o centro 
interpretativo do património e o estuário do douro. Exploramos os domínios 
simbólicos, a sua singularidade e dinâmicas, através da análise documental, da 
ancoragem a objectos de estudo emergentes no território e do levantamento 
fotográfico aos sistemas de informação existentes. 
Pretendemos com esta investigação e reflexão, baseadas na analise conceptual do 
espaço/paisagem/imagem da cidade, definir soluções metodológicas e visuais 
inovadoras que promovam a legibilidade e que reinventem o conceito de sinalética, 
de forma a intervir e garantir as necessidades de orientação na interacção do 
cidadão com os diferentes contextos espaciais.

Palavras chave: espaço . cidade . imagem. paisagem. design de informação 

METODOLOGIA
Nesta investigação aplicada, tendo em consideração a proposta de aplicabilidade 
num terreno específico, definimos etapas para a recolha de dados territoriais 
específicos, neste sentido, baseando-nos na análise elaborada por Kevin Lynch 
(2003), que recorreu a análise exaustiva e sistemática da imagem citadina e 
detalhados registos fotográficos de forma a interpretar a imagem mental dos 
habitantes e na estruturação definida por Mitzi Sims (Brandão et al 2002).
Na definição dos estudos de caso traçamos uma grelha comparativa com a descrição 
de alguns projetos de referncia, no sentido de descrevermos e verificarmos as 
principais diferenças e proximidades dos tipos de públicos analisados. 
Na análise dos dados recolhidos, referentes ao território destacamos a necessidade 
de apurar oportunidades e condicionantes, quantificar os elementos integrados, 
verificar o ajustamento dos dados às necessidades atuais e pontuais dos 
utilizadores, definir públicos alvo e problemas relevantes.
Esta pesquisa permite delinear uma estratégia e planeamento, através de tipologias 
concretas, determinar hierarquias de informação, estrutura e agrupamento de 
dados, sistematizar linhas orientadoras específicas que contemplem os diversos 
locais e diferentes utilizadores, tentando antever quais as questões levantadas por 
quem circula. Deverão ser definidos os tipos de suportes necessários, i.e., suportes 
próprios aglutinadores de informação, marcações no pavimento, aplicação nas 
fachadas e muros, conjugação com mapas impressos.
Após o tratamento dos dados recolhidos encontramo-nos a desenhar uma proposta, 
com base nos princípios da perceção visual, psicologia cognitiva, legibilidade, 
usabilidade, iconografia, cartografia, urbanismo. Desta forma, definimos o conceito 
chave e são destacadas intenções. Está a ser criado um programa através de uma 
malha gráfica, com base na definição de composição e estrutura, ritmo dos 
elementos, conteúdos, tipgrafia,cor, imagens, espaço negativo, explorar alternativas 
através de diversas combinações e abordagens. Numa fase posterior à elaboração 
da proposta deverá ser feita uma avaliação e reajuste com base nos testes de 
legibilidade de forma a possibilitar a sua operacionalização e implementação.

Lynch,Kevin (2003). A imagem da Cidade, col. Arte e Comunicação, Edições 70
Brandão, Pedro; Carrelo, Miguel, Águas, Sofia (2002). O chão da cidade, CPD

Esta investigaÁ„o, no ‚mbito do design 
de informaÁ„o, questiona a imagÈtica 
da cidade, a sua massificaÁ„o visual de 
signos informativos e sinais 
orientadores. 
No sentido de estabelecer princÌpios 
caracterizadores para uma maior 
legibilidade do espaÁo, identificamos as 
etapas que levam ‡ criaÁ„o de um 
corpus de investigaÁ„o que promova o 
desenvolvimento e concepÁ„o de um 
sistema integrado de comunicaÁ„o 
visual urbana, exequÌvel e pertinente. 
Com o intuito de alcanÁar respostas, 
atravÈs de uma abordagem 
teÛrico/metodolÛgica, destacamos 
testemunhos teÛricos que se 
debruÁaram, atravÈs da sua vis„o 
contempor‚nea, sobre a problem·tica 
do espaÁo e imagem da cidade, das 
novas realidades que a pÛs 
modernidade encara. 
Ambicionando deste modo definir 
intenÁıes, procuramos respostas no 
sentido da an·lise metodolÛgica e 
visual de todo o processo que envolve 
um projecto de design de informaÁ„o 
aplicado ao contexto da cidade no seu 
tempo actual, atravÈs da perspectiva de 
diversos designers, arquitectos e 
urbanistas. 
No decorrer da investigaÁ„o aplicada 
efectuamos a triangulaÁ„o entre design 
de informaÁ„o, paisagem urbana e 
geografia visual. 

Procuramos promover a consistÍncia 
cultural e visual, atravÈs do equilÌbrio 
entre a definiÁ„o de uma identidade e 
linguagem visual distinta de cada 
territÛrio e a descodificaÁ„o universal 
intuitiva. 
Sendo o centro histÛrico de V.N.Gaia o 
nosso campo de acÁ„o especÌfico inicial, 
ampliamos o territÛrio atÈ ‡ zona da 
Afurada, de forma a abranger novos 
pontos de relev‚ncia e contemplaÁ„o, 
nomeadamente a nova marina fluvial, o 
centro interpretativo do patrimÛnio e o 
estu·rio do douro. Exploramos os 
domÌnios simbÛlicos, a sua 
singularidade e din‚micas, atravÈs da 
an·lise documental, da ancoragem a 
objectos de estudo emergentes no 
territÛrio e do levantamento fotogr·fico 
aos sistemas de informaÁ„o existentes. 
Pretendemos com esta investigaÁ„o e 
reflex„o, baseadas na analise 
conceptual do 
espaÁo/paisagem/imagem da cidade, 
definir soluÁıes metodolÛgicas e visuais 
inovadoras que promovam a 
legibilidade e que reinventem o 
conceito de sinalÈtica, de forma a 
intervir e garantir as necessidades de 
orientaÁ„o na interacÁ„o do cidad„o 
com os diferentes contextos espaciais.

Esta investigaÁ„o, no ‚mbito do design 
de informaÁ„o, questiona a imagÈtica 
da cidade, a sua massificaÁ„o visual de 
signos informativos e sinais 
orientadores. 
No sentido de estabelecer princÌpios 
caracterizadores para uma maior 
legibilidade do espaÁo, identificamos as 
etapas que levam ‡ criaÁ„o de um 
corpus de investigaÁ„o que promova o 
desenvolvimento e concepÁ„o de um 
sistema integrado de comunicaÁ„o 
visual urbana, exequÌvel e pertinente. 
Com o intuito de alcanÁar respostas, 
atravÈs de uma abordagem 
teÛrico/metodolÛgica, destacamos 
testemunhos teÛricos que se 
debruÁaram, atravÈs da sua vis„o 
contempor‚nea, sobre a problem·tica 
do espaÁo e imagem da cidade, das 
novas realidades que a pÛs 
modernidade encara. 
Ambicionando deste modo definir 
intenÁıes, procuramos respostas no 
sentido da an·lise metodolÛgica e 
visual de todo o processo que envolve 
um projecto de design de informaÁ„o 
aplicado ao contexto da cidade no seu 
tempo actual, atravÈs da perspectiva de 
diversos designers, arquitectos e 
urbanistas. 
No decorrer da investigaÁ„o aplicada 
efectuamos a triangulaÁ„o entre design 
de informaÁ„o, paisagem urbana e 
geografia visual. 

Procuramos promover a consistÍncia 
cultural e visual, atravÈs do equilÌbrio 
entre a definiÁ„o de uma identidade e 
linguagem visual distinta de cada 
territÛrio e a descodificaÁ„o universal 
intuitiva. 
Sendo o centro histÛrico de V.N.Gaia o 
nosso campo de acÁ„o especÌfico inicial, 
ampliamos o territÛrio atÈ ‡ zona da 
Afurada, de forma a abranger novos 
pontos de relev‚ncia e contemplaÁ„o, 
nomeadamente a nova marina fluvial, o 
centro interpretativo do patrimÛnio e o 
estu·rio do douro. Exploramos os 
domÌnios simbÛlicos, a sua 
singularidade e din‚micas, atravÈs da 
an·lise documental, da ancoragem a 
objectos de estudo emergentes no 
territÛrio e do levantamento fotogr·fico 
aos sistemas de informaÁ„o existentes. 
Pretendemos com esta investigaÁ„o e 
reflex„o, baseadas na analise 
conceptual do 
espaÁo/paisagem/imagem da cidade, 
definir soluÁıes metodolÛgicas e visuais 
inovadoras que promovam a 
legibilidade e que reinventem o 
conceito de sinalÈtica, de forma a 
intervir e garantir as necessidades de 
orientaÁ„o na interacÁ„o do cidad„o 
com os diferentes contextos espaciais.
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SUSTENTABILIDADE 
DA RELAÇÃO 

DESIGNER - ARTESÃO

Esta apresentação visa expor o 
desenvolvimento de um estudo de 
caso que tem por base a recuperação 
e potencialização do artesanato em 
vime produzido na Região Autónoma da 
Madeira. Este estudo de caso é parte 
integrante da tese de doutoramento 
“A sustentabilidade da relação 
artesão-designer no contexto dos 
processos de desenho e fabricação em 
pequenas localidades”. Nesse sentido, 
a investigação debruça-se sobre o 
trabalho cooperativo entre designers e 
artesãos, em diálogo com as instituições 
de ensino superior e de apoio ao 
artesanato.
A razão predominante para a escolha do 
método de estudo de caso, assenta na 
vocação do mesmo para dar respostas 
ao “como” e ao “porquê” de uma 
situação complexa, actual e com vários 
intervenientes.
O método aplicado consistiu no 
levantamento de dados, nomeadamente 
informações baseadas em entrevistas, 
depoimentos e recolha documental 
apoiada por registos fotográficos. 
A validação destes dados é feita 
através do método comparativo que 
aborda casos semelhantes, a nível 
nacional e internacional, para testar 
a universalidade e aplicabilidade dos 
mesmos ao caso em estudo.
Por conseguinte, e alinhado com 
os objectivos da tese, o estudo 
procura incidir o seu foco de atuação 
na recuperação e potencialização 
dos conhecimentos de produção 
artesanal através da optimização 
da relação interdisciplinar entre 
designers e artesãos. Para consolidar 
a sustentabilidade colaborativa, este 
estudo visa o desenvolvimento de 
condições que permitam a formação 
conjunta dos profissionais através 
da implementação de dinâmicas de 
cooperação com organismos públicos 
e instituições de ensino superior. O 
alinhamento metodológico e objectivos 
estabelecidos visam contribuir para 
a afirmação do artesanato junto dos 
mercados actuais.

ARTESANATO EM VIME 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Conhecimento cient• ífico 
em Design social
I + D + I• 
Modelação 3D• 
Planeamento e • 
implementação de 
formação conjunta

Tecnologias Digitais• 
Prototipagem rápida• 
Tecnologias e • 
processos avançados
Desenho estratégico • 
para a inovação
Responsabilidade • 
social

Freguesia da Camacha, • 
AREMA• 
Café Relógio• 
Oficina Policarpo• 
Oficina José Pedro• 

Identidade cultural• 
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Doutoramento: Desenho estratégico para a inovação
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O gráfico apresentado ilustra o 
projecto de cooperação interdisciplinar 
desde a sua origem, com base na 
comunicação, sempre num processo 
de desenvolvimento horizontal. Desta 
interacção procura-se que artesãos e 
designers tenham um “crescimento” 
conjunto ao nível da formação, gerando 
intercâmbio de conhecimentos 
sustentáveis que permitam otimizar 
todo o sistema conceptual, operacional 
e de sustentabilidade sóciocultural e 
económica, através de sinergias entre 
entidades de apoio ao artesanato e as 
universidades.  Dado o potencial que 

o vime permite no contexto 
do desenvolvimento estético-
formal e também como recurso 
ecologicamente sustentável ao nível  
local, este estudo aposta nas 
capacidades dos intervenientes 
em fomentar aproximações de 
colaboração interdisciplinar e criar 
parcerias de desenvolvimento conjunto.
Pretende-se de igual modo, extrair desta 
relação uma maior consciencialização  
para a sustentabilidade cultural e   
ecológica de produtos deste 
género em pequenas localidades. 
Em ultima instância, o projecto 

procura estabelecer uma base  
sustentável que permita preservar 
e posicionar de forma afirmativa o 
artesanato junto dos mercados actuais.
O designer e o artesão não se limitam 
ao conhecimento das suas disciplinas; 
as suas relações baseiam-se na troca, 
edificação e mútua apropriação de 
conhecimentos. 
Desta forma, para uma prática 
emancipatória, é fundamental 
interpretar a relação complexa entre 
os diferentes contextos sociais e os  
indivíduos que dela e com ela 
participam.
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Applying design thinking methodologies to 
develop an innovative production & brand 
strategy for Guava, a footwear brand.

GUAVA MEETS 3D PRINTING

FRAMEWORK OBJECTIVES

METHODOLOGY & TOOLS

CONCLUSION

RESULTS - THE PROPOSAL

In a saturated market, with their basic needs being 
already satisfied by the offered products, eager 
consumers demand for more than commodities and 
utilitarian products.

Develop an holistic strategy experimenting the use of 
design thinking methodologies and therefore brand 
driven innovation.

DISCOVER DESIGN DELIVERY

research and analysis 

of the market, brand 

and customer

development of the 

concept and strategy

proposal based on the 

insights from the previous 

phases. 

maintain 
the traditional production 

process of the upper

substitute
injection molding

for 3D Printing

use the new added value into Guava’s production process 
as the core of strong Marketing Campaigns

3D PRINTING as an engaging added value for customers

The application of design thinking methodologies, adopting a “think out of the box” way of work helps innovate 
and therefore, can be considered as a powerfull approach to develop strategies that help companies to survive 
and succed in saturated markets. 
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Source: Tim Brown, Design Thinking, Harvard Business Review, 2008
Figure 1 – Design Thinking Approach from IDEO
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RESUMO
A aplicação das novas tecnologias ao design editorial 
impulsionou o seu desenvolvimento,  melhorando a 
rapidez de impressão e reprodução em série, a baixo 
custo e, otimizando as várias etapas e processos de 
produção do livro. O trabalho do designer foi informatizado 
e a utilização de programas informáticos específicos 
juntamente com a aplicação de ferramentas e opções 
vanguardistas, auxiliaram-no a pensar e executar com 
maior exatidão o objeto – livro.  O desempenho deste 
profissional nas várias etapas de produção de um livro foi 
facilitado e flexibilizado, viabilizando na prática quase todo 
o tipo de ideias para construção de matrizes para layouts, 
o que promoveu uma maior liberdade criativa.

ESTRUTURA PROJETUAL
A construção do corpus documental deste projeto 
processou-se com base na consulta aprofundada de 
literatura específica, fontes primárias sobre o tema e o 
acesso aos arquivos da Porto Editora, da Areal Editores  
e das Edições Asa, onde por observação direta e temporal 
analisamos a evolução dos layouts dos manuais escolares 
para as disciplinas de Português e Inglês do 7.º, 9.º e 12.º 
anos de escolaridade entre 1980 e 2012 em Portugal. 
O levantamento das características gráficas compositivas 
deste objeto, das técnicas e dos materiais e que  
o integram foram expostos numa grelha de análise 
construída e aplicada de forma sistematizada na 
observação evolutiva e mutante da aplicação da tipografia, 
da imagem e da cor, na capa, contracapa, lombada,  
folha de rosto, índice, separador e algumas páginas  
dos layouts dos manuais escolares. 
Os objetos recolhidos originaram um dossiê de imagens 
para apresentação e discução em entrevistas que 
juntamente com as fontes orais de professores, alunos, 
encarregados de educação  e designers se transformou 
num testemunho que validou a sua catalogação 
nomeadamente para a execução de um estudo 
comparativo entre editoras, anos escolares e disciplinas.
Na sequência da análise estrutural e estética do objeto 
impresso construímos um protótipo de um layout para o 
manual escolar interativo – plataforma digital da disciplina 
de Inglês (por ser uma língua internacional), na tentativa de 
exemplificar a migração do layout para suporte digital, 
produzindo algumas páginas. Este objeto digital, poderá 
estar inserido em diferentes tipos de equipamentos 
informáticos: smartphones, phablets, tablets e outros 
ecrãs interativos. 
Nesse ambiente, os utilizadores – comunidade escolar – 
poderão em tempo real, fazer os exercícios propostos nas 
aulas para trabalhos de casa, tirar dúvidas, trocar ficheiros, 
consultar dicionários e outros documentos disponíveis. 
Será igualmente possível a personalizarem os layouts,  
de acordo com as matrizesdisponibilizadas, que serão 
pensadas em função da otimização estética deste objeto 
e dos seus conteúdos programáticos vigentes os quais, 
deverão ser fornecidos por entidades credíveis ligadas ao 
Ministério da Educação e Ensino e poderão ser adquiridos 
a baixo custo, fazendo download e introduzindo-os 
automaticamente na plataforma interativa, para a partilha 
de vários tipos de ficheiros.

REFLEXÕES
O  impacto causado pelas novas tecnologias no setor 
editorial a partir da década de oitenta fez migrar o suporte 
do manual escolar. Neste sentido, o presente projeto de 
investigação direcionado para a emergente problemática 
social concluíu que, é permente perceber essa migração 
entre suportes e o processo de atuação e transformação do 
layout na apresentação de conteúdos e grafismos, para o 
ensino virtual/viral através do manual escolar em Portugal. 
A maquete deste projeto não pretende substituir  
o espaço físico da sala de aula e o respetivo docente, por 
considerar fundamental a humanização no ensino mas, 
facilitar e motivar o acesso à cultura e à escola num espaço 
virtual, dedicado ao ensino aprendizagem, estruturando 
ensaios gráficos de layouts que migram do suporte 
impresso/estático para o digital/dinâmico, adaptados a 
diferentes tipos de equipamentos informatizados tendo 
em conta, as novas formas de leitura e as diferentes 
necessidades que, contemporaneamente, as novas 
gerações estudantis apresentam.
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Contributo dos comportamentos biológicos para 
o desenho de inéditas interações com artefatos 
tecnológicos. 

A presente investigação na área do design de interação estabelece analogias entre 

comportamentos de sedução e namoro encontrados nos animais não racionais e o 

desenho de novas formas de comunicação entre homem e o artefato tecnológico. 

Podemos considerar que vivemos num mundo tecnologicamente complexo, onde a 

mediação entre homem e tecnologia se assume como um dos desafios decisivos na 

atual cultura material. A esta problemática, acrescentamos ainda a necessidade de 

encontrar novas estratégias na mediação entre humanos recorrendo a tecnologia.

Neste sentido de que forma poderemos encontrar na inspiração biológica um 

caminho na procura de novas formas de inter(rel)ações entre humanos ou na 

comunicação entre homem e artefatos tecnológicos? Na procura de novas 

hipóteses, será possível incorporarmos os comportamentos biológicos como 

analogias no design de interação? Poderão os comportamentos biológicos 

constituir-se como um terceiro vetor na metodologia da biomimética, para além da 

forma e da técnica?

Inéditas inter(rel)ações na Era pós-digital
Com a entrada na Era pós-digital, que pressupõe uma abstração do meio digital na 

perceção e no mundo físico das pessoas, deparamo-nos com uma proliferação de 

artefatos tecnológicos que vai abraçando o quotidiano e que torna essencial o 

desenvolvimento de novos significados no relacionamento humano com a 

tecnologia. 

É neste contexto povoado de produtos, artefatos e desafios tecnológicos, ávidos de 

novas interpretações e analogias que, o estudo do comportamento e as suas 

expressões encontradas na natureza, nos parece ser relevante na proposta de 

construção de uma nova linha de investigação de inspiração biológica, que 

interpretada segundo o paradigma do design poderá sugestionar inéditas 

inter(rel)ações entre o ser humano e a atual cultura material, que é 

eminentemente tecnológica. 

Esta investigação pretende demonstrar a pertinência de incluir os comportamentos 

biológicos nas metodologias do design inspiradas na natureza, para além dos 

vetores formais e técnicos que atualmente imperam. Pensamos que a sociedade 

pós-digital, sendo “digitalmente nativa”, poderá beneficiar de uma maior 

aproximação aos comportamentos biológicos no desenho de novas inter(rel)acções 

humanas que se pretendem mais fluidas e próximas dos processos naturais.

A taxonomia
De forma a estabelecer analogias, desenvolvemos uma taxonomia de 

comportamentos baseados nos rituais de sedução e namoro entre animais, 

definindo um sistema que permita mapear os exemplos encontrados na natureza, 

inspiradores para as relações humanas. Os comportamentos identificados têm sido 

analisados, classificados e representados, estabelecendo uma ligação conceptual 

no campo do design, perspetivando a sua aplicação futura. 

A estratégia de construção da taxonomia começou pelo levantamento dos 

exemplos de rituais de sedução que, numa primeira análise, entendemos terem 

capacidade visual, poética, rítmica e conceptual para posterior aplicação em 

projetos de design; seguidamente definimos 5 categorias de comportamentos 

(agressivos, brandos, enganadores, ritualizados e materiais), 3 categorias de 

agentes biológicos (voadores, terrestres e aquáticos) e 4 períodos temporais 

(rápido, curto, médio e prolongado). Por fim foram definidas características/ações 

presentes no processo, como a amabilidade, cortesia, intimidação, subserviência, 

etc. Com base nesta recolha e classificação, elaborámos um quadro de rituais com 

potencial de aplicação em design. Desta forma foi obtido um panorama geral dos 

rituais e que nos permitiu acrescentar um novo campo que, diz respeito à 

extrapolação sobre os variados problemas onde poderá ter interesse aplicar este 

estudo e a sua aplicabilidade em design.

Possíveis aplicações em desenvolvimento
Através da taxonomia desenvolvida foi possível iniciar o estudo de aplicação destes 

rituais em produtos, estratégias ou serviços. Nesta fase estamos a trabalhar com 

pessoas que têm dificuldade em se relacionar com outras, quer por questões 

psicológicas/comportamentais ou por terem algum género de deficiência. Iniciámos 

o desenvolvimento de uma coleção de objetos de adorno que pela sua forma, cor, 

cheiro ou movimento inspirados nos rituais de sedução e ao incorporarem 

tecnologia consigam promover a comunicação entre pessoas com algum género de 

handicap sensorial ou comportamental. Imaginamos o potencial do ritual do 

camaleão, que comunica através de sinais visuais, cores e padrões, no 

desenvolvimento de aplicações para telemóveis, novas formas de conversação 

digital ou inéditas interações com eletrodomésticos. 

Acreditamos ser possível desenvolver um novo imaginário humano que potencie 

experiências, comportamentos e seduções alicerçadas em arquétipos biológicos 

intemporais com aplicação em artefatos tecnológicos. 
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.1951 Exposição de Decoração Moderna, 
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.1956 Loja Rampa

.Exposição 300 Anos do Cartaz em Portugal 
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.Revitalização da indústria 
vidreira, incorporação de 
designers nos sectores produ-
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.programa MGLASS desenvolvido 
pela marca Vidrocristal

.pratos Cilindros pelas Cerâmicas 
S. Bernardo (fundada pelo 
arquiteto Manuel da Bernarda) 
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grupo Fapor Internacional

.workshop internacional na 
internet deu origem à colecção 
Minimalanimal
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lança programa autónomo de 
desenvolvimento de produto, 
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grupo Think Tank para a 
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mento de novas técnicas de 
fabrico de vidro e objectos de 
cristal, convite a designers 
portugueses e internacionais

.cariz experimental e inovador 
livre de vínculos rígidos ao 
nível dos processos industriais 
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Exposição Design e circunstância

.VI Bienal de Cerveira (1988), dedi-
cada ao design gráfico.

.Exposição Qualquer Semelhan-
ça é Inevitável, loja da Atalaia

.Exposição “Design/Lisboa 94”, 
Lisboa 94, Capital Europeia da 
Cultura

.Catálogo “Designers, Portugal” 
da APD 

. XVI Congresso do Icograda 
em Lisboa
.Exposição “Simbolicamente”,  
de Sebastião Rodrigues 

.Exposição “Objectes 
convenientes” 
.Exposição “Design from 
an Anthology” 

.Icograda: reconheci-
mento de Sebastião 
Rodrigues
.“Manufacturas - Criação 
Portuguesa Contem-
porânea” em Bruxelas, 
integrada no Festival 
Europália 

.ExperimentaDesign 99

.Exposição “Experimen-
tables”

.Exposição “Un 
compromiso con 
la industria” 

.ExperimentaDesign 2001:
Exposição “Voyager”
Exposição “DesignOperandi”
Exposição “Dieter Rams Haus”

.Exposição “Arkhétypon” 

.Exposição “Sound System”

.Publicação “Best Of, 180 
produtos de design portu-
guês” e “Everyday vida mate-
rial, projectos de design por-
tuguês no quotidiano” 
.Exposição “Ãnima”

.Exposição “Portugal 
1990 | 2004” na Trien-
nale di Milano

^

FIG.3: Cronologia e contexto da exposição “Portu-
gal 1990-2004”: os critérios de selecção dependem 
da vasta realidade social onde os objectos são pen-
sados e criados.
Acrónimos/símbolos:
ANP Associação Portuguesa de Designers
CPD Centro Português de Design
1ªGD primeira geração de designers
2ªGD segunda geração de designers
3ªGD terceira geração de designers
>i 2000 internacionalização

^FIG.1: O símbolo que demarca a exposição bem 
como a capa do catálogo sugere a ideia de um 
olhar sobre a identidade portuguesa, como algo à 
vista, que emerge das peças e percurso seleccio-
nados ou como a possibilidade de um olhar, de 
uma narrativa, que é o apresentado. ^

FIG.2: Pormenor do interior da exposição. 

"Narrativas da identidade do design nacional no dobrar do séc. XX: 
Portugal 1990 | 2004 na Triennale di Milano"

Este estudo de caso integra-se numa in-
vestigação mais ampla que pretende 
averiguar a possibilidade de identificar e 
construir critérios de selecção de artefac-
tos de design de excelência, enunciando-
-os como artefactos com lugar num 
museu do design (português) e criando, 
nesta perspectiva, um contributo para a 
epistemologia do design português. Para 
tal, foram seleccionadas várias exposi-
ções de carácter fundador a nível nacio-
nal e internacional — as suas obras, dis-
curso e narrativas, — a serem estudadas 
de acordo com as singularidades do arte-
facto de design.

O presente caso de estudo, a exposição 
“Portugal 1990 | 2004”, apresenta uma 
selecção de artefactos de acordo com 
uma forte expressão autoral (ver desta-
ques autorais na figura 3) em que se 
enunciam preocupações da época, por 
exemplo, de cariz ecológico e que são 
reflexo de uma reenergização de diversos 
sectores da indústria portuguesa. Identi-
ficam-se nos artefactos traços de peças 
fundadoras, seminais, ou seja, que esca-
pam ao tempo e que estimulam uma 
potencial fecundidade no aparecer de 
outros objectos que os têm como refe-
rência. A recuperação, a reciclagem, a 

revitalização e reinterpretação não estão 
apenas ligadas aos materiais usados nos 
artefactos ou à realidade social que os 
condicionou mas, também, à recupera-
ção do tempo perdido, dada a eclosão 
tardia do design em Portugal (presentifi-
cando o passado no presente que se 
abre ao futuro ao reinterpretar técnicas 
actualizadas nos artefactos, com despoja-
mento ornamental e tendência para uma 
poética racionalista.)
A curadoria da exposição esteve a cargo 
de Henrique Cayatte, enquanto Vítor 
Mestre é responsável pela Arquitectura e 
Guta Moura Guedes pelo design de equi-
pamento. O design de comunicação foi 
organizado por autores ao contrário das 
outras áreas (design de equipamento e 
arquitectura) organizadas por temas.
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RESUMO
O presente poster apresenta a investi-
gação em curso, de natureza qualitativa 
e exploratória, que surge da aparente 
ausência de recursos digitais e analógi-
cos adequados à idade cronológica de 
alunos adolescentes com Necessidades 
Educativas Especiais (NEE) – mais es-
pecificamente, alunos com Dificuldades 
Intelectuais e Desenvolvimentais (DID). 
A maioria dos recursos utilizados por 
professores e familiares para o desen-
volvimento de competências (incluindo 
as funcionais), apresenta temas, con-
teúdos, formas e uma linguagem grá-
fica próprios para a infância.
Pretende-se, através da metodologia do 
design participativo, a construção co-
laborativa de materiais inclusivos, dire-
cionados a adolescentes com DID, que 
frequentem o 2º e 3º Ciclo do Ensino 
Básico (CEB). Neste estudo participam 
dois Agrupamentos do distrito de 
Aveiro, nos quais está a ser feito um 
levantamento dos recursos utilizados 
com estes alunos, com o intuito de de 
proceder à análise e estudo compara-
tivo entre os materiais existentes com 
os construídos. Das conclusões retira-
das emergirá a proposta de uma me-
todologia de construção sustentável 
futura de materiais para este público. 
Tem-se assim como objetivo, investigar 
e apresentar um conjunto de estraté-
gias e metodologias de apoio aos pro-
fessores, aos profissionais de saúde e 
aos cuidadores que lhes permitam, no-
futuro, a criação e adequação de mate-
riais ajustados às idiossincrasias de 
alunos adolescentes com DID.

INTRODUÇÃO 
Pretende-se com esta investigação de-
senvolver os recursos adequados às es-
pecificidades e faixa etária dos alunos 
com NEE, na procura de soluções que 
lhes permitam o desenvolvimento das 
suas competências. Tem-se como obje-
tivo último, garantir a estes alunos o 

direito a aprendizagens significativas. 
Santos refere que “se promovermos a 
confiança da sociedade na habilidade 
dos nossos alunos com NEE, estes 
sentirão que o que fazem é impactante 
e valorizado, sentindo-se incluídos, não 
pela (in)capacidade, mas, pela habili-
dade” (2013:249). O sistema educativo 
tem procurado responder às necessi-
dades dos alunos com NEE, mas há 
ainda um longo percurso a fazer – 
desde a implementação de projetos que 
promovam o princípio de uma escola 
inclusiva, passando pela existência de 
recursos e materiais qualificados e ad-
equados.
Considera-se que o design, enquanto 
mediador entre o programa 
(requisitos), a tecnologia e as pessoas, 
se constitui como uma disciplina capaz 
de interpretar e representar, de forma 
adequada, os conteúdos a comunicar 
atendendo àqueles a quem estes se 
destinam. Esta investigação surge, 
assim, do reconhecimento da desad-
equação das temáticas, dos conteúdos 
e dos materiais anteriormente referida, 
visando a construção participativa de 
materiais inclusivos, direcionados a 
adolescentes com DID, que frequentem 
o 2º e o 3º Ciclo do Ensino Básico, con-
siderando os contextos e vivências es-
colares, familiares e comunitários dos 
mesmos.
A Escola Inclusiva defende uma Escola 
onde a heterogeneidade é vista como 
algo enriquecedor, e na qual os alunos 
devem fazer as suas aprendizagens 
juntos. É neste contexto que questiona-
mos: de que forma(s) poderão o pen-
samento e a prática do design inovar 
na conceção de um projeto inclusivo, 
tendo como objeto de estudo o de-
senho de recursos que atendam às con-
dições e especificidades do indivíduo, 
incluindo a sua idade cronológica, logo 
respeitando a sua identidade e digni-
dade enquanto pessoa?   
Segundo Papanek, o design pode ben-

eficiar a educação de diversas formas, 
referindo um conjunto de elementos 
próprios do ensino que necessitam “ur-
gentemente de inovações criativas e de 
todo um processo de reconcepção” 
(1995: 235). Os materiais para adoles-
centes com DID que nos propomos de-
senvolver, parte, assim, deste pressu-
posto.

METODOLOGIA
Para a investigação em curso, optou-se 
por uma abordagem qualitativa e ex-
ploratória, “menos estruturada e pré-
determinada”, permitindo que o prob-
lema possa “ser formulado de uma 
forma muito geral, como que 
«emergindo» no decurso da investi-
gação” (Coutinho, 2011:45). No decor-
rer do processo será definido um foco 
de atuação, que está ainda dependente 
de um conhecimento mais aprofundado 
da realidade destes adolescentes e do 
desenvolvimento deste estudo em con-
junto com o grupo de alunos. 
Participam nesta investigação dois agru-
pamentos do distrito de Aveiro, o que 
permitirá quer a análise comparativa 
dos materiais existentes e utilizados 
pelos professores e cuidadores, quer o 
estabelecimento de redes inter-escolas 
possibilitando uma reflexão mais alar-
gada e uma maior disseminação das 
práticas de design a implementar. O 
contacto com profissionais da área da 
saúde já foi iniciado, uma vez que estes 
agentes têm um papel fundamental no 
desenvolvimento destes adolescentes 
com NEE. 
As informações recolhidas, determi-
narão abordagens práticas, que, através 
do design, incidirão nos materiais para 
os alunos adolescentes com DID, e per-
mitirão o desenvolvimento do desenho 
colaborativo dos materiais inclusivos, 
dando sentido à participação dos diver-
sos agentes – adolescentes (com e sem 
NEE), professores, familiares e 
técnicos/profissionais de saúde. Desta 

forma, será implementada a metodolo-
gia do design participativo, que en-
tende os utilizadores mais como parcei-
ros do que como alguém que reage a 
um sistema em desenvolvimento 
(Schuler and Mamoika citados por 
Kafai, 1999:125), compondo-se um 
território que permitirá a intervenção 
prática. Este processo será gerido pela 
investigadora. Assume-se, no entanto, 
a organicidade inerente ao projeto de 
um sistema, que devido à sua natureza 
não pode ser totalmente controlado, 
planeado ou projetado, pois há que ter 
em conta fatores latentes como o im-
previsto e o desconhecido.

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se com esta investigação, o de-
senvolvimento e a construção de mate-
riais inclusivos adequados à idade 
cronológica de adolescentes com DID, 
bem como a elaboração de um con-
junto de estratégias e de metodologias 
de apoio aos professores, profissionais 
de saúde e cuidadores. Têm-se como 
resultados práticos expectáveis, o pla-
neamento de uma ação de formação 
junto destes atores, com vista à con-
strução de recursos, que lhes permi-
tam, no futuro, a criação e adequação 
de materiais para adolescentes com 
DID.

Coutinho, C. P. (2011). Metodologias da Investigação 

em Ciências Sociais e Humanas. Teoria e Prática. Coim-

bra: Edições Almedina.

Kafai, Y. B. (1999). Children as Designers, Testers, 

and Evaluators of Educational Software. in Druin, A. 

(1999). The design of children’s technology. (A. D. 

Editor, Ed.). Morgan Pupblishers, Inc.

Papanek, V. (1995). Arquitectura e design - Ecologia 

e ética. Lisboa, Portugal: Edições 70.

Santos, Kátia C. S. S. (2013). Os ambientes artísti-

cos interactivos na inclusão de alunos com Necessi-

dades Educativas Especiais. Tese de doutoramento. 

Universidade de Aveiro.

Vieira, F., & Pereira, M. (2007). Se houvera quem 

me ensinara... A educação de pessoas com deficiência 

mental. Fundação Calouste Gulbenkian, Textos de Edu-

cação.



258

UD14
1º Encontro Ibérico de Doutoramentos em Design
3º Encontro Nacional de Dou toramentos em Design

Universidade de Aveiro
29 de Novembro de 2014

ISBN
978-989-98185-2-1


