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Resumo 

A crescente complexidade dos problemas relacionados ao processo projetual 

no campo do design exige que novos paradigmas de solução de projetos sejam 

desenvolvidos, como, por exemplo, o metadesign. Desde década de 1980, esse 

termo vem sendo usado no contexto das tecnologias, com referência à arte, design e 

teorias culturais (GIACCARDI, 2005).  

 Esse projeto apresenta o mapeamento do conceito de Metadesign 

apresentado no Colloquium on Metadesign, na Universidade de Goldsmiths, em 

Londres e a sua relação com alguns dos autores da área, auxiliando na 

fundamentação de futuras pesquisas neste âmbito do conhecimento. 

Objetivo 

O objetivo deste trabalho é mapear os conceitos tratados no Colloquium on 

Metadesign, ocorrido em 2007, na Universidade Goldsmiths, em Londres, 

colocando-os em diálogo, de forma a elaborar um mapa conceitual dos trabalhos 

expostos no evento. Serão analisados os principais conceitos que emergiram dos 

discursos dos palestrantes; qual a visão de cada pesquisador acerca do metadesign; 

como esses conceitos se relacionam, se aproximam ou tecem entre si divergências 

e a eventual relação entre os conceitos levantados com conceitos prévios e 

paralelos ao evento (Youngblood, 1986, de Giaccardi, 2003, Sturm, 2005, van 

Alstyne, 2007 e Sadi, 2007). 

Justificativa 

Esse projeto se justifica na medida em que analisa práticas projetuais atuais e 

relaciona essas técnicas em várias áreas de interesse para os profissionais de 

design (ecodesign, sustentabilidade, metodologia, filosofia etc). O mapeamento dos 

conceitos abordados no colóquio são especialmente relevantes na medida em que 

novos problemas são apresentados aos profissionais que lidam, de uma forma ou de 

outra, com projeto e que, em face de um mundo com complexidade crescente, têm 

que lançar mão de novos métodos cada vez mais abrangentes. 

 



Metodologia 

O Colloquium on Metadesign ocorreu em 2007 e contou com 12 palestrantes, 

cada um contribuindo com seu ramo de expertise para as questões metodológicas 

do metadesign. O resultado final da pesquisa se dá em duas frentes.  

 De um lado será feita uma análise das comunicações do Colloquium no que 

diz respeito ao tema metadesign no tocante às definições anteriores, feitas por 

outros autores (Giaccardi, van Alstyne, Sturm, Sadi etc). De outro, serão elaborados 

mapas mentais sobre os conceitos tratados em cada comunicação.  

Inicialmente serão feitas as traduções de cada palestra. Numa segunda 

etapa, os mapas conceituais serão elaborados e, ao final do trabalho, os conceitos 

serão inter-relacionados por meio de um mapa conceitual geral e do relatório final. 

Desenvolvimento 

São 12 autores de renome no campo de pesquisa metodológica em design 

que foram palestrantes no Colloquium on Metadesign: Clive Dilnot, Diretor de Design 

Initiatives na School of the Art Institute, Chicago; Batel Dinur, pesquisador do 

Metadesign Project na Goldsmiths University of London; Richard Douthwaite, autor 

freelancer e economista, Irlanda; Ken Fairclough, membro da EcoZen e Consultor 

em Gerenciamento, Londres; Naomi Gornick, Professora de Gerenciamento de 

Design na  University of Dundee; Ian Grout, Professor de Design de Produto na 

Glasgow School of Art and Design; John Chris Jones, autor e teórico do campo do 

design, Londres; Ezio Manzini, Professor de Desenho Industrial na Unidade de 

Design e Inovação para Sustentabilidade, na Politecnica de Milano; Otto van 

Nieuwenhuijze, Engenheiro Civil, Doutor em Medicina, Amsterdam; Daniela 

Sangiorgi, pesquisadora no Lancaster Institute for the Contemporary Arts; Jo 

Williams, palestrante no tema de Desenvolvimento Sustentável na  Bartlett School of 

Planning, University College London e John Wood (Organizador), professor de 

Design na Goldsmiths University of London. 

Resultados Preliminares 



Até a presente data foram traduzidas 4 palestras, dos autores: Jo Williams, 

Otto van Nieuwenhuijze, Daniela Sangiorgi e Ken Fairclough. Os conceitos de 

metadesign nessas palestras são abordados sob uma visão holística pela criação de 

novos estilos de vida, novas formas de se utilizar o metaprojeto para alcançar 

soluções mais efetivas para as sociedades complexas.  
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