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Capítulo IV 

AS PARTICULARIDADES DISTINTIVAS DA COGNIÇÃO EM DESIGN   

 

 

A nossa proposta de uma teoria explicativa sobre a natureza particular da cognição em 

design aponta para uma perspectiva que questiona a possibilidade de uma 

sustentabilidade suportada sobre o modelo da racionalidade técnica. Este modelo 

privilegia a objectividade científica suportada predominantemente em literacia verbal 

como base de pensamento abstracto, exclusivamente intramental.  

É inerente ao nosso actual estado civilizacional estas condições de base do modelo de 

pensamento dominante que, em nossa perspectiva, revela possibilidades incompletas 

para dar conta da complexidade crescente da realidade.   

 

O que a escrita suportada no alfabeto fez pela nossa evolução civilizacional tal como a 

conhecemos hoje deverá abrir espaço para a incorporação de condições perceptuais 

distintas das que são actualmente dominantes.  

 

Preconizamos o desenvolvimento de condições para uma literacia visual para além de 

uma literacia verbal, para um pensamento que resulta do domínio de competência não 

apenas de um ensino livresco mas que também incorpora competências de 

manipulação e transformação de imagens, permitindo pensar com todos os sentidos 

para decidir melhor.     
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1. Introdução 

 

A actividade de design é, na sua dimensão cognitiva, um reflexo da capacidade humana de interpretar e 

transformar a realidade ?  

 

Esta questão surge-nos da reflexão em torno da investigação sobre a cognição em design, nos caminhos 

trilhados para compreender a particularidade desta área de actividade, na compreensão do modo como 

pensam os designers. O interesse por esta actividade prende-se com a percepção da existência de um 

modelo de pensamento que lhe subjaz, permitindo-lhe ser capaz de resolver problemas complexos de um 

modo criativo e original sobre os quais não se conhece tudo, e como tal, incompletos e indefinidos, em 

contextos cada vez mais dominados pela incerteza.  

Na nossa perspectiva, o design revela uma capacidade de resposta a desafios novos e desconhecidos 

como nenhuma outra área de actividade tem demonstrado. Esta capacidade de resposta do design 

prende-se, sobretudo, com a possibilidade de contribuir para a compreensão do mundo artificial com um 

pensamento que é capaz de se reestruturar numa dialéctica permanente. 

 

Esta visão para o design incorpora o entendimento do trabalho realizado pelos investigadores em Design 

Thinking procurando compreender o modo de pensar, particular e exclusivo, desta actividade. Em nosso 

entender, compreender a actividade de design implica conhecer os alicerces em que assenta a capacidade 

humana de entender o mundo e as suas complexidades. Enraizada na interacção com todas as entidades 

que lhe são externas, reconhecendo que a realidade não é fixa nem objectiva mas também marcada pela 

subjectividade, a capacidade humana para conhecer assume no design um papel determinante na 

atribuição de ordem e sentido à realidade pela construção de um mundo artificial. Para nós a cognição em 

design é uma cognição humana, consequente da estrutura do organismo vivo e da sua dimensão 

consciente, naquilo que nos distingue como seres humanos.  

 

Existem aspectos inequívocos sobre a actividade de design que determinam a sua configuração enquanto 

dimensão  de   pensamento com  particularidades  exclusivas.  A natureza  dos  problemas  de  design 
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determinam aprender sobre o problema numa abordagem por tentativa e erro, onde a experiência 

acumulada é o factor mais estabilizador e seguro do processo. Não existe apenas um único modo de 

conceber, existe sim uma configuração possível para um modo de pensar que reflecte sobre si próprio 

ao longo do processo de design e que assenta as suas opções naquilo que cada problema apresenta de 

incerteza e desconhecido, arriscando novas possibilidades para a configuração das soluções. É uma 

dialéctica que ocorre entre o designer e o problema e entre o problema e a solução.  

 

Pretendemos ao longo desta investigação desenvolver uma tese que assenta no pensamento visual como 

determinante estratégico para o desenrolar do processo de design, com características cognitivas 

distintivas que procuraremos expor. Esta é na nossa perspectiva a particularidade exclusiva da cognição 

em design, particularidade inerente à cognição humana, determinante fisiológica do pensamento humano 

e sobre a qual, naturalmente, ainda não se conhece tudo. 

 

No caso concreto daqueles que pelas suas opções em matéria de qualificações, entre outras opções, 

escolhem a actividade de design e desempenham um trabalho que tem consequências tangíveis, a nossa 

tese contempla a perspectiva do reconhecimento que as pessoas fazem do potencial do pensamento com 

imagens para traduzir a compreensão da realidade, eventualmente à semelhança de outras formas de 

entender a realidade através dos sentidos. Tendo como objectivo aferir a existência desse 

reconhecimento realizámos um estudo de caso com cinco designers com larga experiência e sucesso 

comprovado na profissão, que a título ilustrativo anexamos a este trabalho de investigação (ANEXO 2), 

onde procurámos recolher evidências de um predomínio do visual sobre o verbal, externalizado pelo 

recurso que estes indivíduos fazem ao desenho ao longo do seu desenvolvimento cognitivo. 

 

Sabemos que o desenvolvimento cognitivo da criança passa através de três estádios: inicialmente ela 

explora o mundo através da acção, depois através da imagética e por fim através da linguagem (verba). 

Em cada novo estádio cognitivo o anterior é remetido para um nível inferior, fazendo-se esta passagem 

não pela maturação da capacidade perceptual mas pela mudança para um novo meio de processar a 

realidade, que é estabelecido como o mais consentâneo com idade cronológica, detendo a educação 

formal nos primeiros estádios grande responsabilidade.  
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O poder da linguagem verbal no pensamento humano, aquela em assenta a ciência e o seu método, da 

objectividade e da razão, é considerado o meio de processamento da realidade mais elevado da mente, 

embora a linguagem seja pouco mais do que um reflexo desse processo. O amadurecimento da 

capacidade perceptual é também hoje considerado do domínio da linguagem no seu estádio mais 

elevado. Mas a percepção dos designers assenta fortemente na componente visual, permitindo-lhe o 

desenvolvimento da capacidade de usar imagens para estruturar e organizar o seu entendimento da 

realidade, indo para além da informação recebida. O pensamento visual faz parte do domínio de um 

raciocínio lógico, o pensamento de design, onde outros atribuem exclusividade de processamento à 

linguagem verbal assente na escrita que usa o alfabeto. 

 

Para os designers, a “opção” pelo desenvolvimento da capacidade de pensar externalizando esse 

pensamento pelo recurso às imagens, ao desenho, pode ser um acto consequente e natural das suas 

necessidades cognitivas. O natural desejo de evoluir para um outro nível de desempenho, para aumentar 

a eficácia na resolução de problemas à medida que amadurece e acumula experiência, poderá ser 

também uma necessidade sentida que funciona como uma motivação para uma eventual procura 

permanente de estímulos visuais. 

 

 

 2. O papel do design  

 

A actividade de design tem sido objecto de um interesse cada vez maior por parte de organizações e 

empresas nas economias ditas mais desenvolvidas. As preocupações com o sucesso de produtos e 

serviços em mercados muito competitivos promove a importância de apurar práticas que sejam 

reveladoras de uma maior capacidade de obtenção de resultados. Práticas que respondam a objectivos 

definidos quer a nível operacional quer a nível estratégico, sendo capazes de captar a multiplicidade da 

realidade com a expressão própria e exclusiva dos indivíduos e das sociedades. A evolução do 

pensamento para determinado estádio de desenvolvimento de uma sociedade implica a 

consciencialização dos processos cognitivos sobre os quais assenta essa mesma evolução. Tornados 

conscientes esses processos podem ser controlados e melhorados, permitindo um contínuo evolutivo que 
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é inerente ao desenvolvimento humano, direccionados cada vez mais para a sustentabilidade de 

produtos, serviços e sistemas numa realidade global.    

 

As características da actividade de Design, território híbrido entre arte e técnica, moldam inevitável e 

vincadamente a sua prática no confronto com os desafios que são colocados pelas actuais problemáticas 

das sociedades. Problemáticas cujas múltiplas dimensões se cruzam numa crescente complexidade da 

realidade. O design é uma actividade sobre a qual assenta uma profissão que se encontra ainda em 

reflexão sobre si própria, amadurecendo os seus princípios fundadores no confronto com as mudanças 

paradigmáticas do nosso tempo e que tem vindo a reafirmar a sua importância estratégica enquanto 

prática ocupacional detentora do domínio de um conhecimento próprio. 

 

O Design possui contornos difusos e afastados de uma configuração rigorosa, como acontece com outras 

actividades que alcançaram já o estatuto de profissões ao reclamarem para si próprias o domínio de um 

conhecimento abstracto exclusivo. Os designers são reconhecidos como profissionais com uma forma de 

pensar detentora de uma habilidade de raciocínio particular, capaz de fundar um modelo de pensamento 

com aspectos perceptuais próprios (Cross:1998). O reconhecimento da existência de tais aspectos 

particulares tem contribuído para a necessidade de efectuar uma caracterização clara e precisa sobre a 

dimensão cognitiva da actividade de design.  

 

Historicamente a tarefa do design era mais simples do que é hoje, sendo relativamente fácil definir a 

responsabilidade dos designers: fornecer decoração a algo ou definir a forma dos produtos era a sua 

tarefa básica. Neste contexto, o discurso do design era acerca da forma visual e acerca de funções 

mecânicas. A noção existente hoje sobre o design é uma noção que se expandiu, aparenta ser difusa e 

em alguns aspectos apresenta grandes contradições. Nas últimas décadas temos assistido à afirmação de 

uma noção que vem sendo dominante na opinião pública de que o design está associado a atributos 

formais de artefactos materiais inscritos numa ideia de “estilo de vida” – lifestyle - onde cabem todos os 

objectos, desde o mobiliário, à iluminação, decoração, joalharia, etc, comummente denominados de 

“objectos de design”, passando por várias actividades ligadas à moda. Esta  situação  é marcada pelo seu 

caráter efémero mas que representa um enorme impacto pelo grande volume de produtos que coloca ao 
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serviço de uma economia de mercado, cuja dinâmica tem vindo a ser cada vez maior.  

Por outro lado mas com uma expressão menos visível, encontramos uma outra via da actividade ligada à 

investigação que procura ligar o design à ciência, que procura tornar o design científico ou criar uma 

ciência do design, contribuindo fortemente para que a clarificação para as tecnologias possibilitada pelo 

design79 se torne efectivamente compreensível e seja feita numa base rigorosa. Nesta via encontramos, 

paralelamente, a afirmação de uma função social do design no sentido de um contributo efectivo para a 

resolução de problemas. 

 

As condições de exercício da actividade são bastante distintas nestas duas vias. Na primeira encontramos 

uma actividade ligada ao projecto, focada no seu resultado material e que acaba por se encontrar aberta 

a todos, não apenas para aqueles que possuam formação académica na área do design mas também 

para todos os que possuam interesse, gosto e ou experiência na esfera das linguagens visuais. Nesta via 

é dada ênfase à exploração da dimensão estética tratando a subjectividade, assentando o exercício da 

actividade de design, essencialmente, no redesign de objectos explorando formalmente as possibilidades 

de variedade e diversidade de produtos para o mercado de consumo, numa relação estreita com a 

indústria e os serviços. 

 

Na segunda via encontramos uma actividade focada no processo de design, mais próxima das actividades 

científicas, sem deixar de articular uma dimensão subjectiva ligada à criação artística, utilizando 

metodologias de design para a resolução de problemas. Esta via concentra-se no problema e no processo 

de o compreender e menos no resultado tangível do design. Absorve maiores recursos académicos e 

científicos no desenvolvimento de processos de design em situações de design reais, tal como experiência 

e prática profissional no desenvolvimento de processos. Exige um leque distinto de competências, 

reconhecidas e consolidadas por actividades fronteira como sejam, por exemplo, as áreas de investigação 

e desenvolvimento, investigação teórica e prática ao nível pós-graduado, desenvolvimento de 

ferramentas informáticas de suporte à actividade de concepção, entre outras. 

 

 

                                                 
79 

 Burdek, Bernhard E. (2008) Design in the XXI century. Conferência no âmbito da apresentação do Cifial Design Award ’08 – “Feel 

the Planet Earth”. Lisboa 



A DIMENSÃO COGNITIVA DA ACTIVIDADE DE DESIGN 

 

302 

 

3. A COGNIÇÃO EM DESIGN COMO PROCESSO DE APRENDER/CONHECER HEURÍSTICO 

CRIATIVO 

 

O conhecimento necessário ao designer para efectuar as suas escolhas e tomar as suas decisões no 

processo de design desenvolve-se, na nossa perspectiva, com base essencialmente num processo de 

raciocínio por analogia que permite a emergência de novas configurações para uma solução.  

Este processo de raciocínio, que na nossa perspectiva está na base do processo de design em todas as 

suas diferentes fases, baseia-se na utilização de informação e conhecimento de natureza visual e verbal, 

oriundo de três fontes distintas: 

 

1. A partir de situações que tenham sido protagonizadas pelo designer e de cuja vivência resultaram 

experiências que estão armazenadas na memória. No entanto, embora a capacidade do nosso 

cérebro para a memória visual a longo prazo seja imensa, esta informação não está acessível 

para manipulação, sendo uma componente chave da actividade de invenção visual que 

caracteriza o design a capacidade para recuperar informação armazenada na memória de longo 

prazo (Fish:1999).  

 

2. Nos processos realizados por outros, em situações de design que o designer reconheceu 

apresentam similaridades a diferentes níveis e, consequentemente, posterior objecto de 

aprendizagem em pesquisa e análise de casos (sendo esta uma componente importante na 

formação e treino dos designers e uma necessidade permanente ao longo da prática profissional).  

 Estas aprendizagens são hoje facilitadas pelo acesso generalizado a informação e conhecimento 

que, embora carecendo de organização e sistematização, está disponível para acesso público 

mesmo que por vezes a custos elevados. Incluem-se os casos das publicações técnicas em 

monografias com um elevado grau de qualidade em imagens e de muitas outras vias de partilha 

de informação e conhecimento, mesmo no âmbito do denominado trabalho de autor, suportes 

indispensáveis à criação.  
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3. Através das soluções existentes nos ambientes específicos envolventes a cada situação de design 

concreta, que funcionam como um estímulo permanentemente presente ao designer durante o 

processo. Estes estímulos são incontornáveis sendo fundamental o seu reconhecimento uma vez 

que detêm uma influência importante na resolução de problemas no design, embora nem sempre 

plenamente tomados em consideração de um modo consciente para que deles seja retido o 

melhor partido. 

     

Sendo muito importantes as novas aprendizagens que possam ser realizadas em virtude das 

necessidades apresentadas por uma nova situação de design, o reconhecimento, análise e interpretação 

das soluções existentes nas múltiplas envolventes à situação de design funcionam como um input valioso 

para o processo. Será importante o reconhecimento de outras fontes de informação e conhecimento 

menos usuais, ou até menos convencionais no design, como sejam as respostas de outras áreas de 

conhecimento às questões da interacção humana como a envolvente artificial. Embora este conhecimento 

não se traduza em soluções que se materializem em artefactos fornecem, no entanto, conhecimento com 

contributos muito importantes para o processo.  

O facto de o designer não recorrer à utilização de um método prescrito para o processo de design exige-

lhe capacidade para explorar o território desconhecido da situação de design. Para o fazer o designer 

socorre-se de estratégias cuja abordagem revelam uma lógica coerente com as necessidades de um 

processo desta natureza, ou seja, um processo que se baseia numa aprendizagem que se suporta na 

articulação de particulares capacidades cognitivas devidamente articuladas com a sua experiência e o 

conhecimento adquirido sobre situações de design.  

 

 

3.1. Um raciocínio imagético no Pensamento Visual dos designers como base de uma cognição 

particular para a descoberta, criação e invenção  

 

No primeiro momento do processo de design, confrontado com os dados sobre a situação de design, a 

imagem que  o  designer  gera  mentalmente  como  hipótese  de uma configuração (imagem que poderá 

constituir já uma boa aproximação a um par problema-solução) é bastante fluida, fracamente definida, 
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uma nuvem. Esta imagem é externalizada através da sua representação para dar continuidade ao 

processo de solução do problema. O designer continua a representar recorrendo ao conhecimento 

armazenado na memória a longo prazo por analogia à situação que está a experienciar, num selectivo 

processo que assenta nas componentes verbais e visuais em que os dados são armazenados na memória, 

sendo recuperado para a memória de trabalho de modo a permitir ser manipulado. Esta manipulação que 

transforma cada representação ocorre pela intervenção operada pelas sucessivas representações 

realizadas sobre estas, onde cada nova representação que daqui resulta é a proposta de uma   

configuração possível para a solução do problema e funciona, simultaneamente, como um estimulo visual 

com significado intrínseco que faz evoluir o processo de estádio para estádio ao transitar de 

representação para representação. O processo de transformação das sucessivas representações gráficas 

realizadas pelo designer assenta no processamento de informação verbal e visual com base no padrão de 

análise, síntese e avaliação.  

 

Esta dialéctica de representação à medida que vai reflectindo denominamos de raciocínio imagético (um 

raciocínio com dominante visual), ou seja, um processo de visualização que consiste em intervir no 

objecto formulado, quer mentalmente quer através da sua representação física, reconfigurando-o, 

transformando-o e manipulando-o para uma redefinição ou uma nova definição com significado que se 

aproxima de uma configuração final que é solução, ou seja, uma nova entidade completa com sentido, 

um sentido que pode ser uma inovação. Esta dialéctica particular é possível graças à habilidade dos 

designers em suportar o instinto da visualização com desenhos (ferramenta da mente como a descreveu 

Fish:1999) que, na nossa perspectiva, a capacidade de criação e invenção de novas configurações para o 

mundo artificial obrigatoriamente implica.  

As condições para a existência de um tal raciocínio imagético prendem-se directamente com a 

complexidade da tarefa de concepção, implicando que se suporte num medium visual quer quando se 

trate de acções de representação físicas quer quando se trate de pensamento (representações mentais). 

A intervenção sobre as representações dos designers ocorre pela acção destes, recorrendo às linhas, aos 

pontos, à cor, etc, configurando as soluções através dos movimentos que realiza e que traduzem o seu 

pensamento para um suporte material estável, permitindo dar continuidade ao exercício da reflexão 

necessária à solução de um problema.  
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Após o primeiro momento de interacção com os materiais da situação de design, as primeiras 

representações mentais geradas pelo designer necessitam ser fixas num suporte físico duradouro para 

que o processo tenha continuidade, podendo ser trabalhadas através das acções do designer durante o 

tempo que for necessário. Poderemos dizer que o designer se liberta mentalmente para continuar a 

raciocinar gerando representações pelo recurso ao seu banco de informação e conhecimento 

(predominantemente visual) na memória, ao mesmo tempo que alimenta o seu raciocínio com os 

estímulos visuais permanentes da realidade envolvente e dos desenhos que vai efectuando. Os estímulos 

dos desenhos correspondem a representações do objecto/imagem em estudo cuja configuração é cada 

vez mais completa, mais definida, como tal mais rica em conhecimento. Este conhecimento dependerá da 

capacidade do designer criar respostas que podem ser completamente novas para um dado problema, 

uma invenção.  

 

As representações em cada estádio revelam ao designer possibilidades pela alocação que este faz de 

conhecimento, conhecimento que resulta em tomadas de decisão do designer sobre o caminho a seguir 

ao longo do processo para a configuração da solução. Estas decisões são tomadas com base no 

conhecimento que é obtido pela transformação e manipulação dos registos gráficos do designer e das 

suas representações mentais80 . 

 
O conhecimento obtido ao longo da reflexão com as representações físicas e mentais transita 

cumulativamente de estádio para estádio, de representação para representação à medida que o designer 

vai aprendendo sobre o problema pela formulação da sua solução, terminando quando o designer  

considera alcançada a coerência suficiente (Goldsmith:1999), quando se faz o sentido para uma nova 

configuração que é uma solução.  

Ao ser alimentado pelos estímulos visuais dos desenhos o raciocínio do designer continua o trabalho 

sobre essas imagens, mais frequentemente através da sua reformulação do que através da criação de 

novas configurações. Este processo dialéctico entre as imagens na mente e as representações ocorre até 

à configuração final da solução e caracteriza o processo de reflexão-em-acção no design.  

                                                 
80

 Isto não quer dizer que o designer vá completando apenas uma mesma imagem até à configuração final, pelo contrário, existe 

 uma  sequência de estádios de representações para representações, revelada pela sequência final dos desenhos realizados pelo 

 designer, que permitem identificar a perseguição de uma determinada linha de raciocínio, que pode a qualquer momento ser 
 abandonada por ter sido considerada inválida sendo perseguida outra. Os momentos de viragem importantes podem ser 

 observados no processo. 
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Este processo é mais rápido nos designers mais experientes que possuem mais experiências armazenas 

na memória, o que lhes permite efectuar analogias com situações com características similares já 

vivenciadas encurtando o processo cognitivo da descoberta. A par desta memória o designer mais 

experiente também possui este processo mais agilizado, mais treinado, sendo capaz de o controlar 

através de uma gestão mais eficaz. Estas vantagens traduzem-se por uma capacidade de visualização 

mais desenvolvida, paralelamente ao facto de possuir um banco de informação e conhecimento sobre 

soluções mais completo para efectuar analogias, um recurso precioso para a configuração de soluções.  

 

Apesar de todas estas importantes valências dos designers mais experientes o processo de design não 

pode estar representado à partida na sua cabeça uma vez que cada situação de design possui os seus 

determinantes específicos, resultantes das interacções concretas das suas múltiplas dimensões. O 

designer só irá conhecer estas interacções à medida que interagir com os materiais da situação de design 

que a definem como única. Só uma actividade cognitivamente orientada permite efectuar a aprendizagem 

inerente a situações de design, pela sua natureza mal definidas, mal estruturadas, instáveis e 

indeterminadas e por vezes de grande complexidade e incerteza.   

 

 

3.1.1. O conhecimento no design e do design 

 

O conhecimento no design é gerado pelo processo de design que, por sua vez, é auto-alimentado com 

este mesmo conhecimento que se gera no seu próprio seio e que permite a sua evolução e 

desenvolvimento,  possibilitando   a solução  de um  problema.  Este  conhecimento  tem  a  sua  raiz  na  

memória da experiência sensorial de base do designer que funciona essencialmente, na nossa 

perspectiva, como um guia importante para a tomada de decisão. Uma outra experiência, também de 

carácter sensorial, se desenrolará em momento real na interacção com os materiais da situação de 

design e com todos os contextos envolventes à mesma, com os quais o designer interage e dos quais 

simultaneamente participa. O conhecimento que é gerado durante o processo de design é conhecimento 

acerca do problema que enforma a geração da solução, sendo o problema completamente compreendido 

quando o resultado é produzido.  
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O conhecimento no design envolve os materiais da situação de design, que compreendem as 

necessidades, os requisitos e os constrangimentos que estão envolvidos na formulação completa do 

problema e na geração de alternativas de solução, finalizando na sua utilização para efectuar a escolha 

do resultado que melhor satisfaça os critérios definidos. A solução, o resultado materializado do processo 

de design, é o conhecimento do design (Cross:1999). Este output do processo é novo conhecimento 

acerca de uma situação de design que poderá ser objecto de aplicação em outras futuras situações que 

apresentem similaridades, devendo ser formalmente partilhado.  

 

 

3.1.2. A Formulação de conceitos como guia de acção  

 

O processo de design necessita da formulação de conceitos para a resolução de um problema para que se 

possa desenrolar dentro de fronteiras que facilitem o seu controle. Um conceito definido é uma 

proposição breve, uma ideia chave que encerra significado e é capaz de imprimir sentido à pesquisa, à 

análise e síntese para a configuração de um artefacto, apresentado esta proposição propriedades que são 

desejadas pelo designer como uma resposta possível ao problema. É um guia de acção que baliza a 

situação, é uma moldura para o processo que facilita o trabalho do designer e que permite eliminar o 

ruído e as interferências que conduzem a soluções efémeras e precárias. 

O conceito enquanto formulação teórica abstracta determina as condições a que deve responder a 

solução, a sua definição não passa por poder ser verdadeira o falsa uma vez que é uma possibilidade que  

o designer elegeu de acordo com a sua perspectiva pessoal. Esta perspectiva é enformada por 

conhecimento e experiência, mas também ditada pelas condições de espaço-tempo em que se encontra a 

situação de design. Os actuais determinantes destas condições de espaço-tempo passam muito pelo 

imperativo de competitividade de mercados, assentando sobre a tradução da tecnologia em produtos e 

serviços comercializáveis.  

Naturalmente que a formulação inicial de um conceito por parte do designer, quando considera possuir 

uma compreensão suficientemente alargada sobre a situação de design que lhe permita a sua 

formulação, considera a sua expansão e eventual reformulação ao longo do processo de design. Mas é o 

problema que fornece as bases para seleccionar, contextualizar e legitimar não só as ideias mas também 
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o conhecimento necessário para resolver um problema, sendo que a formulação de conceitos não assenta 

na personalidade particular do designer nem em disposições subjectivas deste.  

 

A co-evolução do par problema/solução no processo de design determina também o evoluir do conceito, 

sobretudo da sua compreensão aprofundada no que respeita à sua validade enquanto proposta de 

moldura conceptual para a configuração de uma solução. Na nossa perspectiva, o conceito ao funcionar 

como guia de acção contempla as propriedades específicas que devem ser asseguradas pela solução, 

determinadas pelo designer de um modo criativo e inovador e simultaneamente de um modo rigoroso e 

criteriosamente selectivo. Esta selecção é feita, grande parte das vezes, sob grande pressão das 

envolventes próximas e dos constrangimentos externos ao processo de design: clientes, mercados, 

tecnologia, legislação, ambiente, dimensão social, custos, processos produtivos, entre outros. 

 

A formulação de conceitos no design é de suma importância para o desenrolar do processo de design, 

considerando-o, por um lado, um bom guia de acção para resolver um problema ao determinar fronteiras 

para a criação, invenção e descoberta uma vez que ficam definidas áreas de conteúdos a explorar. 

Apresenta, por outro lado, suficiente elasticidade para permitir que o processo criativo ocorra sem 

limitações nem seja espartilhado, não se dispersando em possibilidades abstractas, eventualmente sem 

fundamento, ficando perfeitamente sob o controle do designer. 

 

Com o conceito o designer garante que fica assegurado um fundamento teórico, sob a forma de uma 

proposição, para as dimensões estética e funcional, apesar de todas as condições e constrangimentos que 

apresente cada situação de design. Estas condições e constrangimentos estão muitas vezes presentes de 

uma forma bastante formatada, o que facilita o seu reconhecimento e a possibilidade de lidar com elas 

com a experiência acumulada. Mas apresentam, simultaneamente, o risco de asfixiar a criação e 

invenção, levando ao desenvolvimento de soluções standard cujo benefício poderá ficar-se apenas pelo 

baixo custo do seu desenvolvimento mas com o risco de reduzidas condições de sobrevivência em 

contexto competitivo.  
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É importante caracterizar bem o conceito no design como é proposto por algumas teorias de criatividade 

no projecto de design. O conceito é uma descrição parcial de objectos que ainda não existem, que ainda 

são parcialmente desconhecidos. Partindo para o processo de design com esta formulação parcial inicial,  

o conceito expande-se fruto do conhecimento que vai sendo desenvolvido pelo processo de design e que  

o pode reconfigurar, reformula ou simplesmente torná-lo menos parcial. Esta acção ocorre à medida que 

evoluí a compreensão do problema aproximando-se da solução e resulta da intervenção do designer 

sobre os conteúdos visuais e verbais de que dispõe para a reflexão-em-acção, que estão na base da 

dialéctica da representação tal como a procurámos descrever anteriormente. A interacção com os 

conteúdos, os inerentes à própria situação de design e aqueles que são definidos pelo conceito parcial 

inicial, desenvolve-se nas condições de espaço-tempo do processo de design e determinam os caminhos 

possíveis de explorar, dando lugar, eventualmente, a outros na etapa seguinte. A possibilidade de 

continuar a explorar o conceito etapa a etapa no processo de design, tal como já o descrevemos 

anteriormente, adiciona conhecimento ao processo levando ao perfilar de um conceito final completo que 

é novo conhecimento sobre a situação de design.  

O conceito no processo de design articula conteúdos essencialmente verbais e estimula a constituição de 

conteúdos visuais com que o designer deseja preferencialmente interagir para o desenvolvimento de um 

objecto, um artefacto material que é uma solução para o problema. O conceito é, em nosso entender, o 

elemento chave no estabelecimento dos limites do processo de design e quiçá o principal viabilizador das 

suas condições de exequibilidade.                

 

 

3.1.3. As vantagens do médium visual 

 

Em nosso entender este processo de aprendizagem sobre a situação de design para o desenvolvimento 

de uma solução para um problema ganha pelo facto de o raciocínio do designer se realizar num medium 

visual. Os elementos que constroem um objecto são elementos visuais, constituintes de uma linguagem 

que utiliza códigos visuais que são abstractos que se traduzem em objectos coerentes, cujos meios de 

modelação não são verbais.  

Sendo mais rico ao permitir a criação de relações por analogia, o médium visual serve um modo de 
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pensamento igualmente mais rico, porque mais complexo em interacções e que sabe usar um medium 

eficaz para a sua acção.           

O conjunto de acções observadas no comportamento dos designers, compostas por pensamento e por 

representações, organizam-se em ciclos de análise, síntese e avaliação, passo a passo até à criação da 

solução. Mas estes ciclos não se podem organizar linearmente nem é possível deter uma imagem da sua 

configuração no início do processo, processo este que se constituí por todos os ciclos necessários a uma 

situação de design concreta. Estes ciclos não terão todos o mesmo tempo, nem a mesma extensão, 

podendo o designer perseguir determinada possibilidade para a abandonar a seguir. Os ciclos que aqui 

denominámos de análise, síntese e avaliação não ocorrem sequencialmente como já havia sido 

compreendido pelos estudos de design, podendo a síntese (dominante na actividade de design) ter lugar 

antes da análise estar completa, tal como a avaliação pode ocorrer quase em simultâneo com a 

actividade de síntese, numa alternância rápida de modos de acção. Estes aspectos caracterizam o 

pensamento no design e distinguem os designers mais habilidosos como conclui-o Cross (1999), ou seja, 

a capacidade para alternar rapidamente entre modos de actividade.  

 

Estes ciclos foram também denominados de examinar, desenhar e pensar, ou, acumular informação, 

representação e reflexão, ou ainda, acumular informação, geração de ideias e modelação. Todas elas 

designações que para nós são similares de análise, síntese e avaliação, talvez mais adequadas ao 

carácter desta actividade. 


