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Estudo de Caso 

 

1. Introdução 

 

O estudo que pretendemos realizar insere-se no vasto campo de estudo da relação entre o desenho e o 

design. Pretendemos abordar esta relação na perspectiva de que a representação é a externalização de 

um modo de pensar que associamos a uma cognição de uma natureza particular, como aquela que 

consideramos existir no design. Em nosso entender esta relação implica distintas dimensões de análise 

para contemplar os múltiplos aspectos cognitivos inerentes às acções dos designers enquanto concebem, 

podendo exigir condições de investigação oriundas de outras áreas de conhecimento.   

Partimos para o estudo munidos das condições que se nos afiguram possíveis de operacionalizar mas, 

sobretudo, da intenção de recolher indícios que justifiquem um aprofundamento da investigação 

alargando-a a outros domínios de conhecimento. 

 

Com enfoque nas assunções teóricas que apresentámos realizaremos um estudo com um grupo de 

designers detentores de níveis elevados de sucesso no desempenho da actividade. Procuraremos 

evidências da existência, ou não, de uma relação entre o modo de pensar e o desenho e entre estes e um 

percurso de desenvolvimento cognitivo que conduziu à opção por uma formação na área do design. 

Posteriormente procuraremos aferir quais os factores responsáveis por esse percurso. A ênfase do nosso 

estudo na eventual existência de uma relação particular destes designers com o desenho implica o uso de 

instrumentos de análise que permitam conhecer as causas que poderão estar na origem desse perfil de 

desempenho. Deste modo poderemos ir para além de uma mera constatação da existência ou não de 

opções e preferências, dominantes ao não, ao nível da representação visual, para aspectos mais 

aprofundados desta problemática de estudo. 
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2. O estudo com designers no contexto das empresas portuguesas de 

 Design Industrial 

 

A necessidade de desenvolver um estudo com estas características vai de encontro a um formulação 

teórica que é proposta para a compreensão da particular natureza cognitiva da actividade de design.  

Ao apontarmos como características distintivas da cognição em design a utilização da linguagem visual  

no processo de design, para resolver um problema configurando soluções tangíveis, deparamo-nos com a 

necessidade de encontrar dados que se nos afigurem possíveis de constituir fundamento para que 

alicercemos uma tal teoria. 

O estudo com os designers considera que os mesmos desenvolvem a sua actividade predominantemente 

em organizações de design, ateliers e empresas. No entanto, os nossos objectivos de investigação tornam 

dominante uma abordagem ao indivíduo em detrimento de uma abordagem ao actor organizacional. O 

vasto campo da relação entre o design e o desenho, no qual se insere este estudo, contemplando as 

acções e interacções dos designers ao nível dos processos de design, devidamente contextualizadas no 

seio das complexas interacções organizacionais sem as quais tal estudo se afiguraria incompleto. Mas o 

que pretendemos aferir é, em nosso entender, um primeiro estádio para um estudo mais amplo como o 

que acabámos de enunciar. Por esta razão a nossa abordagem focaliza-se no indivíduo, permitindo retirar 

conclusões para um segundo estádio de investigação com estudos focados nas organizações e nos seus 

grupos organizacionais. 

 

 

2.1. Hipótese central de trabalho 

 

Servindo os nossos objectivos de investigação definimos como hipótese central de trabalho a 

possibilidade de os indivíduos que se tornam bons designers reconhecerem a natureza particularmente 

rica do pensamento por imagens, revelado nas representações que realizam eventualmente desde cedo.  

Estes desenhos/representações poderão ser tidos como meios úteis para a interpretação do mundo e 

posteriormente para a concepção, configuração e comunicação de soluções tangíveis. A existência desse 

reconhecimento poderá assentar na vivências de experiências cognitivas desde os primeiros estádios de 

desenvolvimento, vivências que poderão desempenhar um papel de estímulo para encetar processos cuja 

natureza se poderá verificar ser predominantemente visual. 
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2.2. Questões epistemológicas 

 

Faz parte do curriculum de formação de um designer a aprendizagem de competências no campo das 

artes visuais, subjacente ao qual se encontra a linguagem visual. O domínio desta linguagem é condição 

para poder construir soluções visuais pela manipulação e transformação das imagens resultante da 

interacção dos seus elementos básicos: ponto, linha, cor, textura, etc. O desenvolvimento desta 

capacidade através da aprendizagem permite a resolução de problemas efectivos, que no caso concreto 

do nosso campo de estudo, o design industrial, dizem respeito à concepção e produção de um artefacto 

material.  

 

Sabemos que faz parte dos primeiros estádios de desenvolvimento cognitivo a utilização da linguagem 

visual por parte das crianças para produzir sentido sobre a realidade. Aliás, os nossos sistemas de ensino 

formal identificaram já há algum tempo as potencialidades da linguagem visual nos processos de 

aprendizagem nos primeiros estádios de desenvolvimento, explorada antes das aprendizagens de leitura 

e escrita verbal.  

 

Estas noções não significam que pretendamos identificar nos indivíduos que se tornam designers e que 

desempenham a actividade com sucesso, particularidades, sejam elas de que naturezas forem, que 

revelem nestes indivíduos a existência de um pensamento dominado pelas imagens. Não consideramos 

possuir condições para realizar tal estudo e na eventualidade de o mesmo ser realizado os dados iriam 

conduzir-nos por certo a conclusões de uma outra natureza. Poderíamos estar em condições de afirmar 

que os bons designers possuem um modo inato de pensar que é visual, revelando um pensamento 

predominantemente vocacionado para a comunicação visual. Mais, a verificar-se existir uma tal 

predisposição inata para pensar com imagens esta poderá nunca ter significado para o indivíduo a 

necessidade de realizar representações externas para produzir sentido sobre a realidade. 

Simultaneamente poderia também não significar indivíduos que tenham efectuado uma opção pelo 

desempenho da actividade de design, ou outras actividades no campo das artes visuais.  

  

O que pretendemos com o nosso estudo é encontrar uma eventual predisposição para utilizar imagens 

para comunicar nos indivíduos que se tornam bons designers, podendo tal opção ocorrer desde os 
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primeiros estádios de desenvolvimento. Esta preferência, revelada na realização de representações 

externas, poderá ter-se tornado a certa altura uma opção consciente dado o sucesso na interpretação e 

transformação da realidade ao nível do significado para posterior manipulação e transformação das 

imagens configurando soluções com sentido. A revelar-se no nosso estudo um eventual “padrão” de tais 

ocorrências nos designers que fazem parte da amostra poderá ser possível extrapolar hipóteses de 

investigação futura que contribuam para sustentar a nossa proposta de uma alfabetização visual a par de 

uma alfabetização verbal para o desenvolvimento de uma forma de pensar detentora de vantagens para 

tratar a complexidade.  

Deste modo poderemos estar em condições de reconhecer a importância do pensamento visual para uma 

cognição integral. 

 

Esta noção parte do conhecimento da existência de um instinto de visualização anterior a um instinto  

para a linguagem verbal mas sobretudo pelo facto de termos privilegiado um detrimento do outro, ao 

focalizarmos a nossa cognição essencialmente para o conhecimento que pode ser dominado através do 

modo verbal. Ao fazê-lo colocámos à parte, reduzindo a um nível cognitivo inferior, um vasto conjunto de 

competências cognitivas que assentam na percepção da acção conjunta de todos os nossos sentidos. 

Estas competências permitem ao individuo aprendizagens mais amplas, mais ricas em conhecimento, de 

um nível intelectual e produtivo mais elevado tal como preconizamos e que se traduzem em decisões 

mais consentâneas com princípios de equilíbrio sustentável num sentido mais genérico. 

 

A nossa perspectiva de análise considera que os indivíduos que reconhecem o potencial de comunicação 

através das imagens, revelado na opção pela representação para interpretar e produzir sentido sobre a 

realidade, são indivíduos detentores de uma alfabetização visual.  

Estes indivíduos não terão abandonado um “pensamento com imagens” dominante nos primeiros estádios 

de desenvolvimento cognitivo, externalizando-o nas representações que realizam, tendo desenvolvido um 

elevado domínio da linguagem visual.  

Estes indivíduos poderão apresentar condições que poderão ter levado à opção pela actividade de design 

mas, sobretudo, que poderão ter sido responsáveis pelo seu desempenho com sucesso permitindo-lhes 

alcançar soluções de um nível mais elevado.  
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Um estudo com estes objectivos exige um desenvolvimento no tempo que permita aferir resultados e 

tirar conclusões, determinando um processo etapa a etapa. O estudo que nos propomos realizar, 

articulado com o nosso objectivo de investigação, configura-se-nos exequível no espaço e no tempo e é, 

sobretudo, um primeiro passo no sentido de um estudo mais amplo tal como nos parece exigir a nossa 

proposta teórica. 

 

 

2.3. Metodologia 

 

De acordo com os nossos objectivos de investigação o nosso estudo empírico contempla uma 

aproximação ao desenho no desenvolvimento cognitivo dos designers que nos permita uma abordagem 

sobre a Cognição em Design no contexto das organizações de design e nas empresas industriais.  

Deste modo procuraremos compreender o modo como os bons designers apresentam condições para 

pensar, actuar e interagir com as imagens no processo de design.  

 

Pretendemos estudar os designers  industriais com  experiência  comprovada,  cujos  indicadores  serão 

definidos de acordo com as características dominantes no exercício da profissão em Portugal, que passam  

por consideramos objecto de estudo designers que reúnam as seguintes condições : 

 

1. Designers com formação académica de nível superior em design; 

2. Que exerçam a profissão de um modo ininterrupto há pelo menos quinze anos; 

3. Que apresentem algum grau de especialização em um domínio concreto; 

4. Que possuam produtos com desempenhos comerciais ou outros verificáveis; 

 

Os estudos realizados procurarão verificar a existência de um opção pelas imagens na comunicação, a 

par da linguagem verbal, procurando posteriormente compreender os factores que lhe estão subjacentes, 

que em nosso entender poderão ser factores de natureza familiar e social: características do ambiente 

envolvente à criança e que determinam o seu desenvolvimento cognitivo.  

 

O estudo procurará verificar a existência de uma relação entre ambiente social e familiar e o 

desenvolvimento do pensamento visual nos indivíduos que se tornam bons designers, através do 
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conhecimento da natureza concreta das experiências e das relações interpessoais que predominam 

nestes meios.  

 

A nossa hipótese de trabalho procurará contribuir para a reunião de condições para a identificação de um 

eventual padrão de desenvolvimento cognitivo, procurando junto da amostra recolhida identificar um 

papel para o pensamento com imagens no desenvolvimento cognitivo dos bons designers, desde a 

infância até ao momento da tomada de decisão sobre uma aquisição formal de conhecimentos.  

 

Serão construídos instrumentos de investigação que auxiliem na identificação de particularidades nos 

ambientes familiar e social destes indivíduos: no ambiente familiar e escolar da primeira infância, nas 

opções em escolas e modelos de ensino, nas opções em matéria de áreas de interesse e conhecimento 

em diferentes idades, etc, permitindo-nos a validação ou rejeição da hipótese formulada. 

 

O nosso estudo propõe, numa primeira parte, verificar através de inquirição a existência ou não de uma 

opção pela representação visual efectuada ao longo do desenvolvimento do indivíduo, eventualmente 

verificável desde cedo. Para tal realizaremos uma recolha de dados em entrevistas que nos permita aferir 

da existência ou não de uma tal preferência ou opção assumida. 

 

Serão objecto de investigação numa segunda parte do estudo, também através de entrevista, a 

identificação dos factores responsáveis pela existência de tais preferências, nos contextos familiar e 

social, através da identificação das experiências vivenciadas ao longo do desenvolvimento destes 

indivíduos, de sua natureza particular, que influenciam tal como constrangem o modo como estes 

indivíduos interagem cognitivamente com o mundo. Os factores subjacentes a tais ocorrências poderão 

permitir reconhecer um eventual padrão que possa ser caracterizador deste particular grupo de 

indivíduos. 
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3. O contexto das empresas do estudo sobre os designers 

 

Os designers que fazem parte do grupo de estudo são maioritariamente líderes de empresas de design, 

ou seja, criaram as suas próprias empresas de serviços de design que lideram e gerem, quer ao nível da 

gestão geral da organização quer ao nível do desenvolvimento dos projectos para os seus clientes. 

Assumidamente empreendedores estes designers empenham-se em gerir a empresa de forma equilibrada 

ao mesmo tempo que participam nos projectos ondem detém um papel determinante ao nível da tomada 

de decisão, sendo os responsáveis pelas principais decisões numa e noutra dimensão. 

As empresas de design são pequenas empresas com entre três a dez trabalhadores sobretudo com 

formação em design, localizadas nos grandes centros de Lisboa e Porto. Algumas destas empresas detêm 

ligações de grande proximidade e até parceria formal com empresas industriais suas clientes, realizando 

um trabalho muito vocacionado para as áreas de especialização destas. Este tipo de relação determinada 

a existência de áreas de trabalho em sectores de produtos industriais que tornam as empresas de design 

referências no mercado.  

 

Tratando-se Portugal de um mercado de design de reduzidas dimensões e existindo, simultaneamente, 

uma reduzida dimensão do sector industrial as empresas de design detentores de notoriedade no 

mercado são parceiros muito consistentes, possuindo um importante domínio de competências que são 

úteis à indústria nacional. Esta situação de reduzida escala determina alguma aposta na oferta de 

serviços de design no mercado internacional, embora existindo uma concorrência mais forte e uma 

exigência por competências elevadas. 

 

No nosso grupo de estudo dois dos cinco designers entrevistados estão na situação de contratados em 

empresas ligadas ao sector industrial nos seus gabinetes de desenvolvimento de produtos, os quais são 

geridos e liderados por estes designers. O seu envolvimento na gestão diz respeito a esta unidade 

concreta dentro da estrutura da empresa, sendo responsáveis pela gestão dos projectos de produtos que 

a empresa irá produzir e para os quais também subcontratará produção. Tendo estado ligados no passado 

a empresas que fundaram acabaram por optar por integrar empresas de outros fazendo valer as suas 

competências em design. Estes designers revelam considerar que esta opção lhes proporciona uma 

responsabilidade mais focalizada nos projectos e menos na gestão geral e, sobretudo, estão mais 

próximos da produção e da oportunidade de verem implementadas as suas propostas pela empresa que 
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integram. Ao nível da tomada de decisão sobre o desenvolvimento de produtos quer os que se encontram 

na situação de quadros das empresas industriais ou donos das suas próprias empresas de design a 

participação ocorre nos mesmos moldes, ou seja, integram as equipas de gestão com as suas valências 

de design nas decisões com o cliente. 

 

As características das empresas de design, que acabámos resumidamente de apontar, configuram 

dimensões que são determinantes no estudo da relação entre o desenho e o design. As particularidades 

cognitivas do design, sobre as quais assentam as competências distintivas dos designers, assumem novas 

fisionomias e determinam as soluções quando o seu desenvolvimento é fruto de trabalho de equipa em 

contextos organizacionais de design. No entanto, o tipo de liderança e gestão destes grupos 

organizacionais que participam nos processos de design afigura-se-nos determinante para o sucesso das 

suas soluções. Encontramos nesta aparente realidade um claro enfoque nas competências individuais que 

carece, naturalmente, de investigação que comprove tais assunções. 

 

 

 

4. O desenvolvimento do estudo  

 

O grupo de estudo é constituída por cinco designers industrias com formação ao nível de licenciatura em 

arquitectura, engenharia e design industrial (também denominado de design de equipamento ou design 

de produto). Todos os designers são do sexo masculino e preenchem as condições definidas em 2.3.. Têm 

idades compreendidas entre os quarenta e os cinquenta anos e desenvolvem a sua actividade profissional 

em Lisboa e Porto.  

 

Foi utilizado um guião de entrevista para a primeira e segunda parte da recolha de dados. Este guião é 

assumidamente um guia para a sequência de questões que de nenhum modo esgota a conversa informal 

subjacente a uma situação desta natureza. Todos os elementos da conversa considerados relevantes, 

independentemente de servirem as questões colocadas ou surgirem espontaneamente da parte do 

entrevistado, foram naturalmente tidos em consideração.  

Embora tendo sido definido que os elementos a recolher deveriam ocorrer em duas partes, numa primeira 

parte aferir da existência ou não de uma opção pela representação visual efectuada ao longo do 
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desenvolvimento do individuo, eventualmente verificável desde cedo, e numa segunda parte identificar 

factores responsáveis pela existência de tais preferências, cedo se compreendeu que tal partição não era 

facilmente operacionável uma vez que não fazia muito sentido num contexto de entrevista.  

Assim sendo, o guião que apresentamos junta as duas intensões, a da primeira e da segunda parte. Os 

dados recolhidos sobre estas duas partes são tratados igualmente em simultâneo, deste modo permitem 

que sejam retiradas conclusões mais interessantes pela interligação de causas e efeitos e que 

consideramos que servem melhor os objectivos de estudo. 

 

Guião de Entrevista  

1. Em que idade é recordada a realização dos primeiros desenhos/representações.  

1.1. Que lugar ocupava o desenho/representação na sua vida nesta idade (o interesse, a frequência 

das representações, os temas, os materiais usados, etc). 

1.2. Qual o papel desempenhado pelo país ou educadores relativamente à realização desta 

actividade. Qual a percepção que os familiares e/ou amigos próximos tinham da realização desta 

actividade. 

2. Houve frequência do ensino pré-escolar. Se sim, em que escola (ou outro estabelecimento) e em 

que regime. 

3. Qual o estabelecimento de ensino frequentado no primeiro ciclo (cerca dos 6 aos 9 anos).  

3.1. Que lugar ocupava o desenho/representação na sua vida nestas idades (o interesse pela 

Educação Visual, o interesse por desenhar, os temas mais frequentes, etc). 

3.2. Qual o papel desempenhado pelo país ou educadores relativamente à realização desta 

actividade. Eram proporcionadas actividades específicas ou contactos na esfera criação artística ou 

outra. Qual a percepção que os familiares e/ou amigos próximos, ou outros, tinham da realização 

desta actividade. 

4. Qual o estabelecimento de ensino frequentado no segundo ciclo (cerca dos 10 aos 11 anos). 

4.1. Que lugar ocupava o desenho/representação na sua vida nestas idades (o interesse pela 

Educação Visual, o interesse por desenhar, os temas mais frequentes, etc). 

4.2. Qual o papel desempenhado pelo país ou educadores relativamente à realização desta 

actividade. Eram proporcionadas actividades específicas ou contactos na esfera criação artística ou 

outra. Qual a percepção que os familiares e/ou amigos próximos, ou outros, tinham da realização 

desta actividade.  
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5. Qual o estabelecimento de ensino frequentado no terceiro ciclo (cerca dos 12 aos 14 anos). 

5.1. Qual o papel desempenhado pelo país ou educadores relativamente à realização desta 

actividade. Eram proporcionadas actividades específicas ou contactos na esfera criação artística ou 

outra. Qual a percepção que os familiares e/ou amigos próximos, ou outros, tinham da realização 

desta actividade. Existia já alguma autonomia  

5.2.Que lugar ocupava o desenho/representação na sua vida nestas idades (o interesse pela 

Educação Visual, o interesse por desenhar, os temas mais frequentes, etc)  

6. Qual o estabelecimento de ensino frequentado no ensino secundário (cerca dos 16 aos 17 anos)  

6.1. Qual a área de estudos escolheu frequentar. 

6.2. Existiu da parte de alguém ou de qualquer experiência ou vivência concreta qualquer tipo de 

papel determinante para as opções realizadas.  

6.3. Que lugar ocupava o desenho/representação na sua vida nestas idades .  

7. Qual a designação do curso de ensino superior que escolheu e qual o estabelecimento de ensino 

que frequentou. 

7.2. Que lugar ocupava o desenho/representação na sua vida nesta fase. 

 

Tal como o guião de entrevista revela procurou-se traçar o perfil do designer até ao início da realização 

dos seus estudos superiores no que respeita ao papel do desenho na sua vida, quer no contexto dos seus 

estudos quer no contexto das suas vivências familiares e sociais mais próximas. O respeito pelo guia de 

inquirição durante a realização da entrevista permite realizar comparações entre os dados recolhidos 

junto de cada entrevistado, descobrem-se percursos com opções por vezes diversas mas todas com um 

denominador comum, o desenho. 

A opção por questionar o entrevistado sobre as escolas e estabelecimentos de ensino frequentados 

revelou-se para nós a melhor maneira de identificar a existência de alguma eventual intervenção da 

escola no papel que para ele desempenhou o desenho, por eventualmente possuir um modelo educativo 

com determinadas especificidades. Não só a denominação do estabelecimento de ensino é um indicador 

importante para recolher estes dados como os anos em que o designer os frequentou são igualmente um 

dado importante. Questionar directamente o designer sobre estes aspecto, ou seja, sobre uma eventual 

influência da escola no papel desempenhado pelo desenho, de entre outras actividades, nas opções que 

veio a fazer pela formação na área do design poderia não nos permitir recolher dados relevantes para 

estabelecer comparações entre os elementos do grupo de estudo.        
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5. Análise dos dados recolhidos 

 

Os designers entrevistados referem o período compreendido entre os seus 5 e 10 anos de idade como 

aquele sobre o qual têm memória da realização dos seus primeiros desenhos. É este período sobre o qual 

efectuaremos a nossa primeira análise dos dados recolhidos nas entrevistas realizadas. 

 

1. Esta primeira memória sobre o desenho refere-se a uma opção natural e espontânea por 

desenhar, sendo referido o “prazer” em desenhar sem qualquer tipo de intervenção por parte de 

familiares ou outros, ou de contextos e experiências habituais nestas idades, por parte de quatro 

dos cinco designers deste grupo (identificados doravante nesta análise pelas letras A,B,C e D). 

 

2. Todos os designers entrevistados referiram a não frequência do ensino pré-escolar, ou de 

qualquer outro regime de educação antes da escolaridade. 

 

3. As escolas e respectivos estabelecimentos de ensino frequentados no primeiro ciclo de estudos 

por parte de todos os designers entrevistados são equiparados, não apresentando qualquer tipo de 

especificidade relativamente ao seu modelo de ensino, para além do que era generalizado à época 

nas escolas portuguesas. Verifica-se existir apenas uma distinção sobre o carácter religioso ou não 

religioso e público ou privado das escolas frequentadas, sem que estas particularidades 

intervenham no modelo de ensino vigente. 

 

4. Apenas um dos cinco designers entrevistados (identificado doravante nesta análise pela letra E) 

refere que foi a escola que frequentou no primeiro ciclo que lhe apresentou o desenho pela 

primeira vez como uma actividade, que o então aluno era estimulado a praticar. No entanto, esta 

prática era sempre desenvolvida no contextos das restantes aprendizagens da língua portuguesa à 

qual se associava o desenho como um instrumento de aprendizagem complementar para a  

interpretação e expressão das ideias. Neste caso o desenho não era objecto que qualquer 

aprendizagem autónoma da aprendizagem da leitura e da escrita.  

 

5. Quatro designers (A,B,C e D) revelam que os primeiros desenhos são realizados por decisão 

própria e sem qualquer tipo de estímulo exterior para tal, de pessoas ou situações. Revelam 



 

348 

realizar os desenhos por prazer, que funciona como elemento de estímulo para continuar, a par da 

facilidade que reconhecem ter para desempenhar tal actividade que é expressa na qualidade das 

representações realizadas. 

 

6. Os primeiros desenhos/representações de quatro dos designers (A,B,C e D), no que diz respeito 

aos seus temas, são testemunho de intenções de expressão e reinterpretação dos interesses 

dominantes no imaginário dessas idades e, principalmente, de invenção e criação de universos ou 

situações decalcados destes. Os designers referem os temas dominantes nos seus desenhos, tendo 

alguns deles descrito as características gráficas desses desenhos/representações nomeadamente o 

modo como realizavam as representações. Esses temas passam por: 

- A figura humana. Contam histórias com imagens representando figuras humanas que 

desempenham papéis em situações decalcadas dos seus universos infantis, figuras de acção, heróis 

e personagens da família e amigos; 

- A casa. Representações de edifícios, predominando os interiores e os objectos da casa; 

- Carros. Objectos de sedução pela velocidade e dos heróis dos seus imaginários. 

- Naves espaciais de universos desconhecidos, do fantástico e de futuro possível de ser inventado.  

Estes desenhos são descritos por um destes designers como detendo grande pormenor sendo por 

vezes representações esquemáticas feitas com o rigor. Revelam ter a intenção de descrever o modo 

como os objectos ou edifícios estão construídos, uma preocupação que descreve ter a ver com a 

curiosidade sobre o que os rodeia. 

 

7. Para estes mesmos quatro designers (A,B,C e D) a existência de um reconhecimento por parte 

de familiares e amigos da facilidade com que o desenho é utilizado como meio de representação 

não é reconhecido como estimulo. É sobretudo a vontade de evoluir na qualidade dessas 

representações o elemento determinante do estímulo para continuar a desenvolver essa actividade. 

Este aspecto é identificado por volta dos oito anos para dois dos designers, os que lembram mais 

cedo a sua primeira memória do desenho (A e B). 

8. Foi expresso por estes quatro entrevistados (A,B,C e D) a ideia de que à medida que iam 

desenhando, ao longo destes primeiros anos definidos pelo período acima referido, a grande 

motivação para desenhar era a possibilidade de tornarem as suas ideias expressas no papel cada 

vez mais próximas das imagens que tinham na cabeça.  
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Esta última ideia agrega a intenção de melhorar a qualidade das representações, desenhando mais, 

conseguindo uma maior proximidade ao imaginado/inventado na cabeça enquanto desenha.  

A ideia que acabámos de sintetizar poderá permitir-nos concluir que a intenção de reproduzir o que está 

a ser imaginado com a maior fidelidade possível seria a principal motivação para desenhar por parte de 

quatro (A,B,C e D) dos cinco designers entrevistados, ocorrendo em idades diferentes tal indica o 

intervalo de anos para a primeira memória sobre a realização de desenhos aponta. 

 

Partimos para a análise dos dados recolhidos referentes a um segundo período que definimos entre os 11 

e os 17 anos.  

 

1. Os estabelecimentos de ensino frequentados pelos cinco entrevistados no segundo ciclo de 

estudos continuam a apresentar as mesmas características referidas para o primeiro ciclo de 

estudos. No que diz respeito ao terceiro ciclo e ao ensino secundário verifica-se uma predominância 

de escolas públicas em detrimento do ensino privado, desaparecendo escolas com carácter 

religioso. Tal como referido para o primeiro ciclo as escolas frequentadas pelos designers 

entrevistados, nos níveis de estudos a que se refere o período que definimos entre os 11 e os 17 

anos, apresentam características muito similares com predominância no secundário do modelo de 

escola pública vigente à época. 

 

2. A ideia expressa por quatro dos cinco designers do grupo de estudo, de que a grande motivação 

para desenhar era a possibilidade de tornarem as suas ideias expressas no papel cada vez mais 

próximas das imagens que tinham na cabeça, desenvolve-se plenamente nestes anos. A motivação 

referida  por  quatro  dos  designers entrevistados  (A,B,C e D)  é  completamente  intrínseca,  não 

desempenhando os familiares, amigos, professores ou outros qualquer papel determinante nesta 

motivação. Revelando os depoimentos destes entrevistados a existência de total autonomia sobre 

estas actividades de representação. 

 

3. Para dois designers entrevistados (C e D) que lembram próximo dos dez anos e mesmo aos dez 

anos a primeira memória das suas representações a vontade de melhorar a qualidade dos 

desenhos que realizam é mais forte e conscientemente assumida a partir destas idades. 
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4. Nenhum dos designers entrevistados revela até à frequência do ensino secundário um particular 

interesse pelas disciplinas ligados ao desenho frequentadas na escola para além do prazer que já 

possuíam em desenhar, quer por decisão individual totalmente autónoma quer quando eram 

propostas actividades de representação no contexto escolar.  

 

5. A partir dos doze/treze anos quatro dos designers entrevistados (A,B,C e D) revelam que a 

intensidade com que realizam desenhos é maior, para um deles inclusive corresponde a uma fase 

em que desenha compulsivamente. 

A intenção de melhorar a qualidade das representações é um estimulo permanente ao desenho 

pelos resultados obtidos. 

Ao nível do imaginário a complexidade das criações e invenções vai-se tornando cada vez maior e é 

colocada pelo próprio jovem uma maior exigência no processo.  

 

6. Apenas para um dos designers entrevistados (E) de entre os cinco que constituem o grupo de 

estudo o desenho é algo que continua a ser colocado exteriormente e não algo acontece de uma 

forma espontânea e natural, por opção própria, sem qualquer tipo de imposição ou orientação 

exterior tal como acontece com os restantes quatro designers. 

Para este designer (E) foi a escola em primeiro lugar, tal como referimos anteriormente, e depois 

uma formação artística em regime livre onde está incluído o desenho, frequentada pelo jovem a 

partir dos dez anos por opção familiar, que o leva a ter gosto por desenhar, de entre outras 

actividades de representação com diferentes técnicas e materiais que tem a oportunidade de 

experimentar nesta formação.  

Este designer é o único no grupo de estudo cujos familiares directos desempenham profissões 

ligadas ao design como é o caso da arquitectura, que levam a que desde cedo contacte com uma 

actividade onde o desenho está presente.  

No entanto, este designer (E) é de entre os cinco aquele que revela uma relação com o desenho 

mais tardia, sendo que a aprendizagem e a vontade de evoluir na qualidade das representações só 

é identificada pelos dezasseis anos, mais tarde do que as idades referidas pelos restantes designers 

entrevistados.  

Aos dezasseis anos este designer (E) tem como estimulo para desenhar, aprender mais e evoluir na 

representação algo que lhe chega do exterior. Nesta fase decide frequentar um curso de design 
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numa escola privada com a duração de três anos, depois de ter tentado seguir sem sucesso a área 

das ciências no ensino secundário como via de acesso ao ensino superior de design. 

De entre o grupo de estudo apenas este designer (E) recebe uma efectiva orientação familiar para 

a área do design que posteriormente se irá revelar vocacional. A vantagem de ter contactado com 

um universo de conhecimento privilegiada no campo da arquitectura e do design, visitando 

exposições e frequentando cursos de formação artística onde tem a oportunidade de experimentar 

diversas actividades ligadas às artes visuais, que ocorrem fruto do estimulo de familiares, não se 

faz acompanhar em simultâneo de uma espontaneidade natural para o desenho. 

 

O designer (E) é o único dos cinco designers que não refere o prazer pelo desenho como algo 

sentido de uma forma estimulante desde cedo como acontece que os outros quatro designers. O 

desenho para este designer acaba por surgir como um instrumento que é entendido como sendo 

necessário para a criação no campo do design, após ter visitado uma exposição de design onde 

reconhece nos trabalhos expostos aquilo que deseja fazer, acontecimento que ocorre por volta dos 

seus doze/ treze anos. Para este designer (E) o desejo de conceber objectos são o seu estimulo 

para decidir por uma formação na área do design, do qual o desenho faz parte.  

 

 

Concluímos que existe no nosso grupo de estudo um designer para quem o desenho não é algo 

reconhecido desde cedo, não o utilizando de modo inato tal como pressentimos acontecer com os outros 

quatro designers entrevistados. Para estes (A,B,C e D) o desenho é uma actividade da qual retiram 

prazer natural executando-o com espontaneidade, desejando mante-lo e desenvolve-lo.  

Para este designer (E) é algo distinto, embora reconheça que o desenho é um instrumento para pensar 

ele é uma opção eminentemente instrumental para servir as necessidades de concepção de artefactos 

materiais como opção vocacional, opção por uma profissão. Para este designer (E) o desenho é uma 

ferramenta de pensamento utilizada objectivamente para a concepção da forma dos artefactos, mas 

atrevemo-nos a considerar que poderá não ser mais do que isso. Poderá não ser equacionada como uma 

ferramenta de pensamento mais ampla, ferramenta de criação e invenção que não se restringe à 

resolução de um problema de forma e função mas que se alarga para servir a imaginação. 
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No que respeita a opções de estudo com vista ao desempenho de uma profissão, para concluirmos sobre 

a análise dos dados recolhidos nas entrevistas, podemos referir que todos os designers têm cedo uma 

ideia clara sobre a área que desejam frequentar para se preparem para essa profissão. Esta noção está 

plenamente construída por volta dos doze a treze anos, formalizando as suas opções cerca dos 

catorze/quinze anos. Aquando da opção por áreas de estudo todos os designers escolhem a via que lhes 

permite aceder ao design, à arquitectura ou à engenharia, que inclui a opção por uma formação na área 

das artes para quatro dos designers entrevistados (A,B,C e D). Para tal são frequentados estudos na fase 

de acesso ao ensino secundário, tal como hoje é denominado. Esta área das artes coloca o desenho como 

disciplina de acesso às três formações superiores detidas pelos designers do grupo de estudo. Apenas um 

dos designers (E) apresenta um caminho ligeiramente diferente, que esta associado aos anos em que 

frequenta os estudos nas idades acima referidas, ou seja, anos de transição entre formas de organização 

do ensino em Portugal.  

 

Da análise dos dados recolhidos em entrevista poderemos extrapolar que de entre os cinco entrevistados 

um deles apresenta um comportamento diferente relativamente aos restantes no que se refere ao seu 

percurso de formação e à sua relação com o desenho.  Este designer (E) frequentou uma formação na 

área das ciências no ensino secundário, ao contrário dos restantes quatro que fizeram uma formação na  

área das artes, como já aqui fizemos referência. Tal acontece em virtude de nos anos em que acede ao 

ensino secundário, hoje assim denominado, a via de acesso ao ensino superior para o design ou 

arquitectura seria a área das ciências, tendo logo posteriormente mudado com surgimento da área das 

artes. Mas o designer não consegue concluir esses estudos dado o desencontro vocacional que identificou 

tendo tido a oportunidade de aceder ao ensino privado na área do design onde prossegue estudos com 

dezasseis anos, com o que hoje denominamos de ensino básico concluído (o actual 9º ano). Esta 

possibilidade é determinante uma vez que lhe abre as portas a uma relação efectiva de aprendizagem do 

desenho, indo de encontro as suas intensões profissionais no design. Concluirá estudos de ensino 

superior em design de equipamento efectuando um acesso ao ensino superior que o leva, agora sim, a 

frequentar a área das artes concluído o ensino secundário. Será no ensino superior que testemunhará um 

salto em termos de aprendizagem do desenho, com o qual estreitará a relação que identificamos mais 

cedo nos outros designers entrevistados (A,B,C e D), muito antes de terem efectuado opções de 

formação direccionadas para o exercício de uma profissão no design.     
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5. Conclusões do estudo de caso 

 

O estudo realizado com designers com sucesso comprovado no exercício da profissão permite-nos 

essencialmente identificar pistas de investigação futura, dada a escala e as condições em que o mesmo 

foi realizado. Não poderemos considerar que o grupo de estudo trabalhado apresente todas as condições 

necessárias a uma investigação mais aprofundada no campo dos estudos da relação entre o desenho e o 

design. 

 

Um estudo com as características daquele que realizámos mas com um grupo muito maior de designers, 

com condições de constituir uma amostra de indivíduos, é em Portugal um estudo bastante exigente em 

recursos, dado o facto de termos definido um determinado número de anos de experiência profissional 

aos designers elegíveis num país com tão pequena escala. É reduzido o número de designers em Portugal 

em condições de preencher os requisitos definidos para o nosso estudo, encontrando-se bastante 

dispersos por todo território. Deste modo, a exequibilidade do estudo em tempo e em meios estaria 

comprometida de acordo com o objectivo formulado. 

 

O que a dimensão deste grupo de estudo coloca em causa, na nossa perspectiva, é a possibilidade de 

retirar conclusões que sejam extrapoláveis genericamente a todos os designers. No entanto, 

consideramos que se encontra em condições de responde aos nossos objectivos de investigação, dado 

que a análise dos dados recolhidos permitem retirar elações importantes e que detêm pistas com 

consistência suficiente para o desenvolvimento de uma investigação futura.  

 

Neste grupo de estudo encontramos em quatro dos cinco designers entrevistados um percurso de 

desenvolvimento cognitivo ao longo dos dois períodos que definimos (entre os cinco e os dez anos e entre 

os onze e os dezassete anos respectivamente) que vai de encontro à nossa hipótese central de trabalho: 

a possibilidade de os indivíduos que se tornam bons designers reconhecerem a natureza particularmente 

rica do pensamento por imagens, revelado nas representações que realizam, eventualmente desde cedo.  

 

Identificamos neste conjunto de designers o recurso ao desenho como meio de expressão de um 

pensamento que também é constituído por imagens, decalcadas do real e reinventadas, que poderemos 
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considerar ser uma característica inata. No entanto, revela-se nas conversas com estes quatro designers 

que o gosto e a facilidade na representação, descoberta por alguns desde cedo e de um modo natural e 

espontâneo e não virtude de um qualquer tipo específico de estímulo, foi objecto de trabalho, treino, 

dedicação e esforço no sentido de ser atingido um nível de qualidade e, sobretudo, de eficácia na 

transposição para o papel aquilo que é imaginado. Podemos considerar “este” desenho como meio de 

expressão de pensamento de uma natureza particular, sobre intenções tanto de configuração do real 

como de comunicação e até já de novas concepções sob a forma de reinvenção.  

 

Consideramos poder também concluir que é predominante na maioria dos designers entrevistados uma 

situação de predisposição inata para desenhar, uma necessidade naturalmente sentida como expressão 

de um determinado imaginário pessoal que poderemos registar existir desde cedo neste designers. 

Paralelamente a estas conclusões sobre a maioria dos designers do grupo de estudo registamos em um 

dos designers entrevistados um percurso de desenvolvimento cognitivo construído por estímulo exterior, 

podendo estar perante capacidades adquiridas, predisposições que são desenvolvidas, trabalhadas e 

treinadas tendo como objectivo o desempenho de determinada profissão. Este caso individual no grupo 

de estudo vai de encontro a um outro aspecto contemplado na nossa hipótese central de trabalho, o facto 

de um tal reconhecimento advir da vivência de experiências cognitivas desde os primeiros estádios de 

desenvolvimento, vivências que poderão desempenhar um papel de estímulo para encetar processos cuja 

natureza se poderá verificar ser predominantemente visual.  

 

Da análise dos dados recolhidos consideramos existirem duas situações distintas no grupo de estudo 

relativamente ao papel do desenho no desempenho dos bons designers. Em quatro dos cinco designers 

entrevistados verificamos que o desenho/representação poderá ter um carácter inato e consistente com 

um pensamento dominado por imagens. Os desenhos são, deste modo, uma consequência do acto de 

pensar, à semelhança de outras formas de expressão. O potencial dessa capacidade de realizar desenhos, 

de representar imagens, é reconhecido pelos entrevistados como sendo útil para representar não só o 

real como também para expressar o imaginado. Estas condições, na nossa perspectiva, justificam as 

opções por um desenvolvimento de estudos no universo das artes visuais. No entanto, consideramos ser 

a existência de um pensamento dominado pelas imagens, externalizado no desenho, o responsável pelas 

opções no campo do design. Estas opções afiguram-se pertinentes para estes designers quando tomam 
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conhecimento da existência de uma profissão que utiliza estrategicamente a capacidade de interpretar e 

reinventar o real. Mas, na nossa perspectiva, os aspectos que são determinantes para a escolha da 

profissão de designer, de acordo com os dados recolhidos nas entrevistas, é o facto de os designers 

descobrirem que aquilo que povoa os seus imaginários, tal como o modo como pensam e raciocinam 

sobre os temas desse imaginário ser objecto de uma actividade profissional. Uma profissão na qual o 

desenho é um instrumento fundamental para traduzir pensamento. 

 

No designer em que identificamos um percurso distinto a relação com o desenho surge depois do 

contacto com a existência de uma profissão que virá a desejar desempenhar. Este caso revela uma 

situação inversa da maioria dos designers do grupo de estudo. Para estes designers o desenho surge 

primeiro e essa capacidade de representar, a que associamos um determinado modo de pensar, encontra 

sentido. Nestes casos o desenho é uma ferramenta estratégica no desempenho de uma actividade como o 

design, traduzindo-se no sucesso dos desempenhos.  

 

Ao contrário desta situação o caso individual registado no grupo de estudo revela que primeiro verifica-se 

o interesse por uma profissão, com a qual tem o privilégio de contactar e compreender previamente, 

levando-o posteriormente à necessidade de estabelecer uma aprendizagem e treino do desenho para um 

desempenho com sucesso. O facto de o designer durante a entrevista referir que a sua relação com o 

desenho só se estabelece de facto quando inicia formação em design (cerca dos dezasseis anos), 

registando um efectivo salto qualitativo quando realiza a licenciatura em design, corrobora de algum 

modo as conclusões que realizámos.  

 

As conclusões que nos aventurámos realizar, da análise dos dados recolhidos junto deste grupo de 

estudo, conduzem-nos a uma aproximação à importância de deter uma alfabetização visual a par de uma 

alfabetização verbal para um distinto desempenho cognitivo.  

 

 

Reconhecemos existir neste grupo de estudo dois percursos distintos para a construção de competências 

para um desempenho similar na área do design, embora um deles se revele dominante. Esta situação 

traduz a possibilidade de existirem características inatas nos indivíduos que optam pela profissão de 

designer e que a desempenham com sucesso, como revela ser predominante nos designers participantes 
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do estudo. Mas, revela também a possibilidade um desenvolvimento cognitivo pautado por experiências 

onde é dominante a dimensão visual poder conduzir a um nível elevado de desempenho na profissão de 

designer.     

 

Concluímos questionando-nos se o design é uma profissão onde um elevado nível de desempenho, 

traduzido no sucesso das soluções desenvolvidas, está directamente ligado a determinadas características 

inatas dos seus profissionais ?  

  

Para uma outra dimensão deste estudo, perante os dados recolhidos poderemos também questionando-

nos se estamos em condições de poder corroborar o imperativo de uma alfabetização visual, a par de 

uma alfabetização verbal, para um outro nível intelectual e produtivo ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


