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Capítulo III 

ELEMENTOS PARA UMA TEORIA EXPLICATIVA SOBRE A 

COGNIÇÃO EM DESIGN 

 

 

Com o objectivo de contribuir para a compreensão da natureza da actividade de 

design consideramos necessário contemplar na nossa reflexão teórica os contributo de 

saberes de outras áreas de conhecimento. 

O estado do nosso conhecimento sobre o modo como o ser humano processa 

informação visual é fundamental para a identificação das competências que 

determinam a cognição em design.  

 

O pensamento visual está no centro da nossa reflexão teórica, implicando conhecer 

todas as dimensões que atravessam o pensamento com imagens e, sobretudo, o 

recurso ao desenho como ferramenta desse pensamento.   

O trabalho do investigador português António Damásio é um contributo precioso para 

a compreensão deste modo de pensar, com um particular enfoque nos seus estudos 

sobre as emoções humanas, guia imprescindível neste território tão complexo. 

 

Neste capítulo definimos os alicerces da nossa proposta teórica sobre a cognição em 

design. Uma proposta de teoria explicativa que assenta sobre a compreensão da dupla 

ver e imaginar e que encontra na Fenomenologia a sua ideia central. O nosso objectivo 

é validar uma lógica de pensar com recurso às imagens para um modelo de 

pensamento de uma outra natureza, o design.  
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1. Introdução 

 

A reflexão-em-acção no caso do design é traduzida pelo pensamento e pelas acções realizadas pelos 

designers enquanto concebem, sendo estas acções constituídas pelas séries de movimentos necessários à 

concretização dos registos gráficos (as representações), tal como foi observado no seu comportamento. 

Os registos gráficos ao efectuarem a transição de uma representação para outra representação fazem 

transitar o processo de um estádio para outro, estruturando e reestruturando a situação de design. A 

sequência dos registos gráficos realizados durante o processo (no início representações mais 

esquemáticos e incompletas, esboços, para desenhos mais elaborados no final do processo) permiti-nos 

inferir da sua função: actuam como registos visuais que são estímulos para o processo de raciocínio do 

designer, o pensamento visual, para além de servirem de suporte gráfico do processo para a 

configuração do objecto.  

 

O designer está a pensar enquanto vai agindo, efectuando escolhas e tomando decisões à medida que 

encontra as tensões e os conflitos nas hipóteses visuais que vai formulando, tensões estas que resultam 

da interacção das múltiplas dimensões implicadas na situação de design, ou seja, da interacção dos seus 

constrangimentos e necessidades e das suas próprias intenções pessoais. Em determinados momentos, 

quando raciocinando acumula um volume de conhecimento importante que permite a clarificação da 

situação global ou de parcelas específicas desta situação, as acções dos designers traduzem pontos de 

viragem importantes na direcção do processo. 

 

 

The dialectics of sketching is the oscillation of arguments which brings about gradual 

transformation of images, ending when the designer judges that sufficient coherence has been 

achieved. 

 

                                                                                                                            (Goldsmith:1999, p.208) 
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2. O acto de ver objectos presentes e o acto de “ver” objectos futuros 

 

No acto de ver o nosso sistema visual leva a cabo a tarefa de analisar o confuso padrão luminoso 

presente às nossas retinas em dois estádios: primeiro necessita, para identificar visualmente o objecto ou 

evento, recorrer à memória a longo prazo fazendo um reconhecimento por partes. Num segundo estádio 

necessita usar uma representação gráfica previamente armazenada na memória para gerar internamente 

uma descrição gráfica espacial deste objecto ou evento (Fish:1999).  

A qualidade do estímulo influencia este processo, no entanto, mesmo perante um estimulo pobre, parcial 

ou incompleto a nossa memória apoia o acto de ver, ou seja, a memória influencia a percepção. Os 

estímulos indeterminados são completados com informação da memória.    

 

Estas circunstâncias criam a necessidade de converter a forma relembrada da memória à mesma 

estrutura e formato da forma sentida, ou seja, da forma recebida sensorialmente. Estas duas imagens 

são comparadas construindo-se uma imagem híbrida, resultante da combinação das duas imagens 

obtidas por vias diferentes (parcialmente da memória parcialmente dos nossos olhos). Este objecto ou 

evento percepcionado como uma imagem híbrida é uma questão ainda controversa, mas a evidência de 

que neste acto de conhecimento a memória influencia a percepção é um dado adquirido.  

 

Estas condições de funcionamento revelam que, apesar de possuirmos um sofisticado sistema visual, o 

nosso cérebro tem de suplantar a informação fornecida pelos olhos de modo a reconstruir a cena visual 

de objectos tridimensionais com significado para podermos dizer que vemos realmente algo (Fish:1999). 

 

Para compreendermos o modo como criamos a visão de coisas que nunca vimos fisicamente é 

fundamental compreendermos de que é feito o nosso pensamento, qual o seu teor e o modo como se  

desenrola o processo neuronal que nos permite dar conta das tarefas de raciocínio e tomada de decisão. 

Este conhecimento permite-nos compreender o processo de pensamento inerente à criação e invenção de 

novas configurações para a realidade, sobre o qual assenta a produção de conhecimento no design. 
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2.1. As contribuições de Damásio: “O pensamento é feito de imagens” 

 

Para Damásio (1995) as imagens são provavelmente o principal conteúdo dos nossos pensamentos, 

independentemente da modalidade sensorial em que são gerados e independentemente de serem sobre 

coisas ou sobre um processo que envolve coisas. Ou sobre palavras ou outros símbolos, também eles 

imagens, que correspondem a uma coisa ou a um processo. As imagens, tal como as palavras e os 

símbolos são baseados em representações topograficamente organizadas, existindo sob a forma de 

imagens auditivas ou visuais na nossa fala interior, na nossa consciência, antes de serem exteriorizadas, 

faladas ou escritas. Se não se tornassem em imagens, por mais passageiras que fossem, não seriam 

nada que pudéssemos saber61.  

As imagens são a forma como chega à mente o conhecimento factual necessário para o raciocínio e a 

tomada de decisões. Estas imagens são chamadas de percetivas quando se referem a uma paisagem que 

é observada ou a uma melodia que é ouvida, ou ainda a que resulta do deslizar dos dedos por uma 

superfície, imagens de modalidades sensoriais diversas. A sua construção é regulada pelo mundo exterior 

ao cérebro, ou seja, pelo mundo que está dentro do nosso corpo ou à volta dele, com uma pequena 

ajuda da memória do passado. Quando a recepção de sinais é feita através da retina são transportados 

por neurónios, ao longo dos seus axónios, e através de várias sinapses electroquímicas para o cérebro, 

efectuando-se a sua ecepção nos córtices visuais iniciais localizados na parte superior do cérebro, no lobo 

occipital e não noutras regiões.  

 

Quando as imagens vão ocorrendo à medida que evocamos uma recordação, de um rosto de uma voz ou 

de um odor, independentemente de serem constituídas por cor, forma, movimento ou som, são 

conhecidas por imagens evocadas. As imagens evocadas ao serem utilizadas permitem-nos recuperar um 

determinado tipo de imagem do passado, formada quando planeávamos qualquer coisa que ainda não 

aconteceu. Enquanto este processo de planeamento decorreu estivemos a formar imagens de objectos e 

de movimentos e a consolidar a  memorização dessa  ficção na nossa mente.  Construídas sob o controlo   

 

                                                 
61 

A propósito desta afirmação Damásio apresenta uma nota sobre o trabalho de Kosslyn(1980), constituindo um progresso recente 

importante sobre o valor atribuído às imagens que constitui parte da revolução cognitiva que se seguiu à longa noite do behaviorismo 

de “estimulo-resposta”.   
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de representações disposicionais62 (ou disposições) contidas no cérebro, em regiões corticais e núcleos 

subcorticais, constituem o nosso depósito integral de conhecimento e incluem tanto conhecimento inato 

como adquirido através da experiência63.    

 

A natureza das imagens de algo que já aconteceu e que retemos não é diferente da natureza das 

imagens de algo que imaginamos, que ainda não aconteceu e que poderá nunca vir a acontecer.  As 

imagens evocadas e perceptivas são construções do nosso cérebro e são reais para nós próprios.  São 

construídas por uma maquinaria neuronal complexa de percepção, memória e raciocínio, ocorrendo esta 

actividade nos córtices sensoriais iniciais, localizados na parte posterior do cérebro, no lobo occipital.  

As imagens perceptivas e as imagens evocadas são formadas ou sob o controlo de receptores sensoriais 

orientados para o exterior do cérebro (por exemplo a retina) ou sob o controlo de representações 

disposicionais (ou disposições) contidas no cérebro, em regiões corticais e núcleos subcorticais, 

resultando em representações neuronais topograficamente organizadas necessárias para a ocorrência de 

imagens conscientes. 

Damásio (1995) chama a atenção de que nunca teríamos formado uma representação disposicional se, 

em primeiro lugar, não tivéssemos construído uma representação perceptiva topograficamente 

cartografada. Para uma informação sensorial complexa ser introduzida no córtex de associação, que 

suporta as representações disposicionais, tem que utilizar primeiro os córtices sensoriais iniciais.  

 

                                                 
62

O termo disposicional é usado para indicar o que os padrões neurais fazem: dão ordens a outros padrões neurais para tornarem 

 possível que a actividade neural ocorra noutro sítio, em circuitos que fazem parte do mesmo sistema e com os quais se estabeleceu 

 uma forte interconexão neuronal. As representações disposicionais são padrões potenciais de actividade neuronal, em pequenos 

 grupos de neurónios a que se chamam grupos de convergência. As disposições relacionadas com imagens evocáveis foram adquiridas 

 por experiência, e por isso podemos dizer que constituem uma memória. O que as representações disposicionais guardam nas suas 

 pequenas comunidades de sinapses, não é uma imagem per se, mas um meio para reconstruir um esboço dessa imagem. As 

 representações disposicionais são então uma potencialidade de disparo dormente e não consciente que ganha vida quando os 

 neurónios disparam com um determinado padrão, a um determinado ritmo, num determinado intervalo de tempo, e em direcção a 

 um alvo particular, que é outro conjunto de neurónios. As disposições conservam registos relativos a uma imagem que foi 

 percecionada numa ocasião anterior e ao recordar participam na tentativa de reconstruir uma imagem semelhante. As disposições 

 também ajudam a percepção das imagens durante o seu processamento, influenciando, por exemplo o grau de atenção concedido às 

 imagens presentes. As disposições podem produzir uma grande variedade de acções: a libertação de uma hormona na circulação 

 sanguínea, a contracção dos músculos das vísceras, ou dos músculos dum membro, ou dos músculos necessários à vocalização 

 (Damásio, 2000). 

63
Este conhecimento adquirido, baseado em representações disposicionais, contem em algumas delas registos sobre o conhecimento 

 imagético que podemos evocar e que é utilizado para o movimento, o raciocínio, a planificação e a criatividade, e algumas contêm 

 regras e estratégias com que manipulamos essa imagens. A aquisição de conhecimento novo é conseguida pela modificação contínua 

 dessas representações disposicionais.    
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Mas como é que sabemos que elas são as nossas imagens?  

Como temos consciência delas ?  

 

Embora os córtices sensoriais iniciais e as representações topograficamente organizadas que 

estes formam sejam necessários para a ocorrência de imagens na consciência, eles não 

parecem contudo suficientes. (…) se os nossos cérebros apenas gerassem boas 

representações topograficamente organizadas e nada mais fizessem com essas 

representações, duvido que alguma vez pudéssemos estar conscientes da sua existência. (…)  

Essas representações neuronais têm que ser correlacionadas de forma essencial com aquelas 

que, de momento a momento, constituem a base neuronal para a construção do “eu”64.     

 

(Damásio:1995, p. 115) 

 

O armazenamento de todo o conhecimento que vamos adquirindo ao longo da vida nos diferentes modos 

sensoriais não é realizado em forma de fotografias fac-similadas de coisas, acontecimentos, palavras ou 

frases. Tal condição seria incomportável dada a enorme quantidade de conhecimento que adquirimos, 

colocando também problemas quanto ao seu acesso posterior. O processo ocorre por interpretação, ou 

seja, sempre que recordamos algo, um objecto, um rosto ou uma cena, não obtemos a reprodução 

exacta, mas antes uma nova interpretação, uma nova visão reconstruída do original (Damásio:1994).  

É importante reter, a este propósito, que o que as representações disposicionais guardam em armazém, 

nas suas pequenas comunidades de sinapses, não é uma imagem per se mas um meio para reconstruir o 

esboço dessa imagem (Damásio:1995).    

 

Esta interpretação de algo evolui à medida que a nossa idade e experiência se modificam, tendo sido 

proposto que a memória é essencialmente reconstrutiva. No entanto, Damásio (1995) refere o facto de  

não existir contradição entre esta ideia e a sensação que todos partilhamos de que podemos evocar 

imagens aproximadas do que experienciámos anteriormente, embora não sendo exactas estas 

aproximações e menos vividas do que as imagens que tencionam reproduzir. 

                                                 
64  

O “eu”, segundo Damásio(1995), trata-se de um estado neurobiológico perpetuamente recriado. Refere Damásio que deveria causar 

 pavor a ideia de uma cognição sem a identidade do “eu”, em resposta aos receios de muitos teóricos sobre este conceito, 
 relembrando os anos de ataque à ideia de homúnculo (uma criatura no interior do nosso cérebro que apreende e pensa nas imagens 

 que o cérebro vai criando).   
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Damásio (1995) suspeita que as imagens mentais explícitas que evocamos surgem da activação 

sincrónica e transitória de padrões de disparo neural que, em larga medida ocorrem nos mesmos córtices 

sensoriais iniciais onde os padrões de disparo correspondentes às representações perceptivas ocorreram 

outrora. Esta activação resulta numa representação topograficamente organizada.     

 

 

   2.2. O papel da memória 

 

A memória é o suporte essencial dos processos de aprendizagem, é ela que permite reter aquilo que 

aprendemos. O dispositivo da memória permite ao designer não só o armazenamento e transporte da 

informação como a operacionalização das acções que permitem evocar essa informação, recordando-a 

sempre que necessário através de um reconhecimento que permitirá a sua activação. 

Caracterizada por um processo denominado mnésico, constituído pela Aquisição (para recordar é 

necessário aprender primeiro; sem aprendizagem não há memória); Retenção ou armazenamento (a 

informação é conservada e retida por períodos mais ou menos longos, para poder ser utilizada quando 

necessária) e Recordação ou activação (quando precisamos, procuramos recuperar, actualizar a 

informação armazenada, para a utilizar na experiência presente), a memória é um processo cognitivo que 

compreende a retenção e a recuperação da informação. É um sistema aberto em que a informação entra, 

é armazenada, podendo depois ser recuperada.  

A informação entra no sistema da memória através dos sentidos, estas entradas sensoriais são mantidas 

armazenadas durante fracções de segundos. Quando a recepção de informação é feita através da visão 

constitui-se a memória sensorial visual, cujos elementos constituem o sistema da percepção visual (a 

memória sensorial retém uma capacidade ilimitada de dados durante alguns segundos). Esta memória 

caracteriza-se pela presença do estímulo e desaparece quando este desaparece, não sendo possível o seu 

controle por parte do sujeito.  

 

A memória a curto-prazo (memória de trabalho, operacional, activa) permite um armazenamento um 

pouco mais duradouro, a informação é retida durante alguns segundos após o desaparecimento do 

estímulo sendo possível de ser controlada pelo sujeito. Esta  informação  armazena  na  memória a curto 
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prazo permite desenvolver as aprendizagens e o raciocínio. Parte deste material passará para a memória 

a longo-prazo para um armazenamento duradouro, sendo possível a sua posterior recuperação.  

Tendo origem na memória a curto-prazo, a informação pode passar para a memória a longo-prazo 

sofrendo um processo de transformação, ou seja, os dados recebidos são reconstruídos, codificados. 

Existe uma grande memorização através das imagens, isto porque elas têm dupla codificação: o código 

de imagem e o código verbal (descritivo).    

 

As estruturas internas de informação dos designers que constituem a sua memória a longo-prazo são 

constituídas por registos visuais, ícones, que contém informação e que contemplam factos, 

acontecimentos (conhecimento informal), procedimentos e experiências. 

 

As estruturas que estão armazenadas na memória a longo prazo, utilizadas para o reconhecimento de 

objectos e eventos perante um estímulo visual, são as mesmas que são usadas para gerar imagens 

mentais.  

 

 

2.2.1. Recuperar informação da memória no design 

 

A recuperação de informação de carácter visual na memória a longo prazo necessita suporta-se na forma 

de notas verbais ou estímulo visual. Os desenhos são estímulos visuais que fornecem pistas que 

permitem recuperar objectos/formas lembrados da memória existindo, por outro lado, um mecanismo 

que usa notas verbais e símbolos descritivos (por vezes abstractos) para aceder através do seu 

significado a uma complexa rede de imagens associadas e descrições.  

 

As pistas fornecidas pelos desenhos utilizam a habilidade do cérebro para usar fragmentos de contorno 

como chave de recuperação para o conhecimento. O modo como se efectua o armazenamento da 

informação visual na memória baseado nas linhas de contorno, de acordo com a classificação de Marr65,  

suporta-se em três os tipos de linhas, existindo outras linhas  cuja  função não  tem  a  ver com contorno 

                                                 
65  

Fish:1999 
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mas que também são usadas para a recuperação (usadas para representar sombra e textura): 

 

1. Contornos que definem a silhueta de um objecto ou descontinuidade de superfície; 

2. Contornos que marcam uma mudança na orientação de uma superfície; 

3. Contornos que marcam cantos de uma sombra ou mudança de reflexo numa superfície. 

 

De acordo com a classificação de Marr existem duas teorias sobre o modo como é efectuado o 

armazenamento desta informação de carácter visual na memória para que a mesma seja recuperada : 

 

1. O sistema visual faz uma exploração transversal para categorizar partes de objectos, como uma das 

regularidades da natureza que está subjacente à inferência de partes de objectos a partir de imagens. 

Estas partes podem então ser usadas para construir a descrição de um objecto para o seu 

reconhecimento. Esta descrição assim construída ficará na memória a longo prazo como uma etiqueta 

identificativa que permitirá o reconhecimento (segundo Hoffman e Richards:1984 em Fish:1999). 

 

2. A imagem é como um input que é segmentado em regiões de concavidade em 36 tipos de 

componentes de volumetrias simples, tais como blocos, cilindros e cones. Estas formas são depois usadas 

como “primitivas” para derivar descrições estruturais de objectos que variam pela posição, tamanho e 

orientação. Estas descrições ficarão na memória para o reconhecimento (segundo Biederman:1987 em 

Fish:1999) . 

 

Ambas as teorias se suportam na utilização de fragmentos incompletos de desenhos que podem ser 

explorados pelo cérebro para permitir a recuperação de conhecimento sobre os objectos. Esta habilidade 

está mais desenvolvida nos profissionais mais experientes e especializados, capazes de armazenar 

maiores e mais complexos e relevantes “pedaços” de informação na memória. Estes “pedaços” são 

estruturas com significado de partes lembradas, ou seja, conhecimento sobre objectos e sistemas de 

objectos, que podem ser acedidas como um todo pelo fornecimento de pistas nos desenhos, permitindo 

recuperar este conhecimento uma vez que a associação por analogia é possível.  

  

 



A DIMENSÃO COGNITIVA DA ACTIVIDADE DE DESIGN 

229 

 

Mental expertise involves the manipulation of complex acquired “retrieval structures” in long-term 

memory. Because this can be accessed quickly from retrieval cues held in short-term memory. 

They allow skilled practitioners to use their long-term memory to expand the effective capacity of 

their working memory. 

 

(Ericsson e Kintsch:1995 em Fish:1999, p.171) 
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3. A FENOMENOLOGIA 

 

O estudo da percepção é a compreensão do modo como a informação sensorial é transformada num 

modelo organizado do mundo. Esta informação sensorial deve ser analisada na base das nossas 

experiências vulgares, quotidianas, do mundo à nossa volta, como é proposto pela fenomenologia. O 

afastamento da nossa experiência subjectiva pelo aparente expurgar da realidade material da experiência 

sensorial como definiu Descartes configurou um terreno para o domínio da objectividade, da ciência e da 

razão. Mas a nossa experiência espontânea do mundo, carregada de conteúdo subjectivo, emocional e 

intuitivo, continua a ser o terreno vital e obscuro de toda a nossa objectividade (Abram:1996). 

 

Em 1900 Edmund Husserl inaugura a disciplina filosófica da Fenomenologia, o voltar-se para “as próprias 

coisas”, para o mundo tal como é experienciado na sua imediatez sentida. O objectivo da fenomenologia 

é descrever tão exactamente quanto possível a maneira como o mundo se faz evidente à consciência, a 

maneira como as coisas começam por surgir na nossa experiência directa e sensorial. Ao contrário das 

ciências objectivas, baseadas na matemática, que procuram explicá-lo e depois quantificá-lo.  

Husserl tinha esperança que a fenomenologia, enquanto rigorosa “ciência da experiência”, estabelecesse 

finalmente as outras ciências numa base firme. Base esta talvez não tão sólida como o “objecto” fixo e 

acabado em que essas ciências pretendem assentar, mas a única base possível para um conhecimento 

que necessariamente emerge da nossa experiência vivida das coisas à nossa volta. 

 

Tal como refere o fenomenólogo francês Maurice Merleau-Ponty: 

 

Tudo o que sei do mundo, mesmo por meio da ciência, seio a partir de uma visão que é a 

minha ou de uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência nada poderiam 

dizer. Todo o universo da ciência é construído sobre o mundo conforme dele temos experiência 

e se queremos pensar a própria ciência com rigor, apreciar-lhe a exactidão o sentido e o 

alcance,  precisamos  de  redespertar  primeiramente  essa experiência do mundo de que ela é  
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uma expressão derivada... Retornar às próprias coisa é retornar a esse mundo anterior ao 

conhecimento, de que o conhecimento fala sempre, e em relação ao qual toda a determinação 

cientifica abstracta, significativa e dependente, como a geografia em relação à paisagem em 

que primeiro aprendemos o que é uma floresta, uma planície ou um rio.66     

 

 

    3.1. A intersubjectividade 

 

Hussler falou do mundo da experiência (o mundo “fenoménico”) como um reino inteiramente subjectivo. 

Ao pretender explorar psicologicamente este reino Husserl insistiu que ele fosse visto como uma 

dimensão totalmente mental, um campo imaterial de aparências. O sujeito que tem a experiência, o “eu”,  

era similarmente descrito como pura consciência, uma mente ou um ego “transcendental”. Ao fazê-lo 

Husserl procurou isolar essa dimensão imaterial do mundo mecânico dos factos materiais, das ciências 

objectivas. Esta defesa do carácter mental da realidade fenoménica levou-o a ser atacado pelos críticos  

do seu método, considerando que a proposta teórica de Husserl determinava que o sujeito seria incapaz 

de reconhecer alguém ou algo fora da sua própria mente. 

 

Mas Husserl contrapôs que a experiência subjectiva capacita-nos a reconhecer a realidade de outros 

“eus”, de outros seres, se considerarmos que não apenas a mente mas o corpo do individuo bem como o 

do outro forem implicados na experiência. Ou seja, o corpo é considerado como uma estrutura 

singularmente importante dentro do campo fenoménico. A experiência do nosso próprio corpo é interior e 

a dos outros é exterior. O que se estabelece entre estes corpos é uma empatia associativa.  

O campo da experiência subjectiva é mediado pelo corpo que se abre para outras subjectividades, outros 

“eus” além do nosso próprio, desta forma Husserl procurou refutar a acusação de solipsismo por parte 

dos críticos à sua fenomenologia.  

Contudo, há experiências sensoriais que são exclusivas do individuo, fenómenos do campo experiencial 

que não são  partilhadas  com outros, é  o  caso quando  sonhamos acordados.  A experiência  que  vivo  

                                                 
66  

Merleau-Ponty, Maurice (1999) Fenomenologia da Percepção. Martins Fontes. S.Paulo. Brasil. pp. 9 
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nestas circunstâncias permite-me a intervenção e manipulação das imagens, as minhas imagens: 

desejos, receios, anseios, fantasias, que povoam essa experiência que não deixa, no entanto, de carecer 

da solidez do corpo. Assim, Husserl identifica duas regiões do campo experiencial ou fenoménico: uma de 

fenómenos que se manifestam inteiramente para mim (imagens que surgem “deste lado” do meu corpo) 

e outra região de fenómenos que são respondidos e experienciados por outros sujeitos tal como por mim. 

A diferença entre uns e outros é o facto de nos primeiros ou poder intervir, podendo alterar ou dissipar os 

fenómenos à vontade enquanto que nos segundos eu não o posso fazer porque parecem reforçados por 

muitos envolvimentos para além do meu. É como que tecida uma rede de interacções entre o “eu” e os 

outros “eus”, não dependendo essa relação intersubjectiva exclusivamente de mim para que as possa 

alterar como quiser. 

 

Além destas distinções de fenómenos é importante considerar que as experiências que vivemos ocorrem 

em contextos concretos e são interdependentes. Estes contextos referem-se ao campo da experiência 

sensorial, são os meus estados de espírito e as minhas preocupações daquele momento concreto que 

marcam esse campo e influenciam o carácter da experiência do fenómeno. Husserl quando fala de 

fenómenos subjectivos fala-nos de fenómenos intersubjectivos, fenómenos experienciados por uma 

multiplicidade de sujeitos que sentem (Abram:1996). 

 

 

 

3.2. O mundo objectivo da ciência moderna e o mundo fenoménico 

 

Esta noção de intersubjectividade é muito importante para interpretar, agora de modo novo, “o mundo 

objectivo”. O contraste entre “subjectividade” e “objectividade” pode ser agora refundido como um 

contraste que é interior à própria experiência sensorial subjectiva, a nossa experiência directa e sensorial 

do mundo real, a primeira. Uma perspectiva oposta à proposta pela ciência, que almeja um conhecimento 

que é claro e objectivo, de um mundo objectivo, completamente independente da consciência e da 

subjectividade. Aliás, para a fenomenologia a procura da objectividade, da ciência e do seu método, é 

como que um esforço para alcançar o maior consenso, o maior acordo  ou  uma maior consonância entre  
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uma pluralidade de sujeitos, mais do que uma tentativa para evitar inteiramente a subjectividade. Para 

Husserl, a “realidade objectiva” assumida pela ciência moderna, é uma construção teórica, uma 

idealização infundada da experiência intersubjectiva (Husserl:2000). 

 

O “mundo real”, aquele em que nos encontramos, o mundo que a ciência tenta abarcar não é um puro 

objecto um dado fixo e acabado é, para Husserl, uma matriz entrelaçada de sensações e percepções, um 

campo colectivo de experiências inteiramente vivida de muitos ângulos diferentes. Esta matriz constitui-

se pela inscrição dos outros na minha experiência e por  mim próprio  na experiência dos  outros, 

ligando-se os nossos campos fenoménicos individuais num único tecido sempre em mudança, num único 

mundo fenoménico - ou “realidade”. 

 

Mas nós sabemos pela nossa própria experiência quotidiana que este mundo fenoménico é estável e 

sólido, fiável, podemos contar com ele de muitas maneiras e temos por certa a sua estrutura e o seu 

carácter, o das interrelações das experiências sensoriais espontâneas, as nossas como as dos outros, em 

nós como nos outros. E esta matriz está em dinâmica constante, a evoluir, a desenvolver-se, assim o 

sentimos. É este informar das minhas percepções e sensações pelas percepções e sensações evidentes 

de outros que não eu que se estabelece para cada um de nós a relativa solidez e estabilidade do mundo 

(Abram:1996).        

 

A importância da proposta fenomenológica de Husserl de 1934 é o reconhecimento da experiência 

intersubjectiva, e da importância do corpo para essa experiência, trazendo-a para uma dimensão mais 

primária, anterior a qualquer reflexão que possamos fazer sobre essa mesma experiência67 para construir 

a realidade do mundo, o “mundo da vida”. Esta experiência intersubjectiva não é apenas “consciência 

(transcendental) nem apenas “matéria” (objectiva), mas está a meio caminho entre estas duas.  

O “mundo da vida” não é apenas individual mas colectivo, embora possa ser muito diferente para 

diferentes culturas uma vez que é profundamente influenciado pela maneira como cada povo vive e como 

se envolve com o mundo natural que o cerca. Mas, apesar da multiplicidade há a matriz/estrutura comum  

 

                                                 
67  

A realidade como ela nos interpela antes de ser analisada pelas nossas teorias e pela nossa ciência. 
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da sua dimensão mais primária, primordial. A ciência não pode esquecer que este é o seu “chão”, que 

está enraizada no mesmo mundo em que todos nos envolvemos na vida quotidiana com os nossos 

sentidos, como referiu Husserl. Em suma, o projecto de Husserl procurou rejuvenescer o vigoroso mundo 

da nossa experiência sensorial no e do lugar que habitamos – a Terra. 

 

 

 3.3. A percepção por Maurice Merleau-Ponty 

 

O legado de Husserl foi retomado pelo fenomenólogo Maurice Merleau-Ponty que o aprofundou, 

afastando-o sobretudo através da sua linguagem fluida de algumas ambivalências e abstracções. 

O reconhecimento efectuado por Husserl sobre o sujeito enquanto corpo físico, visível, animado, com o 

qual posso sentir e posso ser sentido pelos outros, no centro da experiência intersubjectiva, foi tratado 

por Merleau-Ponty longe de uma ideia de ego transcendental e como verdadeiro sujeito da consciência.  

Para Merleau-Ponty toda a nossa actividade, criatividade e mobilidade sem limites, assenta na actividade 

de um nível mais imediato da percepção sensorial. É da elaboração ou recapitulação desta criatividade 

mais profunda que nós criamos e desenvolvemos algo, que normalmente associamos ao intelecto 

humano. Em cada nova situação experienciada existe uma receptividade às configurações e texturas 

específicas desse presente com uma criatividade espontânea que é necessária para nos ajustarmos a 

esses contornos, para compreendermos a sua particularidade, para conhecermos.   

 

Merleau-Ponty fala-nos de percepção referindo-se a esta receptividade e criatividade por meio da qual 

cada organismo animado necessariamente se orienta para o mundo e orienta o mundo à sua volta, a 

percepção conforme nós mesmos a experienciamos e vivemos. Para o fenomenólogo percepção é 

precisamente esta reciprocidade, a contínua troca entre o meu corpo e as entidades que o rodeiam. É 

uma espécie de conversa silenciosa que travamos com as coisas, um diálogo contínuo que se desdobra 

muito por baixo da nossa consciência verbal e, muitas vezes até, independentemente da nossa 

consciência verbal (Merleau-Ponty: 1999).  
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A percepção é causada por mim, pela minha organização fisiológica ou neural e pela existência real de 

uma entidade exterior a mim. Aquele que percepciona e o que é percepcionado desempenham um papel 

activo no acontecimento da percepção. Segundo Merleau-Ponty no acto da percepção entramos numa 

relação de simpatia com o percepcionado, que só é possível porque nem o nosso corpo nem o sensível (a 

cor azul é um exemplo de uma qualidade sensível) existem fora do fluxo do tempo e, por consequência, 

cada um tem o seu próprio dinamismo, a sua própria pulsação e o seu próprio estilo (Merleau-

Ponty:1999). Neste sentido, a percepção é uma sintonização ou sincronização entre os nossos próprios 

ritmos e os ritmos das próprias coisas, os próprios tons e texturas delas. Para Merleau-Ponty a nossa 

noção sobre o que nos rodeia, como por exemplo as sensações tacteies de mole, duro, macio e áspero, 

que guardamos na memória, dão-se primeiro que tudo como um certo tipo de simbiose, uma certa 

maneira que o exterior tem de nos invadir e uma certa maneira que temos de acolhê-lo, e não logo como 

conteúdos sensoriais. O sentido destas palavras de Merleau-Ponty descreve uma percepção como uma 

interacção mútua, uma relação do meu corpo com as coisas. Coisas percebidas como entidades, das 

qualidades sensíveis como forças, e do próprio sensível com um campo de presenças animadas, com o 

intuito de reconhecer e sublinhar a sua contribuição activa e dinâmica, para a experiência perceptual. O 

fenomenólogo define desta forma a percepção defendendo que o outro ser, a outra entidade, a coisa 

exterior a nós tem a capacidade de interpelar os nossos sentidos, existindo o nosso corpo que sente 

numa contínua reciprocidade com o mundo.  

 

Merleau-Ponty afirma ainda que a percepção, fenomenologicamente considerada, é inerentemente 

participativa, ou seja, a percepção envolve sempre no seu nível mais íntimo, a experiência de uma activa 

relação recíproca entre o corpo que sente e aquilo que percepciona. Isto acontece ao nível do nosso 

envolvimento espontâneo, imediato, com o mundo à nossa volta, antes de todas e quaisquer reflexões 

verbais que possamos fazer. O nosso corpo que sente não calcula probabilidades lógicas, participa 

gregariamente na actividade do mundo, emprestando a sua imaginação68 às coisas para vê-las mais 

completamente (Merleau-Ponty:1999).  

 

                                                 
68  

A imaginação deve ser entendida como um atributo dos próprios sentidos. A imaginação não é uma faculdade separada mas antes a 

 maneira que os próprios sentidos têm de se lançar para lá do que é imediatamente dado, com o intuito de tentar um contacto com 

 os outros lados das coisas que não sentimos directamente, com os aspectos ocultos ou invisíveis do sensível (Abram:1996). 
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3.4. A percepção pela combinação de todos os sentidos  

    

A proposta de compreensão da percepção apresentada por Merleau-Ponty coloca em evidência a 

assunção integral de todos os sentidos humanos, todos os sentidos do seu corpo conjuntamente numa 

actividade concertada. Esta proposta remete-nos, como aponta David Abram (1996), a considerar a 

nossa experiência primordial, pré-conceptual, tal como Merleau-Ponty tornou evidente, como sendo 

inerentemente sinestésica. A sinestesia, estudada pelos neurocirurgiões contemporâneos como sendo 

uma experiência rara e patológica a que só certas pessoas são propensas, refere-se ao combinar das 

nossas diferentes modalidades sensoriais, embora sempre consideradas unitariamente e agindo  

complementarmente e de modo interdependente na actividade da percepção. Embora nos pareça invulgar 

tal actividade, uma vez que nos alheamos da nossa própria experiência no contacto com as coisas que 

nos cercam, o que acontece é que tal ocorre de facto sem que tenhamos consciência. Na perspectiva de 

Abram (1996) isto acontece porque o conhecimento científico tem alterado o centro de gravidade da 

experiência de tal modo que desaprendemos de ver, de ouvir e, de uma maneira geral, de sentir para, em 

vez disso, deduzir. Esta dedução é lógica, tal como o físico a concebe, ou seja, a dedução que fazemos da 

nossa organização corporal, da disposição dos nossos diferentes sentidos para ver, ouvir e sentir tal como 

do mundo.  

 

A experiência do nosso corpo, enquanto entidade da primeira experiência no contacto com o mundo, o 

mundo da natureza e de todos os artefactos, materiais e imateriais e de todas as outras entidades 

humanas, é do domínio sensorial, que está de acordo com uma lógica que compreendemos facilmente 

mas que não podemos explicar. Embora David Abram (1996) distinga a experiência sensorial primordial 

da interrelação com entidades orgânicas da experiência de interrelação com entidades inorgânicas, sendo 

que estas últimas se apresentam sem variações nem matizes o que torna a experiência mais reduzida e 

muito menos eloquente, considera, no entanto, que ambas as ocorrências apresentam condições que 

colocam a nossa a experiência sensorial pré-conceptual, que enforma a percepção, fora dos interesses 

das teorias cientificas para a compreensão da realidade. Embora saibamos que é objectivo da ciência a 

busca de explicação que abarque a totalidade dessa mesma realidade.  

 



A DIMENSÃO COGNITIVA DA ACTIVIDADE DE DESIGN 

237 

Mas o que é proposto pela fenomenologia é uma perspectiva do mundo que é o “mundo da vida” e não 

um mundo construído e, como tal, possuidor de uma marca dada pela abstracção que está na sua 

origem. Este mundo da vida apresenta-nos uma perspectiva da realidade que é uma perspectiva da 

nossa consciência pré-teorética, onde tais experiências sinestésicas são amplificações de fenómenos 

perfeitamente vulgares (Abram:1996). Estas assunções permitem discernir dentro do acto da percepção 

uma participação entre os vários sistemas sensoriais do próprio corpo. Quando o meu corpo se apercebe 

das coisas com que se confronta, essa interrelação do nosso corpo com a entidade exterior a ele só é 

efectuada com o entrelaçamento de todos os sentidos, não sendo estas dois acontecimentos separáveis.  

 

À nossa percepção desvendam-se os fenómenos da realidade, estímulos que solicitaram activamente a 

participação dos nossos sentidos, retendo a nossa atenção ou repelindo o nosso envolvimento. O nível 

primordial da experiência sensível é corporal. A experiência sensorial do corpo que sente incita o nosso 

olhar a descobrir em todos os “objectos”, entidades exteriores a mim, a sua expressão própria, o seu 

significado. O significado está deste modo enraizado na experiência sentida, na experiência sensorial do 

corpo, uns dos outros e do mundo. O corpo que exprime sentimentos e responde a alterações no seu 

ambiente: os sons , as cores, as formas, os movimentos, etc . Merleau-Ponty fala-nos de uma lógica que 

colocamos em acção a partir de dentro, da nossa percepção, diferente da lógica abstracta que colocamos 

em acção a partir do exterior, a da ciência. 

 

 

       

3.5. A percepção visual 

 

No âmbito do nosso estudo sobre a percepção importa-nos compreender em particular o modo como se 

realiza o fenómeno da percepção visual. Este conhecimento permite-nos compreender o que está a 

acontecer na cabeça dos designers enquanto concebem, compreendendo o modo como as representações 

internas são formadas e usadas pelos designers.  
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No design a produção de sentido assenta na criação de um modelo organizado do mundo que é uma 

proposta de transformação do próprio mundo (Souti e Edmonds:1996), consistindo a actividade no 

processo de criação de uma proposta de transformação do mundo pela resolução de uma situação 

problemática. Esta proposta de uma eventual nova lógica, em nossa perspectiva, constrói-se a partir de 

dentro, um significado para o mundo que assenta na experiência sentida, vivenciada, induzida apelas 

formas, pelas cores, pelas imagens que constituem estímulos imediatos, presentes aos nossos olhos ou 

armazenados na nossa memória.  

 

Everyone designs who devices courses of action aimed at changing existing situations into 

preferred ones.  

                                     Herbert Simon69    

 

As imagens são formadas na mente de dois modos possíveis: ou o designer recebe um estimulo visual 

externo, que permite a retenção de uma imagem perceptual70 ou recorda e activa imagens armazenadas 

na memória.  

 

A percepção visual não opera com a fidelidade mecânica de uma máquina fotográfica, registando 

imparcialmente todos os pormenores de um objecto ou cena observados. Quando olhamos captamos 

algumas características proeminentes dos objectos, aquilo que mais os caracteriza em temos formais, os 

traços relevantes que determinam a identidade do objecto percebido fazendo-o parecer um padrão 

integrado completo (Arnheim:2004). Quando isto não acontece, ou seja, quando não é reconhecido no 

objecto observado esta integridade o todo torna-se irreconhecível. Estas estruturas globais revelam o 

carácter do objecto e é esse carácter apreendido que nos permite o seu reconhecimento posterior.  

 

Isto acontece porque possuímos uma tendência no sentido da configuração mais simples, dirigindo as 

actividades do nosso organismo a um nível fisiológico e psicológico bastante básico. No entanto, existem  

 

                                                 
69    

Simon, Herbert (19699 The Science of The artificial. pp.111 
70

 Os nossos olhos recebem a luz que é emitida ou reflectida por um objecto projectando essa imagem na retina, que a transmite ao 

 cérebro onde milhões de receptores que constituem o sistema neuronal, reagem diferentemente a cada um dos seus comprimentos 

 de onda e à intensidade da luz.  
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diferenças características no manuseio de padrões visuais que revelam estádios de desenvolvimento 

mental diferentes a longo do nosso crescimento (Arnheim:2004).    

Um estímulo recebido possui um padrão específico de qualidades sensoriais gerais (como por exemplo a 

rotundidade, o peso, o sabor e a cor no caso de uma maçã), que definem o seu carácter e que nos 

permite identificar o objecto responsável por esse mesmo estimulo. Estas características definem 

configurações como tamanho, forma geométrica, cor e textura que nos permitem percebem o que vemos.  

 

Naturalmente, que para podermos conhecer algo é necessário ver primeiro, o estimulo visual é 

indispensável, alimentando-nos constantemente para podermos gerar imagens. Estes estímulos visuais 

de que nos alimentamos permitem o armazenamento na nossa memória de um importante volume de 

informação visual que será activado sempre que necessário.  

 

As imagens mentais que construímos (pelo recurso à imagética) sãos imagens híbridas criadas 

parcialmente da memória e parcialmente dos nossos olhos, formando uma imagem com significado que 

resulta da combinação de ambas (Frisk:1999). A percepção é deste modo influenciada pela memória. O 

nosso media neuronal inato, a linguagem e mental imagética foi-nos fornecido pela evolução para 

podermos pensar. A percepção realiza a nível sensório o que no domínio do raciocínio se conhece como 

entendimento. Ver é compreender.  

  

Segundo Arnheim (2004), se esta descrição for válida seremos forçados a admitir que a percepção 

consiste na formação de “conceitos perceptivos”, uma vez que a visão ao actuar criando estas estruturas 

globais está a criar um esqueleto de formas gerais que é aplicável a inúmeros casos de objectos 

semelhantes. Mas estes “conceitos perceptivos” não dizem apenas respeito à percepção mas também a 

uma formulação de carácter visual, permitida pela imagética. Conceitos visuais que ocorrem dentro do 

sector visual do sistema nervoso.  

Estamos perante a ajuda do intelecto à realização dos sentidos, como refere Arnheim, senão a percepção 

era apenas o registo mecânico da influência dos estímulos exteriores. São mecanismos perceptuais e 

conceptuais que se complementam para permitir o entendimento daquilo que vemos. Por estas razões a 

percepção e a imagery ao partilharem o mesmo tipo de mecanismos neuronais são semelhantes. 
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Digamos que estamos perante uma forma de raciocínio, raciocínio de carácter visual, inerente à cognição 

humana que não é um fenómeno independente. A nossa memória a curto-prazo é o local dos 

acontecimentos onde decorrem as acções cognitivas. A nossa biblioteca, as nossas bases de dados 

visuais, estão na memória a longo-prazo. A nossa capacidade de pensamento visual evoca a actuar a 

informação necessária através de analogia, sendo possível a estruturação e manipulação dessa 

informação com recurso à imagética. Estas são acções cognitivas que permitem o conhecimento, 

resultante do processamento desta informação visual, operando perceptual e conceptualmente sobre ela. 

Este conhecimento é obtido pela criação e invenção.  
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4. A GESTALT71 

A Psicologia da Forma 

 

A gestalt, ou Psicologia da forma, nasceu por oposição à Psicologia do século XIX, que tinha por objecto 

os estados de consciência. Os fundadores da gestalt Köhler, Wertheimer e Kofka criticam Wundt e a sua 

tentativa de decompor os processos mentais nos seus elementos mais simples, reagindo contra esta 

concepção atomista e associacionista, invertendo o processo explicativo. Enquanto os associacionistas 

partem das sensações elementares para construir as percepções, os gestaltistas partem das estruturas, 

das formas, defendendo que nós percepcionamos conjuntos organizados em totalidades. A teoria da 

Gestalt considera a percepção como um todo, e parte deste todo para explicar as partes; enquanto que 

os associacionistas partiam das partes para explicar o todo. 

 

Por exemplo, uma melodia é ouvida como uma totalidade, como um conjunto e quando a escutamos, não 

temos consciência das notas que a compõem. Quando percepcionamos um automóvel, não vemos 

primeiro o tejadilho, depois as portas e em seguida as rodas, percepcionamos o automóvel como um todo 

e só depois passamos à análise dos elementos, dos pormenores. O todo é percebido antes das partes que 

o constituem. A forma corresponde à maneira como as partes estão dispostas no todo.  

 

O todo não é a soma das partes, na realidade, elas organizam-se segundo determinadas leis. Os 

elementos constitutivos de uma figura são agrupados espontaneamente e esta organização, segundo os 

gestaltistas, é inata. Wertheimer apresentou os princípios de organização perceptiva num artigo 

publicado em 1923.  

1. Proximidade: partes que estão próximas no tempo ou no espaço parecem formar uma unidade 

e tendem a ser percebidas juntas. Na Fig.1 vêem-se os círculos em três colinas duplas e não 

isolados ou como um grande conjunto. 

                                                 
71  

Podendo ser traduzido para português por forma, mas também por organização, estrutura ou configuração. 
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2. Continuidade: há uma tendência na nossa percepção de seguir uma direcção, de vincular os 

elementos de uma maneira que os faça parecer contínuos ou fluindo numa direcção particular. Na Fig.1 (a 

mesma do exemplo anterior), existe uma tendência para se seguir as colunas de pequenos círculos de 

cima para baixo.  

Fig.1 

O O     O O     O O 

O O     O O     O O 

O O     O O     O O 

O O     O O     O O 

 

 

3. Semelhança: partes semelhantes tendem a ser vistas juntas como se formassem um grupo. Na Fig.2 

os círculos parecem formar uma classe e os pontos, outra e tendemos a perceber fileiras de círculos e 

fileiras de pontos, em vez de colunas.    

Fig.2 

  O O O O O O 

OOOOOO 

O O O O O O 

OOOOOO 

O O O O O O 
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4. Complementação: há uma tendência na nossa percepção de completar figuras incompletas, 

preenchendo lacunas. Na Fig.3 percebemos três quadrados, embora as figuras estejam incompletas.                                                                                                                                                

       

Fig.3 

 

 

5. Simplicidade: tendemos a ver uma figura tão boa quanto possível sob as condições do estímulo. Os 

psicólogos da Gestalt denominaram isto de "boa forma" e uma boa forma é simétrica, simples e estável, 

não podendo ser tornada mais simples ou ordenada. Na Fig.3 os quadrados são boas formas pois são 

percebidos como completos e organizados.  

6. Figura/Fundo: tendemos a organizar percepções no objecto observado (Fig.4) e o segundo o plano 

contra o qual ela se destaca (o fundo). A figura parece ser mais substancial e destacar-se do fundo. Na 

figura que se segue, a figura e o fundo são reversíveis e pode ver-se dois rostos ou uma taça, 

dependendo da nossa percepção.  

Fig.4 
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Os Psicólogos da forma põem em causa todo o tipo de explicação simplista. O comportamento humano é 

neste sentido que Köhler e os seus companheiros criticam o modelo behaviorista, segundo o qual o 

comportamento humano se poderia explicar pela fórmula E - R. A actividade humana não é um somatório 

de reacções a estímulos pois resulta de uma organização determinada pelo mundo exterior e integrada 

na totalidade psicológica do sujeito. Assim, ao modelo mecânico dos behavioristas os gestaltistas opõem 

um modelo dinâmico. Segundo Wertheimer (Arnheim: 2004) a ideia fundamental da teoria da Gestalt 

poderia ser expressa da seguinte maneira: o comportamento do todo não é determinado pelo 

comportamento das suas partes constituintes. As partes são elas mesmas determinadas pela natureza 

intrínseca do todo. 

 

 
4.1. Contribuições críticas à da Psicologia da Gestalt 

Tal como os outros movimentos que se opuseram a concepções mais antigas a Gestalt teve um efeito 

revigorante e estimulante sobre a Psicologia como um todo. O ponto de vista gestaltista influenciou as 

áreas da percepção e da aprendizagem e continua a estimular interesse, ao contrário do que aconteceu 

com o behaviorismo. Existem críticas à posição gestaltista incluem a acusação de que os psicólogos da 

Gestalt tentaram resolver problemas transformando-os em postulados e de nunca terem explicado 

devidamente as leis do seu sistema. Para muitos psicólogos, os princípios gestaltistas são vagos e os 

conceitos e termos básicos, carecendo de rigor suficiente para serem cientificamente significativos. 

Outros críticos referiram-se ao facto da Psicologia da Gestalt se ocupar demasiado da teoria em 

detrimento da pesquisa experimental e dos dados empíricos comprobatórios. 

 

5. A necessidade de articulação de representações na memória com representações externas  

 

As representações recuperadas da memória (para o reconhecimento de objectos ou eventos presentes a 

nossa retina) ou geradas (a partir das representações na memória e das representações externas 

realizadas )  numa   situação  de  design   ocorrem   num   campo   visual   no  cérebro  que  é  mapeado  
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topograficamente  por conjuntos de colunas de neurónios situado na memória de trabalho, existindo 

módulos separados de armazenamento e processamento do conhecimento visual-espacial. As ligações 

neuronais deste campo visual, nas quais as conectividades e forças sinápticas ocorrem, fornecem o 

medium de representação. No entanto, este medium visual é um suporte mental das representações que 

necessita, para se qualificar como sistema de representação, de outros processos neuronais que 

inspeccionem, manipulem e interpretem a informação espacial das formas (oriunda da memória ou dos 

estímulos visuais externos), que se correspondem no pensamento de design. Estes processos mentais 

são desempenhados por redes neuronais que partilham ligações com diferentes tarefas, que tornam 

similares processos com funções diferentes como sejam por exemplo a percepção e a imagery. 

Sobre estes processos há evidência de que o cérebro fornece um conjunto de processos interpretativo 

para extrair informação destas representações neuronais – an inner designer72 – um cérebro dentro do 

cérebro (Fish:1999): 

 inner pencil ( para desenhar objectos imaginados); 

 inner eye (para inspeccionar estas representações); 

 inner hands (para os mover e rodar); 

 inner voice (para o cérebro conversar com ele próprio sobre as configurações representadas); 

 inner ear (para ouvir esta conversa).  

 

Os recursos de que o nosso cérebro se socorre para imaginar objectos não existentes, como tal não  

presentes à retina, são os mesmo que envolvem a percepção.  

Apesar do complexo funcionamento do nosso sistema visual ele necessita de apoio perante a ausência do 

estímulo visual, virtude das nossas características fisiológicas herdadas da evolução.  

A capacidade de gerar e manipular imagens mentais de objectos imaginados – Mental Imagery – tem o 

apoio do desenho enquanto estímulo substituto, uma vez que sem este suporte a capacidade de imagery 

é muito reduzida e mantida apenas muito temporariamente.  

As imagens mentais armazenadas na memória necessitam do estimulo externo para ganharem novos 

sentido, permitindo construir novas configurações enriquecidas com o conhecimento armazenado e que 

constantemente é refrescado pelos estímulos externos.  

 

                                                 
72  

Capaz de monitorizar, controlar e gravar o seu próprio processamento de informação.  
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A necessidade de efectuar uma reflexão demorada para a criação de objectos imaginados obriga ao 

suporte dos desenhos e, naturalmente, de todos os estímulos do ambiente circundante para o 

pensamento visual.   

  

 

6. As limitações do processo percetivo e a necessidade de realizar representações 

  

Mas estas tarefas mentais são complexas de levar a cabo no âmbito da criação visual, ou seja, quando 

queremos conceber novas configurações de objectos ou ambientes uma vez que são limitadas as nossas 

capacidades de transformar informação recolhida da memória. Para criar novas configurações 

necessitamos de efectuar representações externas para dar continuidade ao processo iniciado na mente, 

decorrendo entre estes dois media uma dialéctica permanente até à resolução do problema colocado.  

A formulação de “conceitos perceptivos” facilita o trabalho de compreensão, sistematizado a informação 

recebida em padrões perceptuais que serão utilizados em futuras situações perante estímulos visuais 

semelhantes, o que permite encurtar o tempo do seu processamento. Estas aprendizagens ocorrem cedo 

no desenvolvimento cognitivo humano, facilitando a compreensão daquilo que é visto permitindo reagir 

adequadamente num tempo menor e com um dispêndio de energia igualmente menor. Estas 

aprendizagens reduzem o custo cognitivo, o que permitirá promover e estimular a disponibilidade para 

permanentes aprendizagens.                    

As representações externas são, na nossa perspectiva, um reflexo das representações internas, sendo as 

primeiras objecto de manipulação num diferente suporte pelo recurso à utilização de ferramentas de 

registo gráfico que permitem transformá-las. As imagens resultantes desta transformação pela 

intervenção de meios físicos alimentam de novo o pensamento, dando continuidade na mente ao seu 

processo de transformação pelo recurso à imagery. Dois processos diferentes com base na utilização de 

de conjuntos de recursos cognitivos semelhantes. 
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7. PENSAMENTO VISUAL 

 

Vamos analisar o que se designa por pensamento visual para o compreendermos enquanto processo de 

pensamento no design. Na literatura encontramos termos como visualização, pensamento visual, 

raciocínio visual, raciocínio espacial, pensamento espacial para nomear actos mentais que têm a ver com 

o pensamento que combina o visual com o espacial. 

 

A par do termo “pensamento visual” Costa (2005) refere o surgimento frequentemente do termo 

“visualização” pelos autores Senechal em 1991, Mariotti em 1995 e Hershkowitz, Parzysz, e Dormolen em 

1996, o processo pelo qual as representações mentais ganham existência. Ainda segundo Costa (2005)  

Mariotti e Pesci (1994) chamam à “visualização” o pensar que é espontaneamente acompanhado e 

apoiado por imagens.  

 

Na literatura, definições e reflexões sobre visualização, evidenciam diferentes significados ligados quer à 

Matemática, à investigação científica, à Educação Matemática e à Psicologia. Porém comummente as 

diferentes definições concordam que visualização se foca na percepção e na manipulação de imagens 

visuais. Em Costa (2005) para Senechal (1991) “visualização” significa em linguagem popular “percepção 

espacial” e assim é a reconstrução mental da representação de objectos a três dimensões e “pensamento 

visual” é um termo mais lato e é o que fazemos quando reconhecemos rapidamente e manipulamos 

automaticamente símbolos de qualquer espécie.  

 

Ainda em Costa (2005) Mariotti (1995) induz a distinção entre visualização, a qual ela considera trazer à 

mente imagens de coisas visíveis, e pensamento visual, o pensar sobre coisas abstractas que 

originalmente podem não ser espaciais, mas podem ser representadas na mente de alguma forma 

espacial (como se passa por exemplo com o pensamento matemático).  
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7.1. Um modelo para o pensamento visual-espacial 

 

Para clarificar o pensamento visual, tendo presente a ambiguidade da palavra visualização, consideramos 

a definição de Costa (2005) que o denomina de pensamento visual-espacial definindo-o como o conjunto 

de processos cognitivos para os quais as representações mentais para objectos espaciais ou visuais, 

relações e transformações podem ser construídas, manipuladas e codificadas em termos verbais ou 

mistos. Considera a autora também que o pensamento visual-espacial é um modo de pensamento que, 

segundo Clements (1981), é essencialmente não verbal, envolvendo representações internas que podem 

ser descritas como imagens de uma natureza muitas vezes visual e principalmente espacial.  

 

Para a descrição do pensamento visual-espacial a autora constrói um modelo onde distingue quatro 

modos diferentes: o pensamento visual-espacial resultante da percepção; o pensamento visual-espacial 

resultante da manipulação de imagens; o pensamento visual-espacial resultante da construção de 

relações entre imagens; o pensamento visual-espacial que está ligado à transmissão e comunicação, 

representação isto é, à exteriorização do pensamento.  Este modelo elaborado pela autora é um modelo 

teórico inicial que foi refinado e  avaliado através duma investigação empírica com alunos do 4º ano do 

1º ciclo do Ensino básico, no contexto da exploração e compreensão das transformações geométricas (as 

isometrias translação, rotação e reflexão). O modelo teórico proposto por Costa (2005) entronca em 

estudos anteriores de diferentes autores, tendo sido influenciado segiundo a autora, sobretudo, pelos 

trabalhos de Presmeg, Fischbein, Piaget, Dubinsky, Vygotsky, McNeill, Lakoff e Damásio.  

Os interesses de estudo da autora prendem-se com o ensino da matemática, no que respeita aos níveis 

de aprendizagem obtidos pelos alunos do primeiro ciclo de escolaridade e que são proporcionados pelos 

modelos de ensino vigentes. A autora refere a este propósito a importância do desenvolvimento de 

competências visuais-espaciais para o pensamento matemático, referindo a este propósito a chamada de 

atenção de Duval (1998, p. 38) sobre a geometria, como sendo o campo próprio para o “raciocínio 

visual”:  a geometria envolve três tipos de processos cognitivos que satisfazem funções epistemológicas 

específicas. Um deles é o dos processos de visualização no que respeita à representação espacial para 

ilustração de uma afirmação, ou para a exploração heurística de uma situação complexa, para um olhar 

sintético sobre ela ou para uma sua verificação subjectiva”.  
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Segundo Costa (2005) Duval aponta ainda que o “raciocínio visual” pode funcionar por si de forma a 

completar um argumento matemático ou ser misturado com outros tipos de raciocínio, não sendo 

necessariamente um estádio preliminar global, de apoio e intuitivo, dos processos de raciocínio em geral, 

como muitas vezes é considerado. 

 

O estudo da autora integra a visão de muitos investigadores ligados à educação matemática que têm 

dado ênfase à importância da visualização e do raciocínio visual na aprendizagem da matemática (Bishop, 

1989; Dörfler, 1991; Presmeg, 1989, Zimmerman and Cunningham, 1991), sugerindo alguns que o 

pensamento visual pode ser uma alternativa e uma fonte poderosa para os estudantes fazerem 

matemática (Goldenberg, 1991; Tallb, 1991). A importância da imagética mental na construção de 

significado matemático é também realçada. 

 

 

 

 
 

MODELO DE PENSAMENTO VISUAL-ESPACIAL 

Definição de cada modo de pensamento visual-espacial  

(Costa:2005, p.90) 

 

 

Modos de pensamento visual-espacial  

 Pensamento visual-espacial resultante da percepção (PVP)Operações intelectuais sobre material 

perceptivo-sensorial e de memória.  

 Pensamento visual-espacial resultante da manipulação mental  de imagens (PVMM)Operações 

intelectuais relacionadas com manipulação e transformações de imagens.  

 Pensamento visual-espacial resultante da construção mental de relações entre imagens (PVR) 

Operações intelectuais relacionadas com a construção mental de relações entre imagens, a 

comparação de ideias, conceitos e modelos. 

 Pensamento visual resultante da exteriorização do pensamento (PVE) Operações intelectuais 

relacionadas com representação, tradução e comunicação de ideias, conceitos e métodos.  
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O pensamento visual-espacial resultante da percepção (PVP) envolve operações intelectuais sobre 

material perceptivo-sensorial e de memória. É modo inicial (primário, mais próximo das sensações) do 

pensamento visual-espacial. O termo percepção aqui usado não significa só o que é recebido pelos 

sentidos (fundamentalmente a visão) sempre que estimulados pelo ambiente exterior, nem aquele termo 

que inclui qualquer tipo de conhecimento sobre um assunto do mundo exterior, mas sim uma referência 

activa da mente onde o registo do material estímulo não é passivo. O pensamento visual-espacial 

resultante da percepção poderá ser construído pelo sujeito partindo de sensações e utilizando a 

informação adquirida com a experiência. Este modo de pensamento visual-espacial envolve experiências 

de concentração mental, de controlo e experiências de observação. As experiências de observação 

envolvem percepção e interpretação são medições que dependem da experiência passada, de aspectos 

específicos da nossa cultura, portanto o que vemos, depende do que trazemos à situação. O modo de 

raciocínio visual-espacial resultante da percepção usa frequentemente um tipo de imagética que inclui 

fundamentalmente imagens concretas, de memória cinestésicas73.  

Processos mentais associados ao pensamento visual-espacial resultante da percepção (PVP) (pensamento 

global) : 

 

- Intuições primárias 

- Re-apresentação de imagens  

- Reconhecimentos visuais  

- Interpretação  

- Identificação de objectos, modelos, formação de um “gestalt”  

- Apreensão global de uma representação geométrica  

- Memorização de uma exposição lógica  

- Geração de conceitos  

- Interacções 

- Primeiras inferências intuitivas 

 

                                                 
73

 Imagética concreta pode ser pensada como “figura na mente”, mas não a mesma para todos; imagens de memória consideradas    

 imagens de memória por fórmulas; imagens cinestésicas envolvem actividade muscular de algum tipo (Brown e Presmeg:1993 em  

 Costa:2005).  
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Pensamento visual-espacial resultante da manipulação mental de imagens (PVMM), definido por 

operações intelectuais relacionadas com manipulação e transformação de imagens. Este modo de 

pensamento é um fluxo de imagens que foram previstas (pré-vistas) ou transformadas num espaço 

mental, o espaço mental das transformações. Neste espaço, onde este modo de pensamento se 

desenvolve, as imagens são mentalmente previstas ou antecipadas, transformadas e comparadas, 

havendo lugar ainda a planeamentos mentais. Abrange diferentes níveis de processamento de imagem, 

principalmente o prever o resultado da imagem a transformar e o visionar do percurso dessa mesma 

transformação.  

A autora refere o facto de os alunos usarem uma imagética dinâmica para a manipulação de imagens 

uma vez que estas imagens visuais não são estáticas. 

A imagética dinâmica envolve a capacidade de mover ou transformar uma imagem. Este modo de 

pensamento incorpora a parte do raciocínio transformativo referente à previsão e execução mental de 

transformações sobre objectos, postulado por Simon (1981)74. 

Processos mentais associados ao pensamento visual-espacial resultante da manipulação de mental de 

imagens (PVMM) : 

 

- Intuições secundárias 

- Significações 

- Transformações mentais 

- Abstracção reflexiva 

- Coordenação 

- Generalização construtiva 

- Estruturação espacial 

- Construção visual 

 

                                                 
74

  Simon considera, além dos raciocínios indutivo e dedutivo usados para a compreensão e validação de ideias, um terceiro tipo de 

 raciocínio, o raciocínio transformativo(uma antecipação mental de transformação física) que é definido como “uma execução física ou 

 mental de uma operação ou conjunto de operações sobre um objecto ou conjunto de objectos que permite que sejam visionadas as 

 transformações que esses objectos sofrem e o conjunto dos resultados dessas operações. Central para o raciocínio transformativo é 

 a capacidade de considerar, não um estado estático, mas um processo dinâmico pelo qual são gerados um novo estado ou um 

 contínuo de estados” (Simon:1981, p. 201). 
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Pensamento visual-espacial resultante da construção mental de relações entre imagens (PVR),  

definido por operações intelectuais relacionadas com a construção mental de relações entre imagens, a 

comparação de ideias, conceitos e modelos. Este modo de pensamento envolve planear, o construir de 

relações entre imagens ou modelos ou mesmo gerar novas representações mentais, sendo esta última 

uma componente chave para a criatividade (Flowers e Garbin, 1989). No espaço, onde este modo de 

pensamento se desenvolve, as imagens são mentalmente previstas ou antecipadas, depois de 

transformadas e comparadas, dá-se lugar aos  planeamentos mentais, construções de relações entre 

imagens e factos, propriedades sobre representações mentais podem também vir a ser desencadeados 

por vezes como iluminações súbitas. Este modo de pensamento envolve imagens dinâmicas sendo elas 

fundamentalmente antecipadoras. As imagens visuais não são estáticas, assim os alunos usam para a 

construção de relações entre imagens a imagética padrão. A Imagética padrão é um tipo de imagética em 

que pormenores concretos são desprezados e puras relações são ilustradas num esquema visual-espacial. 

A autora usou o termo “imagem-esquema” para descrever uma construção semelhante a imagética 

padrão. Neste modo de pensamento, à semelhança do que acontece no modo de pensamento visual-

espacial resultante da manipulação mental de imagens, faz-se uso do raciocínio transformativo. 

 

Processos mentais associados ao pensamento visual-espacial resultante da relação entre imagens (PVR) : 

 Intuições antecipatórias 

 Descoberta de relações entre imagens, entre propriedades e factos 

 Abstracção reflexiva 

 Metacognição. 

 

 

Pensamento visual-espacial resultante da exteriorização do pensamento (PVE), definido por 

operações intelectuais relacionadas com a representação, tradução e comunicação de ideias. Este modo 

de pensamento tem diferentes aspectos: está ligado ao processo pelo qual as representações mentais se 

exteriorizam, à comunicação e disseminação de ideias, à construção de argumentação, à descrição da 

dinâmica mental. Para comunicar as suas imagens podem construir modelos, desenhos, figuras e gráficos  
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(usando computador ou não) e usar descrições verbais. Este modo de pensamento visual-espacial confia 

fundamentalmente na linguagem.  

Processos mentais associados ao pensamento visual-espacial resultante da exteriorização do 

pensamento: 

 

 Acções, representação, ligações entre representações, modelos (desenhos, esboços, construções) 

 Codificação e descodificação por ex: tradução em informação de imagens visuais o que é dado de 

forma simbólica. 

 Descrição da dinâmica mental 

 Construção de argumentação 

 Construção de conjecturas 

 Discussão de argumentação visual 

 Uso de analogias 
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Os quatro modo de pensamento, segundo a autora parecem relacionar-se de acordo com o esquema da 

figura 7.  

 

Com o fim de diferenciar a natureza dos modos de pensamento visual-espacial foram representados dois 

planos. Num mesmo plano, o plano cognitivo, ficam o modo de pensamento resultante da percepção, o 

modo de pensamento resultante da manipulação mental de imagens e o modo de pensamento ligado à 

construção mental de relações entre imagens. Em outro plano, o plano de comunicação, está o modo de 

pensamento visual-espacial resultante da exteriorização do pensamento, cuja natureza é diferente da dos 

outros modos, sendo uma espécie de condutor do pensamento visual-espacial, na medida em que é por 

seu intermédio que podemos conhecer os outros três modos.

  

 

   

          

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 – Modos de pensamento visual – espacial 

 

 

O pensamento visual-espacial é um processo de andar de uns modos para outros. As setas representadas 

na Figura 7 querem significar sequências entre os vários modos de pensamento visual-espacial.  

 

 

PVMM 
PVR 

PVP 

PVE 
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Este modelo de pensamento visual-espacial usa dois mecanismos fulcrais para a construção de 

significado: a imagética visual e as capacidades espaciais. A autora refere apoiar-se na definição de  

imagética visual de Presmeg (1995), utilizando-a neste modelo visual-espacial: “esquema mental que 

ilustra informação visual ou espacial”.  

A imagética não está restrita à visão tradicional da figura na mente, inclui também formas vagas e mais 

abstractas de imagética (que se podem aprender). A autora usa o termo “capacidades espaciais” no 

sentido de competências ensináveis com possibilidade de serem desenvolvidas dentro de cada indivíduo, 

estas capacidades não dependem necessariamente do estádio de desenvolvimento de cada indivíduo.  
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8. IMAGÉTICA 

 

A imagética mental, frequentemente descrita de um modo informal como “ver com os olhos da mente”, é 

comummente definida como uma experiência quase perceptual, assemelhando-se muito à experiência 

perceptual mas ocorrendo na ausência do estimulo apropriado. Por outro lado, teóricos cognitivos 

contemporâneos definem a imagética como uma forma de representação mental, podendo as imagens 

desempenhar um papel na cognição sem que tenhamos consciência delas, perspectiva que a evidência 

empírica veio a verificar. 

A imagética está não só associada com a fantasia e com o imaginário como está sobretudo associada 

com funções cognitivas, tais como a memória, a percepção e o pensamento. Apesar da imagética ocorrer 

em todos os modos sensoriais a maior parte do trabalho de investigação, quer em filosofia, quer em 

psicologia, quer nas ciências cognitivas, concentra-se sobre a imagética visual.  

 

O estudo da imagética foi feito pelos filósofos durante muitos séculos, os psicólogos experimentais 

estudaram-na durante mais de cem anos e mais recentemente atraiu a atenção dos cientistas cognitivos 

e dos neurocientistas, no entanto muitas questões básicas continuam por resolver (Thomas:2009). A 

controvérsia prende-se sobre quais os mecanismos cognitivos e neuronais que são responsáveis pela 

imagética mental, a sua natureza consciente e sobre as suas efectivas funções na cognição.  

Alguns olham a imagética mental como sendo o veículo necessário para todo o pensamento outros 

consideram-na importante apenas em certos tipos de tarefas cognitivas (como por exemplo ao 

considerar-se relações espaciais), outros ainda consideram-na como um insignificante epifenómeno 

consciente dos processos cognitivos inconscientes que constituem o nosso pensamento.  

 

Todo o debate em torno da natureza e função da imagética considera as imagens mentais como 

possuindo intencionalidade, ou seja, tal como o que é percepcionado as imagens são sempre de uma 

qualquer coisa, de um objecto real ou imaginário. No entanto, ao contrário do que é percepcionado na 

imagética as imagens ocorrem na ausência do seu objecto, funcionando como representações mentais, 

permitindo-nos  pensar  sobre  coisas  que  não  estão  presentes.  Podemos  assim relembrar o passado,  
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planear para o futuro, fantasiar acerca do irreal e especular sobre o desconhecido. Desde tempos antigos 

que se acredita que estas são as funções cognitivas da imagética (Thomas:2009).  

A discussão em torno da imagética, no que respeita à determinação da sua natureza concreta e às suas 

funções cognitivas, surge inicialmente na filosofia referindo-se Platão (Philebus 39c) na tradição filosófica 

grega, metaforicamente falando, a imagens de um artista interior pintadas na alma, assemelhando-se a 

memória a algo análogo a um bloco de cera no qual as nossas percepções e pensamentos imprimem a 

sua marca. Aristóteles introduziu a noção de uma faculdade mental da imaginação, aliada à percepção, e 

responsável por produzir e recuperar a imagética, aliás, Aristóteles é considerado o primeiro teórico 

cognitivo tendo dado um papel central à imagética na cognição. Este filósofo considera que as imagens 

desempenham um papel muito semelhante ao papel desempenhado pela noção mais genérica de 

“representação mental” na moderna ciência cognitiva. Esta noção foi aceite de uma forma praticamente 

universal na tradição filosófica até ao século XX, com as devidas qualificações e excepções derivadas da 

epistemologia de Descartes desde o século XVII e pelo século XIX.  

 

A investigação sobre imagética no âmbito da psicologia surge em 1876 com o primeiro laboratório 

experimental com Wilhelm Wundt, na Alemanha, sendo o estudo da mente o grande foco da psicologia 

científica. No princípio da psicologia experimental, no apogeu do associacionismo, a imagem era 

considerada como sendo ao mesmo tempo (Costa:2005):  

 

      1)   um produto directo não só da percepção mas da própria sensação da qual se 

           supunha constituir o vestígio residual;  

2) um dos dois elementos fundamentais do pensamento, ao lado da associação, sendo o 

pensamento um sistema de associação entre imagens; 

3) Uma cópia adequada dos objectos ou dos acontecimentos, e de maneira nenhuma como um 

símbolo subordinado a um jogo de operações. 

 

O papel desempenhado pela imagética na psicologia experimental é o mesmo papel de pivot que 

desempenhava na tradição filosófica da época inicial, no que respeita à sua natureza e funções 

cognitivas.  
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Por volta de 1903, descoberta a existência dum “pensamento sem imagem” por Binet e pelos psicólogos 

alemães da escola de Wurzburgo, concluiu-se que a imagem devia deixar de ser considerada como um 

elemento do pensamento, constituindo quando muito um auxiliar simbólico complementar da linguagem. 

A análise da imagem passa então para segundo plano. A argumentação contra a visão tradicional da 

imagem como meio fundamental de pensamento relegou a imagética para uma posição mais marginal na 

filosofia.  

Ambas as partes em contenda, “pensamento com ou sem imagem”, concordaram tacitamente em que a 

imagética podia estar envolvida em pensamento só se tivesse consciência dela. Arnheim (1980) referiu 

que a imagética pode estar acessível à consciência, mas os observadores não estão equipados para a 

reconhecer. Talvez eles não registem a presença das imagens, porque o que eles experimentam não 

corresponde à noção do que é a imagem. 

 

Até aos anos sessenta o debate sobre a imagética no campo filosófico passa por contestação à 

centralidade dada ao pensamento com imagens em detrimento da linguagem, nomeadamente à noção de  

“imagem na mente” num pensamento dominado pela imagem,  como se os significados da linguagem 

fosse apenas derivados destas imagens na mente . 

 

O reavivar da investigação em imagética ocorre com a revolução cognitiva dos anos sessenta e setenta, 

contribuindo para um grande aumento do interesse científico sobre as representações mentais. Três 

factores conduziram à sua “reentrada” e aceitação (Costa:2005) :  

  . Primeiro, os próprios behavioristas começaram a falar sobre operações mentais ocultas internas

    postulando ligações invisíveis de estímulos-respostas.  

  . Segundo, a psicologia cognitiva tinha desenvolvido métodos experimentais para testar as suas 

    predições, baseadas em construtos sobre a memória humana e o processamento da informação.   

 . Terceiro, o avanço da tecnologia do computador reavivou o interesse pela imagética. 

 

Os estudos realizados a partir dos anos setenta trouxeram conhecimento importante sobre o pensamento 

com imagens, nomeadamente o trabalho de Kosslyn (1980) revelando que a imagética está envolvida no 

pensamento  visual-espacial,  possuindo  propriedades  espaciais.  Este  conhecimento  conviveu  com  a  
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abordagem funcionalista à cognição, baseada na manipulação de símbolos computacionais, emergente 

neste período. Surgem assim duas abordagens opostas que procuram integrar as descobertas dos 

estudos empíricos em imagética com a ciência cognitiva computacional.      

Ambas as concepções sobre imagética, experiencial e representacional, enformam a investigação em 

ciências cognitivas paralelamente ao debate em torno da consciência do processo, dizendo-se que as 

imagens mentais são apenas aquelas representações mentais cuja presença à mente tem o potencial de 

desencadear uma experiência quase perceptual (Thomas:2009).   

A controvérsia presente na literatura cientifica e filosófica contemporânea sobre a natureza e os 

mecanismos da imagética funda três teorias rivais, possuindo cada uma delas distintas implicações para o 

entendimento sobre a consciência das imagens mentais : 

1. Picture Theory (os seus defensores preferem chamar-lhe teoria quasi-perceptual ou teoria 

analógica); 

2. Description Theory (também conhecida como teoria proposicional) ; 

3. Enactive Theory (não existe nome estabelecido para este tipo de teoria, diferentes versões são 

conhecidas: “motor theory”, “sensoriomotor theory”, “perceptual cycle theory”, “role taking 

theory” e “perceptual activity theory”).   

 

O debate centra-se desde os anos setenta sobretudo em torno da disputa analógico-proposicional, sendo 

o desacordo dos teóricos relativo ao tipo de símbolos computacionais, ou estruturas de dados, que são 

aceitáveis dentro de uma teoria cognitiva e aqueles que melhor captam as propriedades empíricas da 

imagética. São conhecidas as alternativas teóricas destes grupos opositores, com disputas lideradas por 

psicólogos em torno de questões de natureza conceptual e meta-teorias, sendo este debate conduzido 

olhando pouco a natureza consciente e até para a intencionalidade da imagética.  

 

Picture Theory 

Tal como o próprio nome sugere esta teoria sustenta que as imagens mentais visuais podem ser 

identificadas como representações na mente e/ou no cérebro, que são de algum modo como os desenhos 

em termos de significado, ou pelo menos, representam coisas praticamente da mesma forma que os 

desenhos as representam.  Seja  qual  for  essa  forma  de  representação é  largamente  aceite  que  os  
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desenhos representam algo por semelhança, não querendo dizer que a semelhança seja a base da 

representação mental uma vez que a mente se fixa em determinados aspectos de um objecto e ignora 

outros, detendo-se em ser capaz de representar para si própria esse objecto com recurso aos seus 

aspectos mais relevantes. Esta teoria da imagética é indubitavelmente a mais antiga e a mais 

amplamente aceite. Considerando que desde os tempos pré-históricos as pessoas usaram os desenhos 

como meio de provocarem nos outros e em si mesmas experiências visuais de coisas que não estão 

presentes, sendo deste modo fácil de realizar a analogia com a imagética mental, uma vez que também 

ela é experiência de coisas que não estão realmente presentes.  

A teoria vai bastante atrás até ao tempo de Platão, estando profundamente incorporada nas crenças do 

senso comum sobre o modo como funciona a mente, sendo inclusive tratada com uma linguagem 

bastante popular o que dificulta o salutar debate científico critico e o desenvolvimento de alternativas 

para os fenómenos observados.  

 

Uma das figuras mais proeminentes no estudo da imagética que perfila por esta teoria é o cientista 

cognitivo Stephen Kosslyn, que a elevou a um nível conceptual e, sobretudo, empírico sem precedentes. 

Kosslyn desenvolveu a ideia básica das imagens mentais como desenhos internos, num sofisticado e 

detalhado modelo científico, concebido como resultado de um vasto conjunto de dados obtidos 

experimentalmente. Segundo Kosslyn a evidência empírica revela que a imagética deve ser uma distinta 

forma de representação, diferente de uma linguagem, tendo desenvolvido uma teoria computacional 

“quasi-pictoral “ da imagética visual (1980)75. A imagem mental como Kosslyn a define é um padrão de 

excitação neuronal, sendo ela uma imagem num sentido metafórico alargado (a “quasi picture”). Ao 

contrário das imagens (desenhos, fotografia, pinturas, etc) não precisamos de as ver com os nossos 

olhos para poder retirar delas informação, ou experimentá-las conscientemente. O  padrão  de  excitação  

                                                 
75 

Nesta analogia Kosslyn sustenta que: os ficheiros de imagens computacionais armazenam informação, em forma comprimida e não 

pictural, que quando necessita ser visualizada é traduzida num mapa matemático (bitmap) no ecrã do monitor do computador, 

especificando-se a cor em cada pixel no próprio ecrã. Também no nosso cérebro a informação visual pode ser armazenada em 

descrições compactadas, mas nós experimentamos uma imagem apenas quando esta informação é usada para criar um mapa bi-

dimensional de espaço visual, numa especifica e funcionalmente bem definida área da memória, que Kosslyn chama “visual buffer” 

(identificado com vária áreas visuais do cérebro mapeadas retinotopicamente). A imagem na teoria de Kosslyn é meramente “quasi” 

porque não existe equivalente no cérebro ao ecrã do monitor do computador para a disponibilizar. O que nós experimentamos como 

imagética, e aquilo que  está disponível aos processos cognitivos que usam a imagética, é a imagem funcional, o mapa matemático, no 

“visual buffer”.    
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neuronal é como uma imagem, apenas na medida em que representa relações espaciais dentro da 

projecção bi-dimensional da cena representada visualmente por relações espaciais topologicamente 

equivalentes no padrão de excitação espacialmente estendido. Ao não identificar as imagens mentais com 

as imagens físicas reais das representações externas que realizamos, no sentido literal, considerando-as 

apenas “quasi-pictures”, Kosslyn evita grande parte das objecções às versões populares desta teoria, 

embora se mantenha ainda muita da controvérsia.  

Kosslyn sustentou que as nossas imagens mentais são padrões similares às imagens perceptuais, mas 

gerados de recursos internos em vez de oriundos dos estímulos sensoriais externos.  

 

Sobre o modo como ocorre a experiência consciente em imagética, ou seja, a consciência desta imagem 

mental, existem duas abordagens a esta grande questão do debate: ou a “quasi-picture” no córtex 

cerebral pode ser consciente da sua existência e de si própria ou, alternativamente, a consciência emerge 

quando alguma outra estrutura, mais interior, um “olho da mente”, de algum modo quase vê a “quasi-

picture”. Esta segunda perspectiva parece ser favorecida por Kosslyn, falando de uma “função de olho da 

mente” que recolhe informação da imagem quase pictural no cérebro, dependendo desta ideia algumas 

das suas explicações sobre as suas evidências empíricas.  

Talvez, uma consciência visual surja quando as pessoas recolhem a informação visual com os seus olhos 

e a consciência imaginária surja quando os olhos da mente recolhem informação de uma imagem interna 

(Thomas:2009).    

A compreensão da existência de um processo consciente mantém o debate em aberto, necessitando 

procurar-se saber como as “quasi-picture” podem ser, ou podem produzir, experiências imaginárias 

conscientes ? 

 

Description Theory 

Tendo-se iniciado como uma tentativa de compreender como o fenómeno da imagética pode ser ajustado 

a uma teoria computacional da mente, a teoria descritiva tem como mais importante defensor Zenon 

Pylyshyn, implicando um forte modelo racionalista da cognição (o paradigma computacional das ciências 

de informação, originário da revolução cognitiva iniciada nos anos cinquenta). Pylyshyn sustenta que o 

modo como os computadores (e, por extensão, os cérebros) representam  informação é mais como uma  
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linguagem do que como uma imagem, um desenho ou uma representação gráfica. A sintaxe e até 

mesmo o vocabulário, da hipotética linguagem interna do cérebro76, pode ser muito diferente da de 

qualquer linguagem que qualquer um de nós fale mas é “semelhante a uma linguagem” uma vez que ela 

consiste, em ultima análise, de marcas simbólicas que representam coisas no mundo, da mesma forma 

que o fazem as palavras de uma linguagem, não através de semelhanças mas através de alguma 

arbitrária relação de correspondência.  

 

Se as marcas simbólicas que constituem os sistemas de representação computacionais, tal como o fazem 

as palavras, e por analogia com o modo com a linguagem, representam cenas visuais. O cérebro-

computador representará cenas visuais com descrições. Desta perspectiva, tais descrições numa 

linguagem interna do cérebro são o produto acabado do processamento de informação perceptual, 

responsável pelas nossas experiências perceptuais. É claro que nós não experimentamos as descrições 

como sendo descrições, mas é assumido que elas constituem a nossa experiência perceptual 

(Thomas:20009). Se as descrições das cenas visuais em linguagem interna do cérebro são recuperadas 

da memória em vez de serem resultado de estímulos sensoriais presentes, ou se elas são construídas a 

partir de elementos e pedaços de várias descrições na memória, então nós possuímos a experiência de 

imagética mental.  

 

Pylyshyn proclama que a teoria descritiva pode explicar a frequentemente indefinida e ambígua natureza 

da nossa imagética melhor que a teoria da imagem (Picture Theory). No entanto, a motivação principal 

desta teoria é claramente o facto de se considerar que ela respeita melhor os factos fundamentais acerca 

da natureza da representação computacional.  

 

À semelhança da teoria da imagem, a teoria descrita enfrenta o problema da consciência da experiência:  

parece impossível de conceber como padrões de excitação cerebral (os quais se reduzem a movimentos 

de iões, etc) podem ser, ou dar lugar a experiências conscientes tal como as conhecemos 

(Thomas:2009).  

                                                 
76  

Por vezes denominada esta linguagem de “mentalese”. 
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Enactive Theory 

Pouco conhecida e teoricamente menos desenvolvida, não tendo sido objecto de testes empíricos, a 

Enactive Theory procura ser uma alternativa ao debate analógico-descritivo com potencial descritivo real.  

Esta teoria reclama a capacidade para explicar a consciência perceptual sendo, no entanto, muito 

controversa tal posição. 

 

A Enactive Theory nega que quando vemos essas representações mentais elas são aquilo de que temos 

consciência, sustentando em vez disso que somos conscientes das coisas que estão presentes no 

momento em que vemos, ou seja, das coisas que estão em frente aos nossos olhos. Tal como a imagem 

óptica formada numa câmara fotográfica o padrão de excitação neuronal do córtex visual transporta 

informação acerca daquilo que constitui o ambiente que nos rodeia, mas este ambiente só dá lugar a 

conhecimento visual na medida em que estas fontes de dados são exploradas e pesquisadas. É esta 

actividade exploratória levada acabo pelos nossos olhos que torna a recepção passiva de informação 

visual (tal como o faz uma câmara) em verdadeira percepção. Mas este processo de recolha de 

informação visual em vez de ser passivo é um processo com propósitos, tal como se estivéssemos a 

efectuar perguntas acerca do que nos rodeia e activamente procurando por respostas. A consciência 

visual é a experiência de estar envolvido neste questionamento exploratório, nesta actividade de procura 

de informação, envolvendo não apenas a realização de testes e medidas mas também o ajustamento 

contínuo das nossas expectativas, e como tal do nosso próprio comportamento exploratório em resposta 

às suas descobertas (Thomas:2009).  

 

O movimento exploratório dos nossos olhos, que constitui o nosso comportamento de procura de 

informação, acontece tão rápida e automaticamente que os seus detalhes não são disponíveis para 

introspecção. O movimento dos olhos é talvez o mais óbvio (e experimentalmente acessível) aspecto 

deste comportamento de procura de informação, ocorrendo a maior parte das vezes de um modo 

inconsciente.   

 

Exemplificando este procedimento exploratório usamos o exemplo de Thomas (2009): para reconhecer 

visualmente um  gato procedemos  a uma exploração   através  de  uma  rotina visual especifica com a  
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categorização “Gato”. Para imaginar um gato desempenhamos (podendo ser apenas parcialmente) esta 

mesma rotina visual quando o gato não está presente. Esta experiência é diferente do acto de ver 

realmente o gato presente porque não há feedback perceptual oriundo do gato, mas é similar a ver o 

gato porque o padrão de exploração perceptual que desempenhamos é similar uma vez que percorre uma 

categorização de “gato” . 

 

Uma experiência visual consciente, de acordo com esta teoria, é estar de alguma forma envolvido nesta 

interacção de pesquisa e exploração, é agir para poder ver algo, em vez de ter dele uma representação 

no cérebro.     

            

A controvérsia existente com teorias em debate prende-se com os estudos da própria consciência, dos 

quais a imagética permanece ainda como um tópico negligenciado, parecendo estes estudos algo 

relutantes em envolverem a imagética uma vez que o mesmo se revela tão controverso quanto à sua no 

seu próprio seio de investigação, o das ciências cognitivas, sendo pouco clarificadoras as teorias 

desenvolvidas.  

 

Longe de se encontrarem as respostas para as questões quanto à natureza da imagética, nomeadamente 

à sua natureza consciente podem ser consideradas duas perspectivas na sua definição:  

1. A imagética deve ser entendida com uma experiência consciente que pode funcionar como uma 

representação mental; 

2. A imagética é uma forma de representação mental que por vezes pode ser experimentada 

conscientemente.        

 

 

8.1. Diferentes contribuições para a compreensão dos processos imagéticos 

 

Para Piaget e Inhelder (1977) a imagética mental era uma construção motora criativa na base da 

experiência sensorial e como tal é fundamentalmente diferente da percepção sensorial, na medida de que 

depende grandemente de esquemas de assimilação e acomodação, e não de efeitos de campo imediatos  



A DIMENSÃO COGNITIVA DA ACTIVIDADE DE DESIGN 

265 

 

como acontece com percepção sensorial. Contudo Piaget insistia na primazia das operações mentais 

sobre as imagens, enquanto que Inhelder considerava a imagética como apoio material para as acções 

mentais. 

Piaget e Inhelder (1977) sugerem que as imagens mentais aparecem relativamente tarde e resultam de 

uma imitação interiorizada. Distinguem duas grandes categorias de imagens mentais: as imagens 

reprodutoras, que evocam objectos ou acontecimentos já conhecidos e as imagens antecipadoras, as que 

representam por imaginação figurativa, acontecimentos não percepcionados anteriormente, quer se 

tratasse de movimentos ou transformações quer dos seus fins ou resultados.  

Ainda segundo Piaget e Inhelder (1977) os dois grandes períodos do desenvolvimento das imagens 

correspondem ao nível pré-operatório (antes dos 7-8 anos) e ao nível operatório. No nível pré-operatório, 

as imagens mentais da criança são quase exclusivamente estáticas e por consequência incapazes de 

representar os movimentos e transformações, mesmo só nos seus resultados, assim como, e a fortiori,  

de antecipar os processos ainda não familiarmente conhecidos. Pelos 7-8 anos, pelo contrário, inicia-se 

uma capacidade de antecipação imagética que permite então a reconstituição dos processos cinéticos ou 

de transformação e mesmo a previsão das sequências novas e simples. 

 

Em Costa (2005) são referidos Gray e Pitta (1999) que vêm o conceito de imagem como uma 

componente importante da cognição: uma referência mental que é o produto de imaginar numa qualquer 

modalidade visual, verbal, olfactiva, auditiva ou cinestésica.  

 

Ainda em Costa (2005) é referido M. Johnson (1987) que desenvolveu o constructo esquema imagético 

como uma estrutura esquemática operando constantemente na nossa percepção, no nosso movimento 

corpóreo através do espaço e na nossa manipulação física de objectos. Assim os esquemas imagéticos77 

são incorporados, não são formulações proposicionais, não são estruturas abstractas de sujeito-

predicado. Por outro lado, os esquemas imagéticos, não são imagens concretas, ricas (figuras mentais 

que podem ser remontadas da experiência sensorial), nem figuras mentais. 

                                                 
77

Segundo Costa (2005) Johnson (1987) usou o termo esquema imagético para descrever uma construção muito semelhante à 

imagética padrão de Presmeg (Presmeg: 1992 em Costa :2005). “Esquemas imagéticos, não são imagens concretas ricas nem figuras 

mentais. Eles são estruturas  que organizam as nossas representações mentais a um nível mais geral e abstracto do que aquele em 

que formamos imagens mentais particulares”. 
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São estruturas que organizam as nossas representações mentais a um nível mais geral e abstracto do 

que aquele no qual nós formámos imagens particulares mentais. Os esquemas imagéticos têm alguns 

elementos básicos ou componentes que estão relacionados com estruturas definidas que emergem 

principalmente ao nível da percepção física ou corpórea e movimento78. Os esquemas imagéticos são 

abstractos e não são limitados só a propriedades visuais, embora envolvam operações que são análogas 

a manipulação espacial, orientação e movimento. 

Um esquema imagético é uma estrutura esquemática que duma forma altamente estilizada descreve ou 

exibe as características principais e relações de situações e processos aos quais potencialmente a palavra 

se refere (Costa:2005). Os esquemas imagéticos estão portanto intimamente ligados a percepções e 

movimentos e apresentam as características tomadas como importantes pelo indivíduo. 

Acresce que os esquemas imagéticos são usados para construir relações cognitivamente manipuláveis e 

compreensíveis. Dörfler vê então um esquema imagético como a interacção cognitiva e ou perceptiva 

com e manipulação de alguma espécie de modelo (esquema geométrico) como objecto, seja ele um 

material, um desenho ou seja só imaginado.  

Um esquema imagético como processo cognitivo não pode ser partilhado com ninguém, podem ser 

comunicados e em alguns casos as manipulações cognitivas pertinentes que têm uma forma material 

correspondente de manipular o modelo. O esquema imagético é precisamente uma forma específica de 

ver, interpretar, usar, transformar, modelo. É enganador encarar o modelo concreto como representante 

do respectivo conceito. Esquemas imagéticos são mecanismos centrais para dar significado e guiar 

muitas actividades conceptuais e cognitivas. 

Em costa (2005) é referido Dörfler (1991) a propósito da observação deste de que nem a memória, nem 

as operações cognitivas (como argumentação e inferências lógicas) parecem ser baseadas somente em 

meios linguísticos, mas têm uma base concreta sob a forma de esquemas imagéticos apropriados e seus 

modelos. Costa (2005) descreveu quatro tipos de esquemas imagéticos segundo Dörfler (1991), 

dependendo esta classificação, do esquema imagético como um todo e não só do modelo: o figurativo, o 

operativo, o relacional e o simbólico. 

                                                 
78

Por exemplo, o esquema imagético “DE – PARA ou CAMINHO” consiste em três elementos (um ponto A fonte, um ponto B terminal e 

 um vector que traça o caminho entre os pontos) e uma relação (especificada pelo vector força que se move de A para B). Este 

 esquema “DE – PARA” é uma estrutura que se repete num número de acontecimentos aparentemente diferentes, tais como: (a) 

 passear dum lado para outro; (b) dar à mãe um presente; (c) picar o irmão (costa:2005). 
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Relativamente a imagética visual inclui-se não só aquela imagética que alcança a vivacidade e a 

transparência de uma figura como também outros tipos de imagética que ilustram formas, configurações 

e padrões. A definição de imagem visual esquema mental que ilustra informação visual ou espacial 

apresentada por Costa (2005) segundo Presmeg (1995), não se especifica se é exigida a presença mental 

de um objecto. A imagética é então definida como uma colecção de imagens. O poder da imagética é que 

ela pode resultar em visualização que ajuda a criar ligações que facilitam o construir de significado na 

aprendizagem de geometria. Costa (2005) apresenta os cinco tipos de imagética visual identificados por 

Presmeg (1991): imagética concreta, de memória, cinestésica, dinâmica e padrão. A imagética concreta 

pode ser pensada como “figura na mente”; a imagética de memória relaciona-se com a memória de 

fórmulas ou imagens reproduzidas ao recriar experiências; a imagética dinâmica envolve a capacidade de 

mover ou transformar uma imagem visual concreta; imagética cinestésica envolve actividade muscular de 

algum tipo; imagética padrão é um tipo de imagética em que pormenores concretos são desprezados e 

existem apenas puras relações ilustradas num esquema visual-espacial. 

 

A autora refere ainda as contribuições de Gusev e Safuanov (2003) que apontam que o pensar em 

imagens deveria ser considerado um processo complexo de transformação de informação sensorial, 

explicitando o papel do pensamento em imagens no criar de competências para resolver problemas 

geométricos, por exemplo “imaginar uma figura antes da execução do desenho”. Distinguem ainda quatro 

estádios, no processo de desenvolvimento do pensamento em imagens - mudança sequencial de formas 

de actividade mental: 1) criação de uma imagem primária (na base de algum material visual); 2) criação 

de uma imagem secundária baseada na memória; 3) operar com imagens; 4) formação criativa de novas 

imagens. Todos os quatro estádios acima enumerados são passos necessários para o processo de 

desenvolvimento do pensamento em imagens e cada estádio está relacionado com certas competências e 

métodos (Costa:2005). 

 

A pesquisa em ciência cognitiva e em neurociência sugere que a imagética visual não é geral e 

indiferenciada, mas sim composta de diferentes componentes visuais e espaciais relativamente 

independentes. Imagética visual refere-se a uma representação da aparência visual de um objecto tal 

como a forma a cor ou brilho. Imagética espacial refere-se a uma representação das relações espaciais  
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entre partes de um objecto e a localização dos objectos no espaço ou os seus movimentos; mais, 

imagética espacial não está limitada à modalidade visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


