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Capítulo V 

 

PROPOSTA TEÓRICA SOBRE A PARTICULAR NATUREZA COGNITIVA DO DESIGN  

O Pensamento de Design 

 

 

 

1. Introdução 

  

As competências que os designers possuem para serem capazes de manipular as imagens, quer 

mentalmente quer pelas transformações operadas pelos registos gráficos que realizam, têm a sua base 

primária na percepção. Esta percepção é, tal como já referimos, essencialmente visual, ou seja, resulta 

dos estímulos visuais a que o designer é sujeito no processo de design. Estes estímulos residem no 

ambiente circundante à situação de design, na memória de dados visuais que possui e que resgata por 

analogia à situação de design que tem em mãos, materializando-se nos desenhos que entretanto vai 

realizando e que se transformam em novos estímulos. Estes estímulos têm um papel determinante na 

tomada de decisão no processo de design, etapa a etapa até à configuração de uma solução.  

Quando aqui falamos de estímulos estamos a considerá-los inputs no processo de design que são 

processados para gerar um output, a solução final de um problema, uma configuração com sentido, um 

artefacto. Também já referimos que o processamento de informação no design tem por base as 

operações de análise, síntese e avaliação, mas estas operações são realizadas no design, na nossa 

perspectiva, sobretudo numa dimensão perceptual e não numa base lógica com suporte essencialmente 

em abstracção.  
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2. A proposta fenomenológica de significado  

 

Tal como nos propõe o fenomenólogo Maurice Merleau-Ponty, a percepção é uma lógica que colocamos 

em acção a partir do interior, diferente da lógica abstracta que colocamos em acção a partir do exterior. O 

que pretendemos tornar explicito, procurando responder à questão sobre o modo como opera o 

mecanismo perceptual nas representações, é em termos fenomenológicos um facto inerente à nossa 

sensibilidade ao que nos rodeia. Sensibilidade a estímulos que faz desencadear sentimentos e emoções 

como resposta às alterações no nosso meio ambiente. Quando o estimulo é visual desencadeia-se uma 

percepção visual que é, em termos primários, uma experiência sensorial. Esta experiência é um 

fenómeno  profundamente  carnal,  como  afirma  Merleau-Ponty,  e está  enraizado na nossa experiência 

sensorial do mundo, e também uns dos outros. No caso do design esta percepção da realidade ocorre 

pela acção do nosso sentido da visão, desencadeando no nosso corpo a expressão de sentimentos, 

“sentimentos” esses que podemos exprimir pelas imagens através da sua representação com recurso à 

linguagem visual. Este processo é semelhante ao papel de qualquer linguagem na expressão das ideias, 

dos sentimentos, da realidade. Na criança, esta linguagem é primeiro a do gesto, depois a da imagem e 

por fim a da palavra.  

 

Para Merleau-Ponty a experiência corporal é a base das aprendizagens, estando o significado enraizado 

na experiência sentida, que é induzida por configurações sonoras, tacteeis e visuais. A linguagem é uma 

maneira de representar “coisas” e “acontecimentos” reais do mundo percepcionado mas, segundo 

Merleau-Ponty, sem conexões internas, sendo a linguagem uma representação facilmente separável do 

mundo sensorial ao traduzir a experiência dos sentidos. A linguagem enquanto código é distinta do acto 

de sentir, e é também distinta do acto de falar, sendo mais pobre em significado (Merleau-Ponty:1999).   

Tratando o significado, fenomenologicamente considerado, permanece enraizado na experiência sensorial 

do corpo, intacto no gesto e na expressividade corporal, como propõe Merleau-Ponty, estando estas 

linguagens “aquém” das necessidades objectivas do mundo racional e técnico, onde se verificou existir 

um empobrecimento do significado pelo uso de uma linguagem essencialmente verbal.   
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2.1. A produção de sentido para o mundo artificial sem perda de significado 

  

Na nossa perspectiva, contrariamente às propostas de Merleau-Ponty, a linguagem pode fazer transitar 

esse significado da experiência sensorial primária, intacto ou não, para a construção da realidade 

artificial. Em nosso entender, é precisamente essa carga de significado que tem permitido ao Homem 

construir esse mesmo mundo artificial, mundo artificial que reflecte a produção de sentido da realidade,  

consequência da experiência sensorial primária na interacção com o mundo natural, sendo a expressão 

desse sentir que caracteriza a nossa evolução civilizacional. Esta evolução resulta, na nossa perspectiva, 

numa dialéctica de reflexão-e-acção que está na base dos nossos processos de aprendizagem, processos 

esses profundamente enraizados na nossa experiência sensorial primária com o mundo natural que nos 

rodeia. Esta experiência é a experiência de todos os nossos sentidos, que nos permite tomar decisões, 

resolver problemas, na base de um raciocínio que não podemos conceber como sendo integralmente 

abstracto mas que é feito por analogia ao mundo, ou melhor, cuja base primária está no que nos “dizem” 

os nossos sentidos, do sentido e do significado das coisas e dos acontecimentos do mundo natural.   

 

Contactando com progresso civilizacional, científico e tecnológico, Merleau-Ponty a dado momento 

questiona a sua proposta da original experiência sensorial na qual se encerra o significado, ao observar a 

realidade circundante que considera empobrecida de sentido pela perda do carácter animado que 

caracteriza o mundo natural e a distinta experiência sensorial que temos dele. Merleau-Ponty refere-se ao 

facto de nos termos evadido do mundo natural, um mundo sensorial, expressivo e pleno de sentido onde 

cada ser, animal ou vegetal, é parte de um todo do qual também participamos. O fenomenólogo refere-se 

ao mundo artificial como um mundo hoje assumidamente da ciência e da tecnologia, um mundo que se 

suporta numa linguagem abstracta cujo código serve as necessidades de quantificação e comunicação 

objectiva, servindo adequadamente os intentos da civilização industrial e tecnológica enquanto base de 

um modelo de capitalista que determina processos e modos de comunicação.  

 

Na sua obra “A Magia do sensível” David Abram (1996) procura elucidar-nos sobre o processo por meio 

do qual a civilização se virou para si mesma, isolando-se da terra, concentrando o autor a sua atenção 

nas transformações perceptuais e linguísticas tornadas possíveis pelo advento dos sistemas de escrita 
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formais e em particular pelo advento da escrita fonética. Nesta linha de reflexão, Abram (1996) sugere a 

possibilidade de o facto de a nossa aparente perda de participação no mundo sensível, natural, ter algo a 

ver com a linguagem que predominantemente utilizamos, a linguagem da palavra suportada no alfabeto e 

reproduzida essencialmente pela escrita. Linguagem que nos afasta da mundo natural, que nos faz perder 

a ligação e nos faz residir num mundo de cultura alfabética, antropocêntrico, uma vez que transferimos 

para a palavra escrita a nossa participação sensorial.   

 

A propósito da percepção Abram (1996) refere o facto de muito embora a linguagem esteja enraizada na 

percepção  tem,  apesar disso,  uma  profunda  capacidade de  fazer  ricochete sobre a nossa experiência 

sensorial e de a influenciar81. Nesta perspectiva Abram refere o linguista americano Edward Sapir que 

formulou a sua hipótese de determinação linguística, sugerindo que a percepção de um indivíduo é 

grandemente determinada pela língua que esse individuo fala. Isto poderá querer dizer que o estilo 

perceptual de uma comunidade é reflectido na língua comum da comunidade e, ao mesmo tempo, 

profundamente moldado por ela82. 

Estas ideias, permitam-nos ressalvar, assentam na posição fenomenológica que aponta à linguagem uma 

influência determinante na nossa deslocação do mundo participativo para o mundo não-participativo, o 

mundo artificial puramente humano.  

 

 

3. Uma linguagem de um nível intelectual e produtivo mais elevados 

 

Estas noções são importantes para o entendimento que fazemos da dimensão visual na produção de 

sentido da realidade, recuperando o nosso ancestral e herdado instinto da visualização. A produção de 

sentido através da imagens, na mente e nas representações externas que somos capazes de realizar,  

faz-se, na nossa perspectiva sem essa “total” perda de significado. A experiência sensorial primária pode 

ser encerrada num campo de significados por evocação através da linguagem visual, que permite traduzir 

                                                 
81  Abram, David ( 1996) A Magia do Sensível. Percepção e Linguagem num mundo mais do que humano. Edição da Fundação Calouste 

Gulbenkian. Lisboa 

82  
Abram:1996, p.94 
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essa necessária dimensão mais ampla dos nossos sentidos, considerando ser possível, deste modo, 

renovar a reciprocidade com o mundo natural que tanto temos negligenciado colocando em risco o 

equilíbrio da terra. Mas para essa renovação acontecer a nossa capacidade de abstracção literata, mais 

racional e objectiva, tem que utilizar linguagens que contemplem dimensões sensoriais e miméticas do 

conhecer. As condições de aproximação ao mundo natural com uma linguagem que determina outros 

modos de pensamento e como tal outros processos e, por consequência, outras decisões, poderá cingir-

se em grande medida, na nossa perspectiva, à recuperação do nosso instinto de visualização ancestral.  

 

Considerado mais primário relativamente aos processos da linguagem verbal, a nossa capacidade de 

pensar com imagens permite participar de um mundo “mais” comum, de uma coexistência mais 

equilibrada entre natural e artificial. Entrar na reciprocidade do sensível que nos cerca, como nos propõe 

Abram (1996) poderá significar a necessidade de utilizar uma linguagem mais ampla e como tal mais 

capaz de resolver os problemas que hoje se nos colocam relativamente ao desenvolvimento sustentável. 

Uma linguagem de um nível intelectual e produtivo mais elevados. Uma linguagem onde a dimensão 

visual se compatibilize em pé de igualdade com a dimensão verbal até aqui dominante, estruturando de 

um modo novo a nossa percepção do mundo que nos rodeia, tornando-nos mais sensíveis a essa tão 

grande amplitude sensorial da realidade, ampliando e amplificando a nossa capacidade de 

conhecer/aprender. Renovaremos maneiras de pensar, e por consequência maneiras de viver assentes em 

processos de socialização positivos, que encorajem um relação sustentável com a terra envolvente com 

um pensamento que funciona em harmonia com os sentidos, desperto e atento à realidade total do 

planeta que habitamos. Uma perspectiva que inverte uma vivência em total abstracção das nossas 

cercanias terrestres, que caracteriza o nosso estado civilizacional actual ao assentar no intelecto racional, 

o intelecto ocidental onde predominam as letras externas e visíveis do alfabeto (Abram:1996). 

Reaprender a ser produtores de sentido, como preconiza Carvalho Ferreira (2009), exige uma linguagem 

com universalidade que permita a partilhar o significado, onde a expressão individual tenha lugar e se 

possa desenvolver o pensamento criador.    
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4. Um raciocínio imagético por analogia à multiplicidade da experiência sensorial primária 

 

Cabe-nos neste momento da nossa reflexão em torno da tese que temos vindo a investigar, explicar a 

razão pela qual consideramos ser o modelo de pensamento subjacente ao design um modelo de 

pensamento de um nível intelectual e produtivo mais elevados.  

 

Efectuamos uma relação entre a natureza da cognição em design e a experiência sensorial primária, no 

que concerne à manutenção da validade do significado que enforma o conhecimento, que, na nossa 

perspectiva, tem garantido a nossa sobrevivência e evolução como espécie determinando o nosso 

sucesso. É importante conhecer esta relação para que esse conhecimento faça parte dos nossos 

processos de tomada de decisão com vista a uma evolução sustentável. Mas este conhecimento, oriundo 

da experiência sensorial primária, a de todos os sentidos, para que possa ser utilizado na 

operacionalização dos processos de tomada de decisão implica que seja servido por uma linguagem 

capaz. Uma linguagem que contemple, também, o potencial da “língua da visão” como língua detentora 

de uma universalidade que é fundamental ao conhecimento integral.  

 

Queremos dizer com isto que a linguagem que utilizarmos para a intercomunicação e intracomunicação 

tem que ser capaz de reproduzir a percepção oriunda da experiência sensorial primária ao nível do 

significado, o significado da nossa dimensão sensível. Dimensão relegada para um segundo plano nos 

processos assentes predominantemente na linguagem verbal, como assim tem sido com o modelo de 

pensamento vigente, o modelo que determina o nosso estado civilizacional presente.  

 

Na nossa perspectiva, não cabe em exclusivo ao modelo económico do capitalismo a responsabilidade do 

nosso estado civilizacional actual, mas talvez mais às limitações que vai revelando a linguagem que 

utilizamos para pensar quando encetamos processos de tomada de decisão, ou outros. Decisões que 

configuram actualmente a fisionomia do modelo económico vigente, ou seja, que lhe determinam os 

conteúdos independentemente da matriz que o enforma e cujo impacto é por demais evidente. 
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A cognição em design traduz-se pelo processo de reflexão-em-acção assente numa dialéctica de 

representação que permite aos designers solucionar os problemas de design, utilizando uma linguagem 

predominantemente visual. Esta linguagem tem a capacidade de transportar, de um modo quase intacto, 

o significado originário da experiência sensorial primária, que enforma a percepção determinando o 

carácter do conhecimento no design pela natureza particular desta cognição.  

 

O que a investigação em “Design Thinking” tem vindo a procurar compreender, sobre qual a particular 

natureza cognitiva do design, em nossa perspectiva permite-nos conhecer melhor aquilo que 

denominados de uma cognição humana integral. Quando aqui referimos a dado momento da nossa 

reflexão ao colocar a questão sobre se a actividade de design é, na sua dimensão cognitiva, um reflexo 

da capacidade humana de interpretar e transformar a realidade? queremos dizer que o que poderá 

distinguir o design, a sua particular natureza cognitiva, prende-se com o facto de ela apresentar 

capacidades cognitivas mais amplas pela utilização de dois modos de raciocínio: o visual e o verbal. A 

utilização de recursos para pensar que contemplam a dimensão visual, em vez de a relegar para uma 

nível inferior em termos cognitivos, garante-lhe a capacidade lidar com processos dominados pela 

incerteza, onde a informação é incompleta configurando, como tal, situações mal estruturadas e mal 

definidas, em suma, situações desconhecidas.  

Aprendemos com o estudo do pensamento de design a compreender melhor o carácter integral da 

cognição humana, esquecido pelo desenvolvimento e expansão de uma cognição assente 

predominantemente no nosso instinto da linguagem em detrimento de um nosso anterior instinto de 

visualização. Mas este “esquecimento” ocorreu, em nosso entender, em virtude essencialmente da 

possibilidade que a linguagem suportada no alfabeto abriu para o progresso tecnológico. Esse progresso 

traduziu-se fortemente pela criação de ferramentas altamente complexas que fomos capazes de 

democratizar, como é o caso das ferramentas assentes nas TIC que enformam os actuais processos 

globais de inter e intracomunicação. Ao transformar o âmbito das nossas actividades as ferramentas 

abriram ao nível do individual portas de possibilidades até aqui apenas disponíveis para os processos aos 

níveis intranacionais e intraregionais, à escala planetária. Estas possibilidades fazem apelo a uma 

dimensão cognitiva muito mais ampla e como tal mais capaz de oferecer soluções eficazes, suportadas 

em ferramentas elas próprias com tal potencial. 
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4.1. As acções cognitivas subjacentes ao raciocínio imagético 

 

Quando procurámos clarificar o nosso entendimento sobre o modo como os designers pensam quando 

desenvolvem as suas soluções, procurando contribuir para a caracterização da cognição em design que, 

em nosso entender, tem por base o pensamento visual com um raciocínio imagético para descobrir e criar 

novas soluções para os problemas de design, tendo descrito este processo de raciocínio com base nas 

acções do designer na dialéctica da representação. Referimos já aqui a dado momento que não é possível 

saber o que se passa na cabeça do designer enquanto concebe, tendo apenas como testemunha desse 

processo os desenhos que efectua à medida que vai evoluindo na resolução do problema, fazendo 

transitar as “ideias” de representação para representação, manipulando e transformando os registos 

gráficos.  

Ao evoluir de estádio para estádio transitando de representação para representação, significando cada 

transição a aquisição de novo conhecimento, até culminar numa solução, efectuámos uma descrição do 

processo de design que podemos sistematizar do seguinte modo: 

 

  Estádio 1. Recuperação de conhecimento armazenado na memória por analogia à situação que o 

  designer está a experienciar; 

  Estádio 2. Selecciona os dados desse conhecimento de que necessita pelos elementos verbais e 

  visuais em que os mesmos se encontram codificados; 

Estádio 3. Manipula e transforma os dados, sob a forma de representações visuais, pela 

intervenção sobre estas de sucessivas novas representações; 

  Estádio 4. A nova representação que daqui resulta é uma proposta de uma (nova) configuração

  possível para a solução do problema; 

  Estádio 5. A nova representação funciona simultaneamente como um novo estimulo com· 

  significado (novo) intrínseco;  

   Estádio 6.Este estimulo é um input visual, conhecimento novo, que faz continuar a evoluir· 

  processo transitando para um novo estádio;      

  Estádio 7. Em determinado momento a situação de design inicial poderá apresentar-se· 

  reconfigurada. 
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No Estádio 7. a reconfiguração da situação de design inicial implica a assunção de novos contornos pela  

compreensão do problema podendo levar ao reconhecimento da existência de analogias com outras 

situações já experienciadas. Há um retomar do processo nas acções cognitivas descritas em 1., seguindo-

se as acções descritas nos Estádios 2., 3., 4., 5., 6. e, eventualmente, no Estádio 7. até ser encontrada 

uma configuração final que é uma solução que satisfaz. 

 

Este é o modo como interpretamos no processo de design os ciclos de análise, síntese e avaliação. O 

processo de design não é linear, tal como já aqui o referimos, dado que não pode estar à partida 

representado na cabeça do designer pelo facto de ser apenas na interacção com a situação de design que 

o designer enceta o processo de compreensão do problema para a configuração da sua solução. O facto 

de os problemas de design apresentarem muito precárias condições de estruturação, sendo mal definidos 

à partida obriga a que o processo deva ser realizado com grande controlo para que se atinja uma efectiva 

compreensão do problema e seja possível configurar a sua solução, sendo reconhecido que ambos co-

evoluem à medida que o processo transita de estádio para estádio. Este é um modo de pensar inerente à 

cognição humana quando resolve situações pela descoberta e criação. Nesta linha de reflexão 

gostaríamos de referir os dados obtidos no estudo de Carvalho e Dong (2009) sobre os processos de 

legitimação do conhecimento em diferentes disciplinas do design, realizado com designers, arquitectos e 

engenheiros86 onde estes revelaram que aquilo que guia o desenvolvimento das suas ideias é acima de 

tudo um conhecimento intrínseco a si próprios e à sua maneira de pensar.  

 

No entanto consideramos que o que essencialmente distingue, de facto, as situações de design é o 

conteúdo de todas as acções cognitivas encetadas ao longo do processo, que determina a sua natureza e 

caracteriza a cognição em design. A necessidade de materializar a solução, atribuindo-lhe uma 

configuração formal, determina que os conteúdos do processo de raciocínio sejam visuais, a razão pela  

qual são denominados de imagéticos, para que seja possível construir mentalmente a solução auxiliado 

pela realização de representações físicas. Esta condição  torna  o processamento de informação mais 

complexo no caso do design uma vez que é necessário encontrar uma configuração visual formal, que 

                                                 
86

Carvalho, Lucila e Dong, Andy (2009) Legitimating design: a sociology of knowledge account of the field. Design Studies ,Vol. 30 (5) 

pp.2483-502. Elsevier Science. UK 
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resolva problemas que apresentam por vezes grande complexidade com soluções em termos de 

funcionalidade, para conceitos formulados que são abstractos e com os quais aprendemos a lidar em 

termos verbais em processos bastante mais simples. Mas os designers encontram as suas próprias 

estratégias para abordar os problemas, tal como já aqui referimos a propósito dos resultados dos estudos 

de protocolo com designers, tendo sido possível, no entanto, encontrar um padrão de comportamento 

comum para o qual procurámos compreender as acções cognitivas levadas a cabo, permitindo-nos 

compreender o modo como os designers resolvem de facto os problemas de design e a natureza 

particular da cognição em design.  

 

Mas, este entendimento da cognição em design significa que se sabe que é o problema que fornece as 

bases para seleccionar, recontextualizar e legitimar o conhecimento e as ideias, em vez de ser a 

personalidade ou as disposições subjectivas do designer como evidenciou o estudo de Carvalho e Dong 

(2009). 

 

 

4.2. O conteúdo das acções cognitivas do designer por analogia à multiplicidade da 

experiência sensorial primária 

 

Para clarificarmos a relação que estabelecemos entre a natureza da cognição em design com a 

experiência sensorial primária, no que concerne à manutenção da validade do significado que enforma o 

conhecimento, além de caracterizarmos as acções cognitivas subjacentes ao raciocínio imagético, que 

efectuámos anteriormente, é necessário compreender os conteúdos visuais e o seu papel. 

 

A natureza efectiva da cognição em design que nos leva a propor que o pensamento de design é de um 

nível intelectual e produtivo mais elevados, e como tal apresenta condições para enformar competências  

necessárias para tratar a complexidade prende-se, na nossa perspectiva, com os conteúdos desse 

pensamento que leva a considerá-lo um raciocínio imagético.   
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O pensamento com imagens, dominante nos modelos de pensamento dos pensadores definidos como 

sendo pensadores visuais, tal como o pensamento verbal é dominante nos denominados pensadores 

verbais, distingue modelos mentais. Esta distinção refere-se à existência de aptidões mais fortes em 

detrimento de outras, determinando uma capacidade de processamento de informação verbal ou visual 

mais fortes e, simultaneamente, determina a utilização de recursos predominantemente verbais ou 

visuais para gerar conhecimento. O contributo destas noções para a nossa reflexão prende-se com o 

facto de não podermos esquecer que existe a coexistência de distintos modelos mentais para o 

processamento da realidade que são de uma utilidade inquestionável. Mas aquilo que propomos com a 

nossa tese não tem a ver com o que é humanamente inato e simultaneamente distintivo em cada 

individuo, mas sim com a necessidade de desenvolver competência quer verbais quer visuais para ser 

capaz de processar uma maior quantidade e, sobretudo, uma maior complexidade de informação e 

produzir soluções mais eficazes.  

 

Na nossa perspectiva, os conteúdos visuais tornam a tradução de uma realidade futura imaginada com 

uso da linguagem visual um processo mais genuíno em termos de significado. Queremos dizer com esta 

afirmação que a realidade do mundo, a realidade sentida, necessita para ser materializada ao ser 

traduzida da utilização de meios que impliquem linguagens que sejam capazes de manter intacto o 

significado mais amplo possível da experiência primária. Tudo aquilo que podemos apreender com os 

nossos sentidos, com todos os nossos sentidos, é uma realidade integral, como tal mais ampla, que 

enforma processos perceptivos onde a modalidade visual tem um papel muito importante.  

 

Traduzir os dados da experiência sensorial com uma linguagem que apenas está em condições de traduzir 

“uma parte” dessa mesma experiência deixa-nos em condições de “informação incompleta” para a 

tomada de decisão. Esta situação assume implicações maiores quando consideramos na nossa reflexão a 

incerteza e desconhecido da complexidade crescente da realidade que vivemos, relativamente aos 

problemas que enfrentamos e iremos enfrentar. 

 

Ao falarmos de conteúdos, para clarificar a relação que fazemos entre a experiência sensorial primária e 

a cognição em design, estamos a colocar ênfase na linguagem que os designers usam para pensar. Esta 
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linguagem é a linguagem útil ao pensamento com imagens e revelam uma relação de interdependência 

de tal ordem que caracteriza, em nosso entender, uma cognição distinta. Mas esta cognição distinta não 

significa apenas pensar numa modalidade diferente da verbal utilizando a linguagem visual. A cognição 

em design utiliza uma linguagem que é constituída por elementos visuais: os pontos, as linhas, os planos 

a cor, etc, que detém uma grande proximidade ao real do mundo natural, da terra tal como ela se nos 

apresentada. A linguagem visual decalca-se do mundo visível incorporando a sua realidade sensível para 

além da mera descrição, como acontece quando utilizamos a linguagem verbal para descrever uma 

paisagem, sendo que cada palavra do discurso descritivo nos remete instantaneamente a uma imagem 

que ela sim tem condições de nos permitir “sentir” a paisagem e sobre ela aprender. As limitações do 

modo verbal são evidentes e não podem ser o meio exclusivo através do qual a realidade objectiva se 

traduz.  

Porque esta realidade objectiva é apenas uma parte da realidade integral estando nós a omitir nas nossas 

soluções a dimensão que a linguagem verbal está impossibilitada de traduzir e, como tal, estamos a 

processar informação incompleta para decidir. Estamos a decidir rudimentarmente com um processo de 

operacionalizações rápidas que a linguagem verbal permite, considerando-o oportunamente repleto de 

possibilidades. 

  

Um aspecto importante a considerar na nossa reflexão é, por um lado, o facto de estarmos a ser 

pressionados a operar a um tempo que nos é adverso pela velocidades que as TIC imprimem às nossas 

actividades, que ainda estão organizadas predominantemente numa modalidade verbal e, por outro lado, 

encontrarmo-nos numa  clara dessincronização com os próprios conteúdos das diferentes actividades 

onde há a predominância do verbal. A não sincronização não se passa apenas com as “novas” 

ferramentas para operar mas também com o facto de elas implicarem conteúdos de uma natureza 

distinta da exclusivamente verbal. O acerto entre ferramenta e conteúdo tornará os processos viáveis 

desde que contemplem que o factor humano esteja cognitivamente habilitado para operar nesta “novas” 

condições.  

 

Aquilo que conhecemos é originário da Terra e de todo o sistema em que ela se insere, dos quais 

retiramos incessantemente as nossas aprendizagens e de que a ciência se ocupa para descobrir os 
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“segredos” das suas soluções,  motivando possibilidade de aplicação ao artificial na construção da 

realidade imaginada.  

 

Restabelecer a reciprocidade com a Terra é fundamental para voltarmos a ser produtores de sentido, 

como propõe Carvalho Ferreira (2009), porque o nosso distanciamento, o distanciamento do nosso 

mundo artificial do natural, deixou numa posição de enorme fragilidade o nosso equilíbrio. O estado 

civilizacional actual é composto por múltiplas dimensões numa gigantesca relação de interdependência 

que contagia todas as áreas da actividade humana, onde se inscreve nomeadamente todo o seu tecido 

social. Colocam-se em causa modelos e formas de organização tradicionais, que se revelam cada vez 

mais insustentáveis pela sua incapacidade de dar resposta a novos problemas.  

 

Reconhecemos no desenvolvimento de competências visuais, com uma linguagem visual participante da 

uma alfabetização tal como o modo verbal, condições para um outro nível intelectual e produtivo onde 

assentem processos de comunicação, genericamente considerado material e imaterialmente em 

produção, distribuição, troca e consumo, para um outro estado civilizacional, o de equilíbrio sustentável. 

 

 

The way designers (and everybody) form images in their mind's eyes, manipulating and 

evaluating ideas before, during and after externalizing them, constitutes a cognitive system 

comparable with, but different from, the verbal language system.87 

 

 

 

 

5. A natureza cognitiva do design 

 

Os objectivos a que nos propusemos com este trabalho de investigação, contribuir para a compreensão 

da natureza cognitiva da actividade de design conduzem-nos a configurá-la como uma actividade de 

                                                 
87  
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processamento de informação com base numa dialéctica de representação assente numa reflexão-em-

acção conforme com a teoria de Schön. 

 

Esta dialéctica da representação contempla ciclos de análise, síntese e avaliação até à solução, num 

processo não linear e cuja configuração não é possível determinar à partida dada a natureza mal definida 

e mal estruturada dos problemas de design. Estas condições levaram-nos a definir o processo de design 

como um processo de aprender/conhecer heurístico criativo, atribuindo à actividade de design uma 

condição de cognição para descoberta e invenção que, de acordo com a nossa perspectiva, reflecte a 

capacidade humana na interpretação e transformação da realidade. 

 

Tratando-se o design de uma actividade de configuração do tangível, contribuindo para a determinação 

das condições do mundo artificial, há, naturalmente, aspectos distintivos da actividade que determinam a  

sua natureza particular e o interesse do seu estudo. A nossa tese avança com uma proposta teórica que 

determina a distinção da natureza do design pela utilização da linguagem visual para o desenvolvimento 

do processo, linguagem esta que serve um modelo de pensamento com imagens, o Pensamento Visual. 

Esta particularidade determina que a cognição em design não se organize exclusivamente como um 

processo intramental, necessitando para operar de se socorrer de representações externas dada a 

complexidade  das situações de design e as nossas limitações cognitivas no que respeita à possibilidade 

de suportar o pensamento com imagens, para a manipulações e transformação.  

 

O carácter imagético no raciocínio do design, tal como o caracterizámos, faz-se por analogia. Esta 

analogia é de carácter essencialmente visual e enforma o significado por analogia à experiência sensorial 

primária, que a utilização de uma linguagem visual possibilita de um modo bastante distinto das limitadas 

possibilidades da linguagem verbal.   

 

Todos estes aspectos apresentados fazem residir a particular dimensão cognitiva da actividade de design 

na utilização da linguagem visual para a configuração do tangível, que faz com que o processo cognitivo 

se amplie dadas as exigência de operacionalização dessa mesma linguagem. Estas condições 

determinam, em nosso entender, o desenvolvimento de um pensamento em termos intelectuais e 
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produtivos mais elevado, o pensamento de design, que dá melhor conta da incerteza e do desconhecido  

definindo soluções que são artefactos materiais que ainda não existem.       


