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PARTE II 

A NATUREZA COGNITIVA DO DESIGN 

 

Os diferentes períodos da nossa história revelam o pensamento humano como agente 

criador, o centro do mundo e capaz de o moldar. Num plano inferior é colocada a 

dimensão emocional, demasiado incontrolável pelas leis e normas e como tal difícil de 

reproduzir com objectividade, de uma forma controlada e em escala. A razão domina 

o raciocínio lógico e assume a liderança das actividades humanas. 

Hoje razão e emoção contribuem para uma configuração humana integral, mais 

completa. A dimensão emocional, ainda não conhecida na sua amplitude completa, é 

um dado determinante do processo evolutivo da humanidade e é indispensável para a 

concretização da sustentabilidade futura da sua existência. 

Propomos compreender com esta investigação a dimensão cognitiva do Design 

Industrial, que tem procurado reforçar o seu papel no âmbito das actividades 

humanas. O design  é responsável pela criação de artefactos que configuram o nosso 

mundo artificial e que se constitui no mundo da cultura material, contemplando no 

seu seio ambas as dimensões humanas. 

 

Designing is our most developed form of practical adaptation to our environment. It is 

the means by which we, as biological entities, change to meet the demands of our 

environment, and make changes to environment to adapt it to our needs.1 

 

 

 

 

                                                 
1
 Sless D. (2002) Designing Philosophy. Common Ground. Proceedings of the Design Research Society International Conference at Brunel University, 

September 5-7. Brunel University. Stoke on Trent : Stafford University Press. pp.2 
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Capítulo I  

O ESTUDO DOS MÉTODOS DE DESIGN DESDE OS ANOS 

SESSENTA 

 

A capacidade de criar artefactos remonta à actividade humana no neolítico, mas o 

design industrial possuí um carácter próprio e requisitos específicos que o situam num 

momento preciso da nossa história. Embora possamos encontram muitas definições de 

Design Industrial existindo, inclusive, publicações exclusivamente dedicadas a coligir 

tal diversidade, adoptamos neste trabalho de investigação a definição de design 

industrial do ICSID (International Council of Societies of Industrial Design) que em 

nossa perspectiva reflecte a amplitude actual da intervenção da actividade de design e 

é reveladora da importância crucial de compreender e determinar a sua efectiva 

natureza: 

Design is a creative activity whose aim is to establish the multi-faceted qualities of 

objects, processes, services and their systems in whole life cycles. Therefore, design is 

the central factor of innovative humanization of technologies and the crucial factor of 

cultural and economic exchange. 

 

Neste primeiro capítulo procuramos traçar o estado da arte relativamente à produção 

teórica dos estudos de design desde os anos sessenta. As diferentes propostas e os 

estudos empíricos desenvolvidos procuraram contribuir para compreender o 

pensamento de design pela compreensão da sua dimensão cognitiva. 
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1. A CRIAÇÃO DE ARTEFACTOS 

 

A criação de artefactos permite moldar o nosso ambiente externo, adaptando-o às nossas necessidades 

físicas e psicológicas. A condição de sobrevivência num ambiente hostil é o motor do desenvolvimento 

cognitivo desde os primeiros estádios de existência humana inteligente. A actividade da caça, 

preenchendo a necessidade básica de alimento, fornece o mote para a criação dos primeiros objectos 

onde as formas são definidas para servir as funções. O preenchimento de necessidades emocionais, 

agregadas desde sempre à expressão daquilo que é denominado por dimensão estética, completa a 

realização humana para além de si mesmo conferindo tangibilidade à sua capacidade de criação.  

O mundo em que hoje vivemos hoje é muito mais um mundo artificial do que um mundo natural, onde 

grande parte dos elementos do nosso ambiente mostram evidência do artifício humano. A preocupação 

com o artificial procura compreender o modo como são criados e produzidos os artefactos materiais, que 

embora constituam um mundo artificial não estão à parte da natureza estando igualmente sujeitos a leis 

naturais.  

Adaptando-se aos anseios, objectivos e propósitos humanos o mundo artificial transforma-se à medida 

dos desejos do homem, concebendo e produzindo novos e melhores artefactos para o servir.  

Como identificamos o artificial e o distinguimos do natural ? 

 

Para Herbert Simon, o autor de maior referência sobre o estudo do artificial, existem três aspectos que 

caracterizam o artificial e que definem as fronteiras de uma ciência do artificial: 

    

1. As coisas artificiais são sintetizadas pelos seres humanos (mas nem sempre são pensadas 

antecipadamente); 

2. As coisas artificiais podem imitar a aparência das coisas naturais embora faltando-lhes, em um ou 

vários aspectos, a realidade destes últimos; 

3. As coisas artificiais são frequentemente discutidas, particularmente quando estão a ser 

concebidas, em termos de imperativos tal como em termos descritivos. 

 

Quando falamos de mundo artificial, do mundo dos artefactos, que carácter possuem estas entidades 

materiais? O que é um artefacto? 
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Para uma definição recorremos à descrição de Simon11 em termos de organização e funcionamento: um 

artefacto é o interface entre a substância e organização deste, denominado ambiente interno, e a 

envolvente no qual o mesmo irá operar, denominado ambiente externo.  

O desempenho da função por parte de um artefacto depende da sua construção interna (ambiente 

interno) sendo esta construção determinada pelo ambiente onde a função será desempenhada, o 

ambiente externo. O design é a actividade responsável pela adaptação do ambiente interno ao externo, 

ou vice versa. Para ilustrar esta descrição Simon usa um exemplo muito simples: uma faca cortará 

dependendo do material da sua lâmina e da dureza da substância a ser cortada12. 

 

 

1.1. A Produção Industrial de Objectos 

 

A produção industrial de objectos torna-se um objectivo explícito com a crescente complexidade dos 

problemas das sociedades. Os grandes acontecimentos mundiais que ocorreram no principio do século 

XX, concretamente no que respeita à primeira metade com as duas grandes guerras, provocaram 

profundas transformações no seio da sociedade humana. A intensa pressão exercida pelo belicismo 

promoveu grandes desenvolvimentos materiais e tecnológicos, tendo-se assistido à emergência de um 

progresso ao serviço da guerra.  

As necessidades trazidas, sobretudo pela segunda grande guerra, configuraram problemas novos cuja 

resolução exigiu repensar os objectos existentes e criar novos. A título de exemplo referimos a 

necessidade de ligação entre lugares geograficamente remotos, levando mercadorias cruciais a outras 

paragens, factor de novos desafios e que obriga a soluções  

 

mais eficientes e mais rápidas. Outro exemplo é o surgimento após a segunda guerra mundial 

da embalagem de plástico para acondicionar alimentos, essencialmente, o que permitiu a redução de 

perdas pelo perecimento destes no transporte, agora possível para lugares mais distantes.  

 

O factor decisivo durante a segunda guerra foi sem duvida uma potência aérea superior, promovendo o 

intenso desenvolvimento da industria aeronáutica, não  apenas  em termos produtivos  mas  também  no  

                                                 
11 Simon, Herbert (1981) The Sciences of The Artificial. Cambridge, Ma: MIT Press 

12 
Idem pp.6 
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que concerne a materiais e tecnologias e soluções eficazes. 

Os Processos produtivos são reconfigurados no sentido de maximizar a sua eficácia, numa maior 

racionalização da produção industrial. Concebem-se métodos abstractos que procuram tratar esta nova 

realidade de um modo rigoroso e objectivo.  

 

O desenvolvimento dos transportes impulsionado pela indústria da guerra foi sem dúvida o factor mais 

visível no pós-guerra, absorvendo-se para tempos de paz os conhecimentos que permitem a concepção 

de artefactos e sistemas complexos para servir novas necessidades entretanto criadas, como sejam a 

criação nas cidades de redes de transportes públicos servidas até à possibilidade de possuir um veículo 

próprio para deslocação. 

 

Todo este panorama promove a transformação do acto de produzir industrialmente dando força à 

consciencialização da existência de um processo que é necessário controlar para maximizar resultados, 

noção que vinha já emergindo desde o inicio do século XX. A decomposição e organização das actividades 

de trabalho deu origem ao Taylorismo em 1911, denominação oriunda do intenso trabalho realizado por 

Frederick Taylor no desenvolvimento da gestão industrial, pelo controle e gestão dos processos de 

produção industrial com vista à sua maximização. O estudo dos processos de produção torna-se explícita 

e consciente, para além do controlo de processos, virtude da prioridade à satisfação de novas 

necessidades entretanto surgidas. Esta situação leva à criação das primeiras linhas de montagem a partir 

das ideias de Taylor, onde cada acção é identificada dentro de uma actividade maior partindo a mesma 

em acções menores e organizando a sua sequência de um modo eficiente.  

 

 

1.2. A transformação da actividade produtiva no pós-guerra 

 

Este enfoque na produção industrial trás para o pós-guerra uma profunda reconfiguração das actividades 

humanas, cujo cariz é assumidamente urbano, com a reconstrução das principais cidades europeias e a 

transformação do carácter da actividade economia que passa a assentar na intensa industrialização, de 

que é nitidamente um exemplo maior o caso dos Estados Unidos da América. A realidade altera-se numa 

dinâmica cujo ritmo acelerado transforma o mundo a partir da segunda metade do século XX, provocando 
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uma viragem para uma economia que tem como imperativo conseguir um eficaz funcionamento de 

mercado para absorver a actividade produtiva que se expande cada vez mais. Esta intensificação da 

actividade provoca a exploração intensiva de recursos desenvolvendo-se novos materiais, cujas novas 

potencialidades configuram novas possibilidades paralelamente a um intenso desenvolvimento 

tecnológico que é francamente notório a partir dos anos sessenta.  

A introdução do computador, cuja intervenção se começou já a fazer sentir ao serviço da guerra, 

impulsiona fortemente a actividade humana a partir desta década. Assumindo-se inicialmente na gestão 

e controle da actividade produtiva, rapidamente o computador penetra em muitas outras dimensões 

transformando os processos cognitivos e fazendo emergir novas esferas de actividade económica que 

derrubam a distância e a territorialidade na direcção de um mundo virtual. 

 

 

1.3. O papel da ciência e da tecnologia 

 

Não é de modo nenhum alheio a esta realidade do século XX o desenvolvimento verificado pela ciência, 

alias, é da sua responsabilidade o carácter tão particular deste século. Nenhum outro período foi tão rico 

de descobertas científicas e nunca a vida do ser humano mudou tão rapidamente, sendo a ciência e a 

tecnologia os protagonistas desta mudança. É a própria concepção que o homem tem de si mesmo e do 

seu papel no universo que se modifica. A capacidade de dominar a  realidade  pelo  conhecimento 

permitido pela  actividade cientifica, desenvolvendo materiais e tecnologias, coloca a capacidade humana 

de controlar as diferentes dimensões da sua existência de um modo novo. A importância da investigação 

científica move os estados e reconfigura uma economia de grandes conglomerados industrias, 

absorvendo volumosos financiamentos e organizando grupos de cientistas em grandes grupos influentes. 

No entanto, nem sempre os usos deste desenvolvimento científico e tecnológico foram os melhores, 

estando por vezes ligados a acontecimentos tão dramáticos para a humanidade como aqueles que 

ocorreram nestas épocas.  
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1.4. A preocupação com os métodos no design 

 

O grande desenvolvimento na capacidade de produção pela utilização de tecnologia faz emergir no século 

vinte uma particular atenção sobre a actividade de concepção de artefactos, desejando que a sua 

produção se baseie na objectividade e racionalidade, valores da ciência. O desejo de tornar o design 

científico emerge pela primeira vez com o movimento moderno do design nos anos vinte – De Stijl13 - 

liderado por Van Doesburg (1923): 

 

Our epoch is hostile to every subjective speculation in art, science, technology, etc. The new 

spirit, which already governs almost modern life, is opposed to animal spontaneity, to nature's 

domination, to artistic flummery. In order to construct a new object we need a method, that is 

to say, an objective system Manifesto 14.   

 

A grande atenção à actividade de produção de artefactos materiais provoca a partir dos anos sessenta a 

preocupação com as actividades de concepção dos mesmos. Procurando exercer um maior controle sobre 

os processos de concepção e planeamento, consequente das exigências dos processos produtivos, 

emerge paralelamente uma preocupação sobre as metodologias de design à semelhança do que 

aconteceu com outras actividades e profissões.  

 

Em mil novecentos e sessenta Buckminster Fuller15 reclama uma Design Science Revolution, baseada na 

ciência, na tecnologia e no racionalismo, para vencer os problemas ambientais humanos que ele acredita 

não poderem ser resolvidos nem pela Politica nem pela Economia. Um reflexo desta atenção são as 

conferências sobre métodos de design que se realizaram em Inglaterra durante os anos sessenta (em 

Londres em 1962, em Birmingham em  1965 e em Portmouth em 1967), procurando encontrar um 

método para o design, à semelhança da existência de um método utilizado pela ciência.   

A intensificação da  reflexão em torno destas  questões faz  emergir a criação de métodos que se procura  

                                                 
13 

Movimento iniciado em 1917. 

 
14 Van Doesburg, Theo (1924) Towards a plastic architecture. De Stijl, XII, 6/7, Rotterdam.  

15 
Cross, Nigel (2002) Design as Discipline. Designing Design (Research) 3: ‘The Inter-disciplinary Design Quandary’     Conference.  The Montfort University.  

USA 
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aplicar à actividade de design ao nível do desenvolvimento de produtos industriais e da arquitectura, 

culminando a década com o trabalho de Herbert Simon “The Science of the Artificial”.  

 

The use of the house consists of a regular sequence of definite functions. The regular sequence 

of these functions is a traffic phenomenon. To render that traffic exact, economical and rapid is 

the key effort of modern architectural science.16 

 

Esta atenção ao métodos, num claro movimento para tornar o design cientifico, refere-se a uma 

abordagem ao design que se deseja organizada, racional e completamente sistemática, considerando em 

alguma medida a própria actividade de design com uma actividade cientifica (Cross:2001). Estas 

intenções prendem-se com duas dimensões que atravessam o Design desde então até hoje: a primeira 

destas dimensões tem a ver com a necessidade de apurar procedimentos, explicitando-os e 

racionalizando-os, de modo a permitir atingir um outro nível de resultados. Assiste-se à passagem de 

preocupações de desenvolvimento centradas em aspectos locais, caracterizada pela introdução de 

pequenas mudanças, para o direccionamento da atenção para a situação total abrangendo outras 

dimensões até então fora desta esfera de preocupações, ou seja, fora das fronteiras tradicionais da 

especialidade e da experiência pessoal dos designers (inner-world). Uma maior complexidade dos 

problemas e a emergência de novas necessidades a satisfazer, paralelamente à evolução dos processos 

tecnológicos, tornam a actividade de design mais exigente. Este contexto chama a atenção para a 

necessidade de competências que estão pouco desenvolvidas entre os designers, ao contrário daquilo que 

acontece entre outros profissionais nomeadamente os cientistas e os matemáticos.  

Este panorama que se configura a partir dos anos sessenta afirma a possibilidade de o design possuir um 

território próprio de problematização, um modelo próprio de pensamento, um pensamento de design. 

Esta possibilidade funda investigação académica com objectivo de compreender as características da 

actividade cognitiva humana de criação de artefactos - o design.  

Todos estes acontecimentos ocorrem a par do desenvolvimento do conhecimento sobre a cognição, que 

faz emergir uma ciência cognitiva com uma nova abordagem trazida pela revolução cognitiva dos anos 

cinquenta. Esta  nova abordagem  propõe  o  entendimento  da cognição  humana como  a capacidade de  

                                                 
16  Le Corbusier, vers une architecture , Les Ed. G. Crés et C., Paris 1923 (first ed.). PIROVANO, Carlo, ed. by, History of Industrial 

Design , Electa, Milan 1991. 
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processar informação fornecendo uma nova perspectiva que permite abordar o design como uma 

actividade de processamento de informação. Estes aspectos contribuem para a crescente 

consciencialização da importância do design no âmbito da actividade humana, trazendo para a discussão 

aspectos ligados ao exercício da profissão, nomeadamente sobre a existência de estatuto profissional.  

A segunda dimensão que atravessa o design e que faz manter em pleno a discussão diz respeito ao 

reconhecimento do design como uma disciplina séria, que deseja ser reconhecida academicamente no 

seio da comunidade científica, desejando vir a granjear de um estatuto semelhante ao estatuto da 

ciência. Sobre esta questão assistimos hoje a uma divisão que suporta duas perspectivas diferentes, uma 

delas defende que o design pode ser objectivamente conhecido e pode ser tratado com rigor como 

disciplina séria, podendo reclamar a sua “cientificidade”. Numa outra perspectiva, o crescente 

conhecimento sobre a natureza da actividade faz emergir a visão de que existe uma actividade que funda 

um modelo de conhecimento distinto da ciência que lida com problemas de uma outra natureza – a 

designerly way of knowing - configurando os contornos de uma nova área de conhecimento a par da 

ciência, das humanidades e das artes - O Design (Cross:2001). 
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2. OS MÉTODOS DE DESIGN 

2.1. Os anos sessenta 

 

O pós-guerra e todos os desenvolvimentos por ele trazidos desembocam numa década repleta de 

acontecimentos sociais, económicos, políticos e culturais que chamam a atenção para aspectos novos da 

sociedade humana, uma tomada de consciência que é fruto do crescimento consequente dos complexos 

acontecimentos das últimas décadas. Os anos sessenta assistem a um conturbado de mudanças que 

geram tensões e desafios. A questão ambiental revela-se pela primeira vez como uma consequência da 

nova actividade humana e necessitando agora de atenção. O crescimento da capacidade produtiva 

começa a revelar os seus efeitos ao inundar o ambiente com produtos que se substituem uns aos outros 

a um grande ritmo. A lógica económica serve uma realidade industrial onde se promove o consumo pela 

substituição rápida dos produtos antes do seu fim útil, fazendo apelo ao novo. Afirma-se um novo poder 

pela manipulação do consumo que assenta numa lógica de mercado, indispensável à manutenção e 

florescimento dos novos negócios. Este território de grandes tensões faz emergir uma preocupação com 

consciência crescente sobre os processos estendendo-os a um ciclo maior para além da produção, 

abrangendo também o seu consumo e o seu fim de vida. O equacionamento dos processos produtivos faz 

com que seja reconhecida a importância de novas etapas a jusante, pela compreensão e reconhecimento 

do seu papel decisivo no processo de tomada de decisão sobre as etapas a montante do processo, as 

etapas de planeamento e concepção.  

 

 

2.2. A importância do interesse pelos Métodos de Design 

 

Os anos sessenta assistem à crítica aos “métodos de design tradicionais”, os métodos suportados no 

desenho, e à definição de propostas de novos que pretendem assumir-se como standard a aplicar a todas 

as situações pela tentativa de isolar a essência da actividade de concepção (designing).  

 

O acto de conceber, actividade dos designers industriais, arquitectos e engenheiros era até aqui o que 

estes profissionais faziam de modo a produzir os desenhos necessários para os seus clientes, os seus 

objectivos tradicionais (Jones: 1980).  O processo  de representação,  que caracteriza  a concepção nesta      
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visão tradicional expande-se a partir da década de sessenta incluindo actividades como I&D, design para 

produção, planeamento de produto, marketing, planeamento de sistemas entre outros (ideia que se vê 

ser aplicada também a outras actividades, assistindo-se à sua expansão pela inclusão de outras 

preocupações, fundando subdomínios ou novas especialidades). Esta situação ocorre também por força 

da necessidade de retirar o design do território misterioso da criação pressionando-o a ser mais rigoroso, 

mais “científico” e colaborando mais activamente no processo global do produto. O reconhecimento da 

sua capacidade particular e exclusiva de descortinar situações futuras de modo visual não retira ao 

design, perante a complexidade crescente da realidade, a responsabilidade de realizar o seu trabalho 

numa base rigorosa e de planeamento, fazendo igualmente uso dos sistemas homem-máquina sempre 

que possível. Esta é a assunção básica sobre a qual assenta a primeira geração de métodos de design, 

importantes pelo facto de terem dado inicio à reflexão sobre a actividade  numa perspectiva cientifica, 

embora de um modo simplista foram o inicio necessário e possível de concretizar com o conhecimento 

existente para tamanho empreendimento. 

 

 

2.3. A ideia de processo e a necessidade da sua gestão 

 

Olhar o design no transformado contexto das actividades de concepção e produção dos anos sessenta 

promove a ideia da existência de um processo, composto por uma séria de etapas organizadas 

sequencialmente, antes de quaisquer representações serem iniciadas e concluídas. Um processo de 

Design que estará menos centrado no produto em si e mais concentrado em contemplar todas as 

mudanças que são desejadas pelo novo design: as dos produtores, distribuidores, utilizadores e da 

sociedade, ou seja, todos aqueles que são de algum modo afectados pelo output tangível do design.   

O processo de design considera a tomada de múltiplas decisões num crescente permanente e tão 

rapidamente quanto se efectuaram as mudanças na realidade circundante ao desenvolvimento dos novos 

produtos. Esta situação faz crescer a responsabilidade da actividade design e a importância da gestão 

rigorosa do seu processo. Os objectivos a levar a cabo são agora mais complexos e diferentes, existindo a 

consciência dos diversos grupos afectados pelo impacto das suas soluções. Estes grupos possuem uma 

multiplicidade necessidades e interesses obrigando a que o processo de design seja melhor e mais 

público (Jones:1980), promovendo  a  necessidade do  debate  rigoroso  dos  seus  princípios e  dos  seus  
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métodos. A constatação desta necessidade é paralela ao desejo de compreender a natureza da actividade 

de design para a descrever com rigor, tarefa difícil mas que é assumida como um objectivo que deve 

fundar investigação académica em design. Como refere Jones (1980) o acto de conceber é difícil de levar 

a cabo e é difícil de descrever mas é fundamental compreende-lo.       

 

 

3. Dos métodos suportados no desenho para a racionalização de processos 

 

A constatação da necessidade de “novos métodos” nos anos sessenta assiste à proliferação de inúmeras 

propostas, quase tantas quanto os seus autores, que são diferentes dos tradicionais métodos suportados 

no desenho (design by drawing). Este facto decorre da noção de que a complexidade dos novos 

problemas remete para outras dimensões, consequência por um lado do impacto verificado pelas 

decisões de design em diferentes públicos e por outro dos desafios colocados pela tecnologia ao 

transformar os processos. Este novo contexto torna clara a necessidade de equacionar o design também 

enquanto processo, cuja complexidade não pode ser resolvida apenas na mente de uma pessoa devendo 

existir outros intervenientes que possam a fazer parte. A simplicidade dos métodos tradicionais não 

responde cabalmente aos novos desafios, o design afigura-se agora como uma actividade que não pode 

estar confinada às representações das soluções mas a processos de tomada de decisão que ocorrem 

antes de quaisquer desenhos serem realizados. O design deixa de ser apenas o conjunto de 

representações visíveis para se tornar um complexo e elaborado processo de decisão para a criação de 

artefactos e sistemas.  
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4. A SEPARAÇÃO ENTRE A ACTIVIDADE DE CONCEPÇÃO E A ACTIVIDADE DE PRODUÇÃO 

4.1. Os métodos tradicionais 

 

É importante neste ponto caracterizar de modo sumário os aspectos mais marcantes da evolução da 

actividade de concepção de artefactos, a partir do momento em que se autonomiza do acto de produção. 

  

A separação entre o pensar e o fazer determina a definição de uma nova actividade, distinta da tradição 

artesanal em que o artesão simultaneamente concebe e produz o produto. A substituição da manufactura 

pela máquina produz uma primeira perda de inocência, nesta perda o trabalho passa a ser intelectual e 

não mecânico, permitindo ao homem ampliar a sua capacidade intelectual e inventiva tal como no 

passado a máquina lhe permitiu ampliar a sua capacidade física. Esta distinção clarifica o terreno do 

design, apresentando-nos uma actividade que se suporta agora no desenho para a criação material 

(design by drawing).  

Esta separação ocorre de uma forma acentuada a partir da revolução industrial no século dezanove não 

só pela introdução da máquina no processo de fabrico, assumindo o seu controle, como pela divisão do 

trabalho dela consequente na chamada sociedade industrial. Passa a ser possível produzir mais e maior, o 

que se torna incomportável na capacidade individual exigindo o planeamento da actividade que agora 

envolve várias etapas e muito mais pessoas. A responsabilidade intelectual da concepção do produto é 

retirada das mãos do produtor (manufactor) e atribuída a uma nova classe de pessoas, os designers, que 

realizam os projectos para o produto, ou seja, os desenhos. Assiste-se à passagem do ofício para a 

artisticidade, cujo período mais importante são as décadas de vinte e de trinta do século vinte com a 

criação da escola Bauhaus.  

Os métodos de design que se caracterizam pelo desenho e redesenho até à solução, denominados de 

métodos tradicionais, assentam na representação visual para resolver problemas inerentes ao acto de 

configuração física das soluções. Sobre esta evolução Jones(1980) caracteriza o design  by  drawing 

como a actividade de concepção centrada num individuo, uma versão acelerada da evolução dos ofícios 

agora com liberdade para efectuar mudanças, liberdade esta permitida pelas possibilidade materiais e 

tecnológicas que a industrialização pode fornecer. Está fora do âmbito da actividade de design assim 

configurada  a  compatibilização  entre o  objecto concebido  com  a  situação em  que  o  mesmo irá  ser  
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produzido e usado, ao contrário do que acontecia nos ofícios, ou seja, nesta matéria as competências dos 

designers são mais frágeis que as dos artesãos. 

 

A actividade de concepção de artefactos denominada design by drawing caracteriza-se 

por vários estádios, que Jones(1980) define do seguinte modo : 

 

1.Recolha de informação. Definição de um conjunto de organizações alternativas para o design do todo; 

2. Selecção de uma destas alternativas para posterior desenvolvimento; 

3. Este design atinge um ponto em que satisfaz o responsável de design, passando o trabalho para uma 

fase de detalhe nas representações, onde intervêm várias pessoas em paralelo. 

4. Se o design original seleccionado se revela falso, ou seja, incapaz de satisfazer a solução, redesenha  -

-se. 

 

Este procedimento baseia-se no princípio de decidir a forma do todo antes dos detalhes terem sido 

explorados, ocorrendo na mente do responsável de design. Este procedimento não funciona em situações 

novas, ou seja, perante situações com aspectos desconhecidos, para os quais a experiência não pode ser 

contida dentro da mente de uma pessoa. Perante uma muito maior complexidade do mundo artificial 

estes métodos tradicionais revelam a sua falha, promovendo a necessidade de novos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A DIMENSÃO COGNITIVA DA ACTIVIDADE DE DESIGN  

128 

 

5. A INFLUÊNCIA DA REVOLUÇÃO COGNITIVA DOS ANOS 50 

 

Esta visão da actividade de design que se desenvolve pela década de sessenta é fortemente sustentada 

pelo desenvolvimento das ciências cognitivas, fruto da profunda transformação da abordagem à cognição 

humana que emerge nos anos cinquenta. A compreensão da cognição humana traduz a actividade mental 

como uma actividade de processamento de informação: o input - disponível à mente através dos sentidos 

e que será objecto de manipulação de modos mais ou menos complexos, e o resultado – o output – fruto 

das operações mentais que a mente produz sobre a informação recolhida e que se apresentará sob 

diferentes formas17. As ciências cognitivas, nomeadamente a psicologia cognitiva, fornecem este 

paradigma conceptual que permite descrever o design, fornecendo um método de estudo daquilo que é 

essencialmente uma actividade mental. 

Esta abordagem à cognição reflecte aquilo que são os processos mentais inerentes à capacidade de 

resolução de problemas para a satisfação de necessidades. Perspectiva que traduz uma forte analogia 

entre a noção de processamento de informação que lhe é inerente e o desempenho de um programa a 

correr num computador, decorrendo de uma forte interdependência entre o desenvolvimento do 

conhecimento sobre a cognição humana e a sua aplicação na criação e exploração da informática em 

diferentes áreas da actividade a partir desta altura.  

Estes factores não são possíveis de dissociar uma vez que revelam o carácter das relações de 

interdependência e a pressão exercida na actividade de design, que estão intimamente ligadas à 

actividade de produção industrial ao mesmo tempo que esta tão profundamente se altera. A nossa 

chamada de atenção para os factores de desenvolvimento tecnológico, que a ciência veio a proporcionar 

fortemente a partir da década de sessenta, revelam aquilo que virá acontecer para o design durante toda 

a década e até durante os anos setenta, ou seja, uma fortíssima preocupação em tratar o design como 

uma actividade de processamento de informação e como tal objecto de métodos rigorosos e 

estandardizáveis, à semelhança do que acontece em tantas outras actividades.  

 

A motivação para uma tão intensa preocupação com os métodos de design a partir desta década, 

revelada no intenso  desenvolvimento  dos  seus estudos  teóricos,  traduz  duas  preocupações,  já  aqui  

 

                                                 
17 

The Information Processing Approach to Cognition 
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apresentadas relativamente a outros aspectos do contexto da actividade. A primeira delas prende-se com 

as necessidades sentidas no que respeita à concepção, desenvolvimento e produção de artefactos, fruto 

por um lado das possibilidades abertas pela tecnologia e pela ciência com novos materiais e novas 

capacidades produtivas, mas também pela emergência de um modelo de economia de mercado. A 

segunda preocupação é de carácter intrínseco ao design e prende-se com a colocação da actividade num 

patamar de reconhecimento e respeitabilidade que considera lhe ser devido pela importância que 

desempenha na resolução das configurações para a complexidade crescente das necessidades. Esta 

preocupação passa pelo derrubar da visão do design como uma actividade ligada à criação artística, 

caracterizada pela subjectividade, e aproximá-la cada vez mais da actividade científica, pautando-a pela 

racionalidade de processos.   
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6. A RACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DE DESIGN, OS PRIMEIROS TEÓRICOS 

6.1. ASIMOW 

 

Um dos primeiros autores que no inicio da década de sessenta publica uma perspectiva que direcciona o 

design para a sua concepção enquanto processo é Asimow (1964). Descreve-o como uma sequência de 

eventos organizados numa ordem cronológica formando um padrão que, numa extensão maior ou menor, 

é comum a todos os projectos. Este padrão identificado pelo autor é, segundo este, uma Metodologia de 

Design, onde cada nova fase do processo não será iniciada sem que a anterior seja concluída. No 

entanto, Asimow aponta aquilo que virá a ser reconhecido como uma característica distintiva do design, 

ou seja, a não linearidade do processo que pela complexidade dos problemas de design é traduzida por 

uma natureza interactiva.  

Preocupado com a realização física da solução para o problema de design, uma necessidade identificada 

no contexto socioeconómico, Asimow descreve o processo de design em seis etapas sendo que as três 

primeiras são da responsabilidade da equipa de design e as restantes quatro correspondem à produção 

do produto, distribuição e consumo. Com atenção a todo o ciclo de vida do produto, o autor afirma a 

importância de reflectir já nas decisões das etapas de design todo este ciclo, aspecto que reforça a visão 

do design enquanto processo e não apenas confinado a actividades de representação visual da forma 

física, caracterizando-se de algum modo também ele como um processo de tomada de decisão. Embora 

ainda constituam aspectos centrais, na perspectiva de Asimow, os ligados à criação da solução da forma 

para o artefacto como competências exclusivas dos designers a sua visão é de charneira pela importância 

de afirmar de um modo bastante claro o papel da equipa de design no ciclo total do produto.  

Pela sua formação o âmbito das preocupações de Asimow incide sobre o papel da engenharia de produto, 

concentrando-se nos aspectos relativos ao planeamento da produção para a resolução eficiente deste 

necessário complexo organizacional. No entanto, o autor aprofunda de um modo consciente a 

importância crítica da fase de concepção de um produto para o seu sucesso no mercado.        

 

As três primeiras fases do processo tal como Asimow as descreve são : (1) Estudo de praticabilidade; (2) 

Design preliminar; (3) Design Detalhado.  
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Na fase (1) encontramos a identificação do problema, ou seja, a compreensão da necessidade observada. 

A estruturação do problema (Problem framing) é consequência da decisão que resulta da informação 

acumulada sobre o mesmo. Neste ponto, caso o decisor não esteja suficientemente confiante na 

formulação rejeita-a e procura um outro desempenho para esta fase de análise. A informação recolhida 

sobre o problema nesta fase pode reduzir a confiança na validade das análises precedentes e exigir novos 

estudos. É esta a natureza interactiva que Asimow refere existir no caso do design, envolvendo repetição 

de passos ou partes da fase de análise dada a complexidade dos problemas. O processo de design é 

demasiado complexo para ser ininterrupto, exigindo o voltar atrás para correcções ou para voltar a 

trabalhar resultados anteriores. O fornecimento de informação a esta fase do processo leva ao 

desenvolvimento de mais trabalho por parte do designer, desenvolvendo mais informação que não era 

previamente conhecida ou possível até de prever. 

 

Na fase (2) as partes ou os conceitos entretanto desenvolvidos sobre o problema são reunidos para 

produzir um todo integrado. Esta fase começa quando o problema de design está bem compreendido, 

quando uma quantidade razoável de trabalho de formulação é desenvolvida passando a concentrar-se em 

soluções possíveis. Tal como na fase anterior, esta segunda fase ocorre com passos atrás num processo 

de interacções. As soluções avançadas são confrontadas com o problema promovendo-se novas 

perspectivas se necessário. Esta fase é de síntese e caracteriza fortemente o design, o desenvolvimento 

de projecto. Esta etapa, mais do que qualquer outra, requer esforço de invenção e criação e é nela que 

se concebem novas configurações para soluções. O resultado da fase de síntese é um conjunto de 

soluções plausíveis, que no âmbito das preocupações de Asimow têm directamente a ver com a sua 

praticabilidade em termos de produção física. Estas soluções plausíveis são o denominado conceito, ou 

seja, abstracções mentais que levam em conta alguns dos factores principais ou elementos dos quais o 

produto dependerá (Asimow:1964). Para quem se preocupa com a produção, o problema prende-se com 

a possibilidade de realizar ou não o artefacto físico tal como é sugerido pelo conceito. O designer pode 

visualizar apenas até um determinado limite de profundidade os elementos e resultados de um novo 

conceito. 

 

Para a fase (3) fica a necessária avaliação. Asimow assenta a avaliação sobre a possibilidade de 

realização física do objecto e sobre  o  seu  valor económico,  ou seja,  a recompensa  pela  realização  do  
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produto relativa a todos os intervenientes no seu ciclo de produção e consumo The design object must be 

of sufficient value to repay de effort.  Será no mercado que o valor do produto poderá ser medido. 

 

A organização do processo de design nestas três fases: Análise, Síntese e Avaliação (problem solving 

device) é um dado importante para a caracterização da actividade de modo a torná-la mais rigorosa, 

mais “cientifica” como desejo emergente na década de sessenta. Esta caracterização serve as 

necessidades produtivas e procura acompanhar a reestruturação e reorganização crescente dos processos 

produtivos em virtude das profundas transformações que a ciência e a tecnologia vêm introduzindo. Ao 

ser olhada como uma actividade de processamento de informação, para a resolução de problemas que 

passam pela configuração de artefactos físicos, esta caracterização afirma-se procurando Asimow 

conferir-lhe praticabilidade no contexto da engenharia de produção. O design ganha condições de ser 

equacionado como uma actividade que tem um papel a desempenhar na configuração do mundo artificial. 

 

 

6.2. ALEXANDER 

 

Da década de sessenta destacam-se outros trabalhos fundadores no equacionamento do design enquanto 

processo. O trabalho de Cristopher Alexander18 centra-se no processo de criação da forma como aspecto 

central ao design. Caracteriza o processo de design como o processo de invenção de artefactos físicos 

que fornecem nova ordem física, organização e forma em resposta à função. A importância chave de 

compreender o problema com toda a clareza para encontrar a ordem que o mesmo reclama transporta-

nos para a questão da sua complexidade como marca da actividade na sua fase de análise. Tem o 

cuidado de descrever alguns destes  problemas  especificamente, como é o caso da escolha de materiais 

a serem usados na produção em massa de um aspirador de pó, conciliando a simplicidade, o desempenho 

e os componentes de ligação com o desejo de minimizar os custos desses mesmos materiais, ou seja, os 

requisitos a ser satisfeitos. Para Alexander a complexidade é grande para ser resolvida apenas 

intuitivamente, referindo os limites da capacidade individual do designer e afirmando a necessidade do 

método num equilíbrio ente lógica e intuição. No entanto, Alexander questiona a legitimidade de uma 

lógica dedutiva poder prescrever uma forma física, questionando o método científico.  

                                                 
18 Alexander, Cristopher (1964) Notes on the synthesis of form. Harvard University Press. England 
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It is not possible to set up premises, trace through a series of deductions, and arrive at a form 

which is logically determined by the premises, unless that premises already have the seeds of a 

particular plastic emphasis built into them.19 

 

Nesta visão, assumindo como carácter da actividade a lógica e a intuição, a preocupação central de 

Alexander prende-se com a definição da forma (clareza física). A definição do problema de design para 

encontrar nele algum tipo de padrão para as origens funcionais caracteriza a primeira etapa do processo 

de design (fase de análise). 

 

Para Alexander a forma é a parte do processo sobre a qual detemos o controle. O processo de design é o 

processo encetado pelo designer para o descortinar da forma, ou seja, da solução. O enfoque deste autor 

refere-se à configuração de um todo em que se organizem de modo coerente e equilibrado a forma e o 

seu contexto, ou seja entre a forma e o contexto do problema (contexto de uso, contexto técnico, etc). 

Enquanto Asimow considera um ciclo total para o produto, descrevendo a sequência de etapas do 

processo de design desde as primeiras premissas até ao consumo do produto, Alexander fala-nos do 

processo de configuração da forma como sendo o centro da actividade de design, definindo um programa  

definido por um diagrama de todas as forças implicadas no problema, considerando campos 

desconhecidos. A dificuldade da actividade que obrigada a considerar um processo em etapas reside na 

articulação equilibrada de todos os elementos da problemática. O problema é organizar a forma sob os 

complexos constrangimentos das novas situações por parte do designer individual, uma vez que o 

organizará ao seu modo, sendo o designer aquele que pelo seu sentido de organização organizará todo o 

conjunto. Um aspecto importante das teorias de Alexander, que para nós se reveste de grande 

importância para a actual reflexão sobre a actividade de design, prende-se com a leitura que o autor faz 

do papel do designer individual no processo. Esta questão torna-se fulcral na teoria de Alexander para o 

processo de configuração da forma. 

 

 

 

                                                 
19 Alexander:1964, p.18 
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6.2.1. As condições para configurar o processo de design 

     

O trabalho de Alexander focalizou-se muito no papel do designer na criação da forma (como solução para 

o problema de design). Para este teórico os problemas de design são problemas de criação da forma 

sendo necessária invenção. As soluções para os problemas de design exigem novas configurações, por 

vezes até configurações radicalmente novas e estas só são possíveis através da invenção. O designer 

socorre-se da representação mas não existe forma mecânica de dizer simplesmente através dos 

desenhos se esta ou aquela solução preenche os requisitos, ou seja, se funciona, se resolve o problema.  

A materialização das soluções, o tornar real no mundo é a possibilidade mais precisa de as avaliar, ou 

seja, depois de executar o produto. A produção de hipóteses não é possível uma vez que não existe 

informação sobre a situação que seja suficiente para as produzir, estamos a trabalhar com problemas 

novos, desconhecidos grande parte das vezes. O designer perante estas condições formula princípios 

(como por exemplo simplicidade, não-arbitrariedade, organização clara, etc) que introduz como guias de 

acção para o desenvolvimento da solução. Mas estes princípios também não podem ser introduzidos 

mecanicamente, também exigem invenção. Este enquadramento ao processo de design faz levantar por 

parte de Alexander a questão sobre qual o papel que o designer nele desempenha.  

O autor organiza o processo de design como uma articulação entre contexto e forma. Para que esta 

articulação seja correcta o designer cria um conceito, uma imagem mental (cuja exactidão será 

questionável), criando uma forma que sirva o conceito. Esta organização do processo não é garante de 

soluções realmente válidas para os problemas de design. Mais uma vez é questionado o papel do 

designer uma vez que é neste individualmente que recai o sucesso ou insucesso das decisões, 

confrontando-se com a limitada capacidade do designer individual para a complexidade existente.  

Ao separar-se a criação do acto de produção dos objectos o designer fica sozinho com um papel decisivo, 

ao contrário do que acontecia na tradição artesanal em que o processo era auto ajustável. As diferenças 

de tempo em ambas as situações, a tradição artesanal e o design, leva a que as condições de 

desenvolvimento dos designers não cheguem a um ponto de maturação e equilíbrio, aspecto que se torna 

determinante quando lidamos com problemas bem mais complexos do que aqueles que se colocavam aos 

ofícios. Não só a compreensão da complexidade dos problemas não é completamente entendida como o 

designer não fornece correspondência estrutural entre o problema e os meios estabelecidos para os 

resolver, ficando arbitrário o conceito por ele formulado.  



A DIMENSÃO COGNITIVA DA ACTIVIDADE DE DESIGN  

135 

 

Esta é a base de partida para o programa proposto por Alexander, fornecendo uma configuração possível 

para o processo de design. A problemática identificada revela-se de extrema importância quando se 

refere que os problemas de design requerem invenção, sendo que este enquadramento revela a 

arbitrariedade da linguagem, por exemplo, quando se formula e se desenvolve um conceito abstracto, 

onde a mesma é sobrestimada. Este conceito acaba por controlar a noção de adequação ou 

desadequação da configuração da forma para a solução. 

    

 

6.2.2. O programa de Alexander 

 

O autor define uma estrutura para o processo de design em que é proposta uma imagem formal da 

imagem mental (o conceito), esta imagem formal deve ser matematizável e tem por base o contexto, 

com o qual a forma obrigatoriamente se vai articular. Esta imagem formal é definida por conjuntos de 

requisitos organizados numa árvore de relações, ou seja, cada conjunto é uma ferramenta de análise do 

problema de design. Os elementos que constituem  estes  grupos  podem  ser  vários  e  não  têm  que  

ser restritos a requisitos que possam ser expressos numa forma quantificada. Os requisitos individuais da 

análise do problema devem ser satisfeitos na fronteira entre contexto e forma, prevenindo-se as falhas 

desta articulação. Esta proposta reorganiza a forma como o designer pensa acerca do problema de 

design. Este processo de design revela-se como um padrão para o processo de criação da forma, onde 

importa encontrar o programa certo para determinado problema.  

 

Esta descrição corresponde à Fase Analítica, onde se constrói a árvore de relações, que revelará um 

diagrama (padrão). A esta fase segue-se uma Fase de Síntese, na qual a forma deriva do programa, ou 

seja, a realiza-se o programa. O diagrama é o ponto de partia para a fase de síntese, esta fase 

caracteriza o design e é assegurada, segundo Alexander, por uma fase anterior de análise estruturada tal 

como apresentado. Esta ideia de padrão/diagrama é algo com que os designers estão familiarizados, algo 

que se apresenta com uma estruturação representada graficamente. A matematização proposta pelo 

programa reside nesta representação, o que facilita a compreensão do problema. O diagrama é uma 

descrição formal de características da forma, obtido por abstracção e invenção. Tal como uma hipótese o 

diagrama  será  rejeitado  quando  se  verificar discrepância  entre  forma  e  contexto  ou  quando novos  
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aspectos do contexto não possam ser considerados. Este diagrama são estádios no percurso de 

especificação da forma, acontecem antes da sua configuração. 

A preocupação em controlar a fase de análise recorrendo a esta sistematização não significa que não 

existam falhas, lembrando que estamos a trabalhar com variáveis que não são quantificáveis e que por 

vezes são cruciais. A este título Alexander apresenta o exemplo do aborrecimento experimentando por 

um visitante de uma exposição ou da sensação de falta de variedade num parque, uma vez que não 

existe ainda escala para medir a infelicidade ou o desconforto para as poder tratar com alguma 

linearidade, ou tantas outras variáveis não mensuráveis e até subjectivas como estas.  

 

 

6.2.3. O contributo do programa de Alexander para a racionalização de métodos 

 

Estes aspectos são determinantes quando se verifica um esforço por cientificar o design, como acontece 

com as contribuições teóricas dos diferentes autores a partir desta década de sessenta. O objectivo é 

obter um controle sobre o processo de design que permita garantir soluções  válidas  para os problemas,  

sendo  esse controle  exercido recorrendo a métodos, eventualmente estandardizáveis e que sejam 

garante de partida para as soluções que se obtenham. A proposta de Alexander tal como ele a desenha 

considera que existe subjacente aos problemas de design uma correspondência estrutural entre o padrão 

do problema e o processo de concepção de uma forma física que responde ao problema. O que importa 

com um método é reconhecer integralmente (e sem falhas) o padrão de um problema para configurar a 

forma que o resolve. A marca do design é a fase de síntese, com já referimos, ou seja, a configuração da 

forma, mas o que é crucial e é determinante no processo de design é a fase anterior, a análise.  

 

 

7. O design enquanto actividade de processamento de informação 

 

As teorias sobre o processo de design desenvolvem-se durante os anos sessenta sobre uma matriz 

fornecida pelas ciências cognitivas: o design enquanto actividade de processamento de informação. Nesta 

linha de abordagem a actividade de design baseia-se na divisão do problema nos fragmentos mais 

pequenos que o constituem ( também  denomináveis de  variáveis  ou requisitos ), que  são analisados  e  
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trabalhados num processo constituído por etapas no tempo. A sequência inteira de eventos que guia a 

acção desde as primeiras acções até à sua conclusão é denominada de modos diversos: morfologia do 

design, programa, padrão, etc. As grandes etapas de actividades das quais resultam conclusões que 

determinam decisões fundamentais são as denominadas etapas de Análise, Síntese e Avaliação e passam 

a caracterizam aquilo a que chamamos Processo de Design.  

Também na arquitectura estas questões são trabalhadas20 sendo as teorias propostas para o 

desenvolvimento de produtos perfeitamente adequadas à problemática da criação de edifícios. Os 

programas de design servem igualmente as necessidades de sistematização da actividade de concepção 

na arquitectura.  

O método de Alexander é importante e aplicado em diferentes situações na arquitectura, além de outros 

estudos realizados especificamente para esta área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20  Broadbent, G. and Ward, A. (1969) Design methods in architecture. Lund Humphries Publishers. London 
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8. HERBERT SIMON E O PARADIGMA DA RACIONALIDADE TÉCNICA 

 

Para Herbert Simon21 o design é a actividade intelectual para a criação de artefactos materiais, 

caracterizando-se pela criação de cursos de acção com o objectivo de mudar situações existentes em 

situações preferidas. Esta actividade está no centro de todo o treino profissional envolvendo todos 

aqueles que se preocupam com o artificial, ou seja, com as soluções para a configuração do nosso mundo 

material, cujo processo, distinto da ciência se caracteriza pela adaptação dos meios ao ambiente. Estudar 

esta actividade é estudar o modo como a adaptação dos meios é levada a cabo, ou seja, é estudar o 

Processo de Design.  

Esta preocupação desenvolveu-se a partir da segunda guerra mundial atingindo o seu pico pelos anos 

sessenta. Movimentações no sentido de uma Ciência do Design emergem em meados dos anos setenta, 

para a qual muito contribui a obra de Herbert Simon - The Science of The Artificial - cuja primeira edição 

data de 1969.  

 

O desenvolvimento de investigação sobre o processo de design ocorre formalmente pela primeira vez na 

década de setenta numa Universidade dos Estados Unidos da América (Carnegie Mellon University), onde 

é criado em 1975 um centro de investigação em design. Trata-se de uma escola de engenharia a primeira 

a avançar no sentido de compreender o processo de criação de artefactos, desenvolvendo elementos para 

uma teoria de design cujo impacto se fará sentir primeiramente ao nível dos curricula dos cursos 

graduados e pós-graduados.    

 

Para Simon uma teoria acerca do processo de design pode ser rigorosamente estabelecida como um 

corpo de conhecimento intelectualmente forte, analítico, parcialmente formalizado e parcialmente 

empírico - uma Ciência do Design. O trabalho iniciado na década de sessenta pelos diferentes autores 

assenta sobre estas preocupações de rigor, propondo-se métodos e técnicas a utilizar pelos designers na 

criação de soluções para os problemas de design, no sentido de uma eventual estandardização do 

processo.  

 

                                                 
21  Simon, Herbert (1981) The Sciences of The Artificial. Cambridge, Ma: MIT Press 
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Estes desenvolvimentos tornam visível a ideia de processo de design, procurando alargar a sua 

compreensão a outros intervenientes na concepção e produção de artefactos. 

Os primeiros estudos do processo de design procuraram desenvolver as capacidades dos computadores 

para auxiliar as actividade de design criando-se, por exemplo, ferramentas e sistemas em inteligência 

artificial. 

The need to make design theory explicit and precise in order to introduce computers into the 

process has been the key to establishing its academic acceptability – its appropriateness for a 

university22. 

 

Para desenvolver a actividade de design Simon considera não ser necessário criar novos sistemas de 

lógica, diferentes daqueles que são usados para as formas de raciocínio apropriadas para a ciência do 

mundo natural. Estes sistemas de lógica servem igualmente o design podendo ser consideradas eventuais 

ligeiras adaptações, podem utilizar-se regras de inferência adicionais ou modificar as regras já existentes 

na lógica declarativa23. Alguns passos foram dados no sentido de demonstrar a necessidade de uma 

lógica distinta para o design, no entanto, não foi desenvolvido suficiente trabalho de demonstração para 

que essa outra lógica fosse formalmente definida.  

A forma mais simples de compreender o tipo de lógica usada pelo design passa por analisar os tipos de 

lógicas utilizadas pelos designers quando estes estão a ser cuidadosos acerca do seu raciocínio, no 

entanto, tal não será útil se verificar que os designers raciocinam sempre de um modo pouco 

determinado, vago e intuitivo. De um modo simples o design é uma actividade de raciocínio que se 

baseia em efectuar escolhas e tomar decisões sobre um manancial de informação, sobre múltiplas 

varáveis que é necessário reduzir a variáveis optimizáveis para a resposta a um problema. Para Simon o 

designer trabalha como se o design envolvesse interpretação objectiva, assentando o seu contributo 

numa visão técnica da actividade de design, influenciada pelo positivismo lógico, tendo a sua teoria um 

impacto importante no desenvolvimento dos estudos  de  design.  A sua perspectiva assenta na  

prescrição de métodos racionais de optimização para atingir objectivos, permitindo ao designer atingir 

resultados mais satisfatórios (técnicas para optimização já desenvolvidas e utilizados em decisão 

estatística e ciências de gestão).  

                                                 
22 

Idem. pp.114 
23 

Idem. pp.115 
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  8.1. A teoria de Simon 

 

A teoria desenvolvida por Simon considera que a resolução de um problema passa por decompor o 

mesmo em unidades mais pequenas (subsistemas) descrevendo a suas funções, correspondendo cada 

uma a muitas das suas partes funcionais. O processo de design baseia-se na procura de alternativas para 

a solução, sendo esta solução construída pela acção completa de pesquisa, constituída pela sequência de 

acções componentes que definirão o design final (mais tarde Simon estabelecerá uma analogia entre esta 

perspectiva e o método de busca do melhor caminho via GPS). Na sua essência o processo de design 

pode ser visto de um modo mais geral, segundo este autor, como um processo de obtenção de 

informação sobre a estrutura do problema que será valiosa na descoberta da sua solução.  

Para servir esta dinâmica a lógica necessária ao design, segundo Simon, é uma lógica matemática, tendo 

formalizado uma Teoria de Decisão Estatística e uma Teoria Utilitária como suas ferramentas de suporte. 

Estas lógicas exigem técnicas computacionais exigentes para lidar com o volume de informação e a 

complexidade dos cenários possíveis para um problema, o que permitirá encontrar o curso de acção 

óptimo nas situações reais.   

A visão de Herbert Simon funda um paradigma – Problem Solving Paradigma – onde os problemas de 

design e o processo de design são analisados à luz do Paradigma da Racionalidade Técnica, da ciência e 

do seu método. 

O processo de design é segundo Simon organizado da seguinte forma : 

1. Análise do problema; 

2. Geração de alternativas de solução; 

3. Teste destas alternativas contra todo um conjunto de requisitos e constrangimentos. 

(funciona em ciclos de geração de alternativas e teste) 

  

O autor pretende fornecer uma base rigorosa para o conhecimento existente sobre metodologias de 

design definindo o processo de design como um processo racional de resolução de problemas. O 

problema é estável e possível de definir com rigor e a sua abordagem significa olhar o design como um 

processo de busca passo a passo até à solução. Conhecer o problema é condição para alcançar a solução. 

As soluções de design serão satisfatórias em vez de óptimas, uma vez que no processo existem sempre 

consequência laterais das decisões tomadas que são impossíveis  de  evitar. Estas  consequências  podem  



A DIMENSÃO COGNITIVA DA ACTIVIDADE DE DESIGN  

141 

 

levar à redefinição de toda a situação obrigando a novos ciclos de geração de alternativas e teste, mas 

permitem assumir soluções que se reconhece satisfazem os requisitos.  

Simon reconhece que a sequência e a divisão do trabalho entre ciclos de geração e teste pode afectar a 

configuração das soluções e a eficiência com que os recursos para a concepção de soluções são usados 

tal como a própria natureza do design final. 

 

O paradigma proposto por Simon traduz-se em termos práticos pela utilização de uma Teoria Utilitária 

(matematizada) que se baseia na definição de objectivos que farão emergir o processo de adaptação do 

ambiente interno ao ambiente externo, no processo de design.   

Que lógica é esta que Simon preconiza para o design?  

 

Ao considerar que esta actividade está preocupada com o modo como as coisas deverão ser, criando 

artefactos para satisfazer objectivos, existe segundo Simon uma área considerável da prática do design 

que possui um standard de rigor na inferência que pode ser tão elevado como nós desejarmos. Este rigor 

na inferência sustenta as soluções e credibiliza a prática da actividade, permitindo a definição de um 

standard de suporte ao desenvolvimento de métodos. Nesta linha de reflexão o próprio autor assume 

métodos cuja lógica satisfazem os requisitos do design, e que são já usados em outras áreas (teorias de 

probabilidade e utilidade). Estes métodos são os denominados Métodos de Optimização que respondem 

às necessidades da lógica do design não sendo necessária, como refere Simon, uma lógica especifica de 

imperativos para servir esta actividade.  

 

 

8.2. Os métodos de optimização no design 

 

Os Métodos de Optimização são definidos por uma função utilitária (normalmente uma função escalar, 

das varáveis de comando e dos parâmetros ambientais) que define o objectivo que sustenta a 

necessidade de efectuar a adaptação do ambiente interno ao ambiente externo (esta função pode ser por 

exemplo o custo, a quantidade de algo, etc). O ambiente interno do problema de design é representado 

por um  dado  conjunto  de  alternativas  de  acção ( variáveis de comando com domínios definidos ),  

que funcionarão  como  constrangimentos.  O ambiente  externo  é  representado  por  um  conjunto  de  
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parâmetros, que poderemos conhecer com certeza ou apenas em termos de probabilidade de 

distribuição23.  

Estes Métodos de Optimização caracterizam-se do seguinte modo: dados os constrangimentos e fixos os 

parâmetros há que encontrar os valores das variáveis de comando para maximizar a função utilitária, 

perante os constrangimentos. Em termos probabilísticos poderemos dizer: maximizar o valor esperado da 

função utilitária. Estes métodos assentam em formalismo matemático (numa programação linear) que, 

segundo Simon, uma vez definido serve como problema de optimização, um standard a usar em futuras 

situações.  

A lógica usada para deduzir a resposta para um problema de optimização é a lógica standard dos 

atributos dos cálculos sobre os quais assenta a matemática24.  

 

First consider all the possible worlds that meet the constraints of the outer environment; then 

find the particular world in the set that meets the remaining constraints of the goal and 

maximizes the utility function.25  

         

Este paradigma lógico contribui fortemente para a reflexão sobre uma ciência do design e é determinante 

para sustentar todas as contribuições dos estudos teóricos sobre métodos de design numa primeira fase, 

que ocorre durante todos os anos sessenta e setenta. Embora objecto de fortes críticas na segunda 

metade dos anos setenta pela falta de evidência empírica da sua utilização bem sucedida, a 

racionalização de métodos assente no paradigma lógico de Herbert Simon mantém-se nas décadas 

seguintes como a visão clássica nos estudos cognitivos de design.  

Para os críticos é necessário observar os designers em acção para compreender o modo como se 

desenrola o processo em contexto real, ou seja, o modo como o designer realiza de facto as suas 

escolhas. Estes estudos são realizados sobretudo em termos comparativos, entre jovens designers e 

designers mais experientes, procurando confirmar a tese proposta para a racionalização de métodos.  

                                                 
23 

Relembramos definição de ambiente interno e ambiente externo efectuada anteriormente neste contexto : um artefacto é o interface 

entre a substância e organização deste, denominado ambiente interno e a envolvente no qual o mesmo irá operar, denominado 

ambiente externo. O desempenho da função de um artefacto depende da sua construção interna mas esta é determinada pelo 

ambiente onde a mesma será desempenhada. O design é a  actividade responsável pela adaptação do ambiente interno ou externo, ou 

vice versa. Para ilustrar esta descrição Herbert Simon usa um exemplo muito simples: uma faca cortará dependendo do material da sua 

lâmina e da dureza  da substância a ser cortada.  

24  
Idem. Pp115 

25  
Idem. pp.118 
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9. OS ANOS SETENTA 

9.1.Os teóricos da criatividade e as críticas à racionalização de métodos 

 

A falta de evidência empírica sobre a utilização com sucesso dos métodos propostos nos anos sessenta 

sustenta análises críticas e promove o debate em torno da importância de observar o modo como 

trabalham os designers. O desenvolvimento de procedimentos sistemáticos para controlar a situação de 

design aparentam não se adequar ao problema quando ele evolui. Os problemas de design são 

conhecidos à medida que o designer acede à informação sobre uma situação que desconhece, o que 

atribui grande instabilidade ao processo, dando lugar a reconfigurações que colocam a necessidade de 

por vezes rever o processo. 

 

Na segunda metade dos anos setenta há acordo entre alguns autores sobre o procedimento dos 

designers em acção, denominado de Pensamento Criativo. Este procedimento faz residir no designer a 

capacidade de compreensão da situação escolhendo a direcção na qual se transformará o problema ou o 

resultado e as direcções que serão ignoradas, directamente relacionado com as suas opiniões e/ou 

questões de moralidade e de valores. Embora se trate mais de uma discussão sobre o procedimento dos 

designers, sobre as características desta forma de raciocínio (o processo de pensamento criativo), do que 

propriamente a observação empírica dos factos, o Processo de Design é caracterizado do seguinte modo:   

 

1. Incubação (recolha de informação); 

2. Insight ou Leap (a solução ocorre de repente, uma ideia original altera a percepção do problema, 

torna o complicado simples); 

3. Inimigos da originalidade/rigidez mental (fazer as coisas de um modo tradicional, longe do 

mundo exterior real). Incapaz de perceber o externo.   

 

Esta posição, minoritária segundo Jones (1980), liga a actividade de design aos mistérios da criatividade,  

sendo que a parte  mais  valiosa do processo de design se passa na cabeça do designer e como tal 

parcialmente fora de acesso e do seu controle consciente26, em  oposição  a  uma  visão  racionalista  que  

                                                 
26

 Estudos referidos por Jones (1980): Osborn:1963; Gordon:1961; Matchett:1968 e Boadbent:1966 
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determina que o processo de design pode ser rigorosamente compreendido. Sobre esta perspectiva Jones 

define este “método” de design com a designação Designers as Black-Boxes (a essência do processo de 

design passa-se na cabeça dos designers, encerrado ao conhecimento exterior). Estes teóricos da 

criatividade consideram que o designer pode produzir outputs nos quais tem confiança, que 

frequentemente têm sucesso, sem serem capazes de dizer como estes outputs foram obtidos27. Nesta 

perspectiva a actividade mental é compreendida à luz de conhecimento sobre a cognição humana cuja 

abordagem que considera que : 

 

Most human actions can be explained if one assumes that they are largely governed by the 

skilled nervous system without the intervention of conscious thought.28 

 

Para estes teóricos não se pode esperar que o acto de concepção seja possível de ser completamente 

explicado de forma racional. A capacidade de produção de soluções relevantes para o problema depende 

do tempo que lhe é concedido, existindo técnicas que são usadas para estimular a criatividade 

(Jones:1980) organizando-as num total de trinta e cinco), que desempenham o papel de acelerador do 

processo que é alimentado pela informação originária do problema e da experiência do designer.  

 

 

9.2. Os teóricos da racionalidade e o paradigma lógico 

 

Contrária à posição dos teóricos da criatividade os racionalistas preocupam-se com a externalização do 

processo de design, sustentando o desenvolvimento de métodos a serem prescritos, suportados pelo 

paradigma lógico de Herbert Simon, que procuram optimizar a actividade de uma forma racional. Estes 

teóricos consideram que o processo de design é inteiramente explicável, que o mesmo nada tem de 

misterioso e que o designer possui total conhecimento do que está a fazer e porquê. Esta perspectiva 

constrói-se suportada na visão da cognição como uma actividade de processamento de informação em 

que o designer opera sobre informação recebida partindo o problema  em  partes  mais  pequenas, segue  

                                                 
27 

Jones, J. Christopher (1980) Design Methods: Seeds of Human Futures. John Wiley & Sons, Ltd. London. UK. pp.46. 

 
28  

Idem, pp.46 
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uma sequência planeada de análise, síntese e avaliação funcionando em ciclos até reconhecer a melhor 

solução. Os métodos servem para melhorar esta actividade, para a optimizar com vista à obtenção de 

melhores resultados e, simultaneamente, deter o controle da actividade de concepção pelo domínio do 

seu processo.  

 

A racionalização do processo assenta numa situação de optimização de variáveis (onde os bons designers 

são melhor sucedidos), dentro de uma situação de design conhecida, sendo-lhe também reconhecida a 

capacidade para operar na resolução de problemas não familiares, em novas situações, embora esta seja 

uma das suas fragilidades.  

Nesta lógica a análise do problema fica praticamente completa antes da solução ser encontrada sendo a 

avaliação sobretudo linguística e lógica, oposta à experimental. A estratégia a usar é previamente 

definida, procurando tornar o acto de concepção mais linear e menos circular, ou seja, menos tentativa e 

erro. Estes métodos têm a vantagem de permitir a automação ganhando tempo.  

 

Esta perspectiva torna-se dominante mostrando ser capaz de funcionar como suporte teórico a uma 

Ciência do Design, como propõe Simon (a que Jones (1980) denomina de Designers as Glass-Boxes).  

 

 

 

9.3. A crescente complexidade da realidade e a resposta exigida aos métodos 

 

Paralelamente às posições tomadas sobre o processo de design e sobre o procedimento dos designers, a  

crescente  complexidade  da  realidade  provoca  a  necessidade de reconsiderar  

globalmente o papel do processo de design.  

 

São contempladas novas hierarquias de problemas considerando-se níveis de análise até aqui fora das 

preocupações de desenvolvimento dos designers.  
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Um dos teóricos de referência sobre métodos de design J. Christopher Jones apresenta os níveis de 

análise a serem considerados na actividade do seguinte modo: 

 

 

 1: CIDADE 

 

 2:  CASA                    OUTROS            TRÁFICO 

 

3: LAR        FAMÍLIA     SÍTIOS                               VEÍCULO      ESTRADAS 

   

 

 4:  SALA DE ESTAR    QUARTO                                     CORPO     MOTOR     REDES 

 

    Fig. 6 – Níveis de análise em Design (Jones:1980, p.41) 

Nível 4 : trabalho artesanal; Nível 3 e 4: Design-by-drawing; (Novos Métodos, Processo de Design mais extenso) ; 

Nível 1 2 e 3 : na nova complexidade. 

 

Não só o processo de design deve ser reconsiderado pelas exigências das novas complexidades da 

realidade como ele próprio possui novas complexidades internas, grande parte pelo facto de se tratar de 

um processo onde participam mais pessoas e com diferentes papéis. Como consequência desta situação 

existem obstáculos interprofissionais e interpessoais pelo envolvimento de todas as pessoas que são 

afectadas pelo resultado, com as inevitáveis resistências à mudança.  

É necessário que os métodos de design forneçam uma percepção suficientemente alargada em cada um 

destes níveis. Os designers precisam ser “multiprofissionais” e planeadores e a percepção deve ser 

formada por conhecimento e experiência de mudança a todos os níveis, desde a acção ao nível 

comunitário até ao componente de design (Jones:1970).  

 

Esta situação promove a reflexão sobre a necessidade de métodos capazes de responder a esta 

realidade, que inicialmente se apresentam mais como técnicas para lidar com a complexidade dos 

problemas. A diversidade de técnicas a utilizar é extensa e parece  mais  relacionada com  o  pensamento  
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que precede os desenhos e designs do que com o processo de design no seu todo. Embora se revelem 

bastante interessantes para os designers estas técnicas são ferramentas de trabalho individuais e estão 

algo afastadas da ideia de método como um todo.  

 

 

10. A crítica aos métodos racionais 

 

Embora se verifiquem algumas utilizações de métodos racionais elas são caracterizadas como tentativas 

de racionalizar e intelectualizar a actividade dos designers. A falta de investigação empírica coloca 

problemas a um paradigma dominado pela lógica como propõe Simon. A ir relevância dos estudos de 

observação da actividade de design para esta lógica prende-se com o facto de a mesma não conduzir a 

conhecimento generalizável sobre o processo de design. As críticas ao paradigma de Simon referem-se 

não só à falta destes estudos empíricos mas também ao facto de estes não poderem vir a fornecer teoria 

detalhada do que seria um bom e saudável processo de design. A acção errática do designer num 

processo em ciclos não é tratada, nem existe evidência de estudo sobre os problemas de design e das 

suas estruturas, pelo contrário, esta metodologia prescreve o processo de design como sendo um 

procedimento ordenado onde se recolhe informação, se estabelecem objectivos e se calcula a solução 

(uma lógica dedutiva que utiliza técnicas matemáticas de optimização). Relativamente aos resultados não 

há indicio de explicação das diferenças entre a qualidade dos resultados verificada, aspecto que seria 

muito útil para a comparação de processos, ou seja, sobre qual o processo de design que melhor 

funciona.  

 

Estes são alguns dos aspectos menos positivos apontados à racionalização de métodos que fazem 

emergir na década de setenta a rejeição desta metodologia por muitos autores, incluindo os próprios 

pioneiros. A esta situação não é alheio, naturalmente, o contexto social e cultura da altura, sobretudo o 

dos finais dos anos sessenta dominado pela revolução académica, pelo novo humanismo liberal e pela 

rejeição de valores do passado (Cross: 2001).  
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 A crítica aos métodos é atenta às propostas dos diferentes autores, para Archer29 a decomposição da 

actividade num sistema de análise/síntese é simplesmente a criação de um mapa do território do design, 

uma “ajuda à navegação”.  

Evidência da alguma impraticabilidade dos métodos racionais são as referências de Gui Bonsiepe (1992) 

a propósito das técnicas propostas por Jones, segundo este teórico do design industrial das trinta e cinco 

técnicas enumeradas apenas duas delas podem ter valor instrumental: o método de subdivisão de um 

problema global em subproblemas, que podem ser tratados independentemente e as técnicas agrupadas 

sob o nome de Synectics30, utilizadas para o desenvolvimento de propostas de alternativa para a solução 

de problemas projetuais.  

O programa de Alexander é considerado um dispositivo de resolução de problemas (problem-solving-

device). As contribuições teóricas dos diferentes autores sobre a questão do método para a exploração de 

território não familiar, como acontece nos problemas de design, obriga a uma observação muito atenta e 

à tomada de decisões sobre o que fazer a seguir de acordo com o observado, tal como acontece para o 

trabalho de investigação em outras áreas. Sobre o método de Alexander, Archer considera que o mesmo 

se baseia essencialmente na observação do comportamento humano e no desenho de conclusões 

retiradas dessas observações31. É reclamada a objectividade, referindo o autor a impossibilidade de testar 

o que Alexander pretende dizer, aspecto que reside sobretudo no facto de se tratar de padrões abstractos 

que são tratados com linguagens igualmente abstractas, como tal manipuláveis, propondo a rejeição 

deste método. Para Archer este é um modo de raciocinar que é estranho ao design não servindo a 

necessidade dos seus problemas concretos, exigindo-se uma forma de pensar e comunicar que seja 

diferente da usada pela ciência.   

 

Esta problematização, pela emergência da crítica aos métodos de lógica matemática, propostos durante a 

década de sessenta, promove um enfoque naquilo que é considerado por estes autores como a questão 

central para o designer  no  desenvolvimento da  sua actividade: os designers  revelam  possuir todos um  

                                                 
29 Archer, L. B. (1979) Whatever became of design methodology ? Design Studies, Vol 1, nº1, pp.17-20. Design Research Society.UK 

30 
Abordagem de resolução de problemas que estimula os processos de pensamento dos quais o sujeito geralmente é desconhecedora. 

Método desenvolvido por William J.J. Gordon, tem como principio central a seguinte ideia: Confia nas coisas que te são estranhas e 

aliena as que te são familiares. Procura encorajar, por um lado, a fundamental análise do problema e, por outro, promove a 

alienação do problema original através da criação de analogias,  permitindo a emergência de soluções novas  e originais. Este 

método é mais complexo e intenso que Brainstorming. 
31  Archer:1979 
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objectivo comum quando iniciam um projecto, ou seja, a redução do vasto complexo de informação com 

o qual têm de começar até uma forma simples e manipulável.  

O modo como os designers recebem a informação, através da percepção, faz desenvolver trabalho 

intuitivo o que define a forma tradicional do designer trabalhar. No entanto, dada a complexidade dos 

problemas o designer necessita de um “mapa” para passar à acção, para conduzir o seu trabalho e 

chegar à forma, ao resultado, à solução. O designer necessita trabalhar nestes dois modos, necessita de 

ver o problema destas duas formas, racional e intuitivamente. Se tal não acontecer poderá cair na 

evidência do senso comum ou num emaranhado de processos intelectuais.  

As assunções das críticas aos métodos fazem mover a problemática para um novo território de 

investigação.  

 

The new approach will be based on a passionate concern for people's needs. Design method 

take into account feelings and it will be trully systematic. The new design methods will look 

remarkably like what the designer thinks he does already. They will draw on all the techniques 

available. But will not be dominated by these techniques.32 

 

 

10.1. Designers como sistemas auto-organizados 

 

Nos anos setenta é reconhecida a necessidade de uma segunda geração de métodos que se afastem das 

tentativas de optimização ou de omnipotência do designer perante os problemas de design, para soluções 

satisfatórias ou apropriadas,  noções estas que Herbert Simon havia já introduzido. O processo de design 

passar a ser visto como um processo argumentativo e como tal participado, no qual os designers são 

parceiros com outros intervenientes interessados no problema: os clientes, os utilizadores, a 

comunidade, entre outros.  

 

Não tanto como métodos mas mais como técnicas, estes novos métodos procuram trazer novos princípios 

de design que podem ser muito úteis aos designers, mais do que os próprios métodos. A diversidade de 

propostas é muito grande, tornando-se até  contraditórias  e  muitas  delas  impraticáveis. O objectivo de  

                                                 
32  

Broadbent:1969, p.150 
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todas estas técnicas é tornar público o que se passa na cabeça do designer, externalizar o processo de 

design recorrendo às palavras, aos símbolos e aos diagramas. Esta extensa exposição do processo 

permite tornar o design mais manejável, sobretudo ao nível do sistema onde é maior a complexidade 

(Jones:1980). Simultaneamente, a exposição pública permite a outros (por exemplo aos utilizadores de 

produtos) perceber o processo e contribuir com informação preciosa, exclusiva do seu conhecimento e 

experiência e que poderá escapar ao designer. 

 

Esta nova visão, onde o processo passa a ser mais participado e mais extenso na sua abordagem ao nível 

do sistema é mais capaz de lidar com a complexidade da realidade, parecendo servir mais a arquitectura 

e o planeamento do que a engenharia e o design de produtos. Este último campo da actividade de design 

continua a desenvolver as suas metodologias em direcções diferentes (Cross:2006). 

No entanto, a dualidade de posições sobre o processo de design transitou para os anos setenta, situação 

para a qual Bruce Archer propõe uma forma para colmatar as limitações dos seus respectivos métodos. 

Segundo o autor estes métodos, se por um lado racionais, (suportados em modelos matemáticos), se por 

outro intuitivos, (suportados no pensamento criativo do designer, embora com menor peso), apresentam 

grande fragilidade por considerarem que o designer é capaz de explorar a grande quantidade de 

alternativas não familiares que são geradas pelo tratamento da informação sobre o problema, recorrendo 

ao seu pensamento consciente ou às capacidades de processamento de um computado. As escolhas de 

alternativas feita intuitivamente ou utilizando um computador não podem ter sucesso dada a existência 

de demasiada novidade nas situações de design. A resolução dos problemas de design com configurações 

para a criação de novos artefactos físicos é pautada pelo desconhecido uma vez que cada problema trás, 

em alguma medida, uma nova situação. Para este contexto concreto das situações de design Archer 

propõe a criação de um método em que o esforço de design é dividido em duas partes33 :  

 

1. O esforço que é levado a cabo para encontrar a solução adequada; 

 

2. O esforço de controlar e avaliar a estratégia de busca e escolha de alternativas utilizadas para 

chegar à solução.  

 

                                                 
33  

Archer:1979 
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Deste modo a procura deixa de ser cega e passa a ser uma busca inteligente, com controlo e avaliação, e 

que usa critérios externos e os resultados de pesquisa parcial para encontrar atalhos no território  

desconhecido. Os designers vêem-se a eles próprios a controlar a acção de acordo com a solução a 

alcançar. O autor caracteriza os designers neste método como Sistemas Auto-organizados (Designers as 

self-organized systems).  

O que aqui está presente é uma dupla qualidade para os designers ao serem capazes de trabalhar todo o 

volume de informação sobre o problema efectuando, simultaneamente, o controle e a avaliação da 

estratégia de acção que estão a seguir. Estamos perante a exigência de designers de um outro nível 

intelectual e produtivo, capazes de serem planeadores e multifuncionais, para responder cabalmente às 

novas realidades dos problemas de design.  

Há, no entanto, dificuldade em definir e controlar a estratégia certa perante problemas completamente 

novos e quando passam a estar envolvidas muito mais pessoas no processo de design, o que fragiliza a 

utilização de qualquer método segundo Archer. Para realizar eficazmente este controle e avaliação o autor 

propõe conjuntos de critérios a incluir na monitorização dos projectos de design – Stategy Control 

Method.  

 

 

10.2. O processo de design desintegrado 

 

Assente na ideia de que é necessário no processo de design tanto a intuição quanto a racionalidade, 

Bruce Archer considera importante a expansão do processo para continuar a desenvolver o mundo dos 

artefactos, para tal define um Processo de Design Desintegrado que é caracterizado pelas grandes etapas 

de Divergência, Transformação e Convergência (onde cada uma não terá de ser trabalhada 

separadamente), em vez das sequências cíclicas de Análise, Síntese e Avaliação.  

Para trabalhar em cada uma destas etapas o autor apresenta uma extensa listas de vários métodos, mais 

técnicas que métodos, que facilitam a tarefa do designer no que respeita à utilização de procedimentos 

concretos para responder a cada uma das diferentes questões no inicio, durante e no fim do processo. 

Esta perspectiva considera que o designer é livre de saltar a qualquer momento da sequência de etapas, 

passando de um aspecto do problema ou da solução para outro, tão intuitivamente quanto possível. Esta 

proposta  de  Archer  procura  servir  as  necessidades  de  racionalização do  processo  e  maximizar  a  
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capacidade intuitiva do designer para encontrar os caminhos para a solução. Com o controle e avaliação 

do curso de acção é possível evitar aprender sobre o problema demasiado tarde, realizando as escolhas 

certas com o auxílio de técnicas que lhe dirão no momento certo aquilo que precisa saber para prosseguir 

(Archer:1979).  

 

Esta perspectiva é como que uma estratégia de design para o processo, que procura ser coerente com a 

prática efectiva dos designers observada na acção, sobre o modo como estes se comportam perante os 

problemas e o modo como realizam as actividades de análise e síntese. Simultaneamente, recorre-se à 

utilização de técnicas que procuram responder com linguagens próximas da natureza efectiva da 

actividade de design, afastando-se da linguagem matemática de índole científica que vinha sendo 

considerada não natural, inapropriada e estranha ao designer. 

 

Esta mudança proposta para a metodologia permite ao processo de design operar ao nível do sistema, 

tratando mais eficazmente as novas complexidades dos problemas de design.  

 

Os desenvolvimentos teóricos de Bruce Archer contribuem para a configuração de um terreno de 

problematização próprio e exclusivo sobre a natureza da actividade de design, promovendo a ideia de 

que existe uma cognição em design, baseado na perspectiva de que o design possui as suas próprias 

questões e a sua própria maneira de as conhecer (Cross:2001). Este caminho para a investigação sobre 

uma cognição em design exige trabalho de observação empírica sobe os designers em acção para 

compreender como procedem enquanto concebem, ou seja, como pensam e comunicam efectivamente as 

soluções para os problemas de design e quais são as suas características distintivas. 
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11. OS ANOS OITENTA  

 

A ideia que dominará nos anos oitenta é a de que existe uma particular maneira de equacionar os 

problemas de design contribuindo para a noção da existência de uma cognição em design e promovendo 

o inicio dos estudos empíricos sobre a actividade dos designers com o objectivo de compreender como 

estes pensam e agem. Estas preocupações procuram inicialmente a obtenção de conhecimento que 

permita melhorar a formação dos designers e também o desenvolvimento de técnicas e ferramentas de 

apoio à concepção, sobretudo ferramentas informáticas. Esta situação decorre da noção de design como 

uma competência e não como um dom, como tal possível de desenvolver e aperfeiçoar.  

 

Os anos sessenta significaram para o design uma viragem: da noção de projecto de design como uma 

tarefa da produção para a noção de uma actividade de resolução de problemas. Esta mudança levou a 

que a formação dos designers fosse objecto de alterações, passando a concentrar-se no processo em vez 

de no produto. Este movimento deixa-se “seduzir” pela racionalidade da ciência (Lawson:2006), sendo 

que a primeira geração de métodos tem a marca da linguagem e da lógica matemática utilizada nas 

operações de pesquisa do método científico. As razões da escolha deste caminho segundo Bryan Lawson, 

um dos autores que nos anos oitenta apresenta um trabalho de referência para a compreensão da 

actividade cognitiva dos designers, tem a ver com três aspectos: 

 

1. O resultado material do design é demasiado importante como razão de um processo para que 

este permaneça tão negligenciado; 

2. A sociedade tem o direito de esperar que os seus designers sejam responsáveis e exerçam um 

maior controle sobre os seus processos; 

3. A escala de operações numa sociedade tecnológica é tão grande que as decisões individuais 

podem ter uma tal amplitude de efeitos que não podem render-se à irresponsável abordagem ao 

design como sendo uma “artisticidade acidentalmente inspirada”.   

 

Os métodos de design propostos são prescrições teóricas extraídas de pensar o design e não da 

experiência de observar o design.  Segundo Lawson  estes  métodos, estes  “mapas”, são  mais úteis  aos  
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teóricos sobre metodologias do que aos designers, tal como é revelado pelo insucesso da sua utilização.  

A questão que se coloca perante esta evidência é saber se os designers são ou não reconhecidos como 

sendo consistentes na abordagem aos problemas de design?  

 

Se os designers usam todos estratégias similares ou existem tantas quanto existem designers ?  

 

 

11.1. Os Estudos de Protocolo 

 

As observações realizadas de designers em acção suportam-se em Estudos de Protocolo (observação com 

registo de áudio e vídeo) procurando apurar as suas particularidades cognitivas na abordagem aos 

problemas. Estes estudos incidem sobre a performance cognitiva dos designers no sentido de estabelecer 

uma alternativa válida ao “programa” racionalista, procurando o sentido efectivo dos processos cognitivos 

subjacentes às actividades de design reais. Uma visão da cognição com sendo de natureza prática em 

vez de uma visão da cognição como uma tarefa intelectual suportada em pensamento abstracto. 

 

O primeiro passo no sentido de estabelecer estas particularidades cognitivas foi a descolagem da lógica 

da ciência. As contribuições teóricas de Lawson em 1980 vão no sentido de clarificar a diferença entre 

ciência e design. Embora seja claro que o design não pode escapar à ciência, à arte e à tecnologia, mas o 

que é dominante numa cognição em design é um conhecimento de índole prática (Archer:1979).  

A linguagem no design é de carácter visual não podendo, naturalmente, prescindir da linguagem  

matemática  e  da  escrita,  mas  estas  não  lhe  são dominantes. A dificuldade e fascínio do design 

prende-se com o facto de este necessitar de contemplar tipos de pensamento e conhecimento tão 

diferentes: 

Design is a highly organized mental process capable of manipulating many kinds of information, 

blinding them all into a coherent set of ideas and finally generating some realization of those 

ideas.34 

 

                                                 
34 

Lawson:2006, p.32 
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11.2. Os problemas de design e a sua natureza 

 

Um dos aspectos que distingue o design da ciência é a natureza dos seus problemas. A ciência lida com 

problemas objectivos utilizando um método racional para os resolver. No design é difícil saber quais os 

problemas que são relevantes e que informação será útil até a solução ser alcançados. Deste modo, os 

problemas de design são mal definidos e mal estruturados, trazendo muitas vezes o novo e o 

desconhecido.  

 

A compreensão do problema no caso do design, que ocorre na fase de análise, tem que ser efectuada de 

uma forma integrada com a síntese, ou seja, com o gerar da solução. A proposta de alternativas e a 

escolha da solução é feita com base num processo cíclico de análise/síntese. Na ciência o processo é 

linear, sendo que a abordagem cientifica trata cada uma das etapas de um modo autónomo, o problema 

é primeiro analisado (completamente compreendido) e depois resolvido. A não divisão entre análise e 

síntese no caso do design permite uma aprendizagem simultânea acerca da natureza dos problemas e 

das soluções possíveis (Archer:1979) determinando um dos aspectos centrais sobre a natureza desta 

actividade. Este é o aspecto mais vincado da diferença entre ciência e design, sendo a natureza dos 

problemas o elemento determinante para a definição das metodologias a utilizar.  

É importante reafirmar a natureza de ambas as actividades, ciência e design, enquanto corpo de 

conhecimentos sobre uma classe distinta de coisas.  

 

 

11.3. A subjectividade das soluções de design 

 

Mas não só a natureza dos problemas é o diferenciador determinante da actividade, a solução é também 

ela de natureza diferente. Na ciência a actividade é determinada pelo seu processo onde é aplicada uma 

metodologia de princípios, aprendidos previamente, que determinarão qual a resposta verdadeira, a 

solução. Este critério não existe no caso do design uma vez que a solução apresentada pelo designer é 

resultado de um julgamento, ou seja, de uma escolha entre alternativas. A solução deve satisfazer o 

máximo de critérios, devendo o designer seleccionar a combinação de critérios que permitam o 

desempenho  mais  satisfatório.  A  solução  deve  satisfazer,  sendo  que  o  carácter  das  decisões  que  
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permitiram chegar à mesma se pauta por alguma subjectividade. Esta subjectividade assenta no modo 

como o designer percepciona e compreende o problema, que em certa medida é fruto das suas relações 

com o objecto em causa, com o ambiente e até com a envolvente social, incluindo a própria relação com 

o seu cliente (Lawson:2006). 

 

A preocupação com o estabelecimento de um processo de design racionalmente organizado deseja 

promover a qualidade das soluções na resposta aos problemas, atribuindo alguma normatividade à 

actividade de concepção ao desviar a marca da presença do designer humano. Esta preocupação procura 

seguir o exemplo do rigor da actividade cientifica, no entanto, não existe evidência prática de um 

procedimento de tal natureza com sucesso efectivo.  

Existem aspectos da actividade de design, apresentados na significativa obra de Bryan Lawson “How 

Designers Think”35, tais como os problemas de design, as  soluções, o  processo e a actividade em 

termos genéricos, que contribuem para a existência de uma Cognição em Design :  

 1a. Os problemas de design não podem ser compreensivelmente estabelecidos; 

2a. Os problemas de design requerem interpretação subjectiva; 

3a. Os problemas de design tendem a ser organizados hierarquicamente; 

 4a. Os problemas de design são constituídos por constrangimentos que podem ser inteiramente 

internos ou externos; 

1b. Existe um exaustivo número de soluções diferentes; 

2b. Não existem soluções óptimas para os problemas de design; 

1c. O processo de design é infinito; 

 2c. Não existe processo de design infalivelmente correcto; 

 3c. O processo de design envolve tanto encontrar como resolver problemas; 

 1d. O design inevitavelmente envolve julgamento de valor subjectivo; 

 2d. O design é uma actividade prescritiva; 

 3d. O design trabalha no contexto da necessidade de acção. 

 

Os anos oitenta assentam na substancial consolidação da investigação em design. A realização de uma 

conferência sobre design pela  Design  Research  Society em 1980 (Design:Science:Method) revela que a  

                                                 
35  Lawson:2006, p.82  
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constrangedora ligação à ciência é ainda rígida, verificando-se desenvolvimentos nas metodologias de 

design assentes no paradigma da racionalidade técnica de Herbert Simon.  

 

Os desenvolvimentos mais significativos desta década são a emergência dos primeiros jornais de 

investigação em design (Design Studies em 1979 e Research in Engeneering Design em 1989). Nos anos 

oitenta verifica-se o estabelecimento do design como uma coerente disciplina de estudo por direito 

próprio, baseado na visão de que o design tem as suas próprias coisas para conhecer e as suas próprias 

formas de as conhecer.  

Esta ideia é emblemática na primeira edição do Jornal de referência sobre investigação em design o 

Design Studies, onde o artigo de Bruce Archer “Design as a Discipline” a reafirma. 

 

There exist a designerly way of thinking and communicating, and as powerful as scientific and 

scholarly methods of inquiry when applied to its own kinds of problems.                                                                              

(Archer:1979, p.4)               

 

Esta ideia expande-se e promove o debate em torno da necessidade de definir um programa de 

investigação em design (Cross:1982), estando no seu centro uma visão - there are designerly ways of 

knowing.   

 

O mais significativo contributo para o desenvolvimento desta ideia é o trabalho de Donald Schön contido 

no seu livro The Reflective Practioner36, no qual ele pretende estabelecer uma epistemologia da prática 

implícita nos processos intuitivos artísticos que os praticantes, designers e outros, trazem para situações 

de incerteza e instabilidade, situações únicas e onde é valorizado o conflito. O design enquanto disciplina 

significa o estudo do design nos seus próprios termos, dentro da sua rigorosa cultura, baseado numa 

prática reflectida da concepção.  

 

 

 

 

                                                 
36  

Schön:1983 
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12. DONALD SCHÖN 

12.1. O Paradigma da Reflexão-em-Acção 

 

Opondo-se a uma visão técnica da actividade de design influenciada pelo positivismo lógico, Schön 

direcciona-se para uma perspectiva que assenta na ideia de uma prática reflexiva, intuitiva, onde os 

objectivos não são fixos e o problema não está completamente definido. Estas condições tornam 

necessário competências através das quais os profissionais dão conta das zonas de incerteza, zonas 

indeterminadas da prática, a que o autor chama de talento artístico (artisticidade).  

 

Desafiando a doutrina positivista, subjacente a grande parte do movimento para tornar o design 

científico, o trabalho do autor funda um paradigma que se opõe às ideias de Herbert Simon e que traduz 

uma visão mais próxima da efectiva actividade cognitiva dos designers, mais próxima também dos 

conteúdos do design e da sua relação com o processo.  

 

A proposta teórica de Donald Schön para o pensamento de design constrói-se pela observação dos 

designers em acção, em estudos de protocolo realizados pelo autor em gabinetes de design (efectuado 

registo das verbalizações e do trabalho visual desenvolvido pelos designers em projecto).  

Embora os designers definam eles próprios as suas estratégias, que adoptam no processo, estas 

observações permitiram a Schön identificar uma estrutura fundamental de inquirição profissional que está 

subjacente às muitas variedades de design.  

Esta estrutura permitiu construir uma teoria da prática onde o praticante faz com que as hipóteses sejam 

verdadeiras, ou seja, que os resultados possam responder com uma solução que pode ser a tradução da 

própria redefinição dos objectivos de partida, configurando uma actividade distinta da ciência e do seu 

método.  
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12.2. A conversa reflectida do designer 

 

O autor sugere um processo genérico para o design onde considera a actividade de concepção – 

designing – uma conversa com os materiais da situação37, onde o designer reflecte na prática sobre a 

construção do problema. Esta reflexão está implícita nas acções que o designer realiza durante o 

processo, utilizando a representação e a verbalização como linguagens paralelas e que se interconectam 

no design.  

Nesta conversação são utilizadas palavras e desenhos, referindo-se a imagens espaciais que o designer 

procura tornar congruentes umas com as outras para a solução do todo. As palavras são utilizadas como 

acção para definir formas, objectos, etc, para determinado resultado38. Esta conversação reflectida do 

designer caracteriza o processo de design segundo Schön. 

 

Like a chess master who develops a feeling for the constraints and potentials of certain 

configurations of pieces on the board. The designer experienced seems to have developed a 

feeling for the kind of conversation which a designer situation sets in motion.39 

 

Subjacente ao desempenho do designer existe a estrutura de inquirição fundamental que pode ser 

compreendida pelos outros, exteriores ao processo de design, pela existência de uma rede de acções 

compostas pelas linguagens da palavra e do desenho.  

A observação das acções do designer durante o processo permitiu compreender a sua actividade 

cognitiva  naquilo em que ela é visível.  

 

 

 

 

                                                 
37 

Estes materiais da situação de design compreendem as necessidades, os requisitos e os constrangimentos que estão envolvidos na 

formulação completa do problema e na geração de alternativas de solução, servidos pelo desenho, sendo o desenho ele próprio um 

produto final da inquirição. 

38  
Schön:1983, pp. 80  

39  
Schön:1983, pp.104 
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12.3. Uma estrutura de inquirição numa epistemologia da prática  

 

Este tipo de reflexão-em-acção, pensar o que se está a fazer enquanto se está a fazer40, ocorre em 

situações únicas e incertas onde o problema não é dado mas antes uma situação que carece de ser 

resolvida, situação que é complexa e incerta e existe um problema em encontrar o problema. Sendo 

considerada por Schön uma “arte” dos seus praticantes, esta artisticidade é evidente na capacidade em 

gerir selectivamente grandes quantidades de informação na habilidade para descortinar grandes linhas de 

invenção e inferência e na sua capacidade de sustentar várias maneiras de olhar para as coisas de uma 

vez só sem interromper o fluxo de inquirição (Schön:1983).  

 

A elaboração de uma teoria da reflexão é vista como Schön como uma epistemologia da prática, 

respondendo com uma estrutura de inquirição para esta mesma esta prática com base na observação 

realizada. O designer perante a situação vai questionando ao longo da conversa com os materiais dessa 

mesma situação: propõe algo inquirindo – e se fosse deste modo ? - corrige os seus erros e chega a 

compromissos, que podem implicar a revisão da situação. Esta inquirição é servida sobretudo por 

desenhos e representação incompletas, para além das palavras.  

 
A aproximação a uma estrutura fundamental de inquirição na actividade de concepção é definida por 

Schön do seguinte modo : 

1. Reconfiguração  do problema; 

2. Tentativas de adaptação da situação à configuração, como se se tratasse de uma moldura, 

formando uma rede de acções são descobertas consequências, implicações, apreciações e tudo 

mais que seja possível; 

3. Dentro da grande rede, as acções individuais provocam fenómenos a serem compreendidos, 

problemas a serem resolvidos ou oportunidades a serem exploradas; 

 

 

 

                                                 
40  

Conhecer em acção: tipo de conhecimento que revelamos nas nossas acções inteligentes e na performance física,  publicamente 

observável. Não revelamos esse conhecer pela nossa execução capacitada e espontânea da performance, é um acto que é sempre 

construção. (Schön:1998) 



A DIMENSÃO COGNITIVA DA ACTIVIDADE DE DESIGN  

161 

 

4. As acções do praticante também provocam alterações não intencionadas que atribuem novos 

significados à situação; 

5. A situação fala por si, o praticante escuta, aprecia o que ouve e reconfigura a situação de novo; 

6. O praticante torna-se consciente de uma ideia inteiramente nova, que define os critérios para 

concepções futuras. 

 

Na conversa reflectida o esforço para resolver problemas reconfigurados sustenta novas descobertas que 

clamam por nova reflexão-em-acção. O processo de design funciona em espirais através de estádios de 

apreciação, acção e reapreciação. A situação única e incerta acaba por ser compreendida através da 

tentativa de a alterar e altera-se através da tentativa de a compreender, sendo este o esqueleto do 

processo de design segundo Schön41. 

 

Na reflexão-em-acção cada praticante trata o seu caso como único, não podendo lidar com ele aplicando 

teorias ou técnicas estandardizadas como é proposto pelo paradigma de Herbert Simon. O trabalho de 

Schön traz para os estudos de design aspectos que distinguem a actividade de design da ciência 

aproximando-se as suas teorias à noção de que existe um “modelo de pensamento de design”, distinto e 

único, que traduz aquilo que o design é de facto, e que nada tem a ver com técnicas para atingir 

objectivos. Nesta linha, o trabalho de Donald Schön é importante ao contribuir decididamente para o 

redireccionamento dos estudos do design da visão de um tipo de pensamento linear para uma forma 

distinta de pensar no processo de design, permitindo o estabelecimento do design como uma disciplina 

por direito próprio. 

 

A teoria de Schön é crítica ao trabalho de Herbert Simon opondo-se-lhe fortemente com um visão do 

processo de design que possui uma prática reflexiva, intuitiva, fluida e com os objectivos em aberto. É 

precisamente esta abertura a novos objectivos que se podem configurar ao longo do processo que define 

a contribuição distinta da Teoria de Reflexão-em-Acção de Schön, em oposição à existência de objectivos 

fixos como ponto de partida para o processo de design, onde o problema é completamente conhecido, 

como é proposto pela teoria de optimização de Simon.    

 

                                                 
41  

Schön:1983,  pp.132 
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12.4. As questões de rigor e objectividade da teoria de Reflexão-em-Acção 

 

A teoria de Donald Schön levanta questões relativamente ao seu rigor, em concreto no que respeita a 

objectividade, controle e distância. Na reflexão-em-acção o designer está só no processo, ele avalia e 

decide recorrendo à sua experiência acumulada uma vez que não pode aplicar técnicas, práticas ou 

teorias anteriores nas situações de design. Mas sobre esta experiência coloca-se a questão sobre quais os 

seus limites para atingir o rigor. Estas questões são satisfeitas pelo facto de a elaboração da teoria 

reflexão-em-acção ter surgido como uma epistemologia da prática42, com a proposta de uma estrutura de 

inquirição. Esta estrutura define a configuração do problema (a tal moldura) que impõe na situação de 

design a visão do designer, que o guia com um método de inquirição no qual ele tem confiança.  

 

 

12.5. Como funciona a estrutura da inquirição na reflexão-em-acção  

 

A experiência do profissional de design permite fazer o reconhecimento da situação e encontrar nela 

familiaridade com situações anteriores, funcionando como uma categorização inicial para o problema43. É 

este reconhecimento inicial que abre à inquirição, partindo de um modelo que lhe é familiar para novas 

descobertas que poderão levar à eventual reconfiguração do problema. A experiência passada é trazida 

para a situação actual e é ela a responsável pela sua configuração como uma situação única, impondo-lhe 

o designer a sua visão, a tal moldura, que o guiará para o método de inquirição útil neste caso concreto.  

 

A inquirição estabelece-se no julgamento que é feito sobre a formulação do problema, ou seja, sobre a 

qualidade e direcção da conversa reflectida que conduziu a esta formulação. Este julgamento reside, pelo 

menos em parte, na percepção das potencialidades para a coerência e a convergência da formulação 

efectuada, que poderão vir a ser percebidas através das inquirições futuras à situação, mantendo-se a 

inquirição em movimento de descoberta em descoberta. Este procedimento configura a situação como 

um todo único, numa  espécie  de  perspectiva  no  tempo sobre  as  potencialidades  para  um  

                                                 
42 

Derivada da filosofia positivista, dedicada à pesquisa, considera que os profissionais são aqueles que solucionam problemas, 

escolhendo os meios apropriados, através da aplicação de teorias e de técnicas derivadas do conhecimento sistemático, de preferência 

cientifico.  

43  
Schön:1983,  pp.137 
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resultado, partindo da formulação inicial do problema onde ele é configurado pela imposição da visão do 

designer, a tal moldura guia da inquirição.  

No caso concreto da actividade de design a descrição inicial do problema não coloca a situação numa 

categoria de design que possa reclamar uma solução estandardizada. Em vez disso, coloca em 

movimento uma inquirição sobre as características peculiares da situação que respondem de uma forma 

especial, criando um particular conjunto de questões e uma coerência particular. É nesta relação com as 

características únicas da sua situação problemática que cada designer enceta a experiência da efectiva 

formulação do problema.  

 

It is our capacity to see unfamiliar situations as familiar ones, and to do in the former as we 

have done in the latter that enables us to bring our past experience to bear on the unique case. 

It is our capacity to see-as and do-as that allows us to have a feel for problems that do not fit 

existing rules.44 

 

 

12.6. O papel da experiência do praticante 

 

A Reflexão-em-Acção envolve necessariamente experiência, permitindo ao designer confirmar ou refutar 

as hipóteses de solução. A lógica é frágil mas são estas as condições de controle, encontradas de um 

modo muito limitado neste processo.  

 

Não existe uma separação da pesquisa da prática na reflexão-em-acção, nem uma separação 

precisa que permita autonomizar a análise da síntese, razão pela qual à luz do modelo da racionalidade 

técnica na reflexão-em-acção não há realmente uma experiência que funcione como garante de rigor, 

mesmo tendo presente a noção de racionalidade limitada (conforme Herbert Simon).  

 

O que acontece na prática de reflexão-em-acção é uma inferência com base experimental, onde a 

experimentação poderá ser: 

Exploratória: quando são levadas a cabo acções sem se fazer acompanhar por predição o expectativas. A 

acções são realizadas para ver  o  que  acontece,  para  produzir  uma  mudança  pretendida  ( rumar  ao  

                                                 
44  Schön:1983,  pp.141 
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desconhecido).  A experiência tem sucesso se produzir a descoberta de algo.  

Acções-teste: quando são levadas a cabo acções deliberadas, acções com um fim em mente, ou seja, 

acções levadas a cabo com um fim pretendido. Em ambos os casos o praticante faz com que as hipóteses 

sejam verdadeiras. 

As intenções destas experiências fundam-se, naturalmente, em objectivos distintos da ciência uma vez 

que existe aqui da parte do praticante a decisão sobre acções com uma intencionalidade pretendida.   

A experimentação é exploratória não sendo possível segundo Schön seguir um método prescrito, uma 

técnica. É a experiência do designer o elemento mais estável do processo e será nela que reside o rigor 

que permite o controle, determinando ao mesmo tempo a objectividade e a distância.  

Na reflexão em acção, onde Schön diz ser possível observar uma estrutura fundamental que poderá ser 

reconhecida como “método”, que reside a natureza efectiva da actividade de design. Trata-se de uma 

prática cujo contexto se caracteriza pela transformação de uma situação em algo de que se goste mais, 

distinto do contexto de investigação científica, onde se pretende compreender a situação tal qual ela é. 

Na ciência a inferência também tem uma base experimental mas a experiência é de outro tipo, ou seja, 

são formuladas hipóteses que são submetidas a testes, podendo ser refutadas ou não.  

 

 

12.7. A distinção da reflexão-em-acção em relação à ciência 

 

Na ciência, cuja base epistemológica do seu modelo de racionalidade técnica é positivista, existe a 

separação dos meios dos fins, da pesquisa da prática e do saber do fazer, sendo centrais os valores de 

controle, distância e objectividade. Na teoria da prática de reflexão-em-acção a base epistemológica é 

construtivista, onde tais separações não existem, tal como é observado nos estudos de protocolo 

realizados com designers em acção. No mundo virtual do praticante, onde a reflexão-em-acção acontece, 

os valores de controle, objectividade/distância têm novos significados procurando-se controlar as 

variáveis para o bem da experiência do teste de hipóteses, mas as hipóteses são acerca do potencial de 

transformação da situação. O conhecimento é objectivo na medida em que pode não confirmar as 

assunções, pode descobrir que não encontrou mudança satisfatória ou que pretende uma mudança de 

uma ordem diferente. Mas este conhecimento também é pessoal pelo seu compromisso com sistemas e 

teorias.  
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13. A TEORIA DE SIMON E A TRANSIÇÃO PARA A MATURIDADE 

 

Os anos oitenta marcaram decididamente uma viragem nos estudos em design retirando-os de uma visão 

ligada ao modelo da racionalidade técnica, inspiradamente positivista, proposto pelo paradigma clássico 

de Herbert Simon. A visão do design enquanto actividade racional não colheu aceitação junto dos seus 

praticantes dado insucesso da aplicação dos seus métodos. 

 

O contributo de Simon foi, no entanto, fundamental na medida em que desafiou a actividade de 

concepção para o desejo de optimizar os seus resultados. Esta ideia de optimização é muitas vezes difícil 

de realizar em situações reais, uma vez que a mente não consegue processar o enorme volume de 

informação relativo aos vários possíveis cenários de solução para um determinado problema. Neste 

contexto, dificilmente o designer é capaz de julgar qual seria a solução que levaria ao estado óptimo para 

aquela situação.  

Pela sua profunda experiência em sistemas de melhoria e optimização em outras áreas de actividade, 

nomeadamente na área da gestão e administração, Herbert Simon estava consciente da complexidade da 

actividade de concepção em problemas complexos e encorajou o design a procurar o satisfatório como 

uma alternativa, ou seja, procurar o suficientemente bom ou a solução de design satisfatória. Para tal 

concebeu uma teoria que promove a utilização de métodos racionais no processo de design, ajudando o 

designer a chegar à solução dos problemas complexos. 

 

O trabalho de Simon reveste-se de uma importância ainda maior pelo seu contributo teórico para os 

estudos em design na medida em que deu inicio ao estudo rigoroso da actividade, configurando a 

possibilidade de a mesma poder ser uma área de conhecimento por direito próprio, com um corpo teórico 

sobre o processo de design suficientemente forte, ensinável, parcialmente formalizável parcialmente 

empírico. 

Mas os anos oitenta revelaram ser uma importante etapa de crescimento para o design com o 

estabelecimento das condições para a sua maturidade. A responsabilidade de tal transição é sem dúvida 

o trabalho de Donald Schön com o desenvolvimento de uma visão que emerge da noção de que existe 

uma cognição particular para abordar problemas de design, cuja natureza  é  distinta  dos  problemas  da  
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ciência e que escapam ao próprio tratamento dos métodos e técnicas da engenharia em que foram fortes 

os anos oitenta. Mas o que a teoria de Schön trouxe de facto de novo foi uma resposta baseada em 

trabalho empírico. Esta resposta vai de encontro ao que os anos setenta tinham vindo a revelar ser 

necessário realizar, devido ao insucesso da aplicação das propostas metodológicas de base positivista, ou 

seja, a necessidade compreender a natureza efectiva da actividade cognitiva dos designers pela 

compreensão do modo como agem, interagem e pensa quando estão a ser cuidadosos acerca do seu 

raciocínio para resolver um problema de design.  

Observar os designers em acção procura responder à formalização do processo de design, pela 

compreensão das metodologias utilizadas pelos designers, sobretudo os mais experientes. Este 

conhecimento permitirá desenvolver a educação e formação munindo as práticas projetuais de métodos e 

técnicas que permitam a optimização de resultados perante a crescente complexidade dos problemas. A 

motivação perante a importância de compreender esta actividade de concepção e desenvolvimento 

mantém-se, tendo visto crescer o impacto dos seus estudos, com uma consciência crescente da 

necessidade de exigir aos designers responsabilidade pelas suas decisões. 

 

Embora se verifique ainda uma forte intenção de ligação do design à ciência nos anos oitenta essa ligação 

é no entanto constrangedora, surgindo trabalhos muito significativos com ênfase sobre uma cognição em 

design, como é o caso dos trabalhos realizados por Lawson no campo da arquitectura e a teoria de 

Donald Schön  sobre a reflexão-em-acção.   

 

Os anos noventa revelarão o design a ser capaz de operar a uma escala verdadeiramente internacional, 

expressa na cooperação iniciada entre a instituição de referência, a Design Research Society, em 

Inglaterra, com as sociedades de investigação em design na Ásia, fundando em dois mil e cinco a 

Association of Societies of Design Research. 

 


