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RESUMO

Este trabalho apresenta uma investigação em metodologia do design a fim de entender como este campo vem sendo tratado a partir da segunda metade do século XX. Parte-se

do pressuposto de que o método de design deve ser um aliado constante do profissional que busca oportunidades de inserção de melhorias em produtos e/ou a proposta de

novos. O principal objetivo é verificar como estas abordagens se modificaram, e entender o contexto de renovação e os fatores que geraram a mudança. Na primeira etapa foi

realizada uma interpretação de métodos selecionados a partir de um levantamento bibliográfico dos principais autores para entender como se apresentam e qual postura de

projeto expõem. A partir daí, foram identificadas semelhanças e convergências entre os processos, através do Método Comparativo. Paralelamente, foi feito um estudo

exploratório acerca da Teoria dos Sistemas (TS) para compreender a complexidade do design e as origens das metodologias. Verificou-se que a TS oferece uma exploração

simultânea com uma abordagem integral, o que permite entender o design como um sistema complexo, fator que diferencia os métodos de Design dos clássicos, aplicáveis às

ciências exatas e da natureza. Apoiado em uma análise da estrutura dos métodos, constatou-se que o Método Comparativo foi um procedimento insuficiente, visto que os

processos de design não se apresentam normatizados. Para tanto, Modelos de Classificação para metodologias de design foi uma ferramenta importante. Estudos preliminares

apontaram que os Modelos de Classificação padronizam as estruturas e oferecem um acesso diferenciado aos dados coletados por meio dos agrupamentos. Além disto a

classificação nos permite uma melhor compreensão dos métodos, de modo que seja possível estabelecer critérios mais eficientes para comparação. Após o estabelecimento

destes critérios, o andamento do trabalho se dará com a elaboração de tabelas, gráficos ou outros meios de expor os resultados obtidos.
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