
Resumo 

Nos últimos anos, cresceram preponderantemente os recursos tecnológicos especializados e a 

presença da tecnologia tem-se mostrado uma realidade que se multiplica em diferentes aspectos. 

Porém, a temática da educação tecnológica continua numa incessante adaptabilidade aos novos 

paradigmas da sociedade. Deste modo, uma abordagem integrada e disciplinar que reveste uma 

visão de desenvolvimento, inovação e lógica na interacção do Design com a Ciência e a Tecnologia.  

O designer já não se encontra perante um número relativamente restrito de materiais com 

propriedades conhecidas e constantes. Está sim, perante um enorme e crescente campo de 

possibilidades, assente numa multiplicação de materiais e tecnologias que determinam uma 

especialização em determinados campos de aplicação, forçando a optimização de recursos e 

actualização de tecnologias.  

A agregação de valores e a promoção da ligação entre a acção do desenvolvimento de produto e a 

pesquisa em Design, possibilita então, fundir a capacidades criativa do designer com a capacidade 

para conhecer e compreender a transformação contínua. Estas são decorrentes das propriedades e 

funções geradas a diferentes níveis, com repercussão na forma e inteligência dos materiais 

incorporados, num período em que a Tecnologia e a Ciência manipulam o extremamente mais 

pequeno e gere o extraordinariamente complexo, para a concepção de equipamentos ou dispositivos 

de escalas tão reduzidas, como por exemplo, a dimensão molecular.  

Nesta Tese, é apresentado um olhar transversal pelo século XX, no domínio do Design Industrial e 

em especial na evolução dos materiais empregues. Para além de perspectivar o que poderá ser o 

cenário tecnológico futuro, nomeadamente, o uso de materiais que dependem de soluções 

conseguidas pela Ciência e pela Engenharia. Como um processo de penetração transversal e 

multidisciplinar com o Design Industrial, e deste com a tecnologia emergente, a nanotecnologia.  

Abstract 

In recent years, specialized technological resources have grown more than anything else and the 

presence of technology has shown a reality that multiplies itself in different aspects. However, the 

theme of technological education continues its never-ending adaptability to the new paradigms of 

society. In this way, an integrated and disciplined approach translates into a vision of development, 

innovation and logic in the interaction between Design with both Science and Technology.  

A designer is no longer confronted with a relatively restricted number of materials, each with known, 

constant properties. Rather, he or she is faced with an enormous and constantly growing number of 

possibilities, based on a multiplicity of materials and technologies, which lead to specialization in a 



limited number of areas of application, and which require continual technology updates and the 

optimization of resources.  

The aggregation of values and the linking between the action of product development and research in 

Design enables the merging of the designer' s creative capabilities with the ability to know and 

understand the continuous transformation. This resulting from the properties and functions generated 

at different levels, with repercussions in the shape and intelligence of incorporated materials, in a 

period in which Technology and Science manipulate the extremely small and manage the 

extraordinarily complex, such as in the conception of very small-scale devices, for example, devices at 

the molecular scale.  

In this thesis a transversal overview through the XX century is presented, in the domain of Industrial 

Design and, in particular, the evolution of the materials used. In addition, a perspective is presented of 

what may be the future technological scenario, namely, the use of materials which result from 

solutions achieved by Science and Engineering, as a transversal and multidisciplinary penetration 

process with Industrial Design, and of the latter with the emergent nanotechnology.  


