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Conclusão  

 

A motivação para realizar um trabalho de investigação sobre a natureza da cognição em design partiu das 

nossas interrogações sobre a razão pela qual os designers se encontram frequentemente numa situação 

de grande ambiguidade relativamente ao seu papel nas organizações.  

 

Nas empresas de design os designers estão e são o centro das operações, participam no desenvolvimento 

de produtos num contexto onde a linguagem que dominam é a linguagem predominante na organização, 

o que coloca muitas vezes estas empresas num universo à parte. Por outro lado, quando intervêm nas 

empresas de outros sector de actividade desempenhando papéis no âmbito das suas competências, quer 

como consultores externos quer como quadros das organizações, existem sempre tensões e desencontros 

que se revelam cruciais no sucesso ou insucesso da resolução de problemas de design. A constatação da 

existência de uma  dinâmica tão complexa, para a qual as opções de resolução adoptadas passam muitas 

vezes por um afastamento relativamente ao design e aos designers convive, no entanto, com uma 

descoberta. A descoberta da existência de uma forma distinta de abordar os problemas e a proposta de 

caminhos para as soluções fora do quadro das respostas convencionadas, ou seja, fora da “zona de 

conforto” da empresa. As empresas reconhecem existir na abordagem dos designers uma contribuição 

com um potencial distinto para os processos de tomada de decisão. O nosso testemunho recorrente da 

ocorrência desta situação no contexto da actividade das empresas portuguesas, industriais e de serviços, 

deixou-nos inquietos para encontrar a oportunidade de compreender esta situação.  

 

Descobrir que existem núcleos de investigação em universidades dedicados ao estudo da cognição em 

design foi para nós o reconhecimento de que tais condições de operação para os designers e com os 

designers, que anteriormente caracterizámos de ambíguas, constituem uma das problemáticas centrais 

aos estudos de design. Este objecto de estudo diz respeito a uma área de conhecimento cuja pertinência 

está sobretudo associada ao desenvolvimento do design, passando pela criação de ferramentas auxiliares 

ao seu processo.  
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Quer perseguindo objectivos intrínsecos ao design e aos designers, quer participando da reunião de 

condições para a disseminação do pensamento de design por diferentes esferas de actividade humana, a 

preocupação central tem a ver com a necessidade de compreender o modo como os designers 

desenvolvem a suas soluções. Esta preocupação revelou ser fundamental compreender a natureza da 

actividade cognitiva do design perante o desconhecimento sobre o modo como pensam os designers 

 

Participando desde sempre na história da civilização humana, indissociável dos processos de 

industrialização e urbanização, o design detém uma responsabilidade importante na dinâmica de 

consumo inerente ao modelo de economia capitalista. Consumo que é cada vez mais pensado para além 

da satisfação das necessidades do ser humano onde o consumidor é colocado ao serviço da produção, 

numa inversão da lógica da actividade económica. Este consumo, desenvolvido num contexto artificial, 

tem se revelado capaz de perseguir um caminho de proposta de finalidade última do ser humano ao 

fomentar o individualismo e o isolamento, sobretudo pela promoção do afastamento de uma relação de 

maior proximidade com a natureza. 

 

O determinismo desta situação confronta-nos com o problema da sustentabilidade de modos de vida 

associados ao consumo, característico nos países mais industrializados e nas economias mais 

desenvolvidas. Economias que representam uma fatia menor da população mundial responsável, no 

entanto, pelo esgotamento de recursos que coloca em causa a validade do modelo e sobretudo as 

condições da sua manutenção. Foram, no entanto, estas as condições que favoreceram fortemente o 

desenvolvimento do design ao faze-lo participar activamente das dinâmicas do consumo de tangíveis. O 

design tornou-se assim responsável pela configuração de bens e serviços que têm cada vez mais de ser 

capazes de apelar ao consumo. A acção do design passa pelo desenvolvimento de produtos que 

estimulam no consumidor a dependência de estímulos sensoriais que se vendem em lojas e grandes 

centros comerciais procurando, simultaneamente, satisfazer outros factores de ordem psicológica e 

sociológica inerentes ao universo do consumo. O design passou a fazer parte nas duas últimas décadas 

do conjunto de ferramentas estratégicas das empresas que operam globalmente ao nível dos mercados. 

Esta situação permite-nos compreendemos que seja consistente a existência de uma pressão para tornar 

o design mais eficiente e os designers mais profissionais.  
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Por outro lado, assistimos à necessidade de lidar com a complexidade crescente da realidade que 

estimula o desenvolvimento de investigação direccionada para um conhecimento mais aprofundado sobre 

o pensamento de design. Esta intenção tem  procurado contribuir para tornar o design científico,  

fazendo-o participar dos processos de tomada de decisão e promovendo, paralelamente, o 

reconhecimento social da profissão e a conquista de um estatuto distinto com a ultrapassagem das 

tensões inerentes à incompreensão sobre o seu modo de operar. 

 

As dimensões a que acabámos de fazer referência participam dos nossos objectivos de investigação. Mas 

à medida que nos envolvemos na investigação e mergulhamos neste território compreendemos que este 

conhecimento sobre a cognição em design pode ser útil para além da esfera das necessidades inerentes à 

concepção de artefactos materiais. Esta noção emerge do reconhecimento da existência de um modelo de 

pensamento subjacente ao design, capaz de promover outras abordagens à realidade pelo seu recurso a 

competências de uma natureza distinta das competências tradicionalmente dominantes no contexto das 

organizações e não só. O design tinha que ser obrigatoriamente desvendado.  

 

Apresentámos uma proposta de teoria explicativa sobre a natureza da cognição em design onde 

identificámos o pensamento visual como o determinante estratégico dessas competências. A dialéctica da 

representação em acção, que caracteriza o design, assenta no pensamento visual para encontrar as suas 

soluções. Apesar de só podermos reconhecer a possibilidade de existir um pensamento feito de imagens 

pela utilização do desenho como ferramenta para externalizar representações, a validade deste modo de 

pensar traduz-se na natureza dos problemas de design. As soluções para os problemas de design 

determinam conhecimento que se constrói na interacção com o objecto utilizando a linguagem visual. O 

processo de design é o responsável pelas condições necessárias à construção sucessiva de novas 

estruturas de conhecimento, fundamentais à resolução de problemas mal definidos e mal estruturados, 

problemas desconhecidos.  

 

 

Munidos deste conhecimento procurámos sustentar com solidez a nossa proposta teórica reconhecendo 

que a validade de um tal modelo de pensamento, o do design, nos permite considerar a possibilidade de  
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equacionar o capitalismo no seu actual modo de funcionamento com uma perspectiva distinta. 

Reconhecemos que é desconcertante que uma tal análise possa ocorrer fora dos territórios legitimados de 

uma reflexão desta natureza, no entanto, fazia para nós todo o sentido que a fizéssemos.  

 

Ao assentar no consumo de bens produzidos industrialmente o capitalismo levou os consumidores a um 

regime de dependência que contaminou a maior parte das esferas de actividade humana. Por esta razão, 

da Ciência Económica à Biologia o tema reclama, em nosso entender, uma perspectiva de análise mais 

ampla e integradora de conhecimento originário de outras fontes. Do cruzamento de conhecimento de 

naturezas distintas poderemos contemplar nas nossas reflexões dimensões de análise que têm estado 

fora do âmbito do estudo da problemática. Compreendemos que a operacionalização de tais interligações 

exige um maior rigor de análise. Esta exigência está directamente relacionada com a complexidade 

desses cruzamentos e, sobretudo, pelo facto de existirem domínios de conhecimento para os quais se 

reclama condições de objectividade cientifica para que possam ser tidos em linha de conta. Com estas 

noções em mente consideramos, no entanto, fundamental para que seja possível apontar caminhos com 

possibilidade de inverter o estado actual de degradação ambiental, provocado pelo excesso de consumo e 

sobretudo pela lógica do “usar e deitar fora” implementada como receita para o crescimento do 

capitalismo, que a dimensão sensorial inerente à nossa natureza biológica seja contemplada. Quando está 

em causa a sustentabilidade da vida na terra devemos obrigatoriamente explorar para além dos  

territórios conhecidos. A nossa proposta contempla a exploração de territórios que nos aproximam de 

respostas que se direccionam melhor às dimensões social, moral e ética, podendo eventualmente ir ainda 

mais além. 

 

As conclusões que aqui partilhamos remetem-nos para a compreensão desta problemática contemplando 

na sua análise a integração a nossa dimensão sensorial, uma mudança de fundo na perspectiva de  

abordagem à problemática.  

 

A necessidade humana de estímulo sensorial para consolidar o equilíbrio da sua dimensão consciente   

deve ser servida por “produtos” de uma natureza sensorialmente mais rica do que aquela que é 

proporcionada pelos artefactos materiais que consumimos. A nossa referência à perspectiva de Merleau- 
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Ponty sobre a original experiência sensorial da realidade do mundo natural, que encerra o significado, é 

fortemente diminuída na realidade do mundo artificial circundante, cuja experiência sensorial é 

claramente mais pobre. No entanto, esta situação apresenta uma enorme vantagem para o 

desenvolvimento de uma cultura de consumo. Com isto queremos dizer  que  a necessidade de recorrer a 

um estímulo constante para estabilizar os nossos processos conscientes é uma oportunidade para 

dinâmicas de consumo intensas. Dada a rapidez com que se esgota o estímulo sensorial obtido através 

do bem material consumido a tendência será para consumir mais, sobretudo quando o estímulo para esse 

consumo é permanente e os meios para a sua viabilização cada vez mais próximos e acessíveis.  

 

Não poderemos deixar fora desta reflexão as dinâmicas actuais inerentes ao consumo de intangíveis 

proporcionadas pelas tecnologias de informação e comunicação. A disponibilidade de produtos 

multimédia,  por exemplo, mais ricos sensorialmente, têm-se revelado responsável pelo forte crescimento 

de mercados onde abunda a sua oferta. Simultaneamente, verificamos um recurso cada vez maior a 

produtos detentores de experiências predominantemente visuais em detrimento de formas mais 

tradicionais de disponibilização de conteúdos. Nestes contextos, é possível identificar actualmente um 

consumidor que privilegia o consumo de produtos mais complexos que na sua maioria incorporam 

tecnologia onde a mensagem é veiculada através da imagem. Estas condições implicam que o que se 

produz e consome seja cada vez mais intangível, exigindo para a sua produção e consumo competências 

de visualização mais fortes. Esta realidade por si só enforma já um imperativo de alfabetidade visual, 

mais não seja impulsionada pela necessidade de ter sucesso em mercados de consumo numa óptica 

capitalista com vista ao crescimento.  

 

Estes produtos analítico-simbólicos88 apresentam condições de produção e consumo distintas dos bens 

tangíveis e determinam uma “outra indústria” em termos tecnológicos e em termos de conhecimento. 

Reconhecemos serem também determinantes para esta “industria” as competências cognitivas de 

visualização, um desafio que se nos afigura estar em plena marcha. Estas realidades são-nos úteis para 

perspectivar aquilo que um modelo capitalista pode e deve equacionar como “objecto” susceptível de ser  

 

                                                 
88  

Carvalho Ferreira, José Maria (2009) Da impossibilidade de superar a actual crise do capitalismo. 1º Workshop de Investigação 

 “Próximo Futuro”. FCG. Lisboa . pp.4 
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transacionado nos mercados: intangíveis que podem ser experiências sensoriais com uma dominante 

visual que são mais ricos e mais duradouros.  

Por outro lado ainda e de acordo as nossas conclusões, uma alfabetização visual permite realizar a 

possibilidade de o indivíduo se tornar o agente simultaneamente responsável pela produção, distribuição, 

 

troca e consumo destes produtos  analítico-simbólicos. Situação que se revela cada vez mais possível de  

operacionalizar pela disponibilidade de tecnologia que é acessível para o utilizador comum. Mas serão 

principalmente as interacções colectivas reais, estimuladas pelas TIC e transportadas para os diferentes 

contextos formais ou informais da actividade humana, que poderão realizar o principal papel na oferta de 

experiências sensoriais com um maior potencial de satisfação das necessidades humanas.  

 

O consumo de bens com uma maior proximidade à experiência sensorial original revela ser, na nossa 

perspectiva, o determinante fundamental para que os nossos modos de vida seja ambientalmente mais 

sustentáveis. Por outro lado, estes “novos” modos poderão ganhar um importante reforço ao nível de 

uma dimensão da experiência sensorial onde predomina o “ser” em detrimento do “ter”, configurando-se  

a possibilidade de uma economia da experiência como alguns já preconizaram.  

 

A desmaterialização do consumo proposta aposta na capacidade criadora inerente a todos os indivíduos, 

conscientes de que não esgotámos todas as questões inerentes a uma análise desta natureza. Uma 

dessas questões diz respeito à necessidade de equacionar a formação de base das novas gerações em 

modelos de ensino que em muitos aspectos serão por certo distintos dos vigentes. A escola deverá 

proporcionar a possibilidade de adquirir uma formação que contemple uma alfabetização visual a par de 

uma alfabetização verbal, munindo estas gerações das condições necessárias para tratar a complexidade. 

A realidade apresenta-nos um desconhecido que determina a necessidade de capacidades cognitivas mais 

amplas. 


