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INTRODUÇÃO 

 

Nós, os humanos, gostamos de pensar que somos incomparáveis, únicos, colocando-nos acima das 

restantes espécies no reino animal. Desde o século XIX que conhecemos o nosso lugar na natureza e em 

particular a nossa posição na história da evolução das espécies. A nossa árvore genealógica liga-nos a 

um passado animal, somos apenas mais um mamífero, no entanto, a forma como nos tornámos tão 

invulgares é de facto uma história extraordinária na história da evolução das espécies. 

Mas é fácil perceber porque pensamos que somos tão diferentes. A maneira sofisticada como usamos a 

tecnologia distingue-nos dos outros animais. A capacidade de construir utensílios permite-nos criar desde 

as ferramentas mais rudimentares, as primeiras em pedra, até aos artefactos mais complexos capazes de 

operar a um nível multifuncional graças à tecnologia que incorporam. É precisamente sobre a capacidade 

humana para conceber artefactos que nos deteremos nas próximas páginas. O nosso objectivo é 

contribuir para a compreensão da natureza cognitiva desta actividade de concepção, o design.    

 

Muitas têm sido as reflexões em torno de uma definição de design. Extensos exercícios teóricos procuram 

abarcar as diferentes dimensões que atravessam a actividade, tratando-as com a maior amplitude 

possível. Mas não é este o âmbito da nossa reflexão. O nosso foco é de facto o aprofundamento de uma 

reflexão que tenha condições de contribuir objectivamente para a compreensão da actividade cognitiva 

inerente à concepção de artefactos materiais, participando da fundação das suas bases teóricas, a sua 

base científica. Participamos de uma motivação colectiva que procura encontrar uma resposta rigorosa à 

pergunta o que é o design ?  

 

Procuraremos investigar despojados de quaisquer preposições iniciais, predominantemente oriundas de 

uma certa aura de mistério e subjectividade que tem sido associada ao design. Perseguiremos linhas de 

investigação identificadas desde os anos sessenta, por investigadores individuais e centros de 

investigação em universidades, motivadas pela necessidade de resposta à crescente complexidade da 

actividade de concepção que tem impulsionado o desenvolvimento de tecnologias e ferramentas de 

suporte ao processo de design. No que diz respeito à nossa motivação em particular ela passa por uma 

noção construída ao longo do tempo pela participação, coordenação e gestão de processos de design em 
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organizações e empresas. Esta noção, motor do nosso envolvimento num estudo desta natureza, encerra 

uma ideia que desejamos investigar, corroborando ou não as nossa inquietações, e a perspectiva que 

temos de que a actividade cognitiva no design aponta no sentido de um contributo mais amplo, para 

além do seu território específico. Esta ideia é de que existe subjacente ao design um “modelo de 

pensamento” com uma natureza particular que é importante compreender, caracterizado por um nível 

intelectual e produtivo que é capaz de lidar com o desconhecido e a incerteza e com vantagens para 

tratar a complexidade.  

 

A posição híbrida do design, situada entre arte e técnica, torna complexa a sua operacionalização. Esta 

dificuldade prende-se sobretudo com o exercício da sua prática no contexto da profissão. Constatamos 

por um lado uma opção por servir os desígnios do consumo num modelo de economia capitalista, inscrito 

num modelo de pensamento pautado pela racionalidade técnica. Por outro lado, assistimos cada vez mais 

a uma intervenção do design e dos designers na procura de respostas concretas para as necessidades 

humanas, fora das esferas do funcionamento dos mercados das profissões e mais próximo das esferas da 

governação e controlo institucionalizados participando, inclusive, no âmbito do funcionamento das 

organizações não-governamentais. Esta situação configura para a actividade um funcionamento a dois 

tempos. Um deles diz respeito ao contexto dos países mais industrializados onde está muito colado ao 

consumo, onde a sua intervenção é sobretudo pautada pela configuração de produtos com potencial de 

concorrer nos mercados, replicando soluções e explorando predominantemente a sua dimensão estética, 

ao mesmo tempo que aposta na semântica para o desenvolvimento de novos produtos.  

 

Mas é evidente para nós que as fronteiras de uma actividade direccionada para a concepção de formas 

que servem funções, com um objectivo de produção industrializada, já foram ultrapassadas. O design, 

funcionando num outro tempo, procura ter uma palavra a dizer nos desafios ao nível da tecnologia e 

sobretudo da sustentabilidade. Mas a complexidade destes novos desafios relegam o design para um 

papel secundário ao nível dos processos, afastando-o das tomadas de decisão e sobretudo da fase inicial 

de exploração destes novos territórios.  
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Mas embora o design procure situar-se numa esfera de intervenção mais global, ao nível da resolução de 

problemas, ele contínua a ter dificuldade em assumir para si um papel, um desígnio, na esfera do 

progresso da cultura e da civilização humanas. Esta é para nós a principal razão pela qual consideramos 

que é imperativo compreender a natureza efectiva do design, para que sejam construídas sólidas bases 

teóricas para o seu desenvolvimento e afirmação da sua cientificidade. Não se trata da afirmação social 

de uma profissão que procura conquistar um estatuto de legitimidade na esfera das profissões, 

participando na construção da realidade humana. Trata-se de resgatar o design de um reduto de 

artisticidade e apostar na formação de actores sociais com condições de participar activamente na 

resolução dos problemas e desafios que se avizinham.  

Compreender o desafio cognitivo do design permite identificar competências a adquirir, competências que 

promovam uma participação na concepção de artefactos materiais numa base de coerência moral e 

formal com a sustentabilidade da vida na terra. Mas é inegável que os territórios de tomada de decisão, 

onde o design poderá operacionalizar uma efectiva contribuição para melhorar as condições da vida à 

escala global, terão de ser cada vez mais pautados por um regime de respeito integral pela pessoa 

humana e pelo planeta do qual faz parte integrante como todas as outras espécies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


