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14. OS ANOS NOVENTA  

 

Na década de oitenta existe a noção de que o processo de design considera a coexistência de intuição e 

racionalidade em vez da ideia de que uma excluí a outra, tal como acontecia com a rigidez dos métodos 

propostos na década de sessenta e setenta. A ideia da existência de objectivos fixos, para os quais se 

utilizam métodos fixos, para produzir soluções é rejeitada uma vez que se compreende que esta constitui 

uma prática insensível às necessidades humanas (Jones:1980). Apontados como demasiados teóricos e 

académicos na sua tentativa de viabilizar a concepção de melhores soluções, os trabalhos fundadores da 

discussão teórica sobre os métodos de design, nomeadamente as obras de Jones e Alexander, são 

rejeitadas pelos seus próprios autores uma vez que não servem as necessidades do design. Os teóricos 

que defenderam a racionalização do processo de design, desenvolvendo métodos e técnicas de apoio à 

actividade de concepção, vinte anos depois rejeitam-na devido à evidência da sua sobre-racionalização  

passando a adoptar novas abordagens ao design, mais explícitas e intuitivas.  

 

Da definição do design como o desenho de objectos que devem ser construídos ou manufacturados 

passámos para uma séria de ideias sobre o que é o design, todas bastante diferentes  (Jones:1980): 

 

 . A concepção como o processo de criar não apenas produtos individuais mas sistemas completos 

 ou ambientes tais como aeroportos, por exemplo; 

. O design como participação, com o envolvimento do público, no processo de tomada de decisão; 

. O design como criatividade, no seu todo; 

. O design como uma disciplina educacional, tal como as artes, as ciências, podendo até talvez ir 

mais além; 

. A concepção sem um produto, apenas como um processo ou até afastado da própria vivência 

humana; 
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14.1. O design como um domínio independente de conhecimento 

 

O terreno para o design se assumir como um fenómeno com um domínio independente de conhecimento 

estava estabelecido.  

 

O grande número de estudos de protocolo realizados durante os anos noventa são realizados sobre 

designers industriais, arquitectos e engenheiros, sendo efectuados os registos das suas verbalizações (o 

pensar alto) e analisadas as representações gráficas realizadas ao longo da sua actividade projectual, 

constituindo estes os aspectos mais estudados sobre o seu comportamento.  

 

Em termos teóricos importa o conhecimento sólido obtido com base nestes estudos que permita constituir 

uma teoria válida sobre o processo de design, tarefa complexa uma vez que está em causa uma 

actividade prática à qual se considera estar subjacente uma cognição com um carácter particular. A 

serem efectivamente observadas no comportamento dos designers características distintivas que 

permitam configurar uma cognição em design serão por certo um contributo decisivo para uma teoria 

sobre o processo de design. Esta teoria será útil na educação dos estudantes de design, na criação de 

ferramentas de apoio à actividade e permitirá o desenvolvimento de investigação académica que fará 

evoluir as práticas profissionais, fazendo elevar a qualidade das respostas à crescente complexidade dos 

problemas, melhorando a própria colaboração entre especialistas (Eastman:2000).  

Compreender o processo de design permite compreender o modo como é gerado o conhecimento no 

design.  

 

14.2. Os constrangimentos ao desenvolvimento de uma teoria em design 

 

Os estudos são levados a cabo em muitas direcções, fornecendo muitas perspectivas sobre a actividade 

dos designers. Do seu confronto estabelecem-se relações que revelam aspectos de um todo que se 

procura compreender plenamente. O conhecimento obtido pela observação revela algo diferente da ideia 

recebida da perspectiva teórica baseada na lógica e na racionalidade, na abstracção e nos princípios 

rigorosos, que  descreve o design  como  um  procedimento  ordenado onde sistematicamente se recolhe  



A DIMENSÃO COGNITIVA DA ACTIVIDADE DE DESIGN  

 

169 

informação, se estabelece objectivos e se desenvolve a solução de design com recurso a um computador. 

Seguindo os princípios da lógica dedutiva e das técnicas de optimização matemática, esta perspectiva 

considera que se possui toda a informação necessária sobre o problema para decidir sobre a sua solução. 

  

Mas Schön trouxe uma perspectiva sobre a prática profissional que revela que o designer reflecte em 

acção, decidindo o que fazer à medida que interage com o problema, a situação de design. Considera a 

existência de uma cognição em design caracterizada pelo pensamento e pela acção, onde a 

representação gráfica desempenha um papel crucial numa dialéctica entre o designer e os materiais da 

situação de design.  

 

Esta teoria coloca o design numa categoria distinta de comportamento cognitivo de resolução de 

problemas, não apenas porque os problemas de design são diferentes, mas também porque as soluções 

são tangíveis, materializam-se em artefactos produzidos industrialmente. Neste sentido, o processo de 

design é por vezes definido como o processo de produção de uma representação para a aprovação e 

produção de um artefacto (Galle:1999). 

   

A necessidade de estudar a prática dos designers em acção revela-se crucial, mas o volume de 

conhecimento obtido com estes estudos não fornece ainda, à luz da visão de Schön, uma teoria válida 

alternativa à proposta de Simon. A acumulação de evidência sobre o processo de design através de 

estudos empíricos, tem o inestimável valor de fornecer conhecimento sobre o desempenho cognitivo dos 

designers obtido sobre circunstâncias autênticas, traçando um caminho válido para o desenvolvimento de 

uma teoria da performance humana na resolução de problemas. 

 

O reconhecimento de que o design é uma actividade diferente das outras formas de resolução de 

problemas, formas estas em que se aplicam as noções sobre cognição concebida como puro pensamento, 

sem envolventes sociais, culturais e do próprio ambiente físico, dificultam o seu estudo e tornam mais 

complexo o desenvolvimento de teorias. A cognição em design tem também uma natureza prática, 

construída  em  torno  de  competências  práticas  e  de  actividades  autênticas, constituídas por acção e  
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pensamento sendo, no entanto, normal nesta década o uso de linguagens e conceitos das ciência 

cognitivas, mais concretamente dos seus estudos sobre resolução de problemas em outras áreas. Além 

destas dificuldades existe também a dificuldade em abstratizar o processo de design da sua prática, 

mesmo pelos próprios designers.  

A ser desenvolvida uma teoria sobre em design ela assentará na compreensão sobre o modo como a 

cognição em design opera, ou seja, sobre o modo como opera o processo dialéctico.    

 

 

 

15. A contribuição dos estudos de protocolo para a compreensão do comportamento dos 

designers em acção 

 

Um dos mais reconhecidos teóricos sobre os estudos de design é Nigel Cross que considera que em 

resultado dos estudos realizados nos anos noventa existem áreas onde se podem encontrar padrões para 

o processo de design e questões que é necessário estudar : a Formulação de Problemas, a Geração de 

Soluções e as Estratégias do Processo (metodologias de Design). 

 

 

 

15.1. Estratégias do processo de design 

 

As estratégias no processo referem-se ao modo como os designers fazem de facto a abordagem a 

problemas de design.  

A observação do comportamento dos designers nos Estudos de Protocolo revela existir por parte destes 

uma abordagem estruturada aos problemas. No entanto, existem outros estudos que revelam a 

existência de uma prática que aparenta proceder de uma forma não sistematizada, revelando um 

comportamento que se afasta de procedimentos formalmente organizados. 
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Reconhecem-se variadas estratégias no design, sendo dominantes as estratégias particulares de cada 

designer. A área de especialização do designer (aquela em que as suas competências são mais fortes), 

tende a dominar e a determinar a opção por uma particular estratégia de abordagem. Os estudos com 

designers em acção revelaram que a maior parte dos designers adoptam estratégias que são heurísticas 

na sua natureza (Lawson:2006), mais consentâneas com a actividade de design. Os estudos, tal como 

refere Lawson (2006), revelam também que os designers decidem mais sobre técnicas e tácticas que 

podem ser usadas para direccionar o pensamento quando enfrentam os problemas, quer globalmente 

quer em partes particulares do processo, do que utilizam os métodos prescritos.    

 

Um dos estudos apontado por Lawson (2006) é realizado por Radcliffe e Lee (1989) permitiu verificar a 

existência de uma correlação positiva entre a qualidade e efectividade de uma solução com o grau de 

sequência lógica que é seguida no processo de design. Este estudo sugere que uma abordagem 

sistemática aos problemas de design pode ser útil aos estudantes. Também nos estudos realizados com 

designers por Fricke em 1993 e 1996 (Fricke:1999) se revela a produção de boas soluções relacionada 

com procedimentos metódicos. Sendo confirmado no estudo realizado por McNeill (1998), apontado por 

Lawson (2006), a existência do padrão básico de análise, síntese e avaliação funcionando em ciclos 

durante a sessão de design, sendo este comportamento observado quando o designer parte da análise 

dos aspectos funcionais do problema para se focar na sintetização de uma estrutura que será objecto de 

avaliação. 

O facto de se encontrarem no comportamento dos designers desvios a uma acção estruturada ou a um 

processo metodológico revela por parte destes uma atitude de oportunismo, ao perseguirem aspectos 

pontuais ou soluções parciais que lhes prenderam a atenção, sendo este comportamento revelado em 

vários estudos referidos por Cross(2006): Visser:1990; Ball e Ormerod:1995; Guidon:1990. O designer 

utiliza um plano enquanto este se revela útil e rentável do ponto de vista do custo cognitivo, tendendo a  

abandoná-lo logo que encontra aspectos parciais de uma possível solução para o problema. Estes estudos 

referem que este aspecto da actividade, a coexistência de abordagens estruturadas e o comportamento 

oportunista, é inevitável no design e consequência natural na fraca estruturação dos problemas de design 

no estádio inicial do processo.  

Ainda relativamente às Estratégias do Processo, agora nas diferentes fases da acção dos designers, a 
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natureza dos problemas de design determina um comportamento que implica que o designer alterne 

rapidamente entre modos de atenção entre os diferentes aspectos da sua actividade.  

 

Cross (1996) e Lawson (2006) e apontam os estudos de Akin e Lin (1996) por revelarem a alternância 

entre três modos de actividade: examinar, desenhar e pensar, em rápida sucessão (também 

denominados de: acumular de informação, representação e reflexão, ou ainda acumular de informação, 

geração de ideias e modelação).  

 

Os designers exploram as suas ideias numa variedade de modos, quando trabalham para além das 

decisões rotineiras e procuram desenvolver soluções originais. Os estudos de Cross (1994) com 

estudantes de design revelam que os mais talentosos são aqueles que mostram no seu comportamento 

evidência de rapidamente alternarem entre modos de actividade.    

 

Embora sejam em maior número os estudos com estudantes, mais fáceis de operacionalizar, foram 

realizados estudos com designers experientes que revelaram uma mistura de diferentes abordagens aos 

problemas, contribuindo sobretudo para encontrar distinções entre aprendizes e experientes. Os 

designers mais experientes confiam na sua experiência e na informação visual, não raciocinando de um 

modo abstracto para a formulação de um conceito, ao contrário dos menos experientes que aplicam mais 

o raciocínio verbal abstracto (Göker:1997 em Lawson:2006 e Cross:2007).  

Um das estratégias cognitivas dos designers mais experientes que revela a sua mestria na resolução de 

problemas é o raciocínio por analogia, particularmente adequado à actividade de concepção e um 

excelente par para a resolução de problemas mal-definidos e mal-estruturados (Goldsmith:1991 em 

Cross:2007). Este raciocínio por analogia baseia-se no reconhecimento de relações por semelhança, 

neste caso de carácter visual, sendo uma das principais fontes de analogia a própria natureza, permitindo 

a configuração de soluções.   
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15.2. Formulação de Problemas 

 

Esta é a área mais sensível do processo de design e que determina fortemente o comportamento dos 

designers. Pela sua natureza, os problemas de design exigem acções para sua formulação que 

determinam as abordagens e definem o modo como se desenrola o processo de design. Os problemas de 

design, pela sua particular natureza, determinam o carácter do processo de design, configurando uma 

área concreta da cognição humana.  

 

Os designers aceitam que os seus problemas sejam mal definidos, como tal, mal estruturados, alterando 

os objectivos e os constrangimentos da situação de design para lhes dar resposta. Este comportamento 

faz com que saltem para a solução antes de terem formulado completamente o problema, ou seja, antes 

de o terem totalmente compreendido, aspecto revelado logo no primeiro estudo realizado com designers 

em acção, por Eastman em 1979.  

Um vasto conjunto de estudos posteriores referidos por Lawson (2006) e Cross (2007) permitem retirar 

ainda outras conclusões: permitem compreender melhor o comportamento dos designers perante a fraca 

estruturação dos problemas (Akin:1979; Ulman et Al.:1988). O designer analisa os objectivos no inicio da 

abordagem, redefine o problema, estabelece prioridades, gera novos objectivos e faz a revisão dos 

constrangimentos. Estas acções exigem recolha de informação, que parece evidenciar que o designer 

está a construir uma imagem do problema mas que na prática quer dizer que se está a orientar para a 

solução (Christaans e Dorst:1992 em Cross:2007). Este comportamento é considerado como um 

substituto, na fase inicial do processo, da realização de efectivo trabalho de formulação do problema 

(Cross et Al.:1994). A propósito destes comportamentos observados um estudo com designers juniores e 

seniores (Atman et Al.:1999 em Cross:2007) revelou que os mais jovens despendem muito tempo na 

formulação inicial do problema não produzindo, no entanto, soluções com qualidade. Os designers mais 

experientes, por seu lado, definem o alcance do problema através da recolha de informação, o que 

resulta em melhores soluções.  

 

Ainda em relação à formulação dos problemas os estudos apontados por Lawson (2006) revelam que os 

designers são focados na solução, em detrimento da completa compreensão do problema. Produzem logo  
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inicialmente conjecturas sobre a solução, usando-as como meios de explorar e definir o problema e a 

solução em conjunto. Ainda apontado quer por Lawson quer por Cross o estudo de Lloyd e Scott (1994) 

que revela que este foco na solução está relacionado com a experiência dos designers. Os designers 

experientes usam mais raciocínio generativo que os menos experientes, que usam predominantemente 

raciocínio dedutivo. É esta mesma variável da experiência especifica do tipo de problema, ou situação de 

design, que permite aos designers mais experientes adoptar abordagens conjecturais, como a de 

configurar ou perceber o problema de design em termos de soluções relevantes (o comportamento 

oportunista), como é revelado neste estudo de Lloyd e Scott (1994) apontado por Cross (2007). 

Os aspectos revelados pelos estudos de protocolo configuram para o design uma co-evolução do 

problema e da solução. O problema não pode ser completamente compreendido em isolamento da 

consideração da sua solução. A proposta de soluções lembra ao designer questões a considerar 

relativamente ao problema, ou à situação de design apontado pelo estudo de Kolodner e Wills em 1996 

(Lawson:2006). O estudo de Cross e Dorst realizado em 1998 (Cross:2000) revela que o designer 

começa por explorar o espaço do problema e descobre/reconhece uma estrutura parcial que usa para 

encontrar também um estrutura parcial do espaço da solução, sendo o objectivo criar um par problema-

solução que combine.  

 

Todos os aspectos revelados pelos estudos de protocolo sobre o modo como os designers abordam os 

problemas não afastam do seu comportamento acções de efectiva formulação do problema. O trabalho de 

Schön (1983) refere a definição do problema como o processo pelo qual o designer nomeia os aspectos 

que pretende satisfazer na situação de design e configura o contexto no qual os irá resolver. Mais tarde, 

Schön refere que o designer, no sentido de formular o problema configura uma situação de design 

definindo as suas fronteiras, seleccionando aspectos particulares e relações a ter em atenção impondo na 

situação a coerência que guiará as acções subsequentes. Outro estudo apontado por Cross (2007), de 

Lloyd e Scott (1995), refere que existe um momento em que o designer efectua uma “declaração” que 

sintetiza o modo como ele vê o problema ou a estrutura da situação que o problema apresenta, a 

situação de design. A experiência do designer faz a diferença na abordagem ao problema, o modo de ver 

a situação de design, o paradigma do problema de design como referem Lloyd e Scott. A importância de  
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configurar o problema prende-se com a importância de o designer possuir guias de acção, ou princípios 

para o seu comportamento revelado nos estudos de Cross e Clayburn Cross:1998; Darke:1997 

(Cross:2000). 

Esta fase de formulação do problema não é apenas efectuada no inicio do processo de design 

(Schön:1983). Embora seja dominante no início volta a ocorrer periodicamente ao longo do desenrolar do 

processo como referido no estudo de Goel e Pirolli em 1992 (Lawson:2006). Um estudo com equipas de 

design de Valkenburg e Dorst em 1998 (Cross:2007) revela que são usadas em equipas com sucesso 

cinco diferentes configurações para a formulação do problema. 

 

 

 

15.3. Geração de soluções 

 

O foco na solução observado no comportamento dos designers é considerado apropriado para responder 

à faca estruturação dos problemas de design, é uma estratégia realista. No entanto, este comportamento 

apresenta vantagens e desvantagens. Uma das desvantagens tem a ver com a fixação em soluções, ou 

aspectos de soluções já existentes, em vez de explorar o problema e procurar gerar novas características, 

novas configurações, revelado no estudo de Jansson e Smith em 1991 (Lawson:2006). Neste aspecto o 

design industrial é considerado ser menos permeável à fixação em soluções existentes.  

 

Os estudos revelam que estas fixações ocorrem nos designers mais experientes relativamente às 

configurações para o problema, ou seja, às “molduras” que são aplicadas aos mesmos (Cross e Clayburn 

Cross:1998; Candy e Edmonds:1996; Lawson:1994 em Cross:2007). Esta moldura guia os designers, 

como um tema ou princípio, levando-os a perseguir as soluções que se adaptem à moldura. Este tipo de 

fixação é frequentemente encontrada entre os indivíduos altamente criativos, como notam os estudos 

referidos. O desenvolvimento de soluções criativas, soluções de ruptura, ocorre quando se quebra esta 

fixação a soluções existentes, ou seja, quando as soluções fogem à moldura de referência. Esta situação 

depende da definição de uma nova moldura, ou conjuntos de molduras, que estruturam o problema de tal  
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forma que o processo criativo é impulsionado (Akin e Akin:1996 em Lawson:2006). Estas considerações 

com base na observação dos designers revelam que o salto criativo surge como algo não tão pessoal e 

idiossincrático como tinha sido promovido, verificando-se em estudos com vários designers a mesma 

ruptura criativa (Cross e Dorst:1998 em Cross:2007). 

  

Esta particularidade do comportamento dos designers, a fixação, leva à ideia de “conceito”, mais 

concretamente o modo como os designers se ligam aos conceitos formulados e os usam para determinar 

as soluções. Um estudo feito por Rowe em 1987 (Lawson:2006) no âmbito da arquitectura revela a 

influência dominante que é exercida pelas ideias iniciais na subsequente direcção do problema para a 

solução. Tipicamente, como revela o estudo de Ulman et Al. realizado em 1988, apontado por 

Lawson(2006), os designers perseguem uma única proposta inicial, preferindo remediar aspectos menos 

positivos do que rejeitar a proposta e desenvolver uma melhor. É observado no comportamento dos 

designers confiança na adopção de estratégias de design satisfatórias, tal como o estudo de 1994 de Ball 

et Al (Lawson.2006) revela. Quando os designers geram soluções que demonstram ser satisfatórias são 

relutantes em as abandonar e despender mais algum tempo e esforço na procura de uma melhor 

alternativa. Os designers adoptam muito cedo no processo soluções essenciais e não elaboram em 

profundidade nenhuma outra alternativa de solução (Guidon:1990 em Cross:2007). Este comportamento 

relativamente à opção por soluções logo que estas revelam potencialidade para sustentar os requisitos do 

problema produz efeito na qualidade dos resultados. No estudo de Smith e Tjandre  de 1998, em Lawson 

(2006), a qualidade das soluções de design produzidas parece estar dependente da intenção de 

reconsiderar os primeiros conceitos.  

 

Apesar desta aparente opção por soluções satisfatórias logo no inicio do processo, evitando a exploração 

mais aprofundada de outras opções, os designers mais bem sucedidos realizam uma actividade de 

pesquisa de alternativas de solução bem balanceada. A precisão com o problema, tal como ele se 

apresenta ao designer, influencia a geração de alternativas de solução (Fricke:1999). 
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16. Uma proposta de padrão de comportamento dos designers 

 

Um dos importantes contributos no final da década são os estudos de G. Fricke (1999), tendo concluído 

que os designers bem sucedidos revelam um conjunto de aspectos no seu comportamento que permite 

definir um padrão sobre o seu processo de design: 

 

1. Clarificam os requisitos, especialmente no caso de uma formulação imprecisa do problema, 

efectuando conjuntos de questões relacionadas, focadas na estrutura do problema; 

2. Pesquisam activamente por informação, confirmando de um modo critico os requisitos dados e 

questionando os seus próprios requisitos atendendo às prioridades; 

3. Sumariam informação sobre a formulação do problema dentro dos requisitos e organizam-nos 

parcialmente por prioridades; 

4. Não eliminam as primeiras ideias de solução mesmo na análise de objectivos. Repetidamente 

tentam voltar à “clarificação do problema” até que esta fase seja completada; 

5. Afastam-se da pré-fixação gerada durante a análise dos objectivos durante o estádio de 

conceptualização; 

6. Produzem variadas hipóteses de solução mantendo uma visão sobre as alternativas já geradas, a 

seguir assumem-nas conscientemente de modo a reduzir o número de variações, seleccionando 

as adequadas; 

7. Possuem conhecimento avançado de engenharia, que resulta numa melhor abordagem técnica. 

Possuem também um elevado nível de competência heurística (competência para inventar, fazer 

descobertas).   

 

A actividade de design é uma actividade diferente das outras actividades de resolução de problemas, 

contendo no seu centro competências do saber fazer, da tradição artesanal, e conhecimento tácito. Na 

década de noventa a compreensão sobre a natureza da actividade configura-a como uma forma de 

pesquisa (Press:1995). Pesquisa da solução para um problema do mundo artificial e que se traduz pela 

concepção de um artefacto ou sistema de artefactos.  
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O desenvolvimento dos estudos em design revelam que não existe nada de misterioso, não usual  ou 

especial sobre o design, existe é algo de diferente que é importante compreender. O desenvolvimento de 

conhecimento sobre a actividade de design colide em certa medida com algumas dificuldades que têm a  

ver com as características do seu exercício como sejam o seu individualismo, que explica a relutância em 

generalizar, teorizar e tornar colectivos os seus esforços e conquistas. Estes factores levam à inexistência 

de uma tradição documental, deixando os estudos de design num estado muito embrionário e 

progredindo a um ritmo mais lento do que o desejável (Press:2005).  
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17. OS ESTUDOS SOBRE AS REPRESENTAÇÕES DOS DESIGNERS 

 

Os estudos de design na segunda metade da década de noventa produzem uma acumulação de 

conhecimento que direcciona as questões para o centro da actividade cognitiva dos designers. Tendo 

efectuado uma exploração do território do processo de design em termos globais, compreendendo as 

suas dimensões particulares pela observação do comportamento dos designers enquanto concebem, os 

estudos detêm-se agora sobre as representações efectuadas, que revelam deter um importante papel na 

actividade cognitiva dos designers. Os desenhos não são apenas o produto final do design, eles servem o 

próprio processo, permitem trabalhar no problema e definir as alternativas/hipóteses de solução 

(Gendenryd:1998). Para alguns autores a actividade de realização dos desenhos é impossível de 

distinguir da inquirição que dele faz uso. Esta inquirição é, deste modo, também de carácter visual, 

contemplando representações físicas e pensamento (representações mentais). 

 

O pensamento de design (o pensamento dos designers enquanto concebem), possui determinantes 

cognitivos que no final dos anos noventa se reconhece encerrarem particularidades que poderão definir 

as características concretas da cognição em design. As particularidades desse pensamento de design 

obrigam a olhar a representação/desenho como objecto de cuidada consideração e análise. Ao 

direccionam-se para as representações dos designers os estudos procuraram explorar a complexidade do 

processo de representação questionando-se como e por que razão os designers usam uma ferramenta 

tão particular, o desenho ?  

A primeira resposta é simples e sustenta o desenvolvimento aprofundado dos estudos: o resultado final 

do processo de design é fornecer uma solução tangível para um problema do mundo dos artefactos, esse 

resultado apresenta-se sobre a forma de um modelo (desenho) de um objecto (a solução). O desenho 

ajuda os designers a tornar concretas as entidades que foram concebidas na imaginação (McGown et 

al.:1998 em Lawson:2006). Mas esta ferramenta desempenhará no processo de design o papel de um 

auxiliar do pensamento?  

 

Os estudos de protocolo realizados sobre os desenhos procuraram compreender o modo como o processo 

de design se desenrola em termos cognitivos, sendo a teoria que se pode ser formulada sobre a cognição 
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em design uma teoria acerca do modo como os mecanismos perceptual e conceptual operam nas 

representações (expresso na sequência de acções que ocorrem no processo). Procurou-se compreender o 

que acontece no processo de “desenhar-e-pensar“, desejando que os estudos forneçam conhecimento 

sobre a natureza da actividade de concepção. Digamos que os estudos de design se encontram a 

trabalhar a uma outra escala de análise do processo de design explorando minuciosamente o cerne da 

sua particular dimensão cognitiva, onde se processa a geração de conhecimento de design.    

 

Estes estudos são sobretudo estudos de protocolo das representações acompanhadas de verbalização, o 

pensar alto. Segundo Nigel cross (1999) os desenhos ajudam os designers a pensar e a raciocinar sobre 

como será o objecto. Funcionam como estimulo visual para o desenvolvimento das ideia, para a geração 

de alternativas, para sua crítica e para a descoberta da solução. Ajudam a encontrar consequências não 

intencionais, a surpresa que mantém a exploração em andamento.  

 

Um dos teóricos que mais intensamente estudou as representações, procurando compreender o seu 

papel no processo de design, foi Gabriela Goldsmith:1991 (Cross:2007) denominando a acção dos 

designers sobre as representações como uma dialéctica da representação à luz das propostas de Schön. 

Este diálogo é entre “ver algo”, critica reflectida, e “ver como”, raciocínio analógico e reinterpretação do 

desenho que provoca a criatividade.   

Os estudos de Suwa, Purcell e Gero (1998) revelam que as representações servem pelo menos três 

objectivos: como dispositivo de externalização da memória, deixando ideias como marca visual; como 

fonte de pistas viso-espaciais para a associação de aspectos funcionais e como configurações físicas nas 

quais os pensamentos de design são construídos num tipo de situação acção.  

Muitos outros autores realizaram vários estudos (em Lawson:2006 e Cross:2007), essencialmente 

estudos de protocolo mas também questionários, estudos etnográficos, observações, estudos 

experimentais, electroencefalogramas e análise de desenhos (Visual-Graphic Data), dos quais resultaram 

muitas conclusões que permitiram clarificar melhor o papel dos desenhos no design : 

 

 Os designers desenham os objectos parte por parte em vez de desenhar o todo (Kavakli et al.:1998); 

 A representação fornece uma memória externa que ajuda os designers (Ullman et al.:1988); 
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 As representações são usadas mais frequentemente quando os designers desempenham tarefas onde 

reestruturam as imagens em vez de combinarem as partes para fazer uma nova imagem (Verstijnen 

et al.:1998);  

 As representações permitem aos designers encontrar o novo, elementos emergentes de uma solução 

que o designer não é capaz de perceber através de uma representação interna (na mente) (Purcell e  

      Gero:1998);  

 As representações, sobretudo sob a forma de esboço, são usadas para comunicar com os outros 

acerca das decisões de design (Römer:1998); 

 Os desenhos ajudam os designers a tentar novas ideias rapidamente e permitem-lhes examinar e 

reflectir sobre uma ideia (McGown et al.:1998). 

 Os desenhos têm como objectivo servir a inquirição que os cria (Gendenryd:1998). 

 

Sobre a representação enquanto ferramenta de design, as diferenças entre os designers mais habilidosos 

e os menos faz-se sentir pelo beneficio que os primeiros obtêm pela externalização do pensamento 

visual. Atentos a esta actividade cognitiva os estudos revelam que as formas que emergem nos primeiros 

estádios do processo de design desempenham um papel muito importante (Souti e Edmonds:1996). A 

partir destas formas os designers raciocinam acerca da solução, são uma espécie de estímulo inicial que 

parte através destas configurações ainda incompletas. 

 

Os desenhos são importantes porque são ricos em sugestões do que pode ser a solução (Mitchel:1990), 

uma vez que uma das importantes características das representações é o facto de conterem incertezas, 

função preciosa e que desempenha o papel  de  preservar  alternativas  que  podem  vir a ser  exploradas 

mais tarde (Fish e Scrievner:1990). Aspecto inerente às representações é a sua ambiguidade, 

considerado um atributo positivo enquanto ferramenta de design (Goel:1995).  

 

Na primeira fase de representações as configurações que emergem são as mais ricas e as que interessa 

de facto compreender. O auxílio de um computador não fornece nesta fase suporte à actividade sendo o 

desenho manual mais importante. O computador substituirá a representação manual quando se entrar 

em fases mais rotineiras, em fases de desenvolvimento, sendo precioso nas finalizações.   
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Qual o papel efectivo das representações no processo de design e como é que o processo cognitivo é 

assistido pelo desenho, são questões a que se deseja responder com mais trabalho de observação dos 

designers em acção. 

 

 

18. As conclusões de Nigel Cross sobre o pensamento de design no final dos anos noventa 

 

No final da década de noventa os estudos sobre a actividade de design permitem uma importante 

aproximação à compreensão da sua efectiva natureza. É precisamente este comportamento observável 

que permite a Nigel Cross (1999) caracterizar o pensamento de design como sendo retórico, exploratório, 

emergente, oportunista, abdutivo, reflectivo, ambíguo e arriscado.  

 

1. Retórico, porque os designers têm que ser persuasivos com as suas soluções para os problemas, 

pela necessidade de sustentação da opção efectuada de entre as alternativas encontradas. Ao 

construir uma proposta de solução o designer constrói um tipo particular de argumento que tem 

que sustentar, servindo simultaneamente para alimentar o desenvolvimento de uma solução em 

particular. Este argumento deve satisfazer o designer (a solução satisfatória) mas também tem 

que satisfazer para fora, ou seja, satisfazer o cliente e/ou outros públicos. 

 

2. Exploratório, uma vez que a procura é pela solução satisfatória em vez do óptimo. Os objectivos 

são interpretados pelo designer não como especificações expressas nas premissas de um projecto 

mas como um mapa parcial para explorar um território desconhecido (Jones:1980). A motivação 

para o desenvolvimento de uma solução passa também muitas vezes pela descoberta de algo 

novo como resposta para um problema, em vez de algo já familiar.  

 

3. Emergente prende-se com os aspectos perceptuais do pensamento de design. A capacidade de 

reconhecer características relevantes que emergem na elaboração de conceitos, que sugerem 

como deve ser desenvolvida a solução e que, simultaneamente, permitem compreender o 

problema. 
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4. Oportunista, pela opção por determinados aspectos parciais do que poderá ser a solução, que 

define o caminho a percorrer no tal “território desconhecido”. Uma vez que o padrão desta 

exploração não pode ser previamente estabelecido, pela fraca compreensão do problema no início 

do processo de design, o designer adopta este comportamento oportunista para avançar no 

sentido da solução.  

 

5. Abdutivo, particularidade aliada à noção de intuição, que dada a complexidade da tarefa de 

concepção deve possuir um processo racional. Associado à ideia de criatividade, o raciocínio 

abdutivo é mais útil do que os familiares conceitos de raciocínio indutivo e dedutivo. O raciocínio 

abdutivo é a lógica necessária ao design, para o passo da função à forma. 
 

6. Reflexivo, característica do pensamento de design associada ao diálogo ou “conversa reflectida” 

que ocorre entre as representações internas (no pensamento visual) e externas (os desenhos). O 

desenho é o meio através do qual o designer pode aproximar-se da formalização de ideias, que 

exprime e sobre as quais reflecte de modo a serem consideradas, revistas, desenvolvidas, 

rejeitadas e/ou redefinidas.  

 

7. Ambíguo, aspecto presente na actividade de design e que influencia o comportamento dos 

designers, no que respeita ao seu procedimento perante a incerteza característica das situações 

de design. Esta ambiguidade promove o desenvolvimento, logo no início do processo, de 

tentativas de solução ao mesmo tempo que o designer deixa algumas opções em aberto para 

explorar mais tarde. Este comportamento relaciona-se com o facto de os designers estarem 

disponíveis para rever os objectivos e respectivos conceitos sempre que considerarem necessário. 

Muitas vezes estas revisões, e até reformulações, podem revelar-se imprecisas e frequentemente 

inconclusivas mas são uma característica do processo. 

 
 

8. Arriscado, pelo imperativo da tomada de decisão sobre a opção de solução a dada altura do 

processo. Significa que o designer terá que assumir um compromisso, o que não é confortável 

nem fácil mas arriscado. O sucesso assenta na qualidade superior das soluções que resultam de 

designers excepcionais que constroem a sua reputação correndo riscos. 
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           19. CONSIDERAR O CONTEXTO, A SITUAÇÃO DA SITUAÇÃO DE DESIGN E O DESIGNER  

 

As contribuições dos estudos sobre as representações foram preciosas para se compreender a particular 

dimensão cognitiva da actividade de design, revelada no comportamento dos designers durante o 

processo de design, contribuindo significativamente para o reconhecimento da especificidade deste 

pensamento. No entanto, não poderá ser esquecida a presença do designer no processo, enquanto 

individuo singular, em todas as suas diferentes dimensões: social, cultural, afectiva, emocional e 

cognitiva, entre outras. Além deste importante factor, existem outros aspectos da actividade de design 

que se relacionam com o contexto concreto da situação de design, que influenciam a compreensão do 

problema e o desenvolvimento da solução. As decisões que são tomadas são em função tanto da situação 

como da forma como a situação é construída ou interpretada. O contexto da situação de design - a 

situação da situação de design - afecta o que está ser observado - where you are when yo do what you 

do matters (Gero:1998). Este aspecto é determinante na actividade na medida em que são muitas as 

dimensões que podem atravessar as situações de design, o que torna cada uma delas um caso único e 

individual, exigindo capacidades cognitivas diferentes das usualmente utilizadas na resolução de 

problemas em outras áreas.  

O contexto da situação de design e o designer individual afectam a interpretação do problema e as 

decisões sobre a solução. Os aspectos mais determinantes da presença do designer humano no processo 

prendem-se com a utilização de estratégias individuais de carácter instintivo; com a existência de uma 

forma particular de abordagem aos problemas (um estilo próprio de resolução de problemas), com a 

experiência do próprio designer num domínio concreto além das suas características cognitivas 

intrínsecas e até da existência de um “estilo cognitivo” próprio. Estes aspectos influenciam o 

desenvolvimento das soluções sem que possamos determinar se implicam na qualidade das mesmas, são 

antes características distintas da actividade de design e que devem ser consideradas como fazendo parte 

da sua natureza. O facto de os designers utilizarem diferentes estratégias no processo, combinando a 

formalidade dos métodos com o instinto permite-lhes ganhar em flexibilidade, escolhendo a estratégia 

que melhor serve os requisitos de cada situação.  
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20. AS QUESTÕES EM ESTUDO NA TRANSIÇÃO PARA O NOVO MILENIUM  

 

A intensificação dos estudos em design revela questões que se vão tornando cada vez mais prementes 

para compreensão da cognição em design, clarificando-se a sua formulação concreta à medida que 

avança o conhecimento sobre o comportamento dos designers no processo de design. Este conhecimento 

resulta da compreensão do comportamento dos designers enquanto concebem soluções para os 

problemas, aproximando-se da formulação de modelos teóricos sobre a cognição em design. 

As questões que são colocadas continuam a procurar respostas para o modo como é feito o trabalho de 

concepção, como é que o pensamento procede desde uma ideia nebulosa para uma imagem clara de uma 

máquina ou de um utensílio, verificando-se que depende tanto das condições pessoais e ambientais como 

das características da própria tarefa.  

 

Embora conscientes da dificuldade em aplicar metodologias de investigação convencionadas que 

permitam compreender o processo dialéctico que ocorre entre a actividade na mente, que é privada do 

individuo e que não pode ser directamente observada por outros, e o domínio público dos desenhos, a 

investigação em design apresenta no final dos anos noventa uma robustez que lhe permite desenvolver e 

aprofundar os seus estudos. 

 

Os estudos de protocolo continuam ser o método mais útil para a compreensão desta actividade, 

registando-se um grande número de trabalhos sobretudo no final da década.  

 

 

 

20.1. O papel das representações no design 

 

O estudo das representações realizadas pelos designers enquanto concebem é minuciosamente analisado 

como reflexo do seu pensamento. O objectivo é compreender o papel das representações no design 

compreendendo o modo como pensam os designers, o que permitirá conhecer as suas particularidades 

cognitivas.  
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Dos estudos realizados destacamos o trabalho de Suwa, Purcel e Gero:1998 onde foram obtidas pistas 

importantes sobre o papel das representações no processo de design : 

 

1. Os desenhos servem como representações, como memória externa, na qual as ideias são 

deixadas para posterior análise; 

2.  Os desenhos servem como fornecedores de pistas visuais para associação a questões funcionais 

(associada a informação não verbal); 

3. A interacção cognitiva com os desenhos permite aos designers determinar quando e como devem 

pensar sobre questões funcionais;  

4. As configurações físicas expressas nos desenhos, nas quais os pensamentos funcionais são 

construídos, permitem fluir o pensamento de design de uma forma orientada. 

 

Estas considerações de carácter geral promovem a formulação de questões que exigem uma resposta 

concreta sobre o modo como opera a relação entre o pensar e o desenhar durante o processo de design. 

Os desenhos funcionam como um estimulo para a resposta dos designers à situação de design, 

considerando que a acção dos indivíduos não acontece apenas em resposta a objectivos ou a estímulos 

intensos em conhecimento, mas mais frequentemente em resposta a configurações viso-espacial dos 

artefactos físicos com os quais interagem (Suwa, Purcel e Gero:1998).   

 

De acordo com as observações da actividade de representação dos designers Dörner(1999) considera que 

no processo de design os desenhos cumpre três funções : 

1. Clarificam as características do objecto. A “nuvem” inicial cristaliza parcialmente durante o 

processo de representação ou modelação, tornando a ideia capaz de sofrer considerações críticas. 

Agora torna-se aparente se o objecto irá funcionar ou não; 

 

2. Os desenhos e os modelos podem servir adicionalmente o objectivo de formar um caderno de 

todo o processo de design, tornando-se assim fácil apreciar os estádios iniciais do 

desenvolvimento da ideia conduzindo frequentemente à necessidade de abandonar um linha 

especifica de pensamento e começar uma nova; 
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3. A sequência de desenhos e modelos não é apenas um stock de ideias, mas uma boa base para 

revelar os mecanismos próprios do pensamento de um designer em particular. A sequência 

mostra como o designer procedeu, revelando a força ou a fraqueza das suas estratégias, as 

fixações e o pensamento mais conservador.   

 

A natureza dos problemas de design, a sua fraca formulação e consequente fraca estruturação, faz 

implicar que os mesmos sejam compreendidos através da exploração de algumas propostas de 

alternativas de solução, tal como já aqui referimos. Este processo caracteriza-se por um diálogo crítico e 

reflectivo entre o designer e os materiais/elementos da situação de design, que são expressos em 

esquemas, representações, desenhos e esboços pelos designers. Pela existência de um grande número 

de alternativas de solução não é possível realizar um único desenho de uma solução (Cross:1999), razão 

pela qual existe um processo que se desenrola em etapas, funcionando em ciclos de dialéctica 

permanente até à opção por uma solução satisfatória dos requisitos, cumprindo-se o objectivo.  

 

Os designers têm de considerar ao mesmo tempo muitos aspectos, sendo necessário considerar 

diferentes níveis de abstracção em simultâneo. Pensam sobre o processo no seu todo, tal como 

caracterizámos anteriormente de acordo com os estudos de protocolo realizados com designers em 

acção, ao mesmo tempo que têm de pensar nos detalhes relativos à implementação do conceito 

formulado.  

 

Os desenhos e demais representações gráficas servem para ajudar o designer a identificar e reflectir 

sobre os aspectos críticos a considerar naquela situação de design concreta, evocando o conhecimento 

que é relevante (Cross:1999).  

Dado o volume de informação implicada nas diferentes situações de design é importante saber qual a que 

é relevante, o que se torna possível através dos desenhos pela concretização de interacção únicos, o que 

faz produzir soluções únicas. Estas interacções ocorrem pela manipulação dos elementos gráficos do 

desenho, possibilitando a selecção daquilo que é relevante para a concretização de uma solução à medida 

que a mesma se desenvolve.  
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Estudos de protocolo realizados permitiram compreender em detalhe este processo gráfico realizado 

pelos designers. O estudo de Oxman (1997) permitiu conhecer as acções dos designers enquanto 

realizam os desenhos:  

 

O designer efectua movimentos, séries de acções (registos gráficos), que transitam de um estádio para 

outro, de uma representação para outra, estruturando e reestruturando o problema. Esta sequência de 

registos gráficos (desenhos mais elaborados, ou representações mais esquemáticas e até esboços) actua 

como registos visuais, estímulos para o processo de raciocínio do designer. Este aspecto pode ser inferido 

na transição de estádio a estádio, de uma representação para outra.  

 

Estas conclusões levam de novo à formulação da pergunta de que se os desenhos ajudam o designer a 

pensar se amplificam a sua inteligência, tal como a escrita permite promover um tipo de pensamento que 

é relevante para uma determinada tarefa cognitiva (Cross:1999).  

 

Para Gabriela Goldsmith a primeira e mais privilegiada função das representações é o suporte ao 

pensamento dos designers quando eles imaginam objectos possíveis. As representações medeiam e 

facilitam o pensamento dos designers45.  Para esta autora a razão desta necessidade de representar 

prende-se com o facto de ser limitada a nossa memória de trabalho, pouco adaptada a uma vida e 

cultura que exige muito da capacidade de planeamento. A evidência empírica recolhida pela autora revela 

que apesar da grande capacidade de reconhecimento da memória é difícil visualizar e manipular 

mentalmente objectos ou eventos ausentes.        

 

O designer ao realizar os registos gráficos, como observado nos estudos de protocolo realizados por 

Oxman, ajusta e adapta as representações de estádio para estádio, aproximando-se da configuração final 

do objecto. A acção dos designers sobre as representações visuais modifica-as e reestrutura-as, tendo 

como consequência a realização de novos registos gráficos, actuando sobre o conhecimento existente 

para desenvolver mais conhecimento sobre a situação de design concreta, de representação para 

representação  (do problema para a sua solução e vice versa)  (Goldsmith:1999).  A reinterpretação dos 

                                                 
45 

Goldsmith, Gabriela; Porter, William L. (eds.) (1999) Design Representations. Springer. pp.151-184 



A DIMENSÃO COGNITIVA DA ACTIVIDADE DE DESIGN  

 

189 

desenhos gera novo conhecimento, fazendo emergir novas formas cada vez mais definidas e estruturadas 

do que na fase inicial do processo, passando a fazer parte do processo cíclico, dialéctico, que se 

desenrola até à decisão final sobre a solução. Este processo reduz progressivamente a fraca estruturação 

dos problemas de design pela aproximação à solução (Purcell e Gero:1998).  

 

 

20.2. A relação entre o pensar e o desenho 

 

O desenho é a base de transição visual entre o que se passa na mente do designer e a representação, 

evocando uma discreta resposta gráfica que contribui para a configuração final do artefacto material no 

final da sequência das diferentes etapas/estádios de representação onde o designer estrutura e 

reestrutura as formas, tal como observado nos estudos de protocolo, revelando a evidência da habilidade 

cognitiva dos designers. O desenho é a ponte entre o pensamento e a imagem (solução) (Suwa, Purcell e 

Gero:1998). Mas esta base visual serve também para iluminar o processo mental dos designers, 

alimentando-o e estimulando-o, fornecendo-lhe informação preciosa, decidindo para onde e como 

avançar em cada estádio (processo visual-mental).  

O desenho é o médium onde o design é envolvido (Goldsmith:1999).  

O desenho é o médium para a conversa reflectida (Suwa, Purcell e Gero:1998).  

 

A compreensão sobre o modo como este trabalho é feito, ou seja, como se efectua a transformação do 

conhecimento em estruturas representacionais direcciona os estudos.  

Com o objectivo de orientar os estudos Oxman (1999) formula um conjunto de questões cuja resposta 

permitirá a construção de um Modelo de Raciocínio Visual no design: 

 

1. Como operam os mecanismos conceptual e perceptual na concepção dos desenhos 46? 

2. Como é empregue o conhecimento gerado? 

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

representação? 

                                                 
46  

Do conceito abstracto para um objecto físico. 
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O estudo realizado em 1998 por Suwa, Purcell e Gero, frequentemente citado na literatura da 

especialidade, revelou que nem sempre o conhecimento, as estratégias, os objectivos ou os planos 

inerentes a cada situação de design são os responsáveis por iniciar ou controlar as acções, em vez disso 

são as acções físicas e perceptuais dos designers que desempenham de muitas maneiras diferentes o 

papel central no design. Para conhecer a habilidade cognitiva particular dos designers é fundamental 

estudar as suas representações, porque elas representam a evidência a que temos acesso que está mais 

próxima daquilo que é a actividade mental dos designers durante o processo de concepção 

(Goldsmith:1999).  

 

Um outro importante contributo sobre o papel das representações no pensamento de design é a metáfora 

da reacção química de catálise de Fish (1999). Tal como num processo de transformação química onde a 

existência de um componente acelerador da reacção, como por exemplo uma enzima, permite aumentar 

grandemente a velocidade da mudança desejada para novas configurações de átomos em moléculas, 

assim se pode compreender por comparação o papel dos desenhos na dialéctica da representação.  

De acordo com esta metáfora proposta por Jonathan Fish, as primeiras representações realizadas pelos 

designers funcionam como catalisadores uma vez que podem combinar-se e transformar a grande 

velocidade a informação mental sobreposta na memória de trabalho de modo a permitir a sua 

transformação, de estádio para estádio, de representação para representação.  

 

O papel destas representações no processo dialéctico é de dois tipos:  

 

1. Permitem a recuperação de conhecimento implícito, armazenado na memória a longo prazo, para 

a geração de imagens gráficas; 

2. Permitem a manipulação e inspecção destas imagens gráficas para derivar novos conceitos 

descritivos.   

   

Ambos os papéis necessitam de suporte visual para permitir a tradução das representações internas para 

representações externas com sentido (conceptualmente configuradas). 
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O desenho é como que um catalisador que acelera o processo e que simultaneamente forma um 

componente intermediário temporário com algumas preposições iniciais de imagens mentais (Fish:1999). 

O autor sugere que os desenhos fornecem uma plataforma intermediária temporária para a 

representação mental que o designer efectua da tarefa.  

 

 

20.3. Balanço dos estudos de design em 2000 

 

Os estudos de design iniciados formalmente a partir dos anos sessenta assentavam no estudo do 

processo de design, como o estudo de um tipo de resolução de problemas à luz do paradigma proposto 

por Herbert Simon. Cedo o design é reconhecido como sendo de natureza diferente de outras formas de 

resolução de problemas, precisamente pelas características dos seus problemas, fazendo implicar a 

definição do espaço do problema para a definição da solução. A partir dos anos oitenta as contribuições 

teóricas de Donald Schön promovem a necessidade de observar o comportamento dos designers 

enquanto concebem, induzindo sobre o pensamento de design a partir dos dados capturados pelos 

estudos de protocolo. No entanto, estes estudos de protocolo baseiam-se no paradigma de resolução de 

problemas de Simon (agora ill-defined problem solving design paradigma) (Eastman:2000), sendo 

orientados para a compreensão do processamento mental da informação no caso do design, sendo 

simultaneamente um método empírico e uma abordagem teórica.  

Essencialmente os estudos de protocolo procuraram identificar aspectos comuns do design com outras 

actividade de resolução de problemas, articular as distinções da cognição em design de outras formas de 

resolução de problemas, ou seja, como fazem concretamente os designers.  

Mas para Eastman (2000) estes estudos foram menos ricos em explicar como os designers resolvem de 

facto os problemas.  

Apesar do grande volume de estudos realizados no final da década de noventa, sobretudo sobre as 

representações dos designers, não se verificou uma grande clarificação do conhecimento, considerando 

Eastman que as representações externas são apenas uma descrição parcial do que está a acontecer 

mentalmente. 

  A estrutura real das tarefas de design reside na cabeça do designer (Lawson:2006).  
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A este nível os estudos de protocolo relevaram alguma limitação uma vez que este tipo de questões lida 

com processos mentais usualmente não articulados nos dados recolhidos pelos estudos de protocolo, 

referindo Eastman (2000) a este propósito que os estudo não procuraram revelar conhecimento sobre  as 

representações internas usadas pelos designers. 

 

Todas estas considerações reflectem o ponto em que se encontram os estudos e motivam a investigação 

no sentido de compreender a natureza concreta da dialéctica entre o designer e os materiais da situação 

de design, entre as representações internas e externas, se as últimas serão reflexo das primeiras. 

A atenção centra-se cada vez mais na compreensão do domínio cognitivo dos designers, na compreensão 

dos elementos que constituem o seu mundo, reconhecidos como as suas fontes efectivas de informação: 

o mundo externo dos objectos e da informação; as fontes externas de informação codificada; a recolha 

pessoal interna, de experiências anteriores ou através de aprendizagem formal. Estes aspectos revelam o 

reconhecimento da existência no designer de ricas estruturas de informação que lhe permitem resolver 

os problemas de design configurando soluções. O conhecimento do designer é assim de natureza factual, 

informal, procedimental e experimental. 

 

Importa conhecer o modo como os designers armazenam e transportam essa informação, como a mesma 

é chamada a actuar, como é estruturada e, sobretudo, como é manipulada (Eastman:2000).  

Estas noções são adicionadas à noção existente de que o designer opera em contextos culturais, 

organizacionais e sociais que também fazem parte do mundo do design e que influenciam a sua acção 

efectiva, além dos aspectos intrínsecos inerente à sua condição pessoal individual. 
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21. MENTAL IMAGERY47 

 

O reconhecimento do design como uma hierarquia de competências representacionais e de raciocínio 

estimula o desenvolvimento do conhecimento sobre a actividade mental dos designers, concretamente 

sobre a sua forma de raciocinar. 

 

Este estudo é feito numa área à parte – Mental Imagery – no qual umas das principais referências é o 

trabalho de Kosslyn, pela sua tentativa em explicar o funcionamento desta capacidade mental, a 

capacidade de raciocínio de carácter visual. A imagery é usada quando raciocinamos acerca da aparência 

de um objecto quando ele é transformado, especialmente quando queremos saber acerca de relações 

espaciais (Downing:1998). A imagery e a percepção partilham o mesmo tipo de mecanismos neuronais, 

aliás a caracterização da imagery repousa na sua semelhança com a percepção.    

Os estudos de Kosslyn da década de oitenta e noventa, no âmbito da psicologia cognitiva e da 

neurociência, promovem o desenvolvimento de teoria sobre Mental Imagery. Este fenómeno não é uno, 

sendo composto por uma colecção de numerosas e distintas funções (tarefas), localizadas em diferentes 

redes neuronais. O investigador considera que não existe razão nenhuma para que a imagery não possa 

ser uma forma de representação na memória, procurando compreender a natureza das imagens aí 

produzidas, responsáveis pela nossa capacidade de visualização. As suas experiências procuraram 

determinar se as imagens actuam como representações funcionais com características espaciais reais, 

tendo concluído que as imagens representam distâncias métricas efectivas, afectando o tempo real do 

seu processamento. A nossa experiência visual realiza-se com imagens enquanto entidades espaciais 

cujas propriedades têm consequências reais em algumas formas de processamento de informação, como 

é o caso do design48.  

 

                                                 
47  

Refere-se à habilidade para formar imagens mentais de objectos ou eventos na ausência do estímulo sensorial apropriado.    
48  

Os estudos de Kosslyn forneceram evidência experimental que revelou que as imagens são vistas como ecrãs espaciais temporários 

 na memória activa, que são gerados a partir de representações mais abstractas na memória de longo prazo, sendo interpretadas e 

 classificadas. Os seus estudos incluíram o apuramento da qualidade destas imagens. Estas evidências revelam que a imagery é uma 

 parte integral de uma  percepção adequada, fornecendo um mapa de elementos chave  acerca das operações das estruturas 

 neuronais especificas, neste caso, daquelas que são responsáveis pela nossa capacidade de visualização, na ausência do 

 estimulo do objecto fisico ou do evento.   
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Este conhecimento sobre o funcionamento da mente, no que respeita à sua capacidade de produção de 

imagens, é uma preciosa contribuição para compreender o que se passa na mente dos designers e 

estabelecer a sua relação com as representações externas realizadas por estes. Este conhecimento 

permite também compreender a natureza da dialéctica encetada na reflexão-em-acção, onde se poderão 

revelar as habilidades cognitivas dos designers, a cognição em design.  

 

A habilidade em imagery, habilidade em usar informação lembrada da memória, envolve a relação entre 

muitas tarefas (funções), muitas delas desempenhadas ao mesmo tempo. Existirão algumas destas 

tarefas em que o designer será melhor e noutras mais pobres, sendo este aspecto importante para 

aceder a esta habilidade revelando a diferença entre os designers mais jovens e os especialistas, 

possuindo estes últimos uma capacidade superior.  

A teoria de Kosslyn sobre Mental Imagery fornece quatro tipos básicos de processamento de informação 

de carácter visual: 

1. Geração; 2. Inspecção; 3.Transformação; 4. Recuperação de informação da memória de longo-

prazo; 

 

O modo como uma imagem mental é formada ocorre apenas de duas maneiras (Kavakli e Gero:2001): 

1. Pela retenção de uma imagem perceptual (estimulo recebido pela presença física do objecto/evento) 

ou 2. Pela activação de informação armazenada na memória. 

 

 

21.1. A ligação entre a capacidade visual e as representações externas 

 

Apesar da poderosa capacidade da imagery ela é restringida por muitos factores tais como a qualidade da 

definição da imagem, a sua duração e a nossa capacidade para ler a informação por ela fornecida e para  

a manipular (Goldsmith:1999). As representações externas procuram compensar estas limitações das 

representações mentais, sobretudo  na  fase  inicial do processo.  As representações internas e externas 

estabelecem uma relação de feedback durante o curso do raciocínio acerca das formas e das 

configurações. A síntese mental e a síntese física (das representações externas) combinam-se para 
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realizar as descobertas, não existindo diferenças significativas entre o processamento mental e o físico 

(Kavakli e Gero:2001).  

Os desenhos não são apenas documentos das formas que se formaram na mente do designer mas geram 

também formas e configurações que serão manipuladas mentalmente, num processo que funciona em 

looping. Na mente e no papel ocorre uma imagery interactiva (Goldsmith:1999). Os desenhos são o meio 

de experimentação disponível mais efectivo, mais rápido e cognitivamente mais económico, para testar 

as configurações mentalmente formuladas. 

 

Estudos de protocolo realizados para avaliar as representações, analisando as acções dos designers 

durante o processo de representação enquanto usam os conceitos resultantes do processamento mental, 

da imagery, revelam que os designers vêm em quatro categorias de informação (Suwa e Tversky:1999): 

 

Informação visual:  

1. Descrição dos elementos e dos seus aspectos perceptuais; 

2. Relações espaciais; 

 

Informação não visual:  

3. Pensamentos funcionais; 

4. Conhecimento. 

 

Estes estudos revelam também que os designers mais experientes são 2,84 vezes mais rápidos que os 

mais jovens em termos de acção. Os designers mais experientes produzem mais ideias, revelando uma 

maior actividade cognitiva. As estratégias de experts resultam melhor por aproveitarem bem os picos de 

ideias, o que permite expandir a sua capacidade cognitiva. 

 

O uso e experiência de mental imagery não pode ser concebida como algo independente, algo unitário na 

cognição humana, estando associada a um conjunto de fenómenos psicológicos relacionados, existindo 

tarefas e actividades que interferem na actividade cognitiva global e a alteram (Kavakli e Gero:2001).     
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A questão a que os estudos de design procuraram dar resposta a partir deste conhecimento prende-se 

com o uso da imagery no desenvolvimento das soluções de design e a sua relação com as representações 

externas (Eastman:2000): Como é que os designers obtêm os seus resultados?  

Os estudos revelam que não existe uma única resposta. Os designers utilizam uma série de processos 

que são efectivos. Importa compreender como operam esses processos e quais as competências que os 

designers mais experientes utilizam para realizar o seu trabalho. 

 

As limitações identificadas na nossa capacidade de visualização, na nossa capacidade de pensamento 

visual49, são compensadas pela nossa capacidade de realizar desenhos, ganhando estas representações 

grande relevância no processo de design a partir das limitações humanas do pensamento visual. O 

desenho é o médium da imagem que permite a transição do pensamento para uma configuração real 

partilhável, expressando-se num suporte que também permite comunicar as ideias com os outros. 

Simultaneamente, estas representações externas podem ser transformadas, reinterpretadas, fazendo 

despoletar a emergência de novas configurações, o que reforça a sua importância no processo.  

 

O design é uma actividade essencialmente mental que interage fortemente com representações externas 

bastante heterogéneas, ocorrendo em circunstâncias concretas que definem a situação de design, um 

ambiente envolvente que define as condições e as regras para operar e determina os modos de 

comportamento – a situação da situação de design.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 

Pensamento visual como a habilidade para conceptualizar e apresentar ideias, pensamentos e dados tais como imagens e gráficos, 

 substituindo muita da verbalização que usamos para comunicar .  
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22. A PARTIR DE 2000 

 

Em dois mil as preocupações com a ciência do design - Design Science – voltam de novo a debate. A 

constatação da inexistência de um padrão, de um modelo para o processo de concepção de artefactos ou 

sistemas de artefactos promove a reflexão em torno das teorias propostas desde os anos sessenta. Este 

padrão será representado por um modelo teórico explicativo do processo de resolução de problemas no 

design, um modelo de resolução de problemas mal estruturados, mal definidos.  

O paradigma proposto por Herbert Simon em 1969 mantém os seus adeptos validando as suas propostas 

ao assentar numa perspectiva de objectividade no processo de design, para a qual Simon propõe a noção 

de optimização. Os Métodos de Optimização propostos por Simon são válidos à luz do paradigma da 

racionalidade técnica, procurando injectar rigor ao processo de design de modo a obter soluções mais 

“satisfatórias”. Este modelo propõe para o processo de design um funcionamento em ciclos de análise, 

síntese e avaliação, procurando manter-se válido mesmo perante a natureza dos problemas de design. 

No entanto, este sistema objectivo revelou-se impraticável por parte dos designers, reconhecendo-se as 

suas limitações quando confrontado com as situações de design dado que uma das suas assunções 

básicas é um problema definido como ponto de partida.  

 

Nos anos oitenta Donald Schön propõe uma teoria que implica olhar a actividade de design com o seu 

processo centrado no individuo, à semelhança de outras actividades profissionais que assentam na 

resolução de problemas. O individuo é visto como uma entidade dinâmica, emotiva e social com uma 

história e um determinado ambiente que influenciam fortemente a sua construção da realidade. O 

objecto é directamente influenciado na sua configuração pelo modo como o individuo percebe esta 

realidade, como a percepciona, estando ambos intrinsecamente ligados50. Assente numa visão teórica 

construtivista, fenomenológica na sua natureza, Schön propõe uma visão praticamente oposta à 

perspectiva de  Simon,  ou  seja,  uma  visão  que  vem  de  dentro  da  actividade,  centrada  na acção  

 

                                                 
50  

Noções a partir de uma das três grandes linhas na fenomenologia: a existencial, a partir de Jean-Paul Sartre e Maurice  

 Merleau- Ponty(1992). 
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refletida51 do individuo, moldando o processo de resolução de problemas. Embora Schön não tenha 

proposto um modelo do comportamento de reflexão-em-acção a sua proposta teórica é considerada mais  

forte do que a proposta de Simon, pela sua maior proximidade à natureza efectiva da actividade ao 

relacionar o seu conteúdo com o processo. A sua perspectiva orientada pela acção, na qual está implícito 

conhecimento não pode, segundo Schön, ser descrita à luz do paradigma de Simon, não podendo ser 

objecto de aplicação de métodos racionais de optimização. O conhecimento obtido via acção, via 

experiência, é vital para uma actividade como o design, tal como para outras profissões orientadas pela 

acção, actividades cognitivamente orientadas (Kees:2003). Estas actividades são capazes de responder a 

situações mal definidas, que envolvem risco e como tal necessitam ser aprendidas à medida que com elas 

se estabelecem interacções. Aplicar a estas situações métodos estandardizados não permitirá a 

flexibilidade necessária para agir de acordo com as particularidades de cada uma.   

 

Ambas as perspectivas, distanciadas uma década, são importantes contributos na medida da sua 

complementaridade, fortemente inspiradas pelos desenvolvimentos dos anos sessenta e setenta quer no 

âmbito da inteligência artificial52 quer no âmbito das ciências cognitivas. Volvidas três décadas estas 

abordagens não forneceram um verdadeira teoria explicativa do processo de resolução de problemas no 

design. A natureza dos problemas de design é considerada a maior dificuldade em compreender o 

comportamento dos designers para a sua resolução.  

 

 

22.1. Design as Situated Problem solving 

 

Em dois mil e três Dreyfuss considera que a resolução dos problemas de design depende do nível de 

especialização do designer, da sua experiência. Os designers mais experientes que possuem um volume 

maior de padrões de acção prontos a usar no processo de design, que podem ser lembradas pelo  

reconhecimento das analogias existentes entre as novas situações e aquelas que já foram vivenciadas. 

                                                 
51

 A proposta de Schön assenta na acção do individuo para a resolução do problema, acção esta durante a qual ele está a reflectir   

 para chegar a uma solução.  

52  
Semelhante ao processo de resolução de problemas mal estruturados . 
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Esta particularidade é uma vantagem que os ajuda a estruturar os seus problemas e soluções de design e 

a configurar as ligações entre ambos. Esta visão considera o design como uma actividade de situações de 

resolução de problemas (actividade de resolução de problemas em situações de design concretas). Nesta 

perspectiva a consideração de Dreyfuss determina que a natureza do problema a ser considerado numa 

situação de design depende do nível de expertise do designer, categorizando esses níveis do seguinte 

modo: novice, beginner, competent, proficient e expert, compreendendo cada nível o seu próprio tipo de 

reflexão para a resolução do problema.  

 

Os estudos de design realizados na década de noventa permitiram compreender o modo como o designer 

lida no processo de design com os problemas mal estruturados, revelando que a sua completa 

compreensão ocorre quando é configurada a solução, sendo que o problema e a solução co-evoluem 

(Cross e Dorst:1996). Este par problema-solução é indissociável nas situações de design dada a natureza 

dos seus problemas. O modo como o designer combina este par depende, segundo Dreyfuss, do seu nível 

de desempenho e da competência que foi desenvolvida pela experiência. Estes aspectos implicam que a 

compreensão completa do problema de design, da sua particular natureza, depende do designer 

individual e da situação da situação de design, definindo a actividade de resolução de problemas em 

design – Design as Situated Problem Solving (Dreyfuss:2003).  

 

Contemplando o conhecimento existente sobr a actividade de design, as contribuições de Dreyfuss fazem 

uma aproximação à formulação de um modelo teórico explicativo que traduz uma visão mais abrangente 

e mais consentânea com o comportamento dos designers enquanto concebem, conduzindo a um padrão 

diferente das teorias de Simon e Schön.  

Contemplando a perspectiva de Schön sobre o comportamento do designer enquanto concebe – reflexão-

em- acção - Dreyfuss considera as dimensões externas ao processo (as diferentes envolventes, a 

situação da situação de design, em suma, os seus constrangimentos) e a dimensão pessoal do designer 

como tendo uma influência importante na tomada de decisões.  

Sem que seja colocada a causa a possibilidade de explicar completamente a natureza do processo de 

design, procurando construir um modelo da cognição em design, existe o reconhecimento de que os 

problemas e as soluções de design são objecto de interpretação do designer. Deste modo é maior a 
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complexidade uma vez que existem inevitáveis ligações entre um grande número de dimensões (as 

individuais do designer e as das envolventes à situação de design) ao considerar-se o design como 

propõe Dreyfuss - Design as Situated Problem Solving. 

Na linha da abordagem proposta por Dreyfuss, um estudo realizado por Cross em dois mil e três com 

designers muito experientes em três áreas distintas, concepção/construção de carros de formula um, 

concepção/construção de bicicletas e concepção/construção de pequenos electrodomésticos domésticos, 

permite reconhecer aspectos que reforçam esta perspectiva.  

 

Neste estudo foi analisada a abordagem criativa dos três designers nas situações de design concretas 

tendo como objectivo a construção de um modelo descritivo das estratégias adoptadas. O estudo 

contemplou a observação dos designers em acção, com registo e gravação áudio e vídeo das estratégias  

de cada um deles. Foi possível a Cross concluir que embora os três exemplos estudados correspondam a 

domínios de projecto diferentes existem similaridades nas abordagens que permitem reconhecer um 

padrão:  

1º. Os designers configuram a situação numa perspectiva particular (a sua), de modo a 

estimular e pré-estruturar a emergência de conceitos de design;53 

2º. Definem naquela situação de design concreta os primeiros princípios, que estarão na 

origem dos conceitos a desenvolver;  

3º. Consideram os objectivos comerciais do cliente, sendo que a solução emerge do 

conflito entre a compreensão do problema por parte do designer e os critérios do cliente 

para uma solução aceitável. 

 

O padrão de comportamento observado revela que a compreensão do problema, a sua formulação 

completa e a configuração de soluções, emerge dos requisitos de cada situação concreta (neste casos 

contemplam-se objectivos comerciais do cliente, legislação, regulamentações, etc) mas fortemente 

influenciada pela motivação pessoal do designer (que pode passar pelo fornecimento de prazer de 

fruição/uso ao utilizador ou a criação de um carro mais rápido apesar dos constrangimentos existentes).  

 

                                                 
53  

Que Schön denomina de “framing”. 
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A perspectiva proposta por Dreyfuss é mais alargada e traz nova luz à compreensão da actividade 

cognitiva dos designers, reforçando a noção de dialéctica da representação. Tal como é referido por 

Schön, o designer enceta uma conversa com os materiais da situação de design para a resolver.    

 

Design activities can be seen as the reasoning from a set of needs, requirements and intentions 

to a new bit of reality, consisting of a (physical) structure and an intended use.54 

 

Embora ainda dominante no terreno o paradigma da resolução racional de problemas (Simon:1981), a 

actual compreensão da expertise em design revela que a mesma depende da experiência obtida pelo 

designer. Esta noção define novas condições para os estudos a realizar, nomeadamente sobre a 

experiência em trabalho de equipa, em contextos e situações reais e em condições de tempo reais, sendo 

necessário analisar as acções dos designers, os seus outputs gráficos, as soluções finalizadas e as 

conversas (entre a equipa e com os clientes), o que poderá permitir a observação de padrões durante a 

prática de trabalho efectiva que traduzam a cognição em design (Lawson:2006). 

  

 

22.1.1. Dos problemas de design para a situações problemáticas de design 

 

A inexistência de uma moldura conceptual alternativa ao paradigma racional direcciona a atenção para as 

áreas críticas da actividade de design, aquelas que têm sido identificadas como distintivas. A assunção 

básica de que os problemas de design  são  mal  estruturados  e  mal  definidos  é colocada em causa por  

Dorst (2006), devendo considerar-se que problemas com tais características não existem no mundo real.  

 

Os problemas bem estruturados decorrem da transformação de problemas mal-estruturados, que no caso 

do design acontece pela configuração da sua solução (problem-solution co-evolution). 

 

A procura de uma descrição racional para o design em termos de uma teoria de resolução de problemas 

                                                 
54  

Dorst: 2003, p.3 
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poderá implicar, segundo Dorst (2006), abandonar esta ideia de problemas de design como um aspecto 

distintivo da actividade que exija outros processos.  

 

No caso do design a formulação de um problema e as ideias para a sua solução ocorre em conjunto, pela 

interacção de dois “espaços” - o espaço do problema e o espaço da solução. O objectivo do designer ao 

encetar estes processos é gerar uma combinação válida de um par problema-solução. A teoria de Simon 

falha ao considerar para este processo rotinas lineares de análise, síntese e avaliação para a resolução do 

problema. 

A eliminação da ideia de “problema de design” (mal definido e mal estruturado) implica a  redefinição do 

da noção de “problema” na actividade de design. Ao considerar-se uma “situação de design”, substituindo 

a existência de uma entidade autónoma denominada “problema”, assiste-se à inesperada expansão do 

conceito inicial na qual a situação é primeiramente configurada para a reconfigurar numa “situação 

problemática” (Dorst:2006). 

 

Esta “situação problemática” é composta por um conflito que foi identificado e necessita ser resolvido, 

implicando a realização de escolhas e a tomada de decisões. Nestas situações, a actividade de resolução 

de problemas de rotina de carácter linear falha. Um comportamento de reflexão-em-acção, que implica 

pensar enquanto se age, permite efectuar as escolhas e tomar as decisões, sendo as acções do designer  

momentos de viragem importantes, não podendo ter o processo de design uma configuração linear. Isto 

significa que na cabeça do designer o processo de design não pode estar completamente representado à 

partida. Só quando interage com os materiais da situação de design a sua configuração é conhecida, 

completando-se no final à semelhança do que acontece com a compreensão do “problema” (situação 

problemática), ideia que reforça a visão de Schön.   

Esta explanação da perspectiva de Dorst sobre a necessidade de redefinir o “problema de design” para 

compreender a natureza da actividade, contribui para a clarificação do terreno para o conhecimento sobre 

a cognição definindo uma moldura conceptual que se suporta nas teorias propostas. A dimensão cognitiva 

da actividade dos designers reside na dialéctica da representação, o seu determinante distintivo. É sobre 

as representações que reside o papel determinante para a configuração da solução. Importa definir como 

se articulam as acções dos designers enquanto concebem (enquanto representam) com esta visão teórica 
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sobre o processo de design, que aparenta assentar numa moldura mais consistente e como tal mais 

capaz de  permitir a definição de um modelo explicativo. 

 

Os ciclos de análise, síntese e avaliação, inerentes ao processamento de informação que ocorre no design 

na dialéctica da representação (entre as representações na memória e as representações externas 

efectuadas pelo designer), são constituídas por pensamento e acção. Estes são os conteúdos do processo 

de design aos quais é inerente uma cognição particular para a “produção” do conhecimento sobre a 

solução: Design Knowledge (Lawson:2006).  

 

 

22.2. Papel dos desenhos na dialéctica da representação na cognição em design 

   

Para descrever o modo como funciona o processo que acabámos de descrever sistematizámos as 

contribuições Lawson sobre o papel das representações, que permitem uma aproximação ao modo como 

funciona a cognição em design: 

 

1. A percepção dos desenhos por parte de designers mais experientes é o reconhecimento de 

esquemas de representação de uma situação que se organizam conceptualmente com situações 

anteriores; 

2. O conhecimento no design, a solução, depende da experimentação e menos da memória teórica, 

memória experimental ou episódica, memória das nossas experiências; 

 

3. O conhecimento de design é armazenado e usado em futuras situações, permitido pela memória 

da experiência da situação de design. Mas a evocação desta experiência é feita pelo 

reconhecimento e clarificação de situações semelhantes, o que implica trabalhar sobre elas, 

experimentar usando a ferramenta da representação para que se estabeleçam eventuais 

analogias;  
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Este trabalho de classificação e clarificação da situação de design é sobretudo um trabalho de reflexão de 

carácter visual, um trabalho que se socorre da capacidade de pensamento visual dado que o 

conhecimento de design é soluções tangíveis, os produtos e sistemas concebidos.    

Importa compreender, segundo Lawson, como os designers mais experientes classificam e 

conceptualizam o seu banco de conhecimento de design, o seu conhecimento sobre situações de design 

precedentes, na sua memória episódica. 

 

Outros autores contribuem a um outro nível de análise das representações para compreender o seu papel 

na cognição em design. O estudo de Goldsmith e Solkov (2006) fornece algumas conclusões sobre as 

representações externas para a formulação do pensamento visual: 

1. As representações externas são um estímulo para gerar pensamento visual, uma vez que geram 

representações internas pela intenção de as transformar, que permitem resolver um problema de 

design; 

2. A natureza do estímulo visual externo tem um efeito sobre a qualidade da solução a que os 

designers chegam; 

3. Estes efeitos são diferentes para diferentes situações de design; 

 

O papel das representações no design, quer ao nível de estimulo visual quer ao nível da 

operacionalização da produção da solução, é de tal modo crucial que o tipo de representação externa 

determina diferenças na actividade de concepção (Visser:2006). 

 

 

22.3. Design as Construction of Representation 

 

Tratando-se o design de uma actividade cognitivamente orientada, intensa em conhecimento, o designer 

está no seu centro e desempenha essa actividade cognitiva durante o seu trabalho em projectos 

profissionais. O conhecimento no caso do design depende da experiência profissional do designer, e é 

nela que reside a sua geração pelo seu desempenho cognitivo no processo para a configuração de uma 

solução. 
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O modo como o designer organiza as suas tarefas ao nível cognitivo pode ser representado pela 

sequência e tipo de desenhos realizados ao longo do processo. A tarefa em design depende muita do 

designer que a enfrenta. Usando o seu conhecimento e representando o designer estabelece as relações 

entre os dados internos (os seus) e os externos (do ambiente), que permitem configurar uma solução, 

apresentada como representação (Visser:2007). Pela sua habilidade cognitiva para realizar tais relações, 

auxiliado pela representação e pelo desempenho do seu pensamento visual, o designer resolve os 

“problemas de design” ,não aplicando métodos, técnicas ou regras standard que não fazem sentido numa 

actividade cognitivamente orientada como é o caso do design. Quando o desenho se desenvolve permite 

aos designer “ver” novas possibilidades de pensamento (Lawson:2006). O designer não desenha apenas 

para comunicar com os outros mas essencialmente para perseguir uma linha de pensamento. 

 

To start with you see the thing in your mind and is doesn't exist on paper and then start making 

simple sketches and organizing things and then you start doing layer after layer...it is very 

much a dialogue.        Santiago Calatrava55 

 

À luz desta perspectiva o design consiste, segundo Willemien Visser, em : 

1. Especificação de um artefacto; 

2. Satisfazer os requisitos que indicam as funções a preencher pelo artefacto; 

3. Satisfazer através do artefacto necessidades e objectivos, sob determinadas condições expressas 

pelos constrangimentos; 

 

 

 

22.4. Designerly Ways of Knowing 

 

Os estudos sobre a natureza da actividade de design demonstram que o design possui o seu corpo 

próprio de questões a tratar e a sua maneira própria de as tratar, distanciando-se da ideia da ciência. A 

necessidade de construir um padrão sobre o comportamento dos designers, como pensam e actuam 

                                                 
55  

Lawson, Bryan (2006) How designers Think. The design process demystified. Architectural Press. London. pp-279 
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enquanto concebem, é uma preocupação central. Para Nigel Cross (2007) os designers mais competentes 

possuem habilidades que constituem uma inteligência natural para a concepção, uma cognição humana : 

 

 - Resolvem problemas mal definidos: 

- Adoptam estratégias cognitivas focadas na solução; 

- Empregam pensamento abdutivo ou oposicional; 

- Usam meios de modelação não verbais. 

 

O design é constrangido a produzir um resultado prático dentro de um limite de tempo específico, não 

devendo ser confundido com a arte, a ciência ou as matemáticas. A forma de conhecer do design reside 

na manipulação de códigos não verbais na cultura material, úteis para o pensamento focado na solução. 

Para Nigel Cross este talvez seja o meio mais eficiente para dar conta dos problemas mal definidos, de 

planeamento, de concepção e de invenção de coisas novas.  

 

A forma de conhecer do design como Nigel Cross a caracteriza possui cinco aspectos: 

 

1. Os designers desafiam os problemas mal definidos; 

2. O seu modo de resolução de problemas é focado na solução; 

3. O seu modo de pensamento é construtivo; 

4. Usam códigos que traduzem requisitos abstractos em objectos coerentes; 

5. Usam os códigos para ler e escrever na linguagem dos objectos.  

 

No pensamento de design a forma como os designers se dirigem aos problemas implica alavancar 

inteligência emocional56, inteligência integral57 e inteligência experimental58, uma inteligência inovadora 

(Clark e Ron:2008).   

                                                 
56 

Habilidade para compreender e aceitar no contexto da cultura que nos move a agir e que cria ligações, compromissos e convicções.  

57 
Habilidade para reunir as necessidades de diversos clientes e as capacidades dos ecossistemas de negócio em sistemas completos 

 que fornecem valor e reflectem os valores da organização.  

58 
Habilidade para compreender e activar todos os cinco sentidos para tornar a inovação tangível, conhecida e vibrante. 

 


