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A metodologia projetual - fundamentos de projeto e criatividade. 

1. RESUMO 

A proposta desta pesquisa visa desenvolver uma reflexão sobre o método e o 

contexto social / tecnológico onde este processo interage, exercitando assim os 

conceitos necessários, desenvolvendo adaptações, propondo não só uma estrutura 

inicial que segue esta percepção, mas permitindo assim o pensamento do método 

como algo em constante evolução, colocando para os receptores/discentes de 

graduação do curso de design – foco desta Iniciação Científica, as estruturas 

metodológicas do projeto para assim perceber sua importância no processo criativo, 

desenvolvendo uma análise reflexiva sobre a teoria e a prática da metodologia tendo 

como hipótese o desenvolvimento da sua própria metodologia projetual. 

Palavras chaves: Metodologia. Design. Ensino. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Há uma necessidade da compreensão da metodologia na sociedade como um todo, 

desde a parte filosófica à prática, da fase de transmissão do conhecimento através 

do interlocutor passando para o receptor, entende-se que os princípios da 

metodologia partem do método científico–filosófico, tendo em vista que a introdução 

da investigação do uso do método inicia-se na filosofia de Platão e Aristóteles. 

(PAVIANI , 2001). Os pensamentos destes filósofos estão presentes em nossa 

cultura e civilização sendo um fator decisivo para compreensão da ciência, da 

tecnologia, da arte, da moral, da religião e da organização social e política. 

E quando o indivíduo pensa e raciocina sobre estas questões, isto é visto como a 

busca de conhecimento, que é considerado como processo de investigação de 

conteúdo filosófico, científico, teórico e projetual. 

O que tudo isto tem a ver com a metodologia? 

Simplesmente nascemos e evoluímos conscientes ou inconscientemente por meio 

dos métodos, isto está relacionado aos seres humanos e a tudo que nos rodeia, 

porém é preciso salientar, que o método filosófico modificou-se para o método 

científico. 

É possível entender o método projetual vindo do método científico, iniciou-se através 

da revolução nos séculos XVI e XVII por Copérnico, Bacon, Galileu e um dos 

principais integrantes René Descartes, este último, segundo Paviani, propôs a 
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mudança científica, não utilizando a indução e sim a interferência dedutiva, cuja 

certeza somente será alcançada pela razão que é por onde o raciocínio de todo 

pesquisador deve percorrer, sendo por dois tipos de argumento: indutivo ou 

dedutivo. 

O método indutivo é um processo mental por intermédio do 
qual, partindo de dados particulares, suficientemente 
constatados, infere-se uma verdade geral ou universal, não 
contida nas partes examinadas. Por tanto, o objetivo dos 
argumentos indutivos é levar a conclusões cujo conteúdo é 
muito mais amplo do que das premissas nas quais se 
basearam. 
O método dedutivo tem o propósito de explicar o conteúdo 
das premissas ampliando o conteúdo para atingir a “certeza” 
(MARCONI, 2010). 

DEDUTIVOS INDUTIVOS 

Se todas as premissas são 
verdadeiras, a conclusão 
deve ser verdadeira. 

Se todas as premissas são 
verdadeiras, a conclusão é 
provavelmente verdadeira, 
mas não necessariamente 
verdadeira. 

Toda a informação ou 
conteúdo fatual da conclusão 
já estava pelo menos 
implicitamente, nas 
premissas. 

A conclusão encerra 
informação que não estava, 
nem implicitamente, nas 
premissas. 

(MARCONI, 2010). 

A forma de raciocínio é considerada a primeira definição da metodologia de 

pesquisa, que explica grande parte dos fatos e ocorrências, porém em um contexto 

mais contemporâneo alguns autores como Nigel Cross mudaram a concepção de 

abordada sobre métodos de design, onde o processo de design é visto como uma 

ciência do design não sendo associados aos princípios da filosofia cientifica. 

Moreira; Kowaltowski (Apud, CROSS, 2002).  

Segundo Cross (2002), “por isso estamos engajados na cultura do design que deve 

se concentrar em maneiras "designerly" de saber, pensar e agir”. 

É necessário haver distinção entre trabalhos práticos e trabalhos de pesquisa, neste 

sentido a pesquisa serve para extrair informações necessárias para o crescimento 

intelectual do designer, utilizando de meios naturais e artificiais, porém o poder 

interdisciplinar e cognitivo dos designers é compreendido por este como algo a ser 

explicado além dos conhecimentos científicos, pois a ciência comprova fatos já 

existentes, já os designers pesquisam e exploram informações com intenção de criar 

soluções improváveis. 
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No entanto, desenvolvimentos, tais como inteligência artificial e outros modelos de 

computador no projeto talvez tenham servido principalmente para demonstrar o quão 

alto é o nível é a capacidade cognitiva de designers, e quanto mais pesquisas são 

necessárias para entendê-lo. Cross (2002) 

Estabelecido o contexto sobre a metodologia e métodos, fica evidente a 

necessidade do docente apresentar no decorrer do curso métodos de autores 

diversificados, porém demonstrando ao discente que há similaridades, entre as 

metodologias e suas ferramentas, idealizando este princípio, o trabalho atribuirá 

pesquisas de métodos diferentes, procurando identificar onde estas similaridades e 

diferenças se cruzam, englobando conhecimentos históricos e fatores éticos na 

função de um designer, facilitando assim a transmissão de conhecimento entre 

docente para receptor discente. 

 

3. OBJETIVO 

Tendo em vista o problema apresentado na transferência da prática da metodologia 

para o discente, este texto, reflexivo, visa permitir que a metodologia seja melhor 

compreendida e utilizada pelos receptores, usando uma linguagem mais objetiva e 

fácil de ser interpretada nas suas etapas, fases e questionamentos, da prática de 

elaboração de projetos, dentro e fora do ambiente acadêmico. 

 

4. METODOLOGIA 

Na construção deste texto foram feitas analises bibliográficas de fontes de 

comunicação impressa e virtual (internet), dando ênfase ao argumento de 

pesquisadores que usam a mesma indagação da temática proposta, fazendo-nos 

refletir sobre as metodologias empregadas por eles, comparando e examinando 

fases e etapas que estão apresentadas fora de um padrão de informação, 

verificando-as e analisando-as individualmente. 

Pesquisas descritivas coletando dados através de questionamentos. Pesquisa de 

campo com objetivo de conhecer determinado grupo profissional da área de design, 

executando entrevistas informais e estruturadas. 

Os delineamentos utilizados são questionários quantitativos e qualitativos aplicados 

através de internet e entrevistas pessoais. 
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5. DESENVOLVIMENTO  

Em caráter de pesquisas literárias comparativas (MUNARI, 1981; BAXTER, 2000; 

BONSIEPE, 1978; LÖBACH, 2001) onde Bruno Munari seria a introdução ao 

universo da metodologia do design, pela dinâmica de apresentação e compreensão 

das fases, passando por Baxter como uma literatura onde a metodologia projetual é 

analisada como “ferramenta de implementação” de inovação, chegando tanto a Gui 

Bonsiepe, quanto Bernard Lobach, apresentando suas metodologias voltadas e 

aplicadas a eventualidades sociais quanto a de produtos. 

Observando que nenhumas das metodologias estudadas junto aos teóricos 

mencionados são comprovadamente definitivas e exatas, quanto a seu resultado 

final, porém sim tendo caráter experimental dentro de múltiplas literaturas já 

publicadas e compreendendo que há várias formas de exemplificação de um 

fluxograma metodológico com suas estruturas, conforme demonstra a figura abaixo. 

Figura 1 Estruturas teóricas

 

Fonte: 1: Bonsiepe 

Possibilitou-se então, um resultado envolvendo uma hipótese que consiste em um 

comparativo entre a teoria da metodologia de design e seu uso na prática 

profissional. A partir do estudo e da exemplificação empregada nos questionários 

sobre autores da metodologia de design, como Alexander, Chistopher (apud 

BURDEK, 2006), Archer, Bruce (apud, MARGHANI, 2011), (BAXTER, 2000, 

BONSIEPE, 1978, LÖBACH, 2001, MUNARI, 1981), foi possível identificar que as 

metodologias não são habitualmente utilizadas (vide tabela 1). 

Na opinião dos entrevistados o processo criativo e a elaboração de um projeto são 

considerados como um processo sistemático metodológico, porém não atribuem seu 
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modo de empregar os métodos ao conhecimento teórico aplicado nas metodologias 

existentes. 

Todos entrevistados classificam o método empregado na elaboração de um produto 

ou projeto como de transformação, como também há possibilidades do designer 

inconscientemente adaptar um conceito já adquirindo em sua formação acadêmica, 

onde as metodologias de design são aplicadas, tentando transferir para o ambiente 

profissional onde se divide o projeto por etapas ou fases, organizando e agilizando o 

trabalho, contudo, observa-se que no ambiente profissional é muito cogitada, dentro 

do cronograma, a fase do custo e prazo no desenvolvimento de um produto. 

Assim observa-se que o subconsciente do ser humano pode trazer em sua memória 

experiências ou informações que serão utilizadas e requeridas em alguma fase da 

sua vida profissional e pessoal. É importante levar em conta que a metodologia 

também é modificada quando o designer trabalha com outros indivíduos criativos 

onde o passo a passo é adaptado para um resultado mais rápido, diminuindo fases e 

prazos que influenciam na obtenção e custeamento do produto final. 

Perguntas feitas aos entrevistados: 

1. Qual sua formação acadêmica e quais cursos você possui em seu currículo? 

2. Entre a transição do curso acadêmico para o ambiente profissional, houve 

divergências? 

3. Ao estabelecer a necessidade de um novo projeto de onde vem o seu primeiro 

passo para desenvolver um produto? 

4. No uso da metodologia você se baseia em algum autor conhecido? 

5. Até que ponto os produtos desenvolvidos refletem sua personalidade? 

6. Dentro do ambiente acadêmico onde há questionamentos de formas amplas, a 

definição de problema nasce da intuição dedutiva de cada individuo? 

7. Se levarmos em conta que no design as metodologias usadas não seguem uma 

regra universal, é errado afirmar que no design existem mutações metodológicas, 

onde cada um assimila e interpreta do seu modo? 

8. Como saber no início de um novo projeto qual abordagem seguir? 

9. Na elaboração de um projeto você idealiza alguma metodologia antes de iniciar 

o projeto? 

10. O que você entende por metodologia? 

11. Você conhece outras metodologias eficazes na evolução do projeto? 
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12. Qual o conhecimento teórico e prático que o designer recém-formado deve 

buscar dentro de um ambiente profissional? 

13. O designer experiente pode alterar uma metodologia conforme a complexidade 

do produto? 

14. É possível identificar onde a criatividade passa a ser parte de um problema? 

15. É possível elaborar um projeto se um método? 

16. Na sua visão qual é a função do design para sociedade? 

17. Você acredita na evolução do conceito de design thinking? 

Tabela 1: de respostas qualitativa dos entrevistados 

N° DESIGNER 1 
19/02/2013 

DESIGNER 2 
20/02/2013 

DESIGNER 3 
20/02/2013 

DESIGNER 4 
13/02/2013 

DESIGNER 5 
12/02/2012 

01 Designer de 
produto.  
Auto CAD e 
Corel Draw. 

Designer gráfico. 
Photoshop, 
Ilustrator. 
3D  Studio Max. 

Designer gráfico, 
Pintura a óleo. 
Numerologia. 

Designer 
industrial. Auto 
Cad. 

Designer de 
produto. 

02 No ambiente 
acadêmico muito 
conceito, teoria 
boa, prática ruim. 

Mudanças. Tempo. Variação 
da empresa. 

Outra realidade. Choque de 
realidade. 

03 BRIEFING, 
entender o que 
necessita o 
produto. 

Público alvo. 
Referência de 
mercado (Campo). 

Público alvo. Custo. 
BRIEFING de 
marketing. 

Custo, fazer um 
produto com 
qualidade 
dentro do custo. 

04 Não, metodologia 
adaptada a sua 
necessidade. 

Pesquisa, Internet 
(Tutoriais). 

Bruno Munari, 
Umberto Eco, 
Influências. 

Não. Acredita 
que segue 
influências. 

Não. Acredita 
que segue 
influências. 

05 Sim, porem 
afirma que a 
pessoa de 
criação é outro 
da equipe. 

Sim, acaba 
seguindo seu 
estilo. 

Sim, possuem 
seu perfil ou 
alguma 
característica. 

Sim, possuem 
seu perfil ou 
alguma 
característica. 

Sim. 

06 Sim. Pesquisa, 
buscando ajuda. 
(Livros, pessoas). 

Sim. Sim. Sim. 

07 Sim. Sim. Não, acredito que 
pessoas criativas 
seguem uma 
tabulação. 

Sim. Sim. 

08 Custo e 
BRIEFING. 

Mercado (Nicho), 
pesquisa. 

Pesquisa de 
campo. 

Cronograma e 
custo. 

Custo ligado à 
funcionalidade 
e estética do 
produto. 

09 Sim, rotina 
padrão dentro da 
área. 

Descrever tudo 
que é preciso fazer 
para elaboração 
do produto. 

Conexões 
absurdas. 
Metodologias 
adaptadas. 

Atender as 
necessidades e 
adequações da 
empresa. 

Depende do 
projeto ou 
produto. 

10 Conjunto de 
métodos e 
etapas dentro de 
um projeto. 

Criar uma rotina 
um passo a passo. 

Conjunto de 
métodos e 
etapas dentro de 
um projeto. 

Conjunto de 
métodos e 
etapas dentro 
de um projeto. 

Conjunto de 
métodos e 
etapas dentro 
de um projeto. 

11 Não conhece. Pesquisa em 
internet. 

Baseada em 
pesquisa de 
campo. 

Custo e 
cronograma. 

Influência se 
inspira em um 
livro de Hollins 
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Willians. 

12 Teoria vem mais 
da faculdade, a 
prática mais do 
ambiente 
profissional. 

Prática, estudando 
e pesquisando. 

Cronograma. Saber se 
ambientar e 
interagir com a 
equipe que 
trabalha. 

Depende da 
pessoa da 
facilidade e das 
habilidades. 

13 Sim. Sim Sim. Sim. Sim 

14 Não, a 
criatividade tem 
que estar 
atrelada ao custo 
e a produtividade 
(chão de fábrica). 

Não, acredito que 
a falta de 
criatividade pode 
atrapalhar. 

Não, porque 
depende do 
tempo e do 
prazo. 
 

Não, porque a 
criatividade às 
vezes 
atrapalha, pois 
tem que estar 
relacionada ao 
custo e ao chão 
de fábrica 
(produtível). 

Não, é muito 
difícil distinguir. 

15 Não. Não. Não. Não. Não. 

16 Unir estética e 
funcionalidade 
para auxilio da 
sociedade. 

Deixar o produto 
atrativo.  

Tendências, 
influenciador de 
ideias. 

União de 
funcionalidade 
a ao fator 
estético. 

Influenciador de 
ideias, e 
tendências. 

17 Vê sempre 
proposta de 
desenhos, mas 
não vê nada 
funcionando. 

Sempre existiu, 
ganhou um rótulo 
novo. 

Já está embutido 
no design. 

Acredito nesta 
evolução sim. 

É algo que já 
está embutido 
no design, no 
entanto 
rotularam com 
um novo nome 
ou categoria. 

1
 A numeração está relacionada ao número da pergunta / resposta do questionário anteriormente. 

6. RESULTADOS 

Para maior compreensão da pesquisa, percebe-se que a metodologia literária de 

diversos autores já mencionados, não é utilizada de forma meticulosa, mas sim 

adaptada de acordo com a experiência profissional e cultural do indivíduo.  

Tentando solucionar ou amenizar os problemas relacionados à compreensão do 

processo educativo de um futuro designer, como também facilitar a transmissão de 

cultura e conhecimento entre docente e discente. Pode supor-se que mesmo as 

pessoas entendendo o que os conceitos teóricos metodológicos estão-se referindo 

ou sugerindo, não se mostra a etapa fundamental e universal onde seria o ponto de 

partida que poderíamos chamar de “etapa zero”, onde dentro de escolas e 

ambientes profissionais deveria se levar em consideração se o individuo tem a base 

teórica inicial. Mas fazendo-o lembrar sempre que, antes de vislumbrar o produto 

final, necessariamente deverá passar por um caminho chamado de fase ou outros 

sinônimos de palavras de mesmo fundamento. 

Fazendo alusão a uma guerra aonde o maior número de soldados nem sempre 

representa a vitória mais sim, a estratégia adotada, vemos que se implementada a 
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metodologia de forma meticulosa, não garante o sucesso de um produto, porém 

pode nos afastar de problemas futuros que causariam o fracasso. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como uma das ferramentas de projeto estudadas coloca a questão inicial da 

inovação (inovar “sim ou não” (BAXTER, 2000)), usar-se-á como a alternativa ao 

problema apresentado a adequação a várias literaturas, porém sem unificação de 

propostas (maneira que indivíduos vêem e entendem em qual das instâncias de 

etapas ou fases obter-se-á o que toda metodologia traz como resposta) as quais nos 

deveriam conduzir ao mais próximo de uma solução. 

Consiste de uma estrutura metodológica analítica e visual com uso de cores, onde 

se compactarão várias fases, propondo definir os problemas em três etapas distintas 

identificadas por colorações utilizando o conceito universal “PARE”, “ATENÇÃO” e 

“PROSSIGA”, como forma visual para compreender a problemática, diferenciando as 

fases metodológicas, contrastando com tonalidades mais suaves para situar as 

etapas, nos levando passo a passo em escala de cores visando às soluções de 

todos os questionamentos envolvidos no uso desta metodologia projetual. 

Figura 2: Fluxo da metodologia proposta 

 

Fonte 2: Do autor 

Tabela explicativa com descrição de etapas e fases: 

ETAPA 1 

 

Inicia-se um trajeto ou percurso, onde cogitamos 
as fases partindo da cor vermelha com escala 
decrescente pela ordem de fatores a serem 
resolvidos. 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                    

 
 

N° DAS FASES NOME DAS FASES  DESCRIÇÃO DAS FASES 

1 

 

Partindo da primeira fase onde 
se detecta o problema. 

2 

 
 

É a fase onde se deve observar 
o prazo para elaboração e 
execução de um projeto, e o 
custo que será estipulado para 
executar determinado projeto 
(onde se pode estipular um 
cronograma). BRIEFING. 

3 

 

Linhas de raciocínio perfiladas 
por influências momentâneas. 
Fase criativa, Linhas teóricas. 

4 

 

 
 
Analise fatos, apuração. 
 

ETAPA 2 

 

Inicia-se pela fase amarela 

N° DAS FASES NOME DAS FASES  DESCRIÇÃO DAS FASES 

5 

 

Especifica uma abordagem 
padrão criando uma conexão. 

6 

 

Novas técnicas de pesquisa e 
processos e materiais (Briefing). 

7 

 

 
Analise fatos, apuração. 
 

ETAPA 3 

 

Inicia-se pela fase verde 

 
N° DAS FASES 

 
NOME DAS FASES  DESCRIÇÃO DAS FASES 

8 

 

Modelar, Prototipar conceito, 
morfologia. 

9 

 

Indicasse mudanças visando a 
fase final do experimento 
buscando identificar possíveis 
reajustes. 
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10 

 

IMPLEMENTAÇÃO. 

Fonte 2: Do autor 

Ao se deparar com um obstáculo insolúvel dentro de determinada etapa ou fase 

propõe-se uma retro solução tendo por base Bonsiepe, usando o sentido oposto do 

mesmo fluxo para qualificar a possível origem ou lacuna encontrada no decorrer da 

metodologia projetual. Com a proposta de visualização do método, “traduzido” para 

o âmbito criativo e estético do design, os discentes terão uma compreensão 

facilitada da estrutura de um método projetual, a prática dependerá da complexidade 

do projeto, mas poderá ser desenvolvido nas três etapas básicas deste conceito sem 

prejuízo de uma possível implementação prática. 
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