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Capítulo II 

A COMPREENSÃO DO MODO DE OPERAR DO DESIGN 

 

A criação é indissociável da actividade humana. Travando tensões e desafios o 

processo de criação provoca o desenvolvimento de competências. Para responder aos 

problemas inerentes às múltiplas dimensões da realidade a actividade de 

criação/concepção procura servir necessidades e suprir constrangimentos. Na 

interacção com os meios circundantes, quer com o meio natural quer com o meio 

artificial, a criatividade humana opera mudanças cujos impactos fazem emergir novas 

configurações para a realidade fazendo despoletar novas problemáticas. O design 

procura responder a estes desafios.  

 

Porque o mundo artificial tem vindo a reforçar cada vez mais a sua presença no 

âmbito da actividade humana, criando novas funções que dele dependem em exclusivo 

e cuja existência é simultaneamente factor de sustentação dessa mesma realidade 

artificial, a compressão do modo de operar da cognição em design revela-se crucial.  

 

Crescendo em importância a partir da segunda metade do século vinte, o 

desenvolvimento do mundo artificial colocou novos determinantes à capacidade de 

criação de artefactos. Ao assentar a sua configuração na utilização intensa da 

tecnologia o mundo artificial gerou novas condições para a existência humana, onde 

emergem novas problemáticas, o que traz para o processo de concepção mais 

complexidade para ser gerida e como tal mais exigente em matéria de competências.  
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1. OS ESTUDOS DE DESIGN 

  

Observando o percurso dos estudos de design desde os anos sessenta reconhece-se a evolução do 

processo de design ao longo das diferentes décadas, adaptando-se às necessidades da concepção. 

Paralelamente, esta observação permite traduzir a evolução da própria capacidade humana de resolução 

de problemas ao revelar-se capaz de gerar respostas para situações de grande complexidade e novidade. 

Embora conscientes do facto de os estudos empíricos realizados terem sido em grande  parte efectuados 

com jovens profissionais, uma boa parte deles ainda estudantes, eles não deixam, no entanto, de 

permitir uma compreensão da atenção dispensada por estes ao seu processo de criação. Esta atenção 

prende-se com a existência de uma consciência crescente de que existe um processo que é necessário 

controlar, imprimindo-lhe racionalidade. Noção que é fruto da externalização exaustiva do processo de 

design ao longo das últimas décadas, uma constatação que decorre do impacto da actividade de 

concepção na configuração da realidade artificial.  

 

1.1. Evolução da configuração do processo de design 

 

Quer por necessidade inerente à obtenção de soluções através do desempenho da actividade, quer pela 

crescente intervenção destas soluções na configuração global da actividade humana no modelo de 

racionalidade técnica, o processo de design ao lidar com factores mais complexos e determinantes da 

realidade tornou-se mais racional e menos intuitivo. Assistimos a um balanço mais equilibrado entre a 

razão e a emoção que fez descolar a actividade de concepção de artefactos da subjectividade da criação 

artística e a aproximou a uma actividade de resolução de problemas com um território próprio de 

problematização. Este acontecimento resultou da transformação das condições da realidade a que 

assistimos nas últimas décadas, obrigando os designers a encontrar estratégias mais eficientes para 

resolver os problemas. Beneficiando do acesso ao conhecimento e ao desenvolvimento de processos em 

outras áreas de actividade, num generalizado aumento da racionalização da actividade humana que se foi 

impondo numa cultura baseada na ciência, os designers são impulsionados na direcção de um maior rigor 

e controle.  
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Se no caso do design a imposição de métodos oriundos de outras áreas não foi capaz de apoiar a 

actividade de concepção, muitas outras áreas sofreram importantes evoluções verificando-se em muitas 

delas a expansão do seu território de intervenção pelo aumento da sua capacidade para configurar 

soluções com sucesso. Apesar de renitente em assumir para si métodos de outros, os designers foram 

sendo, no entanto, capazes de apresentar soluções válidas revelando capacidade para a criação de novos 

artefactos e novos sistemas de artefactos mais complexos, que têm contribuído decididamente para a 

transformação do nosso mundo artificial. Assistimos à expansão da actividade humana em muitas e 

diversas direcções, muito para além da “simples” melhoria da satisfação das suas necessidades, 

apontando para a própria configuração de novos mundos. 

A rejeição de métodos por parte dos designers quererá dizer que se socorrem de “outras ferramentas” 

para conceber ?  

Ferramentas que residem numa cognição de uma natureza particular e não na utilização de métodos 

abstractos ? 

 

 

2. A expansão da capacidade criadora humana 

 

As possibilidades abertas pela tecnologia têm feito expandir a intervenção do artificial no mundo natural, 

o que em nossa perspectiva se traduz numa dupla situação: se por um lado a resolução dos problemas 

humanos nunca encontrou tanta capacidade de resposta no mundo artificial, por outro, nunca o mundo 

natural necessitou tanto dessa capacidade de resposta para resolver os problemas criados pelo artificial. 

A crescente consciência da importância de um desempenho humano inteligente para resolver problemas, 

reforçando a necessidade da aprendizagem constante perante novas problemáticas, implica a adopção de 

abordagens cognitivamente orientadas. Esta orientação tem-se revelado nos estudos sobre a actividade 

cognitiva desenvolvida para resolver os problemas no design, problemas do mundo artificial, problemas 

humanos que solicitam dispositivos, sistemas e/ou objectos materiais para a sua resolução. A 

compreensão da natureza particular da actividade cognitiva de design poderá revelar-se muito útil para a 

compreensão do modo como pode ser feita a abordagem à resolução dos actuais problemas do mundo 

em que vivemos.   
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3. Os paradigmas de Simon e Schön para o design 

 

A importância das propostas de Herbert Simon no final da década de sessenta, propondo a adopção por 

parte da actividade de design de metodologias de optimização utilizadas em outras áreas, foi um 

contributo sério para o controle dos resultados do processo com vista à melhoria das suas soluções. O 

trabalho de Simon foi decisivo para a actividade de design se assumir como um campo de estudo sério, 

com uma área de investigação por direito próprio, detentora de um distinto corpo de conhecimentos.  

 

Mais tarde, ao concentrar a sua atenção no individuo que desempenha a tarefa, Schon aponta os  

aspectos que considerada determinantes para compreensão das particularidades da actividade de 

concepção, propondo uma epistemologia da prática. O trabalho de Schön revela a importância de atender 

a uma análise cuidada e rigorosa do desempenho cognitivo dos designers enquanto concebem, em 

oposição à imposição de métodos do exterior como propôs Simon.  

 

O trabalho de Schön direcciona a atenção para existência de um modo próprio de abordagem aos 

problemas que é inerente à cognição humana, uma cognição completa, uma cognição integral.  

 

As contribuições teóricas destes dois autores para a compreensão das particularidades do design são, em 

nossa perspectiva, complementares uma da outra, tendo ambas as propostas marcado etapas 

fundamentais na evolução e desenvolvimento do conhecimento sobre a actividade de design.  

 

Se Simon compreendeu a complexidade da actividade de concepção de artefactos e lhe prescreveu uma 

matriz metodológica que facilitasse a abordagem aos problemas, Schön contribui com uma perspectiva 

teórica centrada na observação da prática da actividade para compreender os seus conteúdos efectivos 

de modo a permitir enformar essa mesma matriz metodológica com uma dimensão cognitiva humana, 

possibilitando o conhecimento necessário a um desempenho com sucesso.   
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4. Compreender a actividade de design 

 

As motivações para o desenvolvimento do conhecimento sobre a cognição em design têm vindo a 

transformar-se ao longo das quatro últimas décadas.  

Nos anos sessenta a incontornável separação entre o acto de conceber e o acto de produzir reforça a 

importância do estudo do primeiro. Inicialmente este estudo prende-se com a melhoria da qualidade da 

performance dos designers com vista à obtenção dos melhores resultados produtivos, pela concepção e 

configuração de objectos para uma produção industrial seriada, aplicando e utilizando novos materiais e 

tecnologias. Nas duas últimas décadas do século vinte a actividade de design serve a economia 

alimentando um modelo concreto de economia de mercado, absorvendo a exploração cada vez mais 

intensa de recursos e a utilização de tecnologias a cada vez maiores escalas.  

 

O design enquanto actividade cognitiva tem servido estes desígnios humanos, servindo as necessidades 

que são construídas para cada tempo.  

Inevitavelmente, o design sofre a pressão da produção em massa para mercados crescentes e 

diversificados. Se por um lado o design responde cabalmente à diversidade, com criatividade e inovação, 

revelando-se as particularidades do seu desempenho cognitivo ideais para servir tais condições, 

contribuindo para um tipo particular de desenvolvimento da sociedade material, ao mesmo tempo que 

responde a problemas cuja natureza é cada vez mais incerta e mutante, função essa distinta dos 

objectivos servidos pela ciência e pelo seu método.  

 

Por outro, o design debate-se com dimensão económica da competitividade em contexto global, que lhe 

retira espaço de experimentação e amadurecimento, tão necessários para a manutenção de uma 

identidade industrial em moldes sustentáveis.   

Em suma, a actividade de concepção tem procurado manter viáveis as suas condições de 

desenvolvimento e florescimento para a sua própria sobrevivência, procurando aprofundar sobretudo o 

desenvolvimento das suas capacidades para aplicar eficientemente e de um modo economicamente viável 

os desenvolvimentos tecnológicos trazidos pela ciência.   
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4.1. O uso particular de um domínio cognitivo humano para criação e invenção     

   

A actividade cognitiva dos designers – Design Thinking – assenta no particular domínio de dispositivos 

cognitivos que são responsáveis pela produção, manipulação e transformação das imagens e que são 

intensamente explorados pelos designers na resolução dos problemas (imagens enquanto representações 

mentais e imagens enquanto representações externas). 

A nossa capacidade de visualização, habilidade para criar imagens visuais de objectos e eventos, é um 

instinto herdado do nosso processo evolutivo, tal como o instinto da linguagem (embora o instinto da 

visualização seja anterior a este). Estes instintos são recursos mentais que a evolução nos forneceu para 

pensar, ambos especialmente relevantes para o pensamento de design – Design thinking (Fish:1999). 

No entanto, esta nossa habilidade inata apresenta limitações perante a complexidade da actividade de 

criação de objectos e situações futuras imaginadas, como acontece no design. As exigências colocadas 

por tal actividade cognitiva encontram reservas na nossa capacidade de processamento de informação de 

carácter visual perante a ausência de um estímulo visual.  

 

Quando se verificou a separação das actividades de concepção e produção, fruto do intenso processo de 

industrialização iniciado no século dezanove, estas limitações mentais exigiram a utilização de substitutos 

para estímulos ausentes para conceber novos artefactos. Longe fica a adaptação do nosso instinto de 

visualização às necessidades de sobrevivência quando o ser humano no alto paleolítico era 

essencialmente caçador recolector, onde a reacção motora ao estímulo provocado pela presença física do 

animal a caçar beneficiava intensamente da existência de recursos neuronais adaptados (Fish:1999). 

O cérebro que herdámos está bem adaptado pela evolução para usar conhecimento armazenado na 

memória, para resolver problemas que se apresentam pela presença imediata da informação sensorial ou 

que exijam imediata resposta motora, mas perante a inexistência de um objecto ou evento presente aos 

sentidos para tomada de decisões as nossas capacidades mentais revelam-se incompletas, exibindo uma 

demora na sua adaptação a estas necessidades. A capacidade para gerar, inspeccionar e manipular 

imagens mentais de objectos imaginados é, deste modo, bastante demorada perante a inadaptação do 

nosso sistema visual ao planeamento futuro de acções e movimentos.  
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Mas estas limitações humanas socorrem-se de ferramentas externas de apoio ao raciocínio como é o caso 

da representação gráfica, os desenhos. Fundamentais à actividade de design, os desenhos relevaram ser 

um instrumento crucial num duplo papel: 

 

1. Estímulo substituto perante a ausência do objecto ou evento real; 

2. Recurso59 que pode ser fisicamente manipulado para resolver problemas acerca de objectos 

futuros imaginados.    

 

As representações são um precioso auxiliar externo que nos permitem adaptar os nossos recursos visuais 

a tarefas para os quais eles “ainda” não evoluíram.  
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Sistemas de representação. 
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5. O MODO DE OPERAR DA COGNIÇÃO NO DESIGN 

 

Os estudos realizados com designers possibilitaram conhecimento sobre o modo como opera a cognição 

no design. Com o enquadramento da proposta teórica de Schön – Reflexão-em-Acção – os dados obtidos 

em trabalho empírico de observação e registo dos designers em acção permite descrever as 

características desta cognição.  

Na nossa perspectiva, este conhecimento conjuntamente com o conhecimento existente hoje sobre o 

funcionamento do complexo e sofisticado sistema visual que equipa o ser humano e o modo como se 

efectua a interacção com as representações para a criação e invenção, permite obter uma moldura 

conceptual importante para uma teoria explicativa. Esta moldura conceptual está ainda incompleta, 

encontrando-se neste momento confrontada com a necessidade de responder a questões formulados por 

diferentes investigadores, cuja resposta consistente pode permitir reunir as condições necessárias à 

formulação de princípios para uma teoria explicativa realmente válida. 

  

Dado que a estrutura real das tarefas inerentes à actividade cognitiva no design reside na cabeça do 

designer (Lawson:2003), como é que os designers resolvem de facto os problemas, como obtêm os seus 

resultados. O conhecimento existente sobre as características distintivas da cognição em design, com 

base na observação da actividade dos designers enquanto concebem, possibilita um enfoque sobre aquilo 

que se considera necessário compreender em concreto: Como é que o processo cognitivo é assistido pelo 

desenho? 

As questões que a partir daqui são formuladas procuram respostas que permitam compreender 

detalhadamente o processamento mental de informação no caso do design, questões que se encontram 

intrinsecamente ligadas numa relação de interdependência:   

 Como é que os designers armazenam e transportam a informação, como é que a mesma é 

chamada a actuar, como é estruturada e, sobretudo, como é manipulada? 

 Como operam os mecanismos conceptual e perceptual nas representações? 

 Como é suportada a clarificação sequencial de estádio para estádio, de representação para 

representação? 

 Como é empregue o conhecimento gerado? 
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A procura de um “modelo” explicativo motiva o desenvolvimento dos estudos em design, permitindo o 

conhecimento obtido aplicações na formação dos designers, na evolução das práticas e no 

desenvolvimento de ferramentas de apoio à actividade de concepção (sistemas de representação). Dado 

que a habilidade para suportar o instinto de visualização com desenhos ou outros objectos perceptivos 

nunca foi tratado pela nossa cultura como uma competência, em contraste com as competências para ler 

e escrever, é fundamental que se concretizem tais desenvolvimentos sobre a cognição em design para a 

evolução sustentável do mundo artificial. Para além deste enfoque no desenvolvimento da actividade 

profissional de design, é possível, em nossa perspectiva, uma aplicação deste conhecimento de uma 

forma mais extensa e generalizável a modelos de ensino e aprendizagem já ao nível dos primeiros 

estádios. 

 

 

5.1. A limitação do modelo proposto pelas ciências cognitivas para a compreensão da cognição 

em design  

 

Uma teoria explicativa sobre a cognição em design assenta, na nossa perspectiva, numa sistematização 

do conhecimento sobre o modo como funciona a dialéctica da representação na reflexão-em-acção. 

A relação entre o pensar e o desenhar caracteriza a cognição em design. O modo como é obtido o 

conhecimento no design resulta desta relação dialéctica. O processamento da informação (input) que 

permite gerar o conhecimento (output), no caso do design, não pode ser compreendido apenas à luz 

daquilo que as ciências cognitivas sabem hoje sobre o modo como adquirimos conhecimento para 

resolver problemas60. A necessidade de compreender e de fazer sentido sobre o mundo não pode 

acontecer apenas com base num processo exclusivamente mental, ou seja, um processo abstracto, puro 

pensamento sem a presença do próprio mundo. 

Uma vez que o nosso modo fundamental de existência não é reflexivo, as nossas aprendizagens 

enquanto seres humanos  resultam  das  interacções com o mundo,  ou seja, das experiências sensoriais 

que vivenciamos e que constituem a base da nossa existência. A  nossa  cognição  não se resume apenas  
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A abordagem à cognição como a actividade mental de processamento de informação da revolução cognitiva dos anos 50.  
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ao trabalho da nossa mente, sendo que o nosso sistema cognitivo completo contempla os diferentes 

dispositivos sensoriais que equipam o ser humano e que desempenham um trabalho “silencioso” na 

interpretação e construção da realidade. O nosso conhecimento resulta da acção dos sentidos, ou seja, 

resulta da performance dos nossos sistemas fisiológicos, dos quais a visão desempenha um dos papeis 

mais determinantes, sendo que o ambiente do mundo real, quer natural quer artificial, influencia e 

determina intensamente a nossa cognição. 

 

 

 

6. O sentido do design enquanto actividade cognitiva  

 

A cognição em design possui uma base interactiva fundamental, indispensável para gerar o conhecimento 

(o output tangível), sendo constituída por acção e pensamento. A acção expressa-se nas representações 

que o designer efectua ao longo do processo, os desenhos, sendo o pensamento de carácter visual.  

Perante tais condições, o design necessita do mundo para operar, concretizando-se através da realização 

de actividades reais. As interacções no design ocorrem entre o designer e o mundo real  tendo como base 

a própria interacção humana que ocorre neste contexto real e que influencia o modo como a realidade é 

construída. Mas este processo não decorre apenas das condições de espaço-tempo e energia de uma 

situação de design concreta, os dados sobre a situação problemática e a sua solução não se constroem a 

partir do zero nessa situação de design. O designer transporta uma experiência vivenciada sobre soluções 

que lhe permite formular outras perspectivas para essa mesma realidade e construir outras possibilidades 

futuras para essa realidade, acumulando com o estímulo permanente da realidade aos sentidos.  

 

Os desenhos são um auxiliar precioso neste processo de construção uma vez que lhe permitem simular 

configurações possíveis, alternativas, hipóteses de solução para um mundo físico que ainda não existe e 

cujo grau de novidade poderá ser variado. No entanto, estas representações não são elementos estáticos 

ou passivos no processo elas desempenham simultaneamente efectivas funções cognitivas enquanto 

auxiliares do pensamento, tal como revelaram os estudos realizados.  
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Os desenhos substituem o mundo material possibilitando a sua manipulação para a sua transformação 

em novas configurações, configurações essas que estão cada vez mais afastadas do mundo da realidade 

natural. Em simultâneo, ao criar o novo e ao manter a diversidade sempre alimentada também se afasta 

do próprio mundo artificial presente, pela sua renovação permanente em novos referentes que exigem 

aprendizagem. No entanto, o ritmo frenético do desenvolvimento de novas configurações está carente de 

condições para a “aclimatação” ao ambiente circundante, ambiente que apresentam estímulos 

desconhecidos e que restabelece as interacções dos nossos diferentes sentidos.  

A produção de sentido pode ficar ameaçada, não tanto pelo ritmo e velocidade das mudanças mas 

sobretudo pela nossa capacidade de resposta, reacção e tomada de decisão que é reduzida perante as 

novas condições. O uso de uma linguagem adequada como suporte de informação mas também como 

produção de conhecimento, suportará as dinâmicas que as tecnologias de informação e comunicação 

facilitam e promovem fortemente.  

 

 

6.1. A produção de sentido no processo de design 

 

Da análise ao processo de design verificamos a existência de elementos que são conscientemente 

controlados pelo designer através da representação, cujo domínio cognitivo foi desenvolvido em formação 

e treino e que constituem o seu “vocabulário” específico: os pontos, as linhas, os planos, as formas e as 

cores. Estes elementos da linguagem visual ao definirem as configurações tangíveis do mundo estão 

permanentemente presentes à percepção, funcionando como estímulos visuais. O controlo destes 

elementos não é sempre um controle consciente, talvez até nem possível de se efectuar de um modo 

completamente consciente, detendo, no entanto, uma influência decisiva no processo alimentando-o 

permanentemente.  

 

A cognição em design possui natureza prática e ocorre em situações reais, não se constituindo apenas 

como puro pensamento como é considerado pelas ciências cognitivas para o desenvolvimento do 

processo cognitivo humano. O pensamento de design, de dominante visual, assenta sobre os dados 

recuperados  pelo  designer  da sua  memória  a  longo prazo  e  que  constituem  a  sua  experiência  
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armazenada. Além destes dados, são também considerados todos os dados que lhe são presentes pela 

situação de design, que não constituem pensamento abstracto mas pensamento real sobre situações 

reais, concretas (sobre reais interacções humanas com o mundo físico, material, concreto).   

 

Na teoria cognitiva o processo cognitivo funciona como se o mundo não estivesse presente e, como tal, 

não serão desencadeadas interacções que permitem o conhecimento. No processo de design existe um 

dado incontornável que interfere e provoca a interacção: o artefacto físico, a coisa material. Para 

desenvolver o processo o designer utiliza a ferramenta da representação como simulador da coisa 

material. Essa representação serve simultaneamente, em nosso entender, como simulacro da real 

susceptível de ser transformado e estimulo para a concepção de uma configuração que ainda não existe, 

e que é também o seu resultado.  

A representação do objecto é a “matéria prima” utilizada no processo e simultaneamente o seu resultado. 

Este dado, a coisa material, é o determinante estratégico de uma actividade cujo processo se configura 

de um modo particular e para o qual as teorias cognitivas se revelam incompletas, uma vez que a 

presença do mundo físico no processo, pelo recurso à sua simulação através da sua representação visual, 

não é considerada.  

 

As posições convencionadas da ciência cognitiva mantêm o mundo real fora das suas teorias, quer 

através da presença física dos seus artefactos quer das suas representações, em desenhos mais 

completos ou apenas em esboços de simulação, não o considerando como fazendo parte do trabalho da 

mente, tendo sido substituído pela palavra escrita.  

 

No entanto, é inevitável considerar que o mundo e a mente trabalham em conjunto, que a mente 

interage com o mundo para desencadear experiências que permitem as aprendizagens. Aliás, como tem 

sido por certo ao longo de toda a história da evolução e desenvolvimento humanos, revelando-se a 

existência de uma cognição que é superior quando a mente, a acção e o mundo trabalham em conjunto, 

sendo que uma performance puramente intramental é muito mais pobre (Gendenryd:1998).  
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6.2. O sentido da actividade humana enquanto actividade cognitiva 

 

A perspectiva que acabámos de apresentar revela a importância de considerar o trabalho conjunto de  

um sistema cognitivo que se constitui pela mente e por todos os sentidos, ou seja, todo o sistema 

sensorial humano, constituindo um complexo dispositivo integral que habilita a existência e que não pode 

deixar de ser considerado por uma teoria da cognição. 

 

A ligação do ser humano ao mundo ocorre através do seu sistema sensorial, que lhe fornece toda a 

informação necessária para a tomada de decisão, decisões que perante a crescente complexidade da 

realidade se revelam mais exigentes e fazem apelo a outras capacidades, exigindo-se uma análise 

cuidada ao funcionamento deste completo e complexo dispositivo.  

 

Para além de se nos afigurar fundamental o desenvolvimento de uma linguagem com o mundo, que 

permita que este esteja presente aos nossos sentidos no contexto dos nossos processos cognitivos, como 

o temos vindo a testemunhar na actividade de design, o próprio conhecimento sobre a nossa leitura e 

interpretação da realidade e sobre a realidade criada por nós deve ser unificado.  

Dispersa em diferentes áreas de conhecimento, e cuja ligação se efectiva de uma forma muito incipiente 

uma vez que funcionam em compartimentos estantes de complexas teorias explicativas, deve ser feita a 

sua interligação para que os “diferentes” saberes participem activamente na produção de sentido que 

abarque a totalidade da realidade, acto fundamental e ao mesmo tempo consequente do processo 

evolutivo humano. É necessário cruzar as diferentes áreas disciplinares através de uma partilha aberta, 

deixando de se considerar as edificações teóricas individuais do conhecimento humano: as artes, as 

humanidades, a ciência e a tecnologia, suportando essa partilha numa linguagem mais rica e mais plural 

no que respeita a toda a amplitude dos diversos sentidos humanos.   

 

Da existência de um conhecimento parcelado e como tal parcelar, deveremos caminhar no sentido do 

cruzamento transversal destes “saberes” para uma base de conhecimento mais universal, que derrube 

fronteiras e elimine poderes, possibilitando a reunião das condições necessárias ao fornecimento de uma 

base mais sustentável para evolução do mundo artificial e para o desenvolvimento humano.                             


