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1 Introdução

O design é um termo passível de múltiplas interpretações. 
Parte da complexidade na compreensão do termo ‘design’, 
segundo Galle (1999) dá-se nos diferentes usos e de como 
ele é empregado, além disso, a não existencia de um con-
senso sobre a definição da área resulta em um campo aberto 
e em constante construção. Flusser (2007) considera o de-
sign uma área transdisciplinar, que conecta o conhecimento 
estético ao científico. Já para Bonsiepe (2011) e Wollner (en-
trevistado por stolarski, 2005), um produto concebido sem 
projeto, não pode ser considerado como design. Todavia, a 
ênfase no projeto também não é uma abordagem que satis-
faz a todos, por exemplo, para Heinrich (2013) o design tem 
mais relação com o seu contexto de aplicação. 
A multiplicidade de percepções deriva de diferentes agentes 
formadores de imagem. Além dos conceitos na bibliografia da 
área, o discurso nos materiais de divulgação de instituições 
de ensino, os discursos de professores, o diálogo e o com-
portamento entre os estudantes, profissionais e pessoas com 
quem convivem, programas de televisão, entre outros. Visto a 
diversidade de definições e pontos de vista, as percepções e 
atividades do design podem pender para uma formação mais 

Multidimensionalidade 
do design
01 Bruno Guilherme Valentini

Júlio Carlos de Souza van der Linden
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subjetiva, próxima às artes e à comunicação, ou então mais objetiva, tendo 
mais relação com as engenharias. Um possível motivo para essa fluidez so-
bre a definicão do design no meio acadêmico pode ser pelo fato de que no 
mercado existem tantos ‘designs’ quanto oportunidades de negócio (fusco, 
2012). A relação entre ensino e atuação profissional no design também é 
percebida quando, apesar de alterações constantes na busca pelo aprimo-
ramento dos projetos pedagógicos em instituições de ensino, é observada a 
dificuldade em conciliar os ensinamentos ministrados em aula com as habi-
lidades necessárias no mercado de trabalho, ou seja, é uma questão difícil 
de ser solucionada devido às rápidas mudanças e avanços da tecnologia 
em ambos os contextos (riccetti, martins, ogasawara, 2016).

Em uma perspectiva exploratória, utilizou−se como base teórica, o mo-
delo das quatro dimensões do conhecimento ligadas ao design propos-
to por Doblin (1984 apud bezerra). Considerou-se o design como uma 
estrutura multidimensional composta pelas dimensões: Arte, Humanas, 
Ciência e Tecnologia. Este estudo foi parte de um projeto que explorou a 
imagem do design por estudantes ingressantes e concluintes em cursos 
de design do Rio Grande do Sul.

2 PLuraLIdade e PoLISSemIa

O design é um termo difuso, plural e polissêmico. O seu significado muda 
dependendo de onde, por quem e em que contexto é utilizado. Por meio 
da comunicação, além das diferenças nas perspectivas práticas e in-
telectuais de cada indivíduo, foram desenvolvidos diversos significados 
com diferentes implicações (buchanan, 1992; love, 2000; mishra, dash, ma-
lhotra, 2015; noble, kumar, 2010; verganti, 2008).

O design possui uma identidade múltipla, uma personalidade multiface-
tada e uma imagem multidimensional. A fim de esclarecimentos entre 
identidade, imagem e personalidade, considera−se a identidade como as 
características particulares da entidade. A personalidade é a organiza-
ção que a pessoa imprime à multiplicidade das relações que a constitui. 
E, imagem, como outros indivíduos percebem a manifestação da perso-
nalidade através da sua identidade (aaker, 2007). 

Para apresentar a polissemia e, também, os diferentes níveis que a pa-
lavra pode ser empregada, Heskett (2002 p.3) propôs a reflexão sobre 
a seguinte frase: “Design is to design a design to produce a design”. 
O pr imeiro uso é como um substantivo indicando−o como um campo. 
No segundo uso é como um verbo indicando ação ou um processo. 
No terceiro uso, novamente um substantivo significando um conceito. 
E, finalmente, seu último uso, novamente como um substantivo, desta 
vez como o ar tefato resultante do projeto (Quadro1).
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Quadro 1 – Interpretações do Design

Contexto Área ProCeSSo ConCeito artefato

Design is to design a design to produce a design

Classificação Substantivo Verbo Substantivo Substantivo

Fonte: adaptado de heskett, 2002

A multidimensionalidade do design deriva de agentes formadores de 
imagem, por exemplo, o discurso nos portais on−line e materiais de di-
vulgação de instituições de ensino superior (propaganda), os discursos 
dos professores no decorrer do curso de design (pedagógico), o diálogo 
e o comportamento entre os estudantes e pessoas com quem convive-
mos (social), programas de televisão (mídia), entre outros. Os múltiplos 
conceitos apresentados e as contradições entre as definições, em geral, 
causam mais confusão que clareza no entendimento de sua imagem, 
conforme exemplo no Quadro 2.

Quadro 2 – Identidade, Personalidade e imagem

identidade
aGenteS formadoreS de 

PerSonaLidade
imaGenS imaGem PerCeBida

Conhecimento explícito.

Materiais de divulgação (propaganda) Imagem A

Resultado harmonioso 
ou não.

Discurso dos professores 
(pedagógico)

Imagem B

Diálogo e comportamento entre 
estudantes e pessoas (social)

Imagem C

Programas de televisão (mídia) Imagem D

Fonte: desenvolvido pelos autores com base em AAKER, 2007

Já na academia, a quantidade de autores é proporcional à quantidade de 
definições (love, 2000). Surge no campo teórico, novos estudos e inter-
pretações do design e, com isso, aparentemente uma compulsão por de-
finir o que é design, especialmente por aqueles com apreço pelo campo 
taxonômico (ulrich, 2011).

Por esse viés, pode−se dizer, então, que o resultado esperado da ima-
gem do design seja harmonioso, coordenado e coeso, onde cada um 
desses agentes reforce a mesma imagem. Por isso, um relato mais amplo 
das interconexões dos papéis constitutivos, construtivos e instrumentais 
complementares da linguagem que abordem como a imagem do design 
foi construída pela linguagem (dong, 2007), como é representado pela 
mídia (lloyd, 2002) ou dentro da academia (calvera, 2006).
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A expansão do uso do termo “design” no cotidiano dá−se, especialmen-
te, pela mídia. Dessa forma, pessoas leigas ao assunto se deparam com 
o conceito sem compreender as inter−relações existentes no campo e, 
assim, criando suposições acerca da imagem do design. Sendo assim, 
essas pessoas podem tornar-se novos agentes formadores de imagem.

No trabalho seminal de Herber t Simon (1969), trata−se o design 
como uma atividade resolutór ia de problemas, iniciando com a per-
cepção de um “gap“  na exper iência com o usuár io, seguido de um 
“plano” para o desenvolvimento de um novo produto resultando na 
“produção” do ar tefato. Nesse processo, o discurso no design mos-
tra−se como um sistema social e dinâmico entre os campos teór ico e 
prát ico. Kr ippendorff  (2006) demonstra que os discursos podem ser 
mais ou menos estruturados, afirmando identidades mais for tes ou 
mais fracas para regular izar as prát icas discursivas ou favorecer um 
individual ismo. 

Por isso, ressalta-se que a percepção do design e seus efeitos na expe-
riência das pessoas são concebidos em uma estrutura multidimensional 
e parte de o pesquisador estima−lo como um amálgama de atributos ou 
como ilhas avulsas e avaliadas separadamente (mishra, 2016). 

3 ImaGenS do deSIGn

O design impacta diferentemente em diferentes áreas de conhecimento. 
Apresentando desde uma abordagem mais objetiva, racional e de um 
corpo de conhecimento formalizado, para uma abordagem mais subjeti-
va e expressiva. Embora seja compartilhada a compreensão do design 
como um potencial facilitador para a inovação, seu significado ainda é 
relativamente amplo (d’ippolito, 2014).

Tal problema semântico envolvendo o termo é reconhecido por mui-
tos teóricos, por exemplo: Bayazit (2004), Fr iedman (2003), Heskett 
(2002), Lloyd e Snelders (2003), Lobach (2001), Margolin e Buchanan 
(1995), Norman (2008), Redstrom (2006) e Verganti (2008).

Diferentes campos (como ar tes, ciências e tecnologias) lhe atr ibuem 
diferentes significados associados à inovação, à estét ica e a esti lo, 
entre outros. Bürdek (2006, p.16), ci ta que o termo sobreviveu bem 
até o final dos anos 1980 quando o seu conceito se di luiu em outras 
discipl inas. Com isso, cr iou−se uma var iedade de definições e des-
cr ições (Quadro 3) que acabaram por caracter izar o design como 
uma atividade plural. Evoluindo de uma percepção de elementos pu-
ramente ar tíst icos para uma atividade de resolução de problemas 
(verganti,  2008),  esses testemunhos do design como uma atividade 
de natureza versáti l  levaram ao florescimento das suas múlt iplas de-
finições (johansson−skoldberg; woodilla; cetink aya, 2013).
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Quadro 3 – Definições e práticas de design

fonte deSiGn

Simon (1969), Krippendorff (2006), 
Buchanan (1992) e Doblin (1987)

Design como uma atividade de resolução de problemas. 
Consiste em identificar e definir o problema para geração 
de alternativas e, consequentemente, eleger a mais 
apropriada.

Schön (1982), Dorst (1996), Cross 
(1997; 2006), Lawson (2006) e Norman 
(2008)

O foco do design é refletir sobre a sua criação visando 
sempre o aprimoramento. O design apresenta a relação 
entre problema e solução através da análise, síntese e 
avaliação descrevendo como as coisas poderiam ser.

Candi (2010), Mishra et al. (2016); 
Mishra (2015); Ridolfi et al. (2012), 
Sonderegger; Sauer (2015) e Verganti 
(2008)

O campo do design difere−se de outras áreas, como 
a engenharia, por destacar os elementos estéticos 
(especialmente cores e formas) de um produto com 
a intenção de potencializar a percepção de aspectos 
funcionais.

Hirschman (1982), Ravasi; Rindova 
(2008) e Verganti (2008).

O design é um fenômeno que interpreta e ao mesmo 
tempo inspira o comportamento do usuário a partir de 
fatores subjetivos e intangíveis, como valores simbólicos.

Norman (2008), Demir et al. (2009) e 
Desmet (2002) 

O design lida com elementos abstratos com os quais o 
indivíduo interpreta o mundo. Nesse sentido, atributos 
extrínsecos a um produto tangível, podem ser ideias, 
formas de expressão ou moções. Assim, na interação com 
um produto ou serviço, o usuário constrói diferentes tipos 
de emoções

Fonte: desenvolvido pelos autores

A produção em massa de artefatos por máquinas durante a revolução 
industrial torna o trabalho até então feito pelo artesão, redundante. A 
redução desse trabalho artístico e qualificado por parte do artesão deu 
origem ao papel do designer (burdek, 2006). A Bauhaus, sob comando 
de Walter Gropius, reconheceu esse papel e desenvolveu um currículo 
que aliava de forma equilibrada valores estéticos, onde a aparência é 
composta de mensagens que guiam o olhar do usuário à performance e 
funcionalidade do produto (doblin, 1990). Assim, houve um processo de 
transição de significados do design, não mais simplesmente associado 
à estética, mas compreendendo um sentido muito mais amplo. Como a 
capacidade humana de compreender, planejar e produzir resultados de-
sejados é um sinônimo para amplitude do termo, tratando o design como 
atividade socialmente significativa (dilnot, 1982).

4 dImenSõeS do deSIGn

Em partes, os problemas de definição do design explicam−se pelo caráter flu-
ído (verganti, 2008), pela quantidade de autores e suas respectivas definições 
(love, 2000) ou pelo seu uso na prática (ulrich, 2011). Consequentemente, isso 
reflete nas múltiplas imagens relacionadas a percepções do público sobre o 
que é design ou às atividades realizadas pelo profissional de design. 
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Vale ressaltar que as imagens mentais que cada indivíduo forma de um 
termo são responsáveis pelo direcionamento do comportamento das pes-
soas (stern, zinkhan, jaju, 2001; lahlou, abric, 2011; schuler, de toni, 2015; 
moscovici, 2015). Com isso, muitas das percepções do design são direciona-
das pelas imagens mentais que as pessoas fazem a partir da experiência 
ou acesso à informação. No entanto, identificar formas de mensurar essas 
imagens desponta como um desafio.

Considerando a complexidade intrínseca na definição semântica do termo e 
da atuação profissional do designer, Doblin (1984 apud bezerra, 2008) su-
gere a interpretação do design de forma holística. Composto de uma estru-
tura multidimensional, o modelo proposto por Doblin reúne imagens mentais 
de diferentes autores. 

Nesse modelo, dois eixos se cruzam formando quatro quadrantes. O eixo 
horizontal é composto pela relação análise e síntese; sendo análise a capa-
cidade de compreender o problema e síntese a capacidade de resolvê−lo. 
O eixo vertical é a relação sujeito e objeto; sendo que o sujeito refere−se 
ao abstrato e interno à nossas mentes e objeto referindo−se ao externo, 
concreto, mundo real. Para o autor, os quadrantes resultantes do cruzamen-
to dos eixos originam quatro dimensões descritas a seguir e ilustradas na 
Figura 1:

a) Humanas (Análise−sujeito): áreas que tratam de compreender o ser 
humano, tanto do ponto de vista físico quanto psicológico, histórico e 
social. Dentro desta dimensão, a imagem do design é composta de valores 
emocionais e simbólicos que suprem necessidades afetivas e sociais;

b) Artes (Síntese−Sujeito): representa a maneira como o sujeito se 
expressa e cria. Sendo assim, dentro dessa dimensão a imagem do design 
está conectada a características físicas ligadas aos sentidos visuais e 
sensações táteis;

c) Ciência (Análise−objeto): visa entender o objetivo e o concreto. O 
design é percebido como uma ferramenta que deduz ou induz prescrições a 
partir de conhecimentos acumulados para gerar inovação no mercado que 
atua;

d) Tecnologia (Síntese−objeto): é a expressão e realização da ciência. A 
imagem do design é composta de códigos de características cognitivas e 
racionais. É visto como um processo coordenado que visa à mudança da 
situação atual para uma melhor.
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Figura 1 – Definições e práticas de design

CIÊNCIA

ARTES

TECNOLOGIA

HUMANAS

análise

sujeito

objeto

sínteseDESIGN

Fonte: desenvolvido pelos autores

Estas dimensões que compõem o design não são mutuamente excludentes. 
Ao contrário, se integram, complementam e inter−relacionam. As ativida-
des do design navegam entre as dimensões Humanas, Artes, Ciência e 
Tecnologia. Essa abordagem traz uma visão menos segmentada para, sem 
haver a necessidade de uma única definição “correta” do que é ou qual as 
atividade do design. Estas quatro dimensões se integram, se inter−relacio-
nam e se complementam não somente como uma base sistematizada que 
gera uma noção de aplicação do design, mas constituem, também, uma 
provocativa reflexão para potencializar os processos e práticas projetuais, 
ou seja, a reflexão e antecipação do futuro pretendido (ciência); de empatia 
e fatores humanos (humanas); de expressão gráfica (artes); e de processos 
de fabricação (tecnologia). A seguir são apresentadas as quatro dimensões 
propostas por Doblin (1984).

4.1 Dimensão Humana

A dimensão das Humanas trata de compreender o ser humano, tanto do 
ponto de vista físico quanto psicológico, histórico e social, Nesta dimensão 
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enquadram−se a ergonomia, psicologia, sociologia entre outros (bezerra, 
2008). Durante a década de 1960, houve um movimento migratório do 
interesse da produção em massa de produtos para o foco nas necessi-
dades humanas (bayazit, 2004). Os atributos que formam essa dimensão 
correspondem ao processo de representação de elementos intangíveis 
dos quais o sujeito interpreta o mundo. Ou seja, trata−o de forma abs-
trata. A presença de atributos extrínsecos ao de um produto tangível, 
como, por exemplo, ideais ou emoções. Compreende a capacidade de 
auto representação para o mundo ou para si mesmo (jordan, 2000; des-
met, 2002; norman, 2008; demir, desmet, hekkert, 2009; yoon, desmet; van 
der helm, 2012) em um nível simbólico de percepção (schuler, de toni, 
2015). Além disso, na interação humano−produto (ou serviço) pode−se 
vivenciar vários tipos de emoções (yoon, desmet; van der helm, 2012) que 
resultam em um nível de percepção emocional ou afetivo (schuler, de 
toni, 2015). No desenvolvimento de novos horizontes, designers encon-
traram vias de exploração para concepção de produtos. Como forma de 
expressão e comunicação, de experiência e ação. (buchanan, 1992). De-
sign com intenção de evocar ou retrair uma emoção em particular a partir 
de uma experiência (demir, desmet, hekkert, 2009).

4.2 Dimensão Arte

A dimensão das Artes representa a maneira como o sujeito se expressa e 
cria, estão incluídos aspectos como forma cores geometria e a estética en-
tre outras (bezerra, 2008). Assim, o contato com essa dimensão dá−se no 
nível físico. Os órgãos sensoriais proporcionam ao indivíduo um maior nível 
de absorção de informações de um produto (lobach, 2001; norman, 2008). É 
um nível de percepção que se refere à experiência mais concreta e direta 
que um indivíduo tem com a um objeto

A percepção de design dentro dessa dimensão é composta por atributos 
relacionados às características físicas. Os atributos sensoriais estão corre-
lacionados às impressões visuais, táteis, olfativas, palatais e auditivas, por 
exemplo: ao formato, medidas, aparência, identidade artística, harmonia, 
estilo, simetria, texturas, temperatura, odores, sons entre outros (moon et 
al., 2014). 

Dentro dessa área, o design se difere de outras áreas, principalmente, por 
seu apelo estético (verganti, 2008). No mercado, esse apelo é utilizado para 
atrair novos consumidores (candi, 2010) e, subjetivamente, potencializar os 
aspectos funcionais de um produto (sonderegger, sauer, 2010).

4.3 Dimensão Ciência

Visa entender o objetivo e o concreto. O design é percebido como uma 
ferramenta que deduz ou induz prescrições a partir de conhecimentos acu-
mulados para gerar inovação (bezerra, 2008). É, na sua essência, um ato 
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de antecipação, criando para o futuro e o passado, antecipando algo novo para 
prevenir acidentes ou problemas. Os atributos que constituem a dimensão das 
Ciências estão alinhados ao nível visionário de percepção, ou seja, é uma fer-
ramenta que prescreve a partir de conhecimentos acumulados inovação onde 
está atuando (nussbaum, 2004; verganti, 2008; pandza, thorpe, 2010; dorst, 2015; 
lloyd, 2017). O Design avançou entre campos, do fazer para o pensar, e hoje 
permeia entre as ferramentas para diferenciação competitiva entre corporações 
(muratovsky, 2015). O inesperado, aliado à exploração da incerteza, representa o 
processo de design como uma estrutura dinâmica para a inovação (pandza et al., 
2010). Configura−se o design como um processo racional e coordenado que visa 
a mudança da situação atual para uma melhor (simon, 1969). O design expande 
seu campo para atividades científicas, por exemplo, como uma ferramenta inteli-
gente, prática e exploratória (buchanan, 1992). 

4.4 Dimensão Tecnologia

É a expressão e realização da ciência (bezerra, 2008). Implícito a essa dimen-
são, percebe−se que o design influencia não somente a produção de artefatos, 
mas também o conjunto de mecanismos através dos quais gera valor agrega-
do ao produto no mercado (d’ippolito, 2014). Compreende−se que ao praticar 
aquilo que é proposto no campo teórico muito provavelmente o design exerce 
influência durante a criação de valor, ou seja, quando as necessidades do usu-
ário e requisitos de projeto são identificados, as características do produto são 
definidas e concretizadas. Por exemplo, a Apple, com um vínculo estrito entre a 
estética dos seus produtos e a identidade da empresa, decorrente da vontade 
de desenvolver um determinado status ou estilo, aproveita o valor derivado da 
otimização dos custos de produção associado à fabricação de seus produtos 
através de uma sobrecarga monetária nos consumidores. (chesbrough, 2010; 
chesbrough; rosenbloom, 2002)

5 ConSIderaçõeS FInaIS

Pode−se inferir que as percepções mais pragmáticas acerca do design 
seguem os discursos de Simon (1969), Krippendorff (2006) e Buchanan 
(1992), que tratam o design como uma atividade de resolução de proble-
mas. Ainda nessas dimensões, o design pode ter um aspecto visionário, 
com foco em refletir sobre a criação apresentando sempre a relação entre 
problema e solução através da análise, síntese e avaliação, como abordam 
Schön (1982), Dorst (1996) e Cross (1997, 2006). 

Dentre as atividades do designer, classificadas dentro da dimensão Humana 
àquelas que seguem as linhas de pensamento de Hirschman (1982) e Ravasi 
e Rindova (2008), que entendem o design como um fenômeno que interpreta 
e ao mesmo tempo inspira o comportamento de um usuário a partir de fato-
res subjetivos e intangíveis atribuindo valores simbólicos. Além disso, lida com 
elementos abstratos com o qual o indivíduo interpreta o mundo, nesse sentido, 
códigos extrínsecos a um artefato tangível, podem ser ideias ou formas de 



19

d
e

s
ig

n
, 

c
u

lt
u

ra
 &

 i
n

o
v

a
ç

ã
o

expressão. Por fim, a dimensão Arte traz elementos como cores e formas 
que potencializem a percepção de aspectos funcionais de um produto (can-
di,2010; mishra, dash, malhotra, 2016, sonderegger; sauer, 2015).

No Brasil, depreende−se que os discursos institucionais de IES são estru-
turados sob influência dos contextos da região que estão inseridas. Aliado 
a isso a configuração das disciplinas que compõem a estrutura curricular 
das ies Brasileiras é elaborada em virtude dos conteúdos programáticos 
exigidos na avaliação do enade (Exame Nacional de Desempenho de Es-
tudantes). Outro desafio é situar o curso de design dentro de uma escola 
específica, por exemplo.

Em relação ao que foi observado na literatura, juntamente às percepções 
provenientes de observações e experiências profissionais, entende−se que 
a construção da imagem do design é um processo que envolve elementos 
referentes aos propósitos de estudantes, de profssionais e professores de 
design, influência mercadolófica de uma região e de instituições de ensino 
contribuem para a configuração dos discursos das sobre design.
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