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Recentemente, no prefácio do livro Design em Pesquisa Volume 
2 (2018), os seus autores escreveram  “Lançar o primeiro Volume 
de uma coleção vinculada a um grupo de pesquisa de uma uni-
versidade é sempre um grande desafio. Mais do que editar uma 
obra, significa semear uma lavoura”. Eles se referiam ao esforço 
liderado pelo professor Maurício Moreira e Silva Bernardes para 
editar um livro com trabalhos de pesquisadores do Instituto de 
Design, Competitividade e Inovação (iicd). Neste momento, esta-
mos abrindo uma nova lavoura ao publicar o primeiro volume de 
outra coleção vinculada ao iicd. O objetivo desta nova coleção é 
mais modesto, focando apenas em trabalhos de pesquisadores 
do Laboratório de Design, Cultura e Inovação (ldci), um dos nú-
cleos de pesquisa do iicd, realizados no contexto do Programa de 
Pós-Graduação em Design da ufrgs (pgdesign/ufrgs).
Uma das discussões que desenvolvemos no ldci é quem veio pri-
meiro, o design, a cultura ou a inovação. Longe de ser uma dis-
cussão bizantina é uma curiosidade sobre a evolução da espécie 
humana. O designer e professor André Ricard, em seu livro La 
Aventura Creativa: las raíces del diseño (editorial ariel, 2000), 
descreve a evolução do design em paralelo à evolução humana. 
Artefatos físicos e cognitivos são importantes componentes das 
culturas, além de valores, crenças e memórias. Se entendemos 
design como um processo cognitivo, está ligado à concepção 
dos primeiros artefatos físicos, inovações que contribuíram para 
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a gestação das culturas mais remotas no tempo. Essa discussão, ainda aber-
ta, nos levou a conceber a estrutura desta obra em seções que correspondem 
idealmente a três movimentos de um ciclo 
A primeira seção, Design, Cultura & inovação, é composta pelos capítulos 
Multidimensionalidade do Design e Design, organizações, Moda e Sus-
tentabilidade, que têm em comum uma visão do design como uma atividade 
complexa, seja do ponto de vista de sua gênese e de sua estrutura (dimen-
sões subjacentes), seja em relação ao seu papel nas organizações e no seu 
impacto na sustentabilidade. A segunda seção, Cultura,inovação & Design, 
composta pelos capítulos Processo Criativo de Autores de Joias em Porto 
Alegre e Definição de Perfis de Estudantes, traz a percepção de designers 
sobre o design, a partir da prática, no primeiro caso, e da formação acadê-
mica, no segundo. Por fim, a terceira seção, inovação, Design & Cultura, 
com os capítulos Reflexões sobre os Papeis do Design em Processos Co-
laborativos e A Percepção do Design por gestores de Projeto em Porto 
Alegre, se foca na relação do design e dos designers com outros atores dos 
processos de inovação.
Acrescenta-se, a título de curiosidade, uma breve explicação sobre o conceito 
da capa do livro. Ela brinca com o questionamento de “quem veio antes”. Com 
isso, os termos design, cultura e inovação foram dispostos de forma circular 
sem inicio ou final, o que deixa a cargo do leitor a interpretação de ordem e 
leitura. Além disso, o elemento gráfico que compõe o fundo da arte da capa 
é uma imagem da dinâmica de fluídos vista por um microscópio. Isto visa re-
presentar a fluidez de significados dos termos, os movimentos e as interações 
entre design, cultura e inovação.
Esperamos que os trabalhos que inauguram esta coleção contribuam de algu-
ma forma para a valorização da pesquisa em design e do designers na nossa 
cultura, hoje conscientemente orientada à inovação.
Agradecemos à Marcavisual, nossa editora, que continua apoiando os proje-
tos editoriais de nosso grupo. Esperamos que em breve tenhamos o Design 
em Pesquisa Volume 3, e o Design, Cultura e Inovação Volume 2, além de ou-
tras coleções que os nossos colegas do Instituto de Inovação Competitividade 
e Design (iicd) venham a criar com o intuito de divulgar de forma mais ampla 
a nossa produção de pesquisa. 
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