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Resumo
O Design é caracterizado como um processo aberto de transfor-
mação. Ter informações sobre o projeto e o conhecimento do assunto
são elementos importantes para o resultado do design, mas o pensa-
mento criativo é ainda mais essencial. Um designer bem-sucedido
não é aquele que sabe apenas lidar com o conhecimento técnico,
semântico ou metodológico, mas aquele que também tem visão e
imaginação, que faz conexões entre idéias e conceitos não associados
anteriormente, e que sabe como explorar acontecimentos inespera-
dos. Este artigo focaliza a relação entre conhecimento e imaginação,
métodos racionais e intuição, planejamento e acaso no processo de
design; conceitos que estão contidos na dicotomia sapiens-demens.
Porque o Homo não é apenas racional e sábio, mas também demens:
para conseguir criar ele precisa de entusiasmo, paixão e uma boa
dose de loucura. Na dicotomia "sapiens-demens", "conhecimento —
não conhecimento", nós encaramos a percepção no centro do
pensamento do design. Sob uma perspectiva construtivista, nós
entendemos a percepção como um "sistema de informação auto-
organizado", que restringe nosso pensamento a padrões já ajustados.
O ato da percepção é sempre uma interpretação e um exercício
influenciado biologicamente por significado. Então, se desejarmos
uma visão diference acerca de um problema de design, precisamos
nos libertar de um tipo de percepção mecânica e rotineira. Estes são
os tipos de considerações que abordamos em nossa pesquisa, buscan-
do, assim, mostrar a interação complementar entre o sapiens e o
demens na "Percepção-em-Ação" no processo de criação em design.

Abstract
Design is characterized as an open process of transformation.
Information about the project and knowledge of the subject are
important elements of the resulting design, but creative thinking is
even more essential. A successful designer is not the one who only
knows how to handle technical, semantic or methodical knowledge,
but the one who also has vision and imagination, who niakes
connections between previously unassociated ideas and concepts,
and who knows how to exploit unexpected incidents. This paper
focuses on the relationship between knowledge and imagination,
rational methods and intuition, planning and chance in the design
process; concepts, which are contained in the dichotomy sapiens-
demens. Because Homo is not only rational and wise, but also
demens: to create he needs enthusiasm,passionandagoodportion
of madness. In the dichotomy "sapiens-demens", "knowing-not
knowing", we face perception at the core of design thinking. In
constructivist perspective, we understand perception as a "self-
organizing-information-system", which restricts our thinking to
already set up patterns. The act of perception is always an
interpretation and a biographically influenced assignment of
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meaning. Só, if we want a different view on a design problem, we
have to liberate ourselves from a routine and mechanical kind of
perception. These are the kinds of considerations we approach in
our paper, seeking in this way to show the complementar y
interaction of sapiens and demens in the "Perception-in-Action"
process of design creation.
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Conhecimento eNão-conhecimento, Percepção.
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1. Introdução
O Design se preocupa com a criação do novo, ou com a mudança de
uma situação insatisfatória para uma mais adequada. Assim, o design
lida com a resposta para novas condições de vida, a descoberta de
novas possibilidades, o desenvolvimento de novas soluções e a invenção
de novas realidades. O conhecimento humano tem crescido tanto que
ninguém individualmente consegue ter uma visão geral de todas as
informações relevantes sobre um projeto. A rápida inovação técnica,
a enchente de informações através da mídia e da rede global de
empresas e estados, tudo isto contribui para a impossibilidade de uma
visão total da evolução. O mesmo se aplica ao campo do design, pois
o designer precisa integrar conhecimentos de áreas muito diversas
para gerenciar seus diferentes projetos, estando à mercê de numerosas
restrições econômicas, sociais ou tecnológicas. E, cada vez mais, parece
que o acaso determina o curso de um projeto de design.

Deste modo, a inovação no design emerge como um território de
liberdade, como uma nova possibilidade na rede de restrições
contextuais (POMBO, 2003). Considerando que os problemas do
design são, em sua maioria, definidos pelo desfavorável, o design é
caracterizado por seu processo de livre transformação. Peça por
peça, momento a momento, nós desenvolvemos estruturas, formas
e símbolos que transformam possibilidades em uma nova realidade.
Como um processo interminável de transformação, o design conduz
a uma solução temporária com uma expressão formal-estética e
semântica.

Como uma tentativa de melhor compreender o processo do
pensamento criativo no design, iremos, neste artigo, explorar a
relação entre conhecimento e imaginação, pensamento racional e
emocional e intuição, planejamento e acaso no processo de design.
Todos os conceitos mencionados acima de "conhecimento" e "não-
conhecimento" no design estão contidos na dicotomia sapiens-
demens. Filósofos, artistas e cientistas têm eternamente se
perguntado até que ponto nossa criatividade é baseada no
pensamento inconsciente e irracional e, até que ponto, no
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pensamento consciente e racional. Porque o Homo não é apenas
racional e sábio, mas também demens, para criar ele necessita de
entusiasmo, paixão e uma boa dose de "loucura". Esta perspectiva
é defendida por filósofos (Foucault, 1980; 1981; Morin, 1997; 2002),
por sociólogos (De Masi, 2003), por físicos (Binnig, 1997), por
neurologistas (Damásio, 1994; 2000; 2003) e, finalmente, por
pesquisadores da cognição em design (Lawson, 2004).

Neste artigo queremos discutir o quanto é a nossa natureza como
homo sapiens que nos leva a um desenvolvimento original da solução
de design, e o quanto é a nossa natureza como homo demens que nos
leva a produtos inovadores. Para uma análise teórica da dicotomia
sapiens-demens, nós acrescentamos nossa experiência prática e de
educação em design. Em nossa abordagem, nós tentamos integrar
os pontos de vista da primeira autora, uma filósofa, e os da segunda
autora, uma designer e educadora, bem como suas observações do
processo de trabalho de um grupo experiente de designers de
comunicação. Durante o ano de 2004, a segunda autora colaborou
em um projeto de identidade corporativa e empacotamento para
uma empresa açucareira. Ela participou do processo de design
durante a fase conceituai, alguns episódios de visualização e também
da fase de preparação da apresentação e justificativa da solução
final do design. Nós consideramos "nosso" time de designers de
comunicação um time experiente: O designer líder tem trabalhado
com sucesso na sua área por mais de 30 anos, e o trabalho de
comunicação de seu estúdio tem sido exibido em vários eventos
internacionais (Exibição de Pôsteres do Colorado, EUA, Exibição
Gráfica Mundial do Icograda, Trienal de Pôsteres em Toyama etc.).

2. Background
Os estudos dos processos cognitivos que são manifestados na ação
do design são algumas das áreas-chave na recente pesquisa em design
(por exemplo, Lawson, 1986; 2004, Schön, 1987; Cross, Dorst e
Roozenburg, 1992; Love, 2003; Tschimmel, 2004). O conhecimento
sobre o pensamento do design pode dar direção à educação em design
e à sua prática, assim como formas de melhorar o desenvolvimento
da capacidade de design nos indivíduos. A própria experiência das
autoras em design e a observação do processo de design dos alunos
nos mostram que cada designer interpreta um problema de design
de modo diferente e subjetivo, de forma que cada solução de design
é uma opção pessoal e específica de cada designer/grupo de designers.

Desde os anos oitenta, a psicologia cognitiva e a Teoria Construtivista
têm desafiado a existência de uma realidade objetiva e têm
reconhecido a pluralidade de percepções e perspectivas de realidade.
Nosso processo de pensamento é influenciado pelo fato de que o
cérebro é um sistema auto-referencial (ROTH, 2000). Nós não
estamos aparte do nosso ambiente, nosso mundo passa através de
nós. Por conta da auto-organização do cérebro, todas as idéias
emergem, crescem e amadurecem durante o processo criativo, em
uma interação com o sistema situacional.

Tendo isto em mente, nós nos encontramos no paradigma do design
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que Schön (1987) e Dorst (1997) descrevem como um processo de
"Reflexão-em-Ação" o qual Dorst e Cross, posteriormente,
desenvolveram em "Co-evolução do Problema-Solução" (2001).
Podemos observar que os designers freqüentemente alteram os
objetivos e características do projeto durante o processo de design,
seja por conta de dificuldades inesperadas, ou por causa de um novo
"iresight". De acordo com a Teoria da Gestalt, um "insight" é o
resultado de uma reorganização de um campo perceptual (PUENTE
FERRERAS, 1999, p. 227). A partir deste conceito, o "insight" é
conectado com nossa memória, capacidades intelectuais e criativas,
experiências de vida e profissionais, além de influências externas.

Maturana e Varela (1987) introduziram noções como o "Determinis-
mo Estrutural" e a "Integridade Operacional", que se referem ao
fato de que organismos cognitivos podem, apenas de forma recíproca,
estimular a construção de informações em uma "interação orientada".
Nesta perspectiva construtivista, o designer decide o que e quando
fazer, com base na tarefa de design percebida e construída de forma
pessoal. Desta forma, ter informações sobre o projeto e o conhecimento
do assunto não são suficientes para criar uma solução de design
inovadora, mas o pensamento criativo é ainda mais essencial. Uma
vez que o cérebro humano tende a simplificar fatos complexos, o
indivíduo tem a tendência de apegar-se ao conhecido, ao invés de
verificar e utilizar novas possibilidades. O homem, dentre todos os
outros seres vivos, é o único possuidor de "Sapieres", mas ele subestima
sua habilidade em tirar vantagem do inesperado, de fazer o melhor
em todas as circunstâncias. E, para tanto, ele precisa de muitas das
suas características enquanto Homo Demens.

3 A dicotomia do sapiens-demens
3.1 Razão e loucura
Quando Foucault dissolveu o paradigma moderno da razão, ele mani-
festou sua total discordância com uma civilização que havia ocultado
a loucura para impor a hegemonia da razão. Ele criticou Descartes,
o protagonista do racionalismo moderno, e exaltou Nietzsche, Van
Gogh e Artaud como figuras que expuseram o lado mais escuro da
existência humana. A consciência não é soberana, nem autônoma.
Em L'Archéologie du Savoir (1980), a desconstrução de Foucault
do modelo Pós-socrático de racionalidade mostra uma crítica
bastante forte da categoria histórica de "continuidade" e,
simultaneamente, a intenção de destruir as bases do mito racionalista
da consciência auto-suficiente. O ser humano é, ao mesmo tempo,
ele próprio e seu outro, sua própria alternativa, o inimaginável
(impensé), que permanece fora de sua auto-representação.

Em Histoire de Ia Folie (1981), Foucault abordou um tipo específico
de conhecimento, isto é, o conhecimento ocidental de loucura. Se a
loucura é excluída pelo paradigma racionalista, então o ser louco é
considerado um completo estranho, não apenas para os outros, mas
principalmente para si próprio, já que ele é privado do seu poder de
consciência, que legitima a capacidade de decisão. Ao trazermos a
herança de Foucault para este trabalho, enfatizamos que a consciên-
cia não existe isoladamente, mas coexiste com outras manifestações
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psíquicas. A "não-consciência" possui sua própria linguagem e
requer uma oportunidade de se expressar. Existem domínios especí-
ficos para este tipo de expressão, tais como a arte e o design, ou
outras, que exijam soluções criativas e inovadoras.

Na filosofia, desde os anos noventa, é Edgar Morin quem chama a
atenção para o fato de que o sapiens no Homo, por si só, não pode
garantir a racionalidade inteligente. Em Amour, Poésie, Sagesse,
ele propõe que "nós deveríamos fazer de tudo para desenvolver nossa
racionalidade, mas no seu próprio desenvolvimento, a racionalidade
reconhece os limites da razão e entra em diálogo com o irracional"
(1997, p. 12). De acordo com Morin, a razão se define em um diálogo
que faz com o mundo exterior e interior, também aceitando o
irracional. Na dialética entre o sapiens e o demens, ele vê a origem
da criatividade, das invenções e da imaginação. O demens intimida,
mas, ao mesmo tempo, favorece o sapiens. A inovação somente pode
surgir se o indivíduo não estiver completamente aprisionado na
realidade, na lógica, no código genético, na cultura e na sociedade.
Acima de tudo, a pesquisa e a descoberta seguem adiante, mesmo
com a incerteza e o delírio (MORIN, 1999).

Gerd Binnig também concorda com esta afirmação em seu trabalho:
Aus dem Nichts. Uber die Kreativitat von Natur und Mensch, mas
em uma outra perspectiva. Binnig considera a loucura, na atividade
criativa, a capacidade de não sair prematuramente do processo
criativo. Muitas pessoas se permitem ser muito rapidamente desenco-
rajadas por um progresso lento e resultados iniciais errados, mas
"uma pessoa precisa de tempo e paciência, e talvez de uma pequena
dose de loucura, para prosseguir" (1997, p. 141).

Domenico de Masi, que desenvolveu uma sociologia da criatividade
em seu trabalho La Fantasia e Ia Concretezza, vê, na imperfeição,
assim como Foucault e Morin, um elemento básico para a
criatividade. A imperfeição dirige o processo criativo e oferece o
espaço necessário para a criatividade ser desenvolvida. Na mesma
linha de pensamento de Foucault, De Masi vai mais longe com seus
argumentos ao afirmar que "apenas a diferença é normal" (DE
MASI, 2003, p. 50). A diferença, para ele, significa a dessemelhança,
a variedade, a dissonância, a anormalidade e o contraste.

s

3.2 Conhecimento e imaginação
Parece incontestável que um alto nível de conhecimento em um
designer melhora a qualidade dos seus produtos desenvolvidos. O
especialista em design se distingue do novato pelo seu conhecimento
estruturado. Christiaans e Venselaar distinguem quatro tipos de
conhecimento de design (Em CROSS, DORST, ROOZENBURG,
1992, p. 113):

a) o "conhecimento declarativo", baseado em informações
factuais;

b) o "conhecimento procedimental", de como usar o "conheci-
mento declarativo" em certos processos;

c) o "conhecimento situacional", baseado na compreensão das
condições do projeto; e
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d) o "conhecimento estratégico", que se refere ao saber como

adquirir e usar as informações.

Em seus estudos empíricos sobre um sistema de design baseado no
conhecimento, eles concluem que o conhecimento é de primordial
importância na fase inicial do processo de design, quando a
informação sobre a tarefa de design é organizada e integrada no
processo de geração de idéias. Mas, em design enquanto um campo
inovador, não basta lidar apenas cora o conhecimento técnico,
semântico ou metodológico, de modo que o designer precisa buscar
um ingrediente extra, que lhe permita atingir uma solução original.
Todo o conhecimento opera através da seleção de fatos importantes
e rejeição de fatos menos importantes. De acordo com a Teoria
Construtivista, o design, assim como outras atividades, é caracteri-
zado por um processo auto-organizador e, assim, é altamente
pessoal. Portanto, o conhecimento não pode ser interpretado como
um fenômeno estático, mas apenas como uma chave que abre
possíveis portas. O conhecimento, na perspectiva Construtivista,
significa a habilidade de operar adequadamente uma situação
individual ou social.

No seu trabalho "Schemata, gambits and precedent: somefactors
in design expertise", Lawson apoia a idéia de que "o conhecimento
do design depende mais fortemente de uma memória vivencial ou
episódica do que de uma memória teórica ou semântica" (2004, p.
453). Experiências emocionais intensas ajudam a memorizar eventos
e fatos por um período mais longo de tempo, e, assim, são mais impor-
tantes para originar idéias do que o conhecimento teórico. Estas
experiências são a base para a imaginação, vista como a faculdade
de visualizar algo mentalmente em uma perspectiva diferente. Para
encontrar soluções realmente originais, o designer necessita de ura
pensamento imaginativo. É a imaginação que nos liberta de idéias
estereotipadas, dogmas e tabus. Einstein, inclusive, afirma que a
imaginação é mais importante do que o conhecimento, porque ela
abrange o mundo inteiro e estimula o progresso, enquanto o
conhecimento é limitado (GUNTERN, 1995, p. 12). Esta idéia apoia
a afirmação de Jonas, que o design tem sido sempre a disciplina
especialista no trabalho com o "não-conhecimento" (JONAS, 2003,
p. 14), o que nos leva ao importante papel da intuição, da imaginação
e do acaso na atividade de design. Em seu trabalho anterior, How
designers think, Lawson ressaltou que o designer precisa de um
pensamento imaginativo para encontrar novas soluções, mas, uma
atitude crítica com o pensamento racional é necessária para avaliar
a solução relevante para o problema no mundo real. "O controle e
combinação do pensamento racional e imaginativo é uma das
habilidades mais importantes do designer" (LAWSON, 1986, p. 101).

3.3 Pensamento racional e emocional
A racionalidade e a razão estão ainda vinculadas principalmente às
ciências naturais, e a inteligência é associada ao pensamento lógico e
analítico - mesmo com a Inteligência Emocional de Goleman (1995),
onde as emoções, e a intuição acima de tudo, estão conectadas com as
artes. As contribuições de Damásio no domínio neurológico da
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1 Veja a proposta para a
introdução de uma nova

disciplina na educação do
design: "Processos

Cognitivos no Design''
(TSCHIMMEL, 2003).

atividade cerebral, sobre o processo do desenvolvimento intelectual,

colocam em questão toda a tradição ocidental da avaliação do

coeficiente intelectual e da concepção da atividade lógica e dedutiva

como um fator de inteligência. De acordo com os estudos de Damásio

(2000; 2003), o ser humano é distinguido por sua razão, mas a razão

é marcada por sua própria experiência emocional. Não há inteligência

sem emoção, considerando que, antes de qualquer processo cognitivo,

o desejo é uma condição prioritária. Juntamente com o modo que

cada ser humano é de fato, o desejo do que ele/ela quer se tornar ou

fazer provoca uma reavaliação dinâmica do mundo exterior. A cada

momento que passa, o ser se reconstitui. A tomada de decisões do

indivíduo refere-se a conhecimentos prévios, que são registrados pela

memória emocional. Esta, por sua vez, foi moldada ao longo do

caminho, pelo sofrimento e prazer vivenciados na interação com outros

e com o mundo. Todas estas experiências constituem uma matriz

dinâmica, em cujo âmbito decisões são tomadas e através da qual os

indivíduos diferenciam-se uns dos outros.

No processo do design, as emoções e sentimentos têm muitas funções,

tais como, por exemplo, uma identificação e redefinição mais rápida

e fácil da tarefa de design, o reforço de preferências já existentes

(estilos, valores, atitudes) e a aceleração da formação de novas

estruturas preferenciais. O conhecimento sobre a importância das

emoções no processo criativo pode ajudar a compreender e aceitar

a interrupção da fluência no processo de pensamento por motivos

de tristeza, mau-humor ou medo, e ajuda a desenvolver uma estra-

tégia para superar estes sentimentos negativos. A meta-cognição e a

meta-comunicação certamente ajudam a compreender nosso próprio

estado emocional e intelectual, melhorando o raciocínio, a busca de

soluções, a concepção ou comunicação no processo de design. ' De

acordo com o Construtivismo Radical, a consciência das nossas

operações cognitivas enquanto construímos o nosso mundo

vivenciado (Erlebniswelt) pode nos ajudar a fazer muitas coisas de

formas diferentes e talvez até melhor.

3.4 Intuição
Uma outra faculdade, responsável pelo gerenciamento de informa-

ções desconhecidas ou muito complexas, é a nossa intuição. A intui-

ção é uma forma de percepção e reconhecimento inconsciente

específica que subitamente e inesperadamente nos fornece a solução

de um problema, uma racionalidade não direcionada na qual as

emoções estão fortemente envolvidas, como Damásio nos mostra.

Um dos filósofos mais conhecidos, que colocou a intuição no centro

da sua filosofia de vida, foi Henri Bergson. A "intuição", afirmou

Bergson, "primeiramente significa consciência, mas uma consciência

imediata, uma visão direta que se difere apenas levemente de um

objeto observado, um reconhecimento que é ao mesmo tempo tangível

e contemporâneo... Além disto, ela é uma consciência elevada, que

temporariamente ultrapassa as barreiras do sub-consciente e que

nos permite compartilhar do sub-consciente em uma rápida sucessão

de iluminação e escuridão recorrente" (1993, p. 44). Longe de buscar

uma definição universal para a "intuição", Bergson conseguiu,
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contudo, enxergar um significado primário: o pensamento intuitivo
significa, para ele, "pensamento no tempo". Enquanto caracterizava
o raciocínio como algo estático, Bergson via a intuição como um
processo em constante mudança. A intuição conectada ao tempo
representa uma expansão interna com um re-arranjar incessante
de elementos pré-existentes. A mente continuamente se renova.

Apesar de Bergson ter separado o reconhecimento intuitivo do
reconhecimento através da inteligência, o seu conceito é muito
importante para o nosso argumento. Bergson reduziu o pensamento
racional à sua capacidade de oferecer novas combinações, "enquanto
o pensamento intuitivo não cria a partir de componentes conhecidos,
mas de muitas perspectivas, diferentes e complementares" (1993,
p. 46). Com esta afirmação, há quase um século, Bergson destacou
a importância do pensamento holístico e de uma capacidade
ampliada de percepção no processo criativo. "Não importa o quanto
abstrato um pensamento seja, seu ponto de partida é sempre uma
percepção. A inteligência combina e separa; conecta e coordena —
mas não cria. Ela precisa de material, e este material só pode ser
fornecido pelo senso e consciência" (1993, p. 152). Nesta conexão,
Bergson também destaca que a seletividade da percepção é sempre
levemente arbitrária.

3.5 Planejamento e acaso no processo de design
Expressões como "Criatividade Planejada" ou "Design Sistemático"
são do passado distante da Pesquisa em Design. A mudança de
paradigma de "Solução de Problemas" para "Prática Refletiva" e
"Co-evolução de Problema-Solução" contribuiu para uma aceitação
crescente da importância de fatores imprevisíveis no processo de
Design, que os temas da 6a Conferência da Academia Européia de
Design (EAD)2 claramente mostraram. Os resultados de pesquisas
de campo, como a teoria de sistema, a teoria da evolução e a teoria
do caos, conduzem-nos à suposição de que o pensamento do design
criativo não só depende da inteligência dos designers, do seu domínio
e conhecimento geral, da sua imaginação e estado emocional, mas
do puro acaso, que, às vezes, tem um papel decisivo. Nós usamos a
noção de "acaso" para eventos imprevisíveis que estão bastante
distantes de nossa razão e intenções. Assim, reconhecer algo como
casual é conseqüência do "não-conhecimento". Na maioria dos casos,
uma situação complexa demais é determinada através de muitas
influências, como é o caso da maioria das tarefas de Design, para
entender e planejar completamente.

O cérebro do homem não é realmente bem preparado para isto, e a
história da metodologia do Design também mostra que o designer não
lida muito bem com eventos ao acaso no processo de Design. Também
pessoas criativas como designers preferem ter tudo sob controle. Da
perspectiva da teoria da evolução, o acaso representa perigo arbitrário
em um mundo crescente .lente confuso. Nossa memória depende de
ordem e senso, por causa da limitação de sua receptividade. Eventos
casuais, que não são possíveis de simplificar em regras, complicam
nossas operações cognitivas. Por razões econômicas, o cérebro inventa
explicações como exigido. O homem precisa de regras para achar o
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seu caminho. Por isto, a evolução programou o cérebro humano para
lidar com a especulação, quando o pensamento lógico não consegue
uma resposta. A fé na regularidade de natureza também é uma base
para o pensamento criativo. Na perspectiva construtivista, cada
criação nova está baseada no momento em que o observador atento
reconhece uma conexão nova entre fatos previamente não
relacionados, uma nova ordem no cosmo.

Binnig (1997) mostra, no seu modelo teórico-evolucionário da
criatividade, que o acaso tem o papel principal na inter-relação entre
mutação e seleção, que o acaso é ao mesmo tempo a conseqüência e
o motor de cada avanço. Apenas pelo acaso o novo emerge. A
criatividade está baseada na experimentação e combinação de
elementos que não estão previamente relacionados — e isto com
conseqüências imprevisíveis. Para evitar estar à mercê do acaso, o
cérebro usa estratégias diversas: graças à sua percepção seletiva, só
recebe informações que estão de acordo com suas próprias
expectativas; reconhece regras onde não há nenhuma; e, com suas
habilidades de pensamento associativas, cria conexões entre objetos
e eventos que não têm nenhuma relação entre si.

Deste fenômeno, podemos concluir que o designer poderia usar os
efeitos do acaso mais freqüentemente quando ele tenta desenvolver
algo original. Em inglês "acaso" quer dizer "possibilidade/
oportunidade" e "sorte/fortuna". Por muito tempo, os artistas e
escritores têm usado o acaso conscientemente no seu trabalho, como
uma semente e como um caminho para uma nova forma de ordem:
cores espirradas, palavras capturadas no ar, a escolha espontânea
de um assunto etc. Por conta de uma abordagem principalmente
racional na atividade do design, o aproveitamento das oportunidades
oferecidas pelo acaso é algo ainda relativamente pouco explorado
pelos designers. Mas o "acaso da sorte", que nos conduz a soluções
inovadoras, somente emerge em uma circunstância: ele tem que
encontrar uma mente preparada e curiosa.

4. Percepção como centro
Na dicotomia descrita anteriormente entre o sapiens-demens, a
percepção parece ser o campo mais promissor onde o sapiens e o
demens trabalham em um esforço complementar. Na perspectiva
construtivista, nós entendemos a percepção como um processo de
procura ativa, dirigido por nossos objetivos e expectativas. Do ponto
de vista do cérebro, a percepção opera como um "sistema de informa-
ção auto-organizado". Os estudos psicológicos mostram que a
percepção nunca é uma mera reflexão de eventos externos, mas um
processo seletivo e criativo, no qual entram experiências anteriores,
emoções e expectativas (ROTH, 2000).

Assim, o ato da percepção é sempre uma interpretação e um exercício
de significação influenciado biograficamente. Este exercício de
significação acontece de acordo com os princípios que a psicologia
do Gestalt postulou desde os anos vinte. Nossa percepção, que parece
ser determinada por sensações imediatas, na realidade, é composta
de produtos de memória, quer dizer, o cérebro, em uma rápida
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observação do ambiente, interpreta eventos à luz da experiência
prévia. Então, se desejarmos uma visão diferente acerca de um
problema de design, precisamos nos libertar de um tipo de percepção
mecânica e rotineira, criticada por Bergson (1993, p. 156).

Falando em termos da "auto-referencialidade semântica" e da "auto-
explicação" do cérebro, o Construtivismo Radical deixou a impressão
de que é impossível mudar ou desenvolver a percepção de um
indivíduo. Até mesmo Bergson tentou refutar o pensamento predo-
minante de que "a atenção poderia ser especificada e intensificada,
mas a percepção não pode liberar o que já não estava dentro antes"
(1993, p. 154). É para a Arte que Bergson deu o papel de deixar as
pessoas verem coisas que não afetam os seus próprios senso e
consciência de um modo explícito. Os pintores, poetas e novelistas
são, para Bergson, reveladores de novas nuances de sentir e pensar.

Neste ponto, nós temos que nos perguntar como o artista desenvolve
a sua própria habilidade perceptual. De acordo com Bergson, o
artista é menos absorvido que outras pessoas pelo lado material da
vida - ele é "distraído" e vive à parte de problemas cotidianos.
Bergson vai mais longe ao dizer que o artista nasce como um "um
agente livre": dependendo de qual senso é envolvido neste tipo de
"liberdade"; o artista pode se tornar pintor ou escultor, músico ou
poeta (1993, p. 158). Pelo fato da percepção ser restringida por
nosso mundo pessoal (Lebenswelt) e pela necessidade de agir
praticamente, aquele cujos senso e consciência são menos presos a
vida cotidiana pode se dedicar mais à contemplação da essência (An-
sich) de um objeto, ao invés de meramente responder ao objeto.
Nesta conexão, Bergson indica a importância de ter-se objetivos no
trabalho criativo. Tudo o que parece pertinente ao problema deveria
ser selecionado; todo o resto poderia ser rejeitado. Esta operação
no pensamento criativo foi chamada por Bergson de "Dissociação"
(1993, p. 157).

Na linha de pensamento de Bergson, concluímos que o designer
criativo é aquele que "vê" (com todos os sensos) e relaciona o que
outras pessoas não vêem e conectam. O homem criativo tem que
ser, ao mesmo tempo, não-mundano e pé-no-chão; dentro deste
paradoxo está o jogo revezado entre o sapiens e o demens. Nossas
observações e também a participação em projetos de Design
confirmam isto. Freqüentemente, nós pudemos observar, no
trabalho de "nosso" time de designers, que a idéia principal para
uma solução de design aconteceu em um momento de relaxamento,
quando o designer estava olhando para um trabalho de referência
que não estava diretamente relacionado ao campo da tarefa de
design: folheando um jornal, navegando na internet, visitando uma
exposição de arte ou apenas caminhando na praia. E uma idéia
geralmente aceita no design que a atividade criativa envolve o uso
de idéias surgidas de situações externas ao design em si. Os designers
especialistas têm uma facilidade de aplicar idéias oriundas de outros
domínios na sua tarefa de design. Em um estudo recente, Lawson
trata desta facilidade em relação ao fenômeno da memória episódica,
exposto anteriormente, quando ele se refere ao desenvolvimento das
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habilidades de pensamento criativo na educação do designer:

O argumento aqui é que reconhecer situações de design é uma dessas

habilidades fundamentais. Ver algum tipo de padrão ou tema

subjacente que permita a um designer reconhecer e fazer uma

conexão com algum precedente na memória episódica. Notavel-

mente, esta memória episódica pode relacionar isto a algo de um

contexto completamente diferente (LAWSON, 2004, p. 454).

E claro que parte do desenvolvimento de tal habilidade baseia-se na
acumulação de experiência. E a variável de experiência específica
do tipo de problema que permite aos designers perceber problemas
de design em termos de soluções pertinentes. Em todas as fases do
processo criativo, o designer confronta-se com o desafio de uma
situação de design percebida: a interpretação do espaço do problema-
solução.

Este tipo de percepção é uma característica do processo de "Reflexão-
em-ação" identificado por Schon (1983). como as noções de "denomi-
nação" e "modelagem": na fase de "denominação", o designer
seleciona e nomeia os objetos a serem considerados no espaço de
problema-solução e, na fase de "modelagem", as entidades selecio-
nadas são colocadas em uma perspectiva nova. Depois de "fazer
movimentos" e "avaliar" (uma ação experimental baseada na
"denominação" e na "modelagem"), o projeto de design conduz uma
"re-modelagem" da tarefa de design. O passo da "modelagem" rara-
mente é limitado ao ponto de partida de um processo de design. O
mais provável é que momentos diversos de "modelagem" sejam
distribuídos ao longo de todo o processo de design. Este é o por quê
de nós consideramos que a habilidade de percepção está no centro
do desenvolvimento de pensamento de design criativo. O papel do
ensino do design neste âmbito é o "treinamento" de uma percepção
"livre" e "criativa". Assim, hábitos de percepção e pensamento
estereotipados têm que ser "destruídos" mediante a realização de
exercícios práticos, de projetos conceituais e de uma abordagem
teórica.

5. Conclusão e pesquisa futura
O design é, como todas as outras atividades criativas, não só uma
atividade refletiva, mas também um processo emocional e intuitivo.
A cognição e a emoção, o conhecimento e a imaginação, o planeja-
mento e o acaso, não podem ser dissociados - eles trabalham juntos
integradamente, um complementando o outro. Talvez esta perspec-
tiva nos ofereça um modo melhor de entender o desenvolvimento da
habilidade no design. Certamente, saber como explorar o acaso e as
emoções no design é mais provavelmente uma característica de
designers especialistas e não ainda de novatos, por causa do seu
medo de cometer erros ou de parecer ridículos.

A reflexão sobre o conhecimento e o não-conhecimento, o sapiens e
o demens, e o papel central da percepção no processo de 'Reflexão-
em-ação' do design, sugere algumas linhas futuras de pesquisa na
prática do design. Nós deveríamos explorar mais profundamente a
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percepção de situações de design e, em particular, como elas são
reconhecidas, classificadas, e como combinações novas na
"remodelagem" são criadas. Na exploração do espaço de problema
e na co-evolução do espaço de solução, nós vemos o conceito-chave
na percepção. São nossas habilidades de percepção, no sentido em
que nós enfatizamos neste trabalho, que deveriam ser treinadas,
principalmente no ensino do design. Mas, como o ensino do design
pode desenvolver a intuição e o pensamento emocional? E este tipo
de desenvolvimento é realmente necessário para melhorar a
criatividade do designer? Seria útil criar-se situações de carga
emocional no ambiente de aprendizagem? E como nós podemos
promover a coleção de experiências de vida novas e ricas? As autoras
estão preparando uma pesquisa empírica, com estudantes de design,
com o objetivo de isolar alguns princípios e algumas medidas
concretas para o desenvolvimento de uma "percepção real" (em
oposição a um tipo mecânico de percepção) no ensino do design.

Como uma conclusão para as reflexões neste trabalho, nós queremos
enfatizar que todo o design original e inovador é resultado de uma
liberação: a liberação da rotina de percepção — a rotina da percepção
do designer, e também a rotina da percepção dos clientes e usuários.
Em pesquisas futuras, nós desenvolveremos uma descrição para o
processo de "Percepção-em-ação" da criação do design, na qual o
sapiens e o demens têm um papel complementar a desenvolver.
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