
INSTRUÇÕES

Essa página não faz parte do fanzine. 

A capa (próxima página) deve fi car numa folha sozinha (sem verso). 
Fica interessante usar papel especial ou colorido na capa, e nesse caso 
pode-se usar o mesmo papel ao fi nal como 3a e 4a capa.

O corpo do zine, que começa no editorial, deve ser xerocado em 
frente e verso. Assim, o começo de “teoria do ...” fi ca no verso do 
editorial, e assim por diante.

O zine deve receber dois grampos, ao longo da lombada.

Outros cuidados de encadernação, como colocar uma fi ta adesiva na 
lombada cobrindo os grampos, fi cam a cargo de cada distribuidor.
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Bom, mais um fanzine.

A idéia é ser um fanzine teórico sobre desenho projetual (ou design, mas eu tenho a 
pretenção de discutir essa nomenclatura). Apesar de tudo, um zine teórico não é muito 
comum, mas é necessário começar em algum lugar, e, afi nal, não acredito que as difi culdades 
sejam tantas. Cada um fazendo a sua parte, e tal e coisa.

Esse fanzine se chamava Forma e passou, antes de chegar ao número um, a se chamar “Mará”, 
que em Tupi signifi ca realidade, por infl uência da palestra do índio Kaka Werá Jacupé, que 
aconteceu no Purungo - 2001.

O zine se divide em editorial, seções diversas com artigos, e a “seção”, que apresenta artigos 
menores, comentários sobre livros, notícias, etc.. A periodicidade é a maior que for possível, o 
que deve ser uma coisa bastante irregular, e provavelmente lenta.

Esse número tem apenas um texto, um trabalho meu que tenta responder uma questão 
ao mesmo tempo tão clara e tão obscura: “o que é design?”. Essa primeira parte é o 
resultado principalmente de pesquisa bibliográfi ca, na qual encontrei livros maravilhosos, que 
normalmente são ignorados. Uma versão um pouco diferente desse texto será apresentada 
no N design de Baurú e no P&D design 2002.

Cada número será diagramado por um projetista diferente. A distribuição será via xerox e 
pdf. Quem quiser baixar a parada e redistribuir, esteja à vontade (me avisem, se possível). 
O endereço por enquanto é:

http://sites.uol.com.br/shai-hulud/forma/

Colaboradores são sempre bem-vindos. O que mais estamos precisando no momento são 
escritores e bons tradutores (inglês, principalmente). Entrem em contato, por favor (mesmo 
que seja para criticar: isso também é importante).

o editor

Marcio Rocha Pereira
shai-hulud@uol.com.br



Introdução

Não existe contradição entre teoria e prática. Se a teoria alguma vez contradiz a prática, a primeira está errada. 
Também não existe prática desvinculada de teoria: a realidade cultural e psicológica do sujeito embasa mesmo a 
atividade mais irrefl etida. E essa realidade subjetiva é a raiz da teoria. Através de questionamento e criatividade 
se constroi uma teoria cada vez mais útil àquela prática. Um grande nível de elaboração da teoria pode levar à 
ilusão de separação entre teoria e prática, mas a teoria só existe enquanto orienta a prática.

Com esse entendimento, defendo que não há teoria do projeto no Brasil. O pouco que há, em grande parte 
traduzido (e mal), é incapaz de embasar a prática das várias profi ssões de projeto, de coalizar e de fundamentar 
o ensino de projeto, e de permitir que essas profi ssões desempenhem seu papel sócio-econômico-cultural, 
fundamental para a sociedade contemporânea.

A regulamentação da profi ssão de “Desenho Industrial” não se efetivou por uma questão de nomenclatura, o 
que não é tão estranho assim, visto que a nomenclatura da profi ssão realmente ainda não está consolidada. Os 
poucos estudos aprofundados que existem são quase desconhecidos, e a grande maioria dos profi ssionais tem 
uma opinião pouco fundamentada. Outra consequência direta é a situação do ensino: uma enorme quantidade 
de reformulações curriculares, acompanhadas de uma indefi nição sobre questões fundamentais desse currículo. 
Finalmente, a prática profi ssional do projeto, mesmo no caso da arquitetura, ainda requer ensinar aos clientes 
o que é a profi ssão.

Para que a teoria mude essa situação é necessário o que Graeff (79) chama de praxis da teoria: a prática da 
dúvida, mas uma dúvida bem informada. É o pensar sobre e na prática profi ssional. É a atitude que procura e 
aborda as questões verdadeiramente difíceis da realidade do projetar. Uma teoria que surge dessa “prática da 
teoria” não vai ditar o que é certo e o que é errado. Vai sim mostrar quais caminhos temos para trilhar ou não, 
vai fornecer um panorama esclarecido das possibilidades e necessidades.

Mais uma vez parafraseando Graeff (79), penso que o atraso da teoria em relação à prática, no Brasil, não se 
deve à carência de pessoas capazes de teorizar. O movimento do “design” brasileiro conta com estudiosos 
do gabarito de Luiz Vidal Negreiros Gomes, Anamaria de Moraes, André Vilas Boas, Roti Turim. Certamente 
muitos nomes nos escaparam - e outros existirão recolhidos ainda no silêncio da expectativa. Acredito que 
tal atraso se deve menos à falta de estudo e refl exão do que a um certo temor desmedido de cometer 
erros. E não vejo outro modo de escalar a muralha da teoria se não utilizando degraus de erros. Parece-me 
indispensável expor o pensamento e cometer os erros inevitáveis, para encontrar, através deles, o caminho 
de uma autêntica teoria.

Felizmente, isso está começando a mudar. Com a 2AB, com a criação dos mestrados na área de “design”, com 
o crescimento paulatino do P&D Design, fi nalmente começa-se essa necessária teoria. Os primeiros passos são 
promissores, mas são ainda primeiros passos e resta um longo caminho a trilhar.

Claro, teoria não é a solução de todos os problemas. É sim uma estrutura, fonte de solidez para nossos esforços, 
uma forma de fomentar um crescimento “a partir do cerne”, consistente. E será certamente mais um passo na 
direção do que se costuma chamar de “design brasileiro”, que não é uma unidade de forma ou estilo (porque o 
Brasil sempre teve como uma marca a união na mais absoluta diversidade - continuaremos abraçando ao mesmo 
tempo todas as tendências internas e externas), e sim uma união de objetivos.

Uma ressalva: adoto mais ou menos a nomenclatura proposta por Luiz Vidal Negreiro Gomes (2001) no seu 
“Criatividade”, e por ser palavra inglesa coloco “design” sempre entre aspas. Mas, ao longo desse texto, são 
intercambiáveis: projeto, “design”, desenho projetual, “diseño”, “disegno” e etc..
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1. desenho industrial enquanto problema na cultura

Luiz V. N. Gomes, numa análise da difi culdade de usar um equivalente em português do termo design, faz 
um paralelo entre o fi m da acepção de projeto para a palavra “desenho” e o declínio produtivo dos países 
que falam o português. Ele defende que “desenho”, que tem a mesma origem semântica de “design”, era 
usado com esse signifi cado, e que deixa de ser no momento histórico em que a Inglaterra passa a dominar 
comercialmente Portugal.

O problema não é de tradução, mas sim cultural. A difi culdade de reconhecimento da profi ssão de desenhista 
industrial é outro sintoma, assim como as difi culdades nos processos de regulamentação e de ensino. O desenho 
industrial é parte da cultura. Os problemas citados são mais facilmente analisados enquanto parte de uma 
defi ciência cultural brasileira que como fatos isolados.

Essa defi ciência cultural é, em parte, uma conseqüência histórica. Conseqüência da industrialização dependente 
do Brasil, da economia extrativista, da colonização de exploração. Uma história do desenho industrial no Brasil, 
como a começada por Luci Niemeyer e outros, esclarece muitos desses pontos. Apesar disso, a solução do 
problema não pode ser unicamente histórica.

A sociedade contemporânea está num momento histórico de crise. Grandes mudanças em praticamente todas 
as áreas da vida humana se sucedem com cada vez maior rapidez: tanto na produção quanto na arte, nas formas 
de consumo, etc. A sociedade deixa de se basear em bens e serviços e passa a se basear em informação.

Como o desenho industrial está diretamente envolvido com a produção, com a confi guração do mundo artifi cial 
que abriga o ser humano, as mudanças tecnológicas têm um profundo impacto tanto em sua prática quanto 
em sua teoria. A história apresenta inúmeras defesas desse ponto de vista (e, claro, alguns ataques a ele). 
Certamente que, como a tecnologia afeta imediatamente as possibilidades de forma de qualquer objeto, há um 
relativo consenso sobre sua importância.

As crises da arte contemporânea também afetam o desenho industrial, enquanto crises culturais que afetam os 
referenciais estéticos que são, claro, muito importantes para o trabalho de projeto. Ainda mais quando, dentro de 
seu papel social, a própria arte refl ete sobre o mundo tecnológico e sobre seus problemas.

Frente a essa situação, a esse impasse, é necessária uma atitude algo enérgica. É preciso criar nossas próprias 
opiniões e atitudes. Não devemos atropelar desnecessariamente a tradição brasileira, mas devemos adequar a 
teoria à realidade imediata e atual.

Quando não há uma teoria clara sobre um assunto, o status quo, ou o conhecimento subliminar a respeito, rege 
o comportamento em relação àquele assunto. Assim uma teoria do desenho industrial frágil vai determinar um 
ensino sem objetivos claros, sem uma organização sólida, baseado em opiniões pessoais que não estão abertas 
à discussão. E, certamente, um ensino como esse vai levar a um desenho industrial de baixa qualidade que 
fi nalmente vai diminuir cada vez mais o potencial competitivo brasileiro.

2. teoria do desenho industrial: diferentes abordagens

A teoria e a discussão sobre desenho industrial no Brasil têm normalmente se fi xado em alguns pontos 
polêmicos, normalmente dicotomias, e assim têm permanecido bastante estéreis. Talvez essa situação seja uma 
conseqüência de uma simples apropriação de uma teorização estrangeira, artifi cial para a realidade brasileira.

2.1. Arte vs Técnica

Uma das primeiras abordagens sobre o desenho industrial é “arte vs. técnica”. Alguns autores tem certeza que 
desenho industrial é arte, e outros que não. Na maior parte das vezes não chegam a discutir suas opiniões: 
simplesmente partem de um ponto que dão por absoluto.

Munari considera que desenho industrial é a arte em seu papel social original: o de ofício. Dorfl es defende 
que desenho industrial é arte, e deve sê-lo conscientemente desde o princípio do processo. Ao mesmo tempo, 
contudo, diz que o “objeto de design” é produzido exclusivamente por máquinas, exagerando também o 
lado técnico. Finalmente, alguns artistas negarão qualquer caráter de arte ao desenho industrial pela falta da 
unicidade, da individualidade do objeto artístico.

Arte e técnica não são opostos: são partes do fazer humano que muitas vezes cooperam entre si. Ambos os 
conceitos não são claramente defi nidos, e além disso ambas são atividades relacionadas, mas muito diferentes, ao 
projeto. A tentativa de defi nição do desenho industrial como algo que fi ca entre arte e tecnologia nos leva a um 
campo tão indefi nido e abstrato quanto a não defi nição, e tem surtido pouquíssimos resultados.
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2.2. Criatividade vs. Método

O dilema anterior apresenta uma outra face: “criatividade vs. método”. Ainda que se descortinem sempre 
grandes elogios à criatividade, quer enquanto “vantagem estratégica” do design, quer enquanto “essência do 
processo de projeto”, a importância da metodologia continua aparente no “modus operandi” das escolas de 
design e de arquitetura.

A defesa da importância do método algumas vezes aparece como um “endeusamento” da criatividade: esta 
fi ca encapsulada num “momento de criação”, que tem certa semelhança com uma iluminação divina. Esse 
“momento” é envolto por uma “fase de geração de alternativas”, por sua vez envolta em uma série de passos 
enfadonhos e não criativos. Ainda que as nomenclaturas variem bastante, esse processo é bastante comum.

Também esse dilema expressa uma separação que não é produtiva. Nem criatividade nem método são essência 
do projeto, mas características, que inclusive não podem existir separadamente, e são simultâneas em alguns 
dos processos de projeto mais frutíferos.

Essa é uma questão especialmente delicada, pois sua infl uência o ensino é praticamente imediata. “Metodologia 
do Projeto” é uma disciplina de grande parte dos cursos de desenho industrial no pais, e é uma disciplina 
estratégica, como que uma entrada para as disciplinas de “projeto” que costumam ser a coluna vertebral dos 
cursos. Entretanto, essa ainda é uma questão a ser tratada com profundidade.

2.3. Estética vs. Função

Outro maniqueísmo frequênte é “estética vs. função”. Este é fruto do funcionalismo do início do século 19, que 
na época se expressava como forma vs. função, e continua presente no campo teórico apesar de ser largamente 
tido como superado. O lugar comum é que os adeptos da criatividade se importam com a estética e os da 
metodologia com a função, mas essa é outra smplifi cação grosseira.

Essa discussão fi ca muito complicada pelo aparecimento de um terceiro conceito, o de “estilo”, que por sua vez 
vem junto com uma série de questões muito pouco esclarecidas sobre “linguagem”. É necessário evitar essa 
confusão: o estilo deve ser pensado com base numa teorização sobre o desenho industrial e sobre o projeto, 
sob a luz de ciências como a antropologia e a semiótica, e não o contrário. Em outras palavras, confundir estilo e 
projeto leva a uma bagunça teórica que impede a percepção clara das fronteiras entre arte e desenho industrial, 
entre estética e técnica e consequentemente do papel do projeto dentro da cultura humana.

Existem inúmeros exemplos onde tanto beleza quanto funcionalidade se conjugam, e mais ainda onde ambos 
são fl agrantemente desrespeitados. Alguns designers, como Aldo Cibic, defendem que pode-se entender a 
estética como uma função, e outros que defendem que a funcionalidade está contida no problema da estética, 
como Dorfl es.

Essa questão, como muitas outras do desenho industrial, envolve uma série de aspectos bastante complexos, e 
não pode ser analizada em seu valor aparente. É preciso considerar o fazer humano de forma muito ampla e 
aprofundada para fazer uma fi gura minimamente adequada das relações entre beleza e funcionalidade (e mesmo 
para entender cada uma em separado), o que envolve um enorme campo de disciplinas entre a ergonomia e a 
semiótica. Um estudo sobre esse assunto deve facilmente conduzir a outras questões como o papel social do 
desenho industrial e outras igualmente importantes.

Finalmente, considerar o desenho industrial como atividade de conjugar estética e função é, também, uma 
simplifi cação exagerada: dá ênfase a apenas duas de muitas variáveis envolvidas em qualquer projeto, como 
por exemplo considerações ambientais, culturais (mais complexas que simplesmente belo-feio), as próprias 
quetões do estilo e outras. Pensar assim nos leva a complicada posição de Gropius, de que o desenhista 
industrial é o artista trabalhando contra a feiura e desumanidade básicas do mundo industrial, que não descreve 
adequadamente a posição da maior parte dos projetistas em atividade. Na verdade, essa metáfora leva a um 
estreitamento da visão, e não o contrário.

2.4 Indústria vs. Artesanato

Um dos pontos normalmente usados para defi nir design é a característica de produção em série. Pode-se 
enunciar essa questão como “indústria vs. artesanato”. Essa questão provavelmente surge devido à origem 
histórica do design enquanto profi ssão: Behrens, a Werkbund e posteriormente a Bauhaus.

Existem inúmeros defensores da necessidade de serialidade no design. Entretanto, muito do que esses mesmos 
costumam defender como as melhores características do design se expressam frequentemente em produções 
não seriais, e algumas vezes não serializáveis. Além disso, que fazer com os “visual products”, que não vendem, 
mas aumentam o valor e as vendas de uma empresa? As políticas de design mais bem sucedidas não se 
prendem a esse aspecto.
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Como diz Maldonado, em “el diseño industrial reconsiderado”, essa argumentação se deve mais a circunstâncias 
históricas que realmente a alguma essencialidade do processo de produção serializada. No momento em que 
começava a surgir a atividade que hoje é chamada de “desenho industrial” esses processos eram de enorme 
importância para o desenvolvimento da sociedade, qualquer que fosse ele. Hoje muitas outras questões estão 
colocadas, e se ater à serialidade afasta a discussão de aspectos mais importantes, como questões ambientais e 
culturais, questões sobre o papel social do desenho e outras questões urgentes.

2.5 Direto vs. Indireto

Talvez a ênfase à necessidade de produção em série não se deva à qualidade de acabamento, ou à comerciali-
dade, ou a alguma outra qualidade misteriosa da produção mecânica, mas sim a um outro aspecto, citado por 
Dorfl es: o aspecto indireto do projeto.

“O objeto industrial já existe no próprio momento que foi projetado”, isso é, antes de ser produzido. Essa 
característica é extremamente importante, e na verdade existe um certo estigma contra os processos mais 
diretos de produção: “é escultura, não projeto”. Isso também é verdadeiro para uma casa projetada, ou de forma 
geral para qualquer projeto construtivo.

Historicamente, o processo de projeto se dá de forma indireta. As várias etapas e formas de indireção são 
por vezes chamadas de ferramentas, e suas aplicações tiveram sempre grandes efeitos sobre o exercício da 
profi ssão. Um bom exemplo disso é o papel do desenho de projeção ortogonal na consolidação da arquitetura 
como profi ssão.

Até o século 19 o arquiteto, socialmente, era um artesão. A partir do momento que passou a representar a 
obra com desenhos projetivos, adquiriu status social e respeitabilidade profi ssional: a arquitetura se elevou a 
um papel social muito mais elevado.

Ao separar o fazer do objetivo de fazer, o processo de projeto é fundamentalmente indireto. Por isso Edgar 
Graef dá tanta importância ao Programa de Necessidades, que seria o “briefi ng” da arquitetura. Segundo ele, é o 
Programa de Necessidades que dá as bases materiais e fi losófi cas que norteiam o processo de projeto.

3. atitude de projeto

Depoimentos pessoais a respeito de projeto, e do aprendizado desse, normalmente incluem referências a 
grandes exemplos (normalmente como grandes professores) e a uma busca de idéias que poderia ser entendida 
como uma abertura, ao mundo e à novidades.

Esses dois ingredientes indicam uma característica muito importante: a atitude de projeto. 

O dicionário Aurélio defi ne atitude da seguinte forma: “(...) 2. modo de proceder ou agir; comportamento, 
procedimento: Qual foi sua atitude em face do desafi o? (...)”

O ato de projetar parece envolver além de procedimentos específi cos, também um posicionamento específi co 
em relação ao mundo e à situação envolvida pelo projeto. A criatividade aqui está presente durante todo o 
processo, e envolvida com toda a visão de mundo do projetista. Talvez além disso: mudando mesmo essa visão 
de mundo durante o processo de projetar.

Diesdra e Hubbel apresentam uma defi nição de desenho industrial que, apesar de problemática por ser muito 
vaga, ilumina um pouco essa questão. Para eles desenho industrial é “solução criativa de problemas”. Isso abrange 
uma série enorme de atividades, inclusive coisas como consertar a própria cama. O que importa é que se esteja 
disposto a encontrar soluções para os problemas que se apresentam. Outro ponto de vista interessante é o 
de Giulio Carlo Argan: ele contrapõe projeto a destino, de forma que projeto é toda tentativa do homem de 
determinar conscientemente seu próprio futuro.

Encarado como atitude, o projetar é uma atividade complexa, que envolve a relação do homem com o mundo 
em que vive, e fi nalmente a construção do ambiente artifi cial em que vive. Mais do que isso, passa a fazer 
parte do projetar um campo maior que o marketing. Para entender o ato de projetar agora passa a ser preciso 
buscar as ciências sociais e a psicologia.

Um detalhe fundamental é o conceito psicológico de representação: uma pessoa, ao interagir com o mundo, 
estabelece uma forma de entendimento de como esse mundo funciona. Esse entendimento vai se dar através 
de uma série de expectativas ou de predições. Simplifi cando um pouco, é como se cada pessoa fi zesse uma 
simulação, mais ou menos correta de acordo com seus conhecimentos, do mundo e orientasse seu processo 
de decisão através dessa simulação, considerando os resultados de cada uma das opções que venha a fazer 
com antecedência.
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O projeto deve lidar com coisas antes de sua concretização, e portanto trabalha no nível da representação 
constantemente. Por isso se tornam muito importantes conhecimentos e disciplinas que expandem essa 
representação. Entre esses tipos de conhecimentos podemos citar a gestalt, a semiótica, a física e muitas outras. 
Parte da atitude de projeto se refere a como usar essa representação, e outra parte a que ferramentas usar 
ao construir essa representação. Entretanto, o fundamental parece ser não permitir que o produto fi nal seja 
tolhido por uma visão de mundo limitada ou inadequada, ou como diz John Chris Jones, aprender enquanto 
se projeta.

Disso se faz a importante diferença entre teoria do projeto e teoria em projeto. A segunda, teoria em projeto, 
se refere às várias disciplinas e ferramentas teóricas que orientam a representação do mundo. A primeira, 
teoria do projeto, é que vai responder a perguntas como “o que é design?”, “qual o papel da criatividade 
no design?” e outras.

Existe na discussão acadêmica corrente um erro de concepção em torno do que seja ferramenta. O primeiro 
erro é criar uma oposição irreal entre ferramenta e teoria, como se elas fossem opostas. Ora, a maior parte das 
teorias trabalhadas nas escolas de desenho industrial são ferramentas, como as citadas anteriormente. Assim, 
um valor equivocado é atribuído tanto às teorias quanto ao que normalmente se chama de ferramentas, que 
especifi camente são os programas de computador.

Esse erro de concepção leva também a uma fraqueza da teoria do projeto propriamente dita. Isso por sua vez 
torna bastante obscuro a seguinte dúvida: “o que é desenho industrial?”, que afi nal é o grande problema tanto do 
reconhecimento da profi ssão quanto do ensino.

Fora do contexto da psicologia, o termo representação expressa um conceito um pouco diferente: os desenhos 
técnicos, as plantas, modelos e protótipos, bonecas e mesmo esboços são representações do objeto como se 
espera que ele seja. Como diz Alfonso Martinez, o projeto é a criação de um objeto a partir de outro objeto, 
que representa o objeto futuro.

4. “conceito”, o valor do desenho industrial e seu papel no 
mundo moderno

A tentativa de defi nir esse “o que é” algumas vezes leva ao esforço de isolar uma característica fundamental 
do desenho industrial, alguma essência mais ou menos indefi nida. Essa qualidade indefi nida algumas vezes recebe 
o nome de conceito.

A palavra usada nesse contexto pretende ter a acepção de uma concepção madura e consistente de um 
produto ou um gráfi co. Assim, engloba todas as características de um objeto, e de certa forma incorpora 
também uma idéia geral, um princípio construtivo que determina toda a forma do objeto. Finalmente, expressa 
a unidade do objeto: suas partes formam um todo único. Em arquitetura há um paralelo no “partido”, ou “parti 
pri”, que parece exercer a mesma função.

Procurar essas características parte do pressuposto, algo duvidoso, de que um objeto que foi criado através do 
desenho industrial seja intrinsecamente diferente de um que não o foi. Em outras palavras, qualquer que seja a 
vantagem do desenho industrial, entende-se que ela seja inerente ao próprio objeto.

Essa noção é pouco realista: uma mesma confi guração de um objeto, dependendo da situação pode ser 
adequada ou não: uma pega anatômica pode ser um péssimo projeto em uma poltrona. É mais apropriado 
caracterizar um objeto de desenho industrial pela sua relação com o usuário e com os demais fatores (inclusive 
culturais) do ambiente em que ele se insere.

Essa relação com vários fatores é muito importante no desenho industrial. Um dos consensos sobre o desenho 
industrial é sua multidisciplinariedade. O desenho industrial coordena uma série de saberes e fatores para 
atingir determinados objetivos. O método específi co usado é menos característico do desenho industrial que 
o objetivo. Em outras palavras: nenhum saber específi co, ou disciplina, ou metodologia é inerente ao desenho 
industrial, nenhum é sua essência. A essência do desenho industrial é o projeto.

Considerando que o desenho industrial coordena esforços de várias áreas, precisa manter uma abertura muito 
grande, para poder se comunicar adequadamente com todas essas áreas. Isso inclui de certa forma aprender um 
conjunto de linguagens ou vocabulários adequados a cada situação. Inclui também compreender como interagem 
essas várias disciplinas, e assim uma visão de mundo ainda mais ampla é necessária.

Para fi nalmente defi nir qual o valor do desenho industrial é necessário considerar sua função no mundo, 
particularmente um mundo de constantes mudanças tecnológicas, econômicas e culturais. O desenho industrial 
se ocupa da produção humana, da confi guração de produtos ou peças visuais. Ele se propõe a desempenhar 
essa função mantendo sempre um horizonte o mais amplo possível, tentando não perder de vista nem o 
usuário/leitor fi nal de seu produto, nem a produção (econômica) desse, e fi nalmente nem o papel desse dentro 
de um quadro cultural.
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O desenho industrial tem um papel importante ao agir, por assim dizer, de forma consciente e refl etida dentro 
de uma sociedade que normalmente não o faz. Por isso questões como os problemas ambientais, diferenças 
culturais e outras de extrema importância no mundo contemporâneo são naturalmente tratadas pelo desenho 
industrial, e não por outras áreas. A adaptação da tecnologia ao homem é uma das necessidades atuais que 
necessitam uma ação de projeto, e a crescente importância de novas tecnologias como as de comunicação e 
redes de computadores pode, inclusive, ser uma grande oportunidade para criar o entendimento e a consciência 
da importância do desenho industrial.

5. defi nições

O papel de uma teoria é, primeiro, estabelecer um vocabulário consistente a partir do qual se possa 
discutir sobre o assunto em questão; segundo, estabelecer relações entre esses vários conceitos envolvidos, 
esclarecendo qual a importância de cada um; e terceiro, permitir previsão consistente a partir de estados 
iniciais dados.

Até uma teoria consistente se estabelecer ainda há um longo caminho. Entretanto, alguns conceitos podem 
já ser estabelecidos.

Projeto é o processo controlado de atingir objetivos.

Projeto construtivo é o tipo de projeto onde todas as variáveis relevantes são especifi cadas antes de se 
começar o processo de execução, o que normalmente corresponte à uma representação análoga do objeto 
pretendido.

Objetivo é uma enunciação de qual deve ser o resultado do projeto. Normalmente corresponde à identifi cação 
de uma necessidade ou problema. A defi nição precisa do objetivo muitas vezes faz parte do processo de 
projeto.

Normalmente a literatura fala de problema, ao invés de objetivo. Entretanto, esse termo não é adequado a 
certas situações, e usar um conceito positivo ao invés de um negativo é muito mais claro.

Representação é o conjunto de especifi cações usado para representar o objeto fi nal do processo de 
fabricação antes dele existir. É a planta, na arquitetura, e o desenho técnico, e também as maquetes e protótipos, 
e as bonecas, no desenho gráfi co. Algumas dessas representações podem ser análogas, como as plantas, os 
desenhos técnicos e as maquetes, e os arquivos de computador. Outras não, como as especifi cações de material 
e os memoriais descritivos.

Produzido é o resultado do processo de fabricação, que pode ou não ser industrial. Se refere também a 
peças gráfi cas.

Usuário se refere à pessoa que tem contato com o produzido, seja esse um eletrodoméstico, um carro, um 
cartaz, um livro, um “site” na internet ou até mesmo uma casa ou outra coisa qualquer. De acordo com a 
colocação pode ser mais claro “usar usuário/leitor”.

O termo americano “design” provavelmente vai continuar sendo usado para designar as profi ssões tanto de 
projeto de produto quanto de programação visual. Entretanto, sua tradução é na verdade “projeto”, e por isso 
o termo é extremamente impreciso e usado numa miríade de acepções que, do ponto de vista de uma teoria 
do desenho industrial, são inadequadas. Por essa razão é interessante ter mais um termo, ainda que isso vá 
aumentar a confusão que já é a nomenclatura do desenho industrial. Desenho industrial não é adequado, pois 
tem uma conotação muito próxima de projeto de produto e não de programação visual.

Desenho projetual é uma atividade projetual que lida com aspectos materiais da produção. Normalmente 
se utiliza bastante de projetos construtivos, mas não unicamente, pois engloba, além da confi guração dos 
produzidos, questões como a gestão de projeto.

6. as teorias em design

Muitas disciplinas e ciências são usadas para informar as decisões do processo de projeto. É uma tolice tentar 
estabelecer quais são as teorias que devem ou não ser usadas, mas pode-se fazer um apanhado, mais ou menos 
crítico, das mais comumente usadas e úteis.

Toda teoria do projeto faz contato com teorias em projeto, e por isso é importante tratar esse assunto de 
forma objetiva. Não cabe aqui um guia completo e nem uma introdução a cada uma das ferramentas citadas, 
apenas uma listagem e uma tentativa de indicação de como essas se encaixam no desenho industrial.

A cibernética é o estudo dos comportamentos. Estuda as mudanças e seus respectivos processos de controle. 
O advento da microeletrônica trouxe a possibilidade de controlar o comportamento dos produtos de forma 
programada, mais ou menos independente de suas formas. Nesse contexto o instrumental da cibernética é de 
enorme utilidade, mesmo para a criação de interfaces gráfi cas de programas interativos.
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O estudo dos símbolos, semiótica, é extremamente importante em qualquer atividade cultural. Ela esclarece 
como se dão os processos de comunicação, no nível de seus elementos, de forma utilizável no projeto. Uma 
análise dos códigos envolvidos em qualquer tipo de produto é provavelmente uma das formas mais efi cientes 
de lidar com aspectos subjetivos de sua confi guração. Além disso, a questão do estilo pode se benefi ciar muito 
da abordagem semiótica.

A psicologia é muito importante para entender o usuário/leitor do produzido. Nesse contexto alguns campos 
mais objetivos da psicologia, como a gestalt e ergonomia, são especialmente úteis.

Para as áreas de projeto que trabalham principalmente com construções, como o projeto de produto e a 
arquitetura, é extremamente importante e útil o entendimento físico do mundo, incluindo física mecânica 
e resistência de materiais. Esses conhecimentos permitem entender o comportamento das formas frente a 
esforços físicos de todo tipo, e assim entender o uso dos objetos projetados.

A geometria sempre foi uma das principais ferramentas do desenho projetual. Com o advento dos computado-
res, uma nova geometria, baseada em cálculos matemáticos tem se tornado cada vez mais importante, tanto por 
sua fl exibilidade quanto pelas facilidades que ela apresenta.

A computação fornece uma forma muito mais fácil de utilizar várias dessas ferramentas, e por isso tem se 
tornado cada dia mais importante para o projeto, tanto gráfi co quanto de produto.

7 os vários desenhos

Tradicionalmente no Brasil o ensino de “desenho industrial” tem se isolado de outras profi ssões de projeto, o 
que de certa forma é bastante prejudicial. Muitas atividades humanas envolvem projeto, e o que as diferencia, 
mais que alguns saberes específi cos, são os objetivos que trabalham, ou a categoria de objetivos.

Uma classifi cação possível dos vários desenhos é pelos tamanhos envolvidos. É importante notar que a 
complexidade do projeto não é unicamente ditada pelo tamanho, mas principalmente pela liberdade em relação 
a certos fatores de projeto, como meios de construção, situação anterior e outros.

Urbanismo lida com as cidades, que a cada dia se tornam maiores enquanto a população passa a se concentrar 
cada vez mais nelas. Arquitetura lida com as construções civis. Ela normalmente tem mais preocupação com 
o espaço delimitado pela construção que pelo da construção em si. Projeto de produto lida com objetos 
normalmente usados pelo homem. Existe normalmente uma ênfase em produtos fabricados industrialmente. 
Programação visual lida com aspectos visuais, e, atualmente, interativos.

É preciso notar que as fronteiras entre essas atividades não são claramente delimitadas. Assim, ainda mais 
considerando que o projeto requer uma amplitude de considerações, é até certo ponto natural que aconteçam 
certos intercâmbios entre essas áreas, e que ocasionalmente profi ssionais de uma atuem em outra.

Finalmente, é importante que não exista uma separação entre as áreas num nível teórico, pois as questões 
tratadas por elas tem muito em comum, e um processo de crescimento nacional precisa da contribuição de 
todas elas.

Conclusão

A teoria orienta a prática, e por isso ela é extremamente importante. Usando termos da cibernética, ela permite 
maior complexidade, que consequentemente permite maiores horizontes. Uma base teórica consistente pode 
levar a um grande desenvolvimento da prática: torna-se possível fazer críticas mais informadas, novos aspectos 
das questões se tornam aparentes, muitas vezes apectos importantes, e aspectos já conhecidos são colocados 
em nova perspectiva.

Certamente, não existe algo como uma teoria defi nitiva. As melhores teorias são aquelas que são mais 
refutáveis, que afi rmam ou negam fi rmemente os pontos de que tratam. Refutada uma teoria, surge um quadro 
fértil onde novas teorias podem fl orescer: é o progresso das idéias e do conhecimento.

Se esse trabalho parece pouco conclusivo, ele não tinha intenção de chegar a conclusões bombásticas, mas sim 
estabelecer alguns pontos básicos sobre os quais se possa construir.

O exercício refl etido do projeto certamente é mais produtivo que o irrefl etido, e todas as refl exões feitas 
constroem um quadro maior. Essas conceituações, defi nições e discussões não servem para tolher a imaginação, 
como querem alguns, mas antes para alimentar a criatividade com material consistente e valioso. O aumento na 
complexidade leva a um aumento na liberdade também.

Principalmente se lembrarmos que toda teoria nada mais é que uma ferramenta.
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Bibliografi a recomendada:

Luiz Vidal Negreiro Gomes. Desenhismo. Santa Maria, RS: Editora da UFSM, 1997.
Esse livro discute em profundidade o antigo problema do nome da profi ssão: “design” ou “desenho  
industrial”? No caminho, acaba abordando uma série de questões extremamente importantes, como a 
relação entre desenho e projeto, o ensino do desenho e a implantação do desenho projetual no Brasil. 
Termina com uma sugestão bastante ousada, mas muito bela: além das áreas das humanidades e das 
ciência, criar o Desenho, uma área que englobasse as profi ssões todas de projeto. Leitura mínima para 

qualquer um que pretenda discutir a nomenclatura do desenho projetual.

Alfonso Corona Martinez. Ensaio sobre o Projeto. Brasília, DF: Editora Universidade de 
Brasília, 2000. [tradução: Ane Lise Spaltemberg]

Fruto de anos exercendo e ensinando arquitetura, esse livro levanta algumas questões muito importantes. 
O que é o projetar, qual a importância do desenho nesse processo, e até como se dá o aprendizado desse 
projetar. Revê alguns cânones, como o funcionalismo, disposição, tipologias. Tanto por suas análises brilhantes, 

quanto por sua origem latino-americana, um livro necessário.

John Chris Jones. Design Theory. Londres: David Fulton Publishers, 1992. [primeira 
edição: 1970]

Jones entende “design” como aquilo que arquitetos, “designers”, e engenheiros vem fazendo a muito tempo, 
mas que até então não tinha sido estudado em profundidade. O principal objetivo do livro é fazer uma 
proposição que na época era bastante revolucionária, mas hoje praticamente se tornou lugar comum: o uso 
de novos métodos no projetar, de forma a “abrir” o projeto, tirá-lo do sagrado lugar que era a cabeça do 
projetista. Assim, metade do livro são métodos (alguns já velhos conhecidos, como o brainstorm), e a metade 

inicial faz uma análise muito interessante do projetar.

Edgar A. Graef. Cidade Utopia. Belo Horizonte: Vega, 1979.
Graef, um dos maiores teóricos da arquitetura brasileira, faz nesse livro várias considerações sobre a teoria, 
sua importância e seu desenvolvimento no Brasil. Ele lembra que a teoria não tem necessariamente que 
impor regras, mas antes suscitar dúvidas, trazer à tona as questões que precisam ser pensadas. E sempre 

com a atitude de construir, de projetar, de resolvre os problemas da realidade que se impõe à nós.

Andreas Faludi. Planning Theory. Oxford, Inglaterra: Pergamon Press, 1976.
“Planning” aqui se refere ao planejamento urbano, mas o livro é interessante para os vários tipos de desenho 
projetual. Seu objetivo é estabelecer uma teoria “positiva” do planejamento, e para tanto, estabelece uma 

série de distinções e conceitos que são praticamente necessários.

Giulio Carlo Argan. Projeto e Destino. São Paulo, SP: Editora Atica, 2000. [tradução: 
Marcos Bagno]

Destino para Argan é aquilo sobre o qual o homem não tem controle, e projeto é toda tentativa do homem 

de tornar-se senhor do destino. Apresenta pontos de vista interessantes.



[ 
10

 ]

JPEG 2000

Nosso tão conhecido “formato” de imagem JPEG na verdade não é um formato. É um padrão de codifi cação 
de imagens. O formato específi co nunca chegou a ser padronizado devido a problemas burocráticos. 
Normalmente o formato usado é o JFIF.

O grupo que criou o padrão, há mais de dez anos, está terminando a primeira parte de uma nova 
especifi cação: o JPEG 2000. O trabalho começou em agosto de 1998 está sendo levado por dois grupos de 
trabalho: o Digital Imaging Group (DIG 2000) e o grupo JPEG 2000.

O resultado do trabalho será publicado como um padrão ISO, e tem o nome ofi cial de ISO 15444, ou “JPEG 
2000: Sistema de Codifi cação de Imagem”.

A principal característica do novo padrão é a compactação por wavelets, que permite cerca de 20% mais 
compressão que o D.C.T. do JPEG atual, tem melhor qualidade e muitas outras vantagens. Uma delas é o 
controle do nível de interesse: a informação dos wavelets é organizada de forma a permitir um carregamento 
progresivo. Ou seja, um mesmo arquivo abriga tanto a versão de baixa qualidade quanto a de alta de uma 
imagem, e a quantidade de informação usada é facultativa. O algoritmo permite ainda arquivos sem perda 
de qualidade de imagem.

Mas o novo padrão tem ainda uma infi nidade de outras capacidades. Uma parte do padrão lida com motion-
jpeg, ou seja animação, quer para ambientes onde é interessante poder usar o mesma codifi cação para vídeo 
e imagem, quer para ambientes sujeitos a erros de transmissão, onde a compressão em wavelets amortece a 
queda de qualidade, e até mesmo para ambientes de alta fi delidade.

O novo padrão permite até 256 canais de dados, abrindo a possibilidade para CMYK e para transparência. 
Permite a utilização de quantidades de dados maiores para partes específi cas da imagem. Finalmente, o 
padrão lida adequadamente com metadados, informação a respeito da própria imagem, como qual a câmera 
digital usada, ao longo de toda a vida da imagem.

O padrão é dividido em seis partes. A parte 1, que trata da compressão própriamente dita, está em 
processo fi nal de apreciação e aceitação pelos organismos internacionais da ISO. A parte 2, que apresenta 
as extensões (ou “features legais”), está prestes a passar pelo mesmo processo. As outras partes ainda estã 
sendo trabalhadas, mas já estão bastante encaminhadas.

A parte 3 é o Motion JPEG 2000, a parte 4 lida com a conformidade, a parte 5 apresenta software de 
referência, e a parte 6 tem o formato composto de arquivo, para aplicações como pré-impressão e fax. Na 
parte 5 são fornecidos códigos fonte em C e em Java.

O formato do arquivo propriamente é chamado de jp2, e há uma extensão chamada de jpx. Certamente, 
dentro de pouco tempo, esses se tornarão parte também da nossa vida.

Marcio Rocha Pereira
marciorps@uol.com.br

Para mais informação:
www.webreview.com
www.jpeg.org
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Crítica Bibliográfi ca

Edgar de Albuquerque Graeff
Cidade Utopia
Belo Horizonte: Vega, 1979

Edgar Graeff, arquiteto, foi professor fundador da Universidade de Brasília. O “Cidade Utopia” reúne nada 
menos que 20 anos do seu pensar arquitetura.

Esse “pensar” não é o estéril amontoado de palavrório incapaz de lidar com os problemas do mundo 
moderno. Ele nos acautela quanto à isso. É sim a prática da dúvida, essa dúvida informada, construída 
conscientemente do questionamento e da inquietude intelectual: isso é teoria, para Graeff. A teoria objetiva 
e se justifi ca na prática da teoria, a “refl exão baseada na dúvida bem equacionada”. E, por sua vez, a prática 
da teoria, num processo misterioso e indireto, orienta e liberta a prática da arquitetura, evitando dogmas 
e ceticismos.

A arquitetura antes de servir à técnica, deve servir ao homem. Por isso a teoria quando começa a impor 
regras e ditar o que é “bom” e o que é “mau” passa a ser embrutecedora e necessáriamente míope.

Por isso a Brasília de Lúcio Costa, construída em favor do homem e medida  pelas percepções do homem, 
é superior à de M. M. Roberto, que o isola e atordoa. Por isso ainda a catedral de Oscar Niemeyer ergue os 
olhos do homem a um Deus que não o humilha e divide, mas um que o incita a buscar a grandeza dentro 
de si mesmo. A verdadeira monumentalidade da arquitetura, a que está em Brasília, é a que existe em função 
do homem, que o dignifi ca e o enobrece.

A arquitetura não acaba na forma plástica, e o tempo não serve apenas para olhar essa forma. O tempo em 
arquitetura serve para aquele homem viver dentro da forma. Dizer que a arquitetura é uma “arte plástica” 
oculta sua qualidade específi ca.

O projeto deve resolver os problemas do homem, e no campo do urbanismo, esses problemas são cada 
vez mais urgentes: a urbe, ponto de encontro dos homens, cada dia mais é soterrada pela cidade. E aqui 
esbarramos num ponto difícil: as respostas não são todas da arquitetura, é preciso ir para a política e para a 
economia. Deve o arquiteto se posicionar e assumir militância, para um ou outro lado?

Nos diz Graeff: não, aberta e diretamente não há o que o arquiteto possa fazer, mas, vista sua infl uência 
na construção do espaço e na solução dos problemas civilizatórios, vista a imanência da obra arquitetônica, 
uma arquitetura consciênte e comprometida com o homem é necessáriamente um progresso histórico 
nessa direção.

Eternamente comprometido com o homem e com os problemas da arquitetura,  esforçadamente consciente, 
e sempre brilhante, o livro “Cidade Utopia” é um passo marcante na teoria do projetar, um brado de 
comprometimento com a arquitetura brasileira, uma conquista na construção consciente do espaço humano.

Leitura necessária.


