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INTRODUÇÃO

Com a globalização da economia de livre mercado, também 
o design tornou-se um fenômeno verdadeiramente global. Por todo o 
mundo industrializado, fabricantes de todos os tipos reconhecem e 
implementam cada vez mais o design como um meio essencial para 
chegar a um novo público internacional e para adquirir vantagem 
competitiva. Mais do que nunca, os produtos do design dão forma 
a uma cultura material mundial e influenciam a qualidade do nosso 
ambiente e o nosso cotidiano. 

O design então, segundo Moraes (1999), tende a suplantar suas 
referências regionais, passando a utilizá-las com discrição e sutileza 
como forma de identidade cultural decodificada, sem, entretanto, 
comprometer o produto final frente à competição global. Dessa 
forma, a inserção da cultura local seria mais um aspecto a ser consi-
derado no desenvolvimento de novos produtos. Assim, os produtos 
globais tornaram-se um novo desafio para designers e fabricantes, 
ao mesmo tempo que se transformaram em potencial estratégico de 
mercado para os países e suas respectivas indústrias.

Por exemplo, a Finlândia, ao longo da história de sua cultura ma-
terial, destacou-se no design com o uso da madeira curvada em mobi-
liários, tradicionalmente reconhecidos pela sua inovação, qualidade 
e bom design, principalmente na pessoa de Alvar Aalto (Figura 1).
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Figura 1 – Mobiliário e peças de vidro de Alvar Aalto. Museu Alvar Aalto, Jyväskylä, 
Finlândia.

Esses produtos, além de uma imagem de produção semiarte-
sanal cuidadosamente preservada, possuem características que os 
destacam nitidamente dos produtos de outros países, e são, portan-
to, considerados sinônimo de design finlandês, funcionando como 
estratégia promocional de marketing.

Paralelamente, a Finlândia é um dos primeiros países a investir 
no design social, exemplificado em soluções voltadas para as limi-
tações da terceira idade, a reintegração dos deficientes na sociedade 
e a busca de melhor qualidade e adequação dos produtos e equipa-
mentos de uso médico-hospitalar. Tais produtos destinam-se ao 
mercado global e apresentam também uma inovação no tocante 
ao design finlandês: a utilização de materiais termoplásticos mo-
nomateriais na confecção quase integral dos produtos, ilustrando 
a preocupação dos designers e fabricantes com os aspectos ecoló-
gicos, principalmente envolvendo a reciclagem. O design social 
não é nenhuma novidade enquanto discurso, mas ainda é enquanto 
prática. Portanto, nas palavras de Moraes, (idem):
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A Finlândia se insere no mercado global de grande escala indus-
trial e de grande consumo (pequenos e médios objetos) mantendo-
se fiel e coerente com sua cultura e tradição, mas ao mesmo tempo 
voltando-se para os caminhos que aponta o mercado internacional. 
A expansão de mercado empreendida pelas indústrias finlande-
sas não implica na substituição dos produtos de vidro e madeira, 
tradicionalmente reconhecidos; ao contrário, tende a confirmar o 
estado de maturação dos seus designers, fabricantes e do seu pró-
prio governo.

Em contrapartida, o design no Brasil ainda não está devidamente 
disseminado. E ainda, quando isso ocorre, é de forma induzida por 
ações institucionais, levando muitas empresas a adiar seus investi-
mentos nessa área. Por outro lado, as empresas que investem em 
design acabam por se destacar no mercado em que atuam.

A importância do design não pode, por isso, ser subestimada. 
Ele abrange uma extraordinária gama de funções, técnicas, ati-
tudes, ideias e valores, todos influenciando nossa experiência e 
percepção do mundo que nos rodeia, e as escolhas que fazemos hoje 
sobre a futura direção do design terão um efeito significativo e pos-
sivelmente duradouro na qualidade de nossa vida e no ambiente.

A pesquisa em design tem se expandido e ganhado profundidade 
nos últimos anos. O que este campo de pesquisa pode oferecer 
de vital nas esferas da indústria, da inovação e da competitividade? 
Como compartilhar ideias e experiências com especialistas das es-
feras da indústria, do desenvolvimento de inovações e da univer-
sidade? De que forma explorar e demonstrar como a educação em 
design, a pesquisa e a parceria com indústrias impulsionam as ino-
vações, tanto no âmbito local como no internacional? Como deve 
ser a pesquisa, em um paradigma em que o design está tornando-se 
uma intensiva aplicação de conhecimento por um profissional com 
notória independência disciplinar? O que a pesquisa em design 
pode oferecer no desenvolvimento de produtos? Como pode ser 
fortalecido o uso estratégico do design? Quais são os benefícios do 
design e da pesquisa em design para sistemas de inovação e compe-
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titividade industrial? Como pode a forma de pensamento do design 
fortalecer a criatividade industrial?

Por outro lado, por que ainda estamos formando designers 
como talentos criativos isolados no “Planeta Design”? Em que 
pese a existência de afirmações em contrário, o mercado do design é 
dirigido pelo gerenciamento da percepção, baseando-se em uma es-
tratégia de visibilidade, trabalhando basicamente o tripé imagem/
percepção/emoção, em que os pontos de tangência e as interfaces 
com o marketing podem ser observados e, dependendo do campo 
de atuação do design, difíceis de ser separados. 

Desta forma, qual deveria ser o modelo de pesquisa em de-
sign? Por que nos apropriamos de modelos de outras áreas de 
conhecimento?

O “projetar em design” baseia-se nos esquemas clássicos de 
qualquer criação: definição conceitual, geração de ideias, público-
alvo, tendências, disponibilidade tecnológica, cultura... Em outras 
palavras, na necessidade de se entender para quem está se projetan-
do, como e por quê.

Não pretendo entrar em uma discussão do termo “design”, ape-
sar da minha discordância pessoal, por entender que “design”, se 
traduzido para o português, quer dizer apenas “projeto”, havendo, 
portanto, a necessidade de se complementar “que tipo de projeto?”.

Portanto, temos que design pode ser entendido como projeto. 
Projeto equivale a sonho, que por sua vez é igual a desejo. Projeta-se 
a casa, uma viagem, o relacionamento ideal... Colocado desta ma-
neira, é claro que o projeto, enquanto ideário, sempre existiu, mas 
é importante ressaltar a relação desejo/aspiração/possibilidade que 
se estabelece a partir da mecanização, com a Revolução Industrial. 
Hoje em dia, tudo tem “design”. A questão que se coloca é: qual 
design? De boa ou má qualidade? Qual o impacto do design na so-
ciedade industrial? Como trabalhar com as necessidades e escolhas 
culturais, assim como com a tradição frente a novas sensibilidades?

Sendo arquiteta de formação e tendo feito mestrado e doutorado 
em urbanismo – mas por força das circunstâncias, trabalhando há 
vinte anos como docente em um curso de design de uma universi-
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dade brasileira –, tenho observado a evolução/transformação tanto 
do design (particularmente de produto, apenas por ser esta a minha 
área de atuação) quanto de seu ensino, assim como a crescente for-
mação de massa crítica nacional. E uma questão tem sistematica-
mente surgido em minhas constantes indagações: até que ponto a 
formação acadêmica responde aos anseios da sociedade e do setor 
produtivo?

Desde o início de 2004, eu vinha mantendo contato com o profes-
sor Pekka Korvenma, da Universidade de Arte e Design de Helsin-
que, na Finlândia, e assim surgiu a possibilidade de verificar essas 
mesmas questões em uma realidade sociocultural e econômica bas-
tante diversa da nossa realidade. Ou seja, eu estava estabelecendo 
um paralelo com a produção finlandesa ao mesmo tempo em que 
me aperfeiçoava na área em que atuo. A Universidade de Arte e 
Design de Helsinque é uma universidade internacional dedicada ao 
Design, à Comunicação Audiovisual, à Educação de Arte e à Arte. 
É a maior universidade de seu tipo na Escandinávia e tem presença 
internacional forte e ativa. Foi fundada em 1871 e é pioneira em 
pesquisa e educação. É a única instituição oficial a ter graduação em 
Design. Quando o termo “design” é utilizado na Finlândia, quase 
sem exceções refere-se a profissionais graduados por essa escola. A 
universidade também tem sido lembrada como centro de debates 
sobre a profissão de designer.

A agenda de pesquisa, o material empírico e os métodos aqui 
apresentados também foram pertinentes ao contexto finlandês. 
Encontrei profissionais interessados e pesquisadores nos progra-
mas de Design de Interiores e de Mobiliário, assim como no de 
Design Estratégico, sendo que um dos trabalhos de pós-doutorado 
de pesquisadores locais tem uma temática muito próxima da minha 
própria pesquisa, fazendo com que ocorresse uma troca frutífera de 
ideias. Os resultados então são fortemente subsidiados pelo estágio 
de pós-doutorado cumprido na Universidade de Arte e Design de 
Helsinque entre agosto de 2006 e maio de 2007.

O objetivo desta pesquisa foi verificar até que ponto a formação 
acadêmica em cursos de design responde aos anseios da sociedade e 
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do setor produtivo. Outro objetivo foi coletar subsídios para a dis-
cussão da situação do ensino de design no Brasil e para a elaboração 
de estratégias que permitam sua melhoria, de maneira a ter profis-
sionais adequados ao desenvolvimento de produtos que, embora 
com a marca da nossa realidade e cultura, sejam também universais.

Muitas das questões estão ainda em aberto, tornando necessária 
uma perspectiva interdisciplinar juntamente com um entendimento 
da relação de causa e efeito. De qualquer forma, as universidades têm 
um papel-chave em desenvolvimentos futuros. A educação e a pes-
quisa vão constituir importante capital privado nacional, principal-
mente em uma sociedade em rede e com a competição globalizada.

Por exemplo, o fator principal que contribuiu para o sucesso in-
ternacional nos anos dourados do design finlandês foi o esforço de-
terminado de designers talentosos juntamente com o significativo 
papel de H. O. Gummerus, diretor de negócios da Sociedade Fin-
landesa de Artesanato e Design. Mas qual foi o papel da educação? 
Qual foi a função de suporte do Estado e a demanda da sociedade 
depois da Segunda Guerra Mundial? Como puderam o Funciona-
lismo e o Modernismo promover a emergência do design finlandês? 
Era Marimekko  (Figura 2) mais um movimento popular, social e 
cultural do que um negócio envolvendo marketing e design? 

Figura 2 – Exemplos da produção da marca Marimekko.
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Sparshott (1998), filósofo canadense e pesquisador da área de 
estética, alerta que o futuro é dependente do futuro da Filosofia, 
que por sua vez baseia-se no desenvolvimento das universidades, 
e o mesmo pode ser dito em relação ao futuro do design. O tema 
principal é o papel da pesquisa universitária na criação de “um 
mapa de conhecimento”. Por mapa Sparshott entende a classifica-
ção do material pertinente a uma área específica – a estética, pela 
classificação sistemática das Artes. O futuro da estética é, assim, 
necessário para o futuro da Filosofia e, por extensão, para o futuro 
da sociedade, onde as universidades e pesquisas representam um 
papel importante. Em um ponto de vista similar, poderia ser suge-
rido que as artes aplicadas, assim como a Arquitetura e o Design, 
dependem especialmente do desenvolvimento das artes puras e da 
cultura, assim como das universidades e suas pesquisas.

A estética é tradicionalmente estudada sob o domínio da Filoso-
fia associada com a Arte e o conceito de beleza. O design e o estudo 
de estética têm feito muito pouco em conjunto. A pesquisa em de-
sign tem emprestado largamente suas abordagens da História, da 
Sociologia e da Semiótica, e mais recentemente da Economia. Tem 
havido relativamente pouca pesquisa sobre design – este mapa de 
conhecimento precisa ser construído constantemente.

Para Julier (2006), Design Culture é o estudo das inter-relações 
entre os artefatos de design em todas suas manifestações possíveis, 
ou seja, o trabalho dos designers e a produção do objeto – incluindo 
marketing, publicidade e distribuição – e seu consumo. Portanto, 
Design Culture refere-se às características formais, como estas são 
criadas e/ou surgem e os vários significados e funções que o de-
sign representa. Estamos vivendo tempos impressionantes. Mídia 
digital, biotecnologias, sustentabilidade, globalização, mudanças 
nas estruturas pessoais e políticas, tudo abrindo novos desafios e 
possibilidades para o design.

Existe, atualmente, um crescimento sem precedentes do uso 
do design no mundo. Ao mesmo tempo, a prática do design está 
tornando-se incrivelmente exigente. A profissão requer avanço, 
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pensadores criativos que possam entender as circunstâncias com-
plexas e propor respostas inovadoras.

Mas se Design Culture é para ser consolidada como uma disci-
plina acadêmica, que relação deve ter com outras categorias e com a 
prática do design? Qual seria o papel da universidade nesse contexto?

Poucas profissões estão tão ligadas ao ensino universitário como 
o design, e pode-se até afirmar que sua autoimagem passa pela 
universidade, pois o perfil do profissional dessa área foi dado pela 
Bauhaus. A escola alemã fundada por Walter Gropius, em 1919, em 
meio à euforia com o fim da Primeira Guerra Mundial e seus méto-
dos de ensino, forneceu a espinha dorsal para os cursos superiores 
de design por todo o mundo, marcando de tal modo a imagem do 
designer que se torna praticamente impossível atualmente entender 
o que é o design e o designer sem entender o que foi a Bauhaus.

Este trabalho justifica-se pelo momento extremamente frutífero 
que atravessa o design nacional. Da mesma forma, nos cursos de 
pós-graduação em Design das universidades brasileiras, o momento 
também é propício para ações que tenham por objetivo principal o 
fomento à ciência, à tecnologia e à inovação nessa área, contribuin-
do para o cenário futuro do design nacional a curto e médio prazo.

As questões relacionadas ao design nacional, sejam elas de 
cunho analítico ou projetual, são, mais do que nunca, pertinentes e 
relevantes no atual contexto brasileiro. Durante a última década do 
século XX e nestes anos iniciais do século XXI, vê-se com satisfação 
a atividade do designer, assim como sua produção crescer e florescer 
tanto nos meios acadêmicos como empresariais. O design brasileiro 
tem se firmado, inclusive internacionalmente, não apenas em ter-
mos de premiações em concursos, mas como diferencial competitivo 
em termos de mercado internacional, devido ao seu incremento 
paralelamente a uma definição de identidade por meio de uma re-
flexão histórica sobre o design brasileiro e o modo como a profissão 
tem se adaptado às mudanças culturais, temporais e tecnológicas.

Paralelamente, os críticos do marketing moderno costumam 
dizer que quanto mais aumentam as opções de consumo, menos o 
consumidor parece ter qualquer outra opção senão consumir cada 
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vez mais. Existe um fundo de verdade nessa afirmação. Certamente 
há um ganho, pois há uma variedade maior de opções de consumo, 
mas existe uma perda também, em termos de conseguir enxergar 
opções para além do consumo. Não restam dúvidas de que existem 
mais opções de consumo hoje do que existiam há trinta anos, mas 
isto não necessariamente se traduz em um aumento proporcional 
do número de consumidores. O crescimento do consumo não tem 
correspondido historicamente a uma ampliação do poder de com-
pra médio. Ao contrário, quanto mais rico fica o país, mais parece 
aumentar o número de pobres. Para o designer brasileiro, essa sim-
ples constatação coloca um grave problema profissional: como fazer 
design na periferia do sistema? Ou seja, qual seria o papel do design 
na sociedade brasileira? O que se projeta aqui? O que se deve pro-
jetar aqui? Como? Para quem? Será que se pode falar de um design 
brasileiro propriamente dito? E como ele seria?




