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A filosofia do design utiliza os referenciais teóricos da 
filosofia e de suas derivações nas ciências humanas 
e sociais para refletir sobre questões direta ou 
indiretamente relacionadas ao design. As questões 
são virtualmente infinitas. Assim, para evitar a 
desorientação, propusemos no site Filosofia do design 
cinco eixos principais de questionamento que norteiam 
nossas reflexões. Um deles busca refletir sobre os 
conhecimentos próprios ao campo do design, sobre a 
natureza do processo de criação em design e sobre as 
formas de ensino que lidam com questões projetuais e 
criativas. Neste primeiro texto para a Zupi, tratarei de 
um assunto ligado a esse eixo: a natureza do esforço 
intelectual criativo a partir da filosofia de Henri Bergson, 
importante pensador francês do início do século XX.

Bergson propõe uma distinção entre memórias 
ou pensamentos “dinâmicos” e memórias ou 
pensamentos “imagéticos”. Quando nos lembramos de 
uma viagem, por exemplo, podemos evocar imagens 
específicas - sejam elas visuais, como a aparência 
de um pôr-do-sol espetacular; ou relativas a outros 
sentidos, como o sabor de um prato exótico ou a voz 
da aeromoça repetindo pela milésima vez as instruções 
de segurança. Mas podemos também evocar uma 
sensação difusa que representa para nós “a viagem” 
como um todo, e que de certo modo condensa todas 
essas imagens em um plano de consciência dinâmico 
ou não imagético.

Do mesmo modo, quando criamos uma ilustração 
ou um projeto de design gráfico, podemos tentar 
simplesmente evocar memórias imagéticas e reproduzi- 
las no papel ou na tela do computador, ou podemos
- aí está o esforço criativo propriamente dito - tentar 
traduzir em imagens uma ideia que está em um plano 
de consciência dinâmico. Neste último caso, temos a 
sensação de um esforço mental que pode chegar até 
ao desespero, como sabem bem todos que trabalham 
com criação. Juntamos alguns elementos imagéticos 
tendo como guia um esquema dinâmico abstrato difícil 
de definir e, quando vemos, os elementos gráficos 
tomaram um rumo próprio. Procuramos reorganizar 
e trocar os elementos para que eles fiquem mais fiéis 
ao esquema original e, ao mesmo tempo, alteramos o 
esquema inicial, deixando penetrar nele o rumo das 
imagens. É desse árduo processo que surgem os 
trabalhos que consideramos nossas obras, nossas 
criações e até mesmo nossos filhos, 

The design philosophy uses the theoretical philosophy 
and their derivations in the humanities and social 
sciences to reflect on issues directly or indirectly related 
to design. The issues are virtually endless. Thus, to 
avoid confusion, the site design philosophy proposed 
five main axes of inquiry that guide our reflections. One 
seeks to reflect on their own knowledge to the field of 
design, the nature of the process of design creation and 
on ways of dealing with educational issues projective 
and creative. In this first text to Zupi, I will treat a subject 
related to this axis: the nature of creative intellectual 
effort from the philosophy of Henri Bergson, important 
French thinker of the early twentieth century.

Bergson proposes a distinction between memories 
or “dynamic” thoughts and memories or “imagery” 
thoughts. When we remember a trip, for example, 
we can evoke specific images - be they visual, such 
as the appearance of a spectacular sunset, or for 
other senses such as taste of an exotic dish or a flight 
attendant’s voice repeating for the thousandth time 
the safety instructions. But we can also evoke a fuzzy 
feeling that is for us “travel" as a whole, and which 
somehow encapsulates all these images on a plane of 
consciousness or not dynamic imagery.

Similarly, when we create an illustration or graphic 
design project, we try to simply evoke memories 
imagery and play them on paper or computer screen, 
or you can - there’s the creative effort itself - try 
to translate an idea into images that is in a plane of 
consciousness dynamic. In the latter case, we have the 
feeling of a mental strain that can reach up to despair, 
as all working with creation well know. We gathered 
some imagery elements guided by an abstract dynamic 
schema difficult to define and, when we see, the 
graphics took its own path. We seek to reorganize and 
change the elements so that they are more faithful to 
the original and at the same time, we changed the initial 
scheme, leaving it to penetrate the direction of images. 
By this arduous process that arise work we consider 
our works, our creations and even our children. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Caixa de texto
Fonte: Zupi, São Paulo, ano 8,  n. 37, p. 90-91, out./ Oct. 2013.




