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Resumo  

 
Este estudo tem como objetivo averiguar como se desenvolve o processo criativo nos 

designers de comunicação, à luz do modelo teórico definido por Wallas (1926) sobre a 

organização etápica do processo criativo, que tomamos como referencia para estabelecer 

comparações entre este e os resultados que obtivemos na análise efetuada aos relatos dos 

designers participantes no estudo. Tentámos ainda a perceber se o processo criativo se 

altera devido à experiencia dos designers. 

O suporte teórico desta investigação assenta no estudo do conceito de criatividade, 

pensamento criativo, processo criativo e seus subprocessos. Aprofundámos também o 

estudo sobre o conceito de Design, a sua historia, os movimentos que dele fizeram parte e, 

posteriormente, uma abordagem à Metodologia Projectual. 

Participaram no estudo 4 designers de comunicação com pouca e muita experiência, a 

quem foram efetuadas entrevistas para obtenção de informações, por forma a percebermos 

de que modo cada um procede na construção dos seus trabalhos. 

A partir do tratamento efetuado aos dados obtidos pudemos compreender como se 

desenvolve o processo criativo em cada um destes designers de comunicação e como, de 

alguma forma, a Metodologia Projetual se assemelha ao Processo Criativo. 

 

 

Palavras-chave 

Processo Criativo, Criatividade, Design, Design de Comunicação, Metodologia Projetual.  



 

Abstract     
 
This study aims to investigate how to develop the creative process of the communication 

designers, according to the theoretical model defined by Wallas (1926) on the organization of 

the creative process, which we take as a reference for comparisons between this and the 

results we obtained in the analysis made to the designers participants in the study designers. 

We also try to realize if the creative process changes due to the experience of the designers. 

The theoretical support of this study is based on the study of creativity, creative thinking, 

creative process, its subprocesses. We also search about the study of the design, its history, 

the movements that were part of it and then an approach to Project Methodology  

A sample of 4 communication designers with little and a lot of experience, to whom were 

made interviews to obtain information, in order to realize how each proceeds in the 

construction of their works. 

From the treatment provided to the data obtained, we can understand how the creative 

process unfolds in each of the communication and how, somehow, the Project Methodology 

resembles the designer’s creative process. 

 

 

Keywords 

Creative Process, Creativity, Design, Communication Design, Project Methodology. 
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Parte I   

 

 
Introdução 

 

O Design está presente nos mais pequenos objectos do dia-a-dia. Desde embalagens, 

aos transportes públicos e a toda a hora somos bombardeados por objectos ou 

imagens pensados propositadamente para determinado público ou conceito, sem que 

nos apercebamos. Faz parte do nosso quotidiano e, como tal, está intrinsecamente 

inserido nos nossos hábitos. 

O Design de Comunicação é apelativo, está nos cartazes, nos cinemas, na internet, 

nas paredes, nos livros. E para que o Design estivesse tão difundido na sociedade, 

foram precisos séculos de história, de mudanças, de tomadas de risco, de revoluções 

e de luta pelos ideais. 

Tudo começa quando Guttenberg no século XV inventa os caracteres móveis e se dá 

uma grande revolução na imprensa. Os livros deixam de ser escritos à mão e passam 

a ser impressos, é inventada a prensa para a impressão e percebe-se que este 

processo é muito mais rentável.  

Anos mais tarde com a Revolução Industrial a máquina sobrepõe-se ao homem, 

tornando todos os produtos mais baratos, com o objetivo de chegar a todos; inicia-se a 

cultura de massas e a necessidade de produção em série. Apesar de tudo, um grupo 

de pessoas, liderado por William Morris e o movimento Arts & Crafts vem repudiar esta 

inovação e fomenta o fabrico artesanal de todos os objetos, desde os objetos do dia-a- 

dia, a objetos com outros fins. O Design começa a ganhar força, nascem peças 

únicas. 

A Bauhaus, chega no século XX pela mão de Walter Gropius e promete revolucionar a 

arquitectura e o design de produto e de comunicação. Começaram a produzir-se 
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objetos únicos, como no movimento Arts & Crafts, mas não repudiam a máquina, e 

tornam esses objetos produtos capazes de serem produzidos em série e, deste modo, 

alcançar uma larga franja de mercado, a um baixo preço. 

Hoje, o Design está tão entre nós, que muitas vezes não nos apercebemos, sequer da 

sua presença. 

Para que o Design aconteça, é preciso que os designers sigam um processo. Esse 

processo é denominado Metodologia Projectual que é, em suma, um número de 

etapas pelas quais o indivíduo tem de passar, até ter o produto final.  

Vários autores exploraram e estudaram a Metodologia Projectual mas, na 

generalidade, complementa fases que passam por: identificar o problema, perceber as 

necessidades, onde se recolhe e analisam todos os dados como público-alvo, e 

ambiente no qual o trabalho final será inserido; e através da criatividade criar um 

modelo, que será posteriormente avaliado e, se responder adequadamente ao 

problema inicial, será produzido. 

Wallas G. (1926) define pela primeira vez a estrutura do processo criativo gerando um 

Modelo com 4 etapas, modelo este que se assemelha às etapas seguidas na 

Metodologia Projectual. Wallas propõe uma etapa inicial de preparação, na qual se 

identifica o problema e se procuram informações para o resolver; incubação, onde 

todas as informações e os conhecimentos adquiridos e guardados em memória se 

agilizam inconscientemente, para que na terceira fase, a iluminação, surjam as 

melhores ideias, ou a melhor ideia que, posteriormente será avaliada e analisada, na 

última fase definida por Wallas: a verificação. Se a ideia corresponder à resolução das 

necessidades apresentadas pelo problema inicial, então será concretizada e tudo 

entra em produção, numa fase do trabalho que poderá ser a mais longa do processo. 

É inevitável a comparação entre ambos os processos. 
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O que quisemos analisar neste estudo foi orientado pela seguinte questão de 

investigação: Como se desenvolve o Processo Criativo nos Designers de 

Comunicação? Quisemos ainda averiguar se a experiencia modifica a metodologia, ou 

o processo dos designers. Será que com mais experiência há mais ou menos 

criatividade implícita a cada ato criativo, a cada busca de solução? Será que a 

experiência facilita processos e respostas? 

 

Assim, o quadro teórico em que sustentámos este estudo apresenta-se na segunda 

parte iniciando-se o primeiro capítulo pela exploração do conceito de Criatividade e o 

Processo Criativo com os seus subprocessos, seguindo-se um segundo capitulo onde 

se apresenta uma breve resenha histórica de como o Design chegou até aos dias de 

hoje e no terceiro capítulo demonstramos como vários autores estudaram a 

Metodologia Projectual. 

Na terceira parte, metodologia, desenvolvemos todos os procedimentos tidos para a 

prossecução dos nossos objetivos de investigação, orientados pela questão de partida 

já referida anteriormente. Na quarta parte, apresentamos os resultados das entrevistas 

realizadas aos designers constituintes da nossa amostra, os quais nos permitiram 

inferir as conclusões deste estudo. Da sua análise tentámos ainda, de modo a se 

tornarem mais percetíveis as conclusões, traduzir graficamente os processos criativos 

aludidos por cada um dos participantes.  
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Parte II – Enquadramento teórico 

 

 
Capitulo 1 – Criatividade 

 

Durante muito tempo, a criatividade foi vista de um modo místico. 

Para os Gregos e os Judaico-Cristãos, o espírito era constituído por dois estádios: um 

era preenchido por inspiração divina e outro era para a expressão da inspiração. 

Para Patão, o poeta não podia criar sem a inspiração de uma musa. Já Beethoven 

garantia que, ao compor, estava sob a influência de um espírito, e era esse espírito 

quem escrevia a música. 

Em muitas abordagens, a inspiração estava ligada ao irracional, ao maníaco. Aquele 

que estava inspirado, estaria num estado de euforia tal, que o seu espírito estaria 

alterado, louco. 

Aristóteles disse que a inspiração tinha as suas origens no interior do indivíduo, no 

encadeamento das suas associações mentais e não na inspiração divina. 

No Século XVIII começa a falar-se e discutir-se sobre o Génio e o Génio Criativo. 

Já no século XX, Wallas (1926) criou uma nova perspetiva, um novo método para 

perceber o Processo Criativo. Criou o Modelo em 4 Etapas. 

Definiu o seu modelo começando pela preparação mental (primeira etapa), que se 

trata do momento em que as informações são pesquisadas. Segue-se a incubação e, 

em seguida, dá-se a iluminação, quando a ideia criativa chega à consciência. A última 

etapa do modelo de Wallas é a verificação, na qual o indivíduo testa a sua ideia. 

Duff (1967) diferenciou o génio criativo e o talento. O génio criativo resultaria de uma 

capacidade inata, enquanto o talento necessitaria de uma performance superior. Com 
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isto, surge a ideia de que a criatividade seria uma forma excecional de genialidade, 

diferente de talento e determinada pelo ambiente em que a pessoa estaria inserida. 

Guilford, (1950) nos seus estudos encontra 3 pontos fulcrais na criatividade 

a criatividade requer várias capacidades intelectuais. Requer uma capacidade para 

detetar problemas, de analisá-los, avaliá-los. Requer uma capacidade de síntese, 

fluidez, flexibilidade de pensamento, 

Há fatores da inteligência ligados intrinsecamente à criatividade sendo eles a 

cognição, a memória, o pensamento divergente e convergente e por último a 

capacidade de avaliação do indivíduo perante a vida e os seus problemas e 

consequentes resoluções. 

As operações intelectuais dentro de um processo de resolução de problemas 

promovem desafios à criatividade. 

 

Torrance (1972) inicia os seus estudos, tendo por base o pensamento divergente que 

Guilford aborda. 

Na década de 80, do mesmo século, Amabile estuda o papel da motivação intrínseca 

na criatividade. Simoton (1984) estudou o impacto e a influência do meio cultural e as 

características da sociedade capazes de influenciar a criatividade. 

Lubart conclui que a “criatividade é o resultado de uma convergência de fatores 

cognitivos, conotativos, emocionais e ambientais.” (Lubart, 1999; p.15) 

 

1.1- Definição do conceito de Criatividade 

 

A criatividade é uma capacidade inata ao Homem que faz com que, de maneira 

original, o ser humano se amplie e se aprofunde individual ou coletivamente. É um dos 

traços que nos distingue do resto das espécies vivas. 
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Tem a característica de representar, ou de poder representar, um papel positivo na 

vida quotidiana de cada um, ajudando na resolução de problemas. 

Tanto a nível profissional como a nível social, a criatividade tem um grande impacto. 

Manifesta-se em linguagens completamente distintas: verbal, plástica, musical e em 

diversos campos: ciência, arte, tecnologia, pensamento, linguagem, cultura e política. 

A história e a cultura estão intimamente ligadas à criatividade. As obras de arte 

existem porque o ser humano é criativo! 

A sociedade muito tem a ganhar com a criatividade. Uma sociedade mais criativa, 

representa uma sociedade com novas abordagens e soluções, tem maiores 

capacidades de encontrar respostas mais eficazes, de forma mais rápida. Para isso, é 

necessário que a criatividade seja explorada e desenvolvida no indivíduo desde que 

este nasce. 

A criatividade, para ser estudada, não pode sê-lo, apenas na sua dimensão cognitiva, 

pois não haveria uma compreensão total da mesma. A criatividade depende do 

indivíduo, ou seja das suas características particulares, tais como traços de 

personalidade, o seu conhecimento, do seu estado emocional, o ambiente em que o 

indivíduo cresceu e se insere, bem como a motivação com que parte para a resolução 

dos problemas. 

Os primeiros estudos sobre a Criatividade datam da década de 50 do século XX, com 

Guilford. 

Do estudo, surgem cinco problemáticas distintas, com perguntas às quais se buscam 

respostas. 

1- A definição e a descrição da criatividade. Poderá a criatividade ser definida? E a sê-

lo, será uma definição clara, única e definitiva? Será que haverá consenso? 

 

2- A origem das diferenças individuais da capacidade criativa. Cada indivíduo terá o 

seu nível de criatividade, indo este do muito fraco ao excecionalmente elevado.  
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Questiona-se ainda, se a criatividade dependerá de um nível de inteligência elevado, 

ou não; e/ou se dependerá, também da personalidade do indivíduo e da natureza ou 

do contexto em que está inserido. 

 

3- Domínio de expressão do ato criativo. Será que a criatividade só pode ser expressa 

num campo específico, ou pode ter vários domínios? Entre os indivíduos criativos, é 

frequente, ou não, expressar-se a criatividade de modo diverso. 

 

4- Relação que parece existir entre a Criatividade e das perturbações mentais. Será a 

loucura ou a demência fontes de criatividade? Poderá a criatividade levar à 

irracionalidade? 

 

5- Identificação e medida da criatividade. Haverá e qual será a definição científica da 

criatividade? Quais são os meios que permitem avaliá-la e medi-la? Será a criatividade 

uma valência mensurável? 

 

 

1.2- Definição Consensual de Criatividade 

 

A criatividade é a capacidade de realizar uma produção nova, e adaptada ao contexto, 

(Amabile, 1996; Barron, 1988; MacKinnin 1962; Lubart, 1994; Ochse, 1990; Sternberg 

e Lubart, 1995),podendo ser esta uma ideia ou uma produção de um qualquer 

domínio. Essa produção, que pode ser uma composição ou algo completamente 

diferente, é original quando se distingue pelo assunto ou por ainda não ter sido 

realizado algo semelhante, anteriormente. 

Essa novidade, poderá ter diferentes graus. Ou não representa um grande desvio ao 

que já existe, por relatar realizações anteriores, ou então, releva uma inovação 
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realmente importante. Seja qual for o grau, é necessário que essa produção satisfaça 

necessidades ou dificuldades. 

Há variações na conceção do conceito de criatividade. Há quem valorize mais o 

carácter de novidade, mais que a adaptação, enquanto outros, atribuem a mesma 

importância a ambos. A importância dependerá sempre, da natureza do que é 

proposto. 

Em relação à novidade, há quem valorize as reações imediatas e emocionais à 

produção. Outros, tendem a comparar com produtos anteriores. 

Mas, o que é de notar e assinalar é que nem tudo o que é novo para uns, será para 

outros. Uma ideia pode ser nova para um indivíduo, não o sendo para outro. A 

novidade dependerá da experiência de cada um. 

A qualidade técnica também é importante para a criatividade. Tem de respeitar as 

necessidades e responder-lhes. Um trabalho melhor executado tecnicamente, poderá 

revelar melhor a sua ideia (elaboração, segundo Guilford, 1950) e, deste modo, 

responder de forma mais eficaz. 

O ato criativo é intencional. Não é ao acaso. Algo criado ao acaso, embora original e 

estando bem adaptado não será, pelo menos de forma fácil e imediata, considerado 

criativo. 

A definição de criatividade e a sua conceção variam conforme a cultura, a época e a 

sociedade. Em algumas culturas, aquilo que é criativo é aquilo que rompe com a 

tradição, para outras culturas, o que é criativo é o processo, acima do resultado. 
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1.3 - Abordagens à Criatividade  

 

Na década de 80, do século XX, desenvolve-se a Abordagem Multidimensional 

(MacKinnon,1975). 

Esta Abordagem Múltipla, demonstra a necessidade da criatividade requerer uma 

combinação de fatores, para funcionar em pleno, sendo eles capacidades intelectuais 

(o processo), personalidade (o indivíduo), o contexto e o produto. 

Amabile (1996) estabelece três componentes básicos da criatividade: a motivação, a 

capacidade numa dada área e o processo. (Estudo dos componentes subjacentes à 

criatividade, 1996). 

Razões intrínsecas e extrínsecas que fazem o indivíduo empenhar-se na tarefa, e que 

influenciam a sua atitude são a base da motivação. A motivação é uma das chaves 

para que a Criatividade flua eficazmente. 

É necessário, segundo Amabile e os seus estudos, que haja um conhecimento, uma 

capacidade técnica em determinada área. É necessário um certo talento em algo, para 

conseguir responder desse modo aos problemas. 

 Quanto ao processo. terá de incluir um estilo cognitivo que permita confrontar, 

facilmente, a complexidade e a interrupção da reflexão durante o período em que o 

indivíduo está a resolver o problema.  

Este processo aplica-se a todas as tarefas que exigem criatividade, e é a capacidade 

do indivíduo em cada um dos componentes que determina a sua criatividade. Se um 

dos componentes estiver ausente, a criatividade poderá ter dificuldade em exercer-se, 

ou ser mesmo impossibilitada. 

Stenberg e Lubart, (1995) na mesma altura, definira, 6 recursos para atingir a 

criatividade. A inteligência, o conhecimento, os estilos cognitivos, a personalidade, a 

motivação e ainda o contexto, seriam estimulações de auxílio à produção de ideias. 
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Todos estes componentes têm limites, abaixo dos quais a criatividade é impossível. 

Pode haver, apesar de tudo, uma compensação entre os componentes.  

Para Woodman e Schoenfeld (1990)) a criatividade resulta de uma interação de três 

componentes, sendo eles as experiências já vividas pelo indivíduo; as características 

das pessoas, as suas capacidades cognitivas e a sua personalidade, tão importantes 

quanto as atitudes, os valores e a motivação com que o indivíduo parte para a 

resolução do problema e consequente utilização da criatividade. 

A sociedade e o contexto são as características da situação que, também, vão 

delinear o desempenho do indivíduo na criatividade. 

Feldman, Csikszentmihayi e Gardner (1994) estabelecem uma abordagem sistémica 

em três sistemas. 

O primeiro sistema seria o indivíduo que, influenciado pelo campo e pelo âmbito (as 

instituições que avaliam a inclusão das ideias novas, no campo), retiraria a informação 

por processos cognitivos e, com a sua personalidade e a sua motivação, chegaria a 

soluções criativas. 

O segundo sistema, o campo, controlaria ou influenciaria o individuo, avaliando e 

selecionando as novas ideias. 

Por fim, o terceiro sistema, o âmbito. O saber cultural, transmitido de pessoa para 

pessoa, numa determinada área, dará ao individuo maior conhecimento em certas 

matérias que acabarão por ajudá-lo no processo criativo 

Em suma, a criatividade depende de fatores cognitivos, a inteligência e o 

conhecimento, de fatores conativos, como o estilo de pensamento, a personalidade e 

a motivação, de fatores emocionais e de fatores ambientais. São eles que agilizam o 

potencial criativo do indivíduo em determinada área. Depois disso, a criatividade é 

avaliada dentro de um contexto social. 
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Para Lubart (1996), há 6 recursos essenciais para a criatividade, sendo eles a 

inteligência, o conhecimento, os estilos cognitivos, a personalidade, a motivação e o 

contexto no qual o criador está inserido. 

Estes componentes, tal como para outros autores, se tiverem abaixo dos limites, 

tornam quase impossível a criatividade, mas, para compensar, pode haver um 

equilíbrio entre os componentes. E assim, a criatividade acontece. 

Lubart, seguindo a linha de pensamento de Amabile, defende, também, que os níveis 

de motivação (principalmente intrínseca) podem ter um efeito multiplicador sobre a 

criatividade. 

Defende a abordagem múltipla da criatividade. Assim sendo, para que haja potencial 

criativo, são necessários 4 fatores, nos quais os 6 recursos estão inseridos. Os fatores 

cognitivos, onde estão a inteligência e o conhecimento, os fatores conativos, onde 

estão o estilo e a personalidade; fatores emocionais com a motivação intrínseca ou 

extrínseca e, por fim, os fatores ambientais, o contexto. São estes fatores que, na arte, 

na ciência, na literatura ou outros, têm potencial criativo para chegar a soluções e 

produções criativas. 

Há capacidades essenciais ao ato criativo. São capacidades intelectuais como a 

identificação a definição e a redefinição dos problemas. 

A codificação e a comparação selectivas, como a observação de semelhanças entre 

as diferentes áreas de modo a criar um pensamento e uma solução mais forte. 

A capacidade de reagrupar esses elementos de informação, de modo a que surja uma 

nova ideia, à qual são adicionadas várias possibilidades, seguindo o pensamento 

divergente, bem como a capacidade de auto-avaliação e a flexibilidade (libertando-se 

da ideia inicial, explorando novas pistas, novas possibilidades, novas soluções) são a 

base para o ato criativo. 
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A junção de uma inteligência sintética, analítica e prática ou social geram ideias. 

 

 

2 - Processo Criativo 
 

O pensamento é a parte invisível do ser humano. É através do pensamento e da 

capacidade de pensar que tomamos consciência da nossa existência. É uma atividade 

inconsciente da mente, o nosso diálogo interior. Quando o ser humano pensa, fala 

com ele mesmo.  

Pensar muito, não é necessariamente pensar melhor, mas é no pensamento que 

habitam as ideias. 

O pensamento é a dimensão humana que nos permite comunicar. E essa 

comunicação pode ser feita de várias formas como falada/escrita, musical ou corporal. 

É o nosso processo de simbolização do mundo.  

O pensamento criativo é uma das dimensões do pensar. Pensar criativamente é uma 

atividade mental que, com linguagens distintas e em âmbitos distintos do 

conhecimento, permite-nos transcender através das ideias que são geradas. Entende-

se por processo criativo, uma sucessão de pensamentos e ações que levam a 

criações originais. 

Uma produção nova é original e imprevista, quando se distingue pelo assunto ou pelo 

fato de ainda não ter sido realizada. Pode ser nova porque traz pormenores de ideias 

anteriores, ou porque se afasta totalmente do que já foi feito e traz algo diferente, uma 

inovação importante. 
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2.1- Wallas e o Modelo Clássico em 4 etapas 

 

Wallas cria um modelo de 4 etapas que define a forma como se desenvolve o 

Processo Criativo. 

Baseia-se no processo definido por Poincaré que sugere que as ideias partem de uma 

fase de trabalho consciente sobre o problema e que depois, se entra numa etapa de 

trabalho inconsciente, na qual acontece uma iluminação súbita. Posto isto, regressa-

se ao trabalho consciente onde se ordenam e verificam as ideias. 

Define 4 fases essenciais para o surgimento das ideias. 

Inicia o seu pensamento, tendo em conta a primeira etapa: Preparação. 

A preparação é a fase onde se percebe o problema e se reúnem as informações 

necessárias para encontrar as soluções. Há uma emergência, consciente ou não, de 

um conjunto de questões sobre o problema, que suscitam a criatividade. 

É uma etapa do processo onde se necessitam subprocessos como a fluidez e a 

flexibilidade, bem como pensamento divergente, par permitir que a preparação e a 

problematização sejam o mais amplo e variável possível. 

 

2.1.1 - Preparação: 

 

- Análise preliminar para definir o problema 

- Fase consciente 

- Conhecimento sobre o problema 

- Recolha de informação 

 

Segue-se a segunda etapa do processo de Wallas: Incubação 

A incubação implica um momento no qual não temos ação direta. É uma fase 

inconsciente de busca de soluções. As informações, o conhecimento e a questão à 
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qual se tem de dar resposta, são organizadas inconscientemente à procura de uma 

ideia, que surge na terceira fase, a iluminação. 

 

2.1.2 - Incubação: 

 

- Não há trabalho consciente sobre o problema 

- Inconsciente trabalha e forma associações livres 

- Inconsciente rejeita e seleciona ideias 

- É uma fase em que há um certo descanso da tarefa, é como que um processo 

“escondido”. 

 

Quando, na incubação, tudo foi organizado e associado, surge a ideia à consciência. A 

essa etapa, Wallas chamou Iluminação. 

Nesta etapa, a solução surge de repente. 

 

2.1.3 - Iluminação: 

 

- Ideia interessante torna-se consciente através de um flash, uma iluminação 

súbita 

- Experiência “Eureka!” 

- É uma fase facilmente perturbável, que implica uma intuição de que a ideia 

tida é plausível para a resolução do problema. 

 

Assim que a ideia surge, o indivíduo entra numa fase de avaliação. É um momento 

difícil emocionalmente, pois gera bastantes incertezas. 

É feito um exame crítico da ideia e concluem-se alguns detalhes.  
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2.1.4 - Verificação: 

 

- Avaliar, definir, redefinir e desenvolver a ideia 

- Pode voltar-se a outras fases 

- Quando a ideia que chegou a esta fase, mostra algumas fragilidades, então 

outra ideia é incubada. 

- Exame crítico da ideia 

 

Apesar do processo ter sido idealizado em 4 etapas, Wallas, compreende que as 

etapas possam misturar-se. Ou seja, após a verificação, pode perceber-se que a ideia 

não resulta na sua totalidade e então o indivíduo tem de voltar a entrar na primeira 

etapa, recolha de mais informação, para entrar de novo na segunda etapa (incubação) 

e procurar nova ideia, ou então pode dar-se o caso da ideia ser boa, mas frágil, e o 

individuo tem de reformulá-la.As fases podem sobrepor-se, sempre que necessário.  

 

2.2- Subprocessos 

 

Houve vários outros autores que, partindo do processo desenhado por Wallas, 

definiram subprocessos. Novas etapas inseridas nas fases do Modelo Clássico. 

Autores como Guilford (1950, 1967), Mumford (1988) , Lubart (1996) e Amabile (1996) 

são exemplos de pessoas que decidiram explorar e acrescentar etapas ao modelo de 

Wallas (1926). 

O processo criativo é algo que varia de individuo para individuo e, por isso, as etapas 

podem ter variadas sequências.Para Amabile (1996), é necessário distinguir o 

momento do estabelecimento de tarefas e dificuldades do problema da fase 

preparatória, na qual toda a informação é organizada e as ideias são esboçadas. 
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O problema é toda a tarefa que o individuo procura acabar ou resolver. E a descoberta 

desse problema necessita do reconhecimento da sua existência, de procurar falhas, 

inconsciências e imperfeições relacionadas com os conhecimentos. 

Então, o processo criativo teria uma fase de frustração, após a preparação, e seria 

essa frustração que daria início à incubação.  

Para Amabile, na parte final do Processo Criativo, existe uma fase de realização ou 

comunicação na qual a produção criativa se inscreve num ambiente social. Todo o 

Processo terminaria com uma decisão. 

Seguidamente, são apresentados alguns dos subprocessos. 

A codificação seletiva é, em suma, a possibilidade de observar no ambiente uma 

informação que se relacione com o problema a resolver. “A pessoa criativa pode ver o 

que todas as pessoas não veêm.” (Todd Lubart  2007, p.24) 

A comparação seletiva define-se pela capacidade de observar as semelhanças entre 

as diferentes áreas de conhecimento, de modo a dar a entender melhor o problema. 

Exige, muitas vezes, o recurso a analogias e metáforas. 

O ato criativo precisa de identificar relações base existentes entre ideias, de 

desmistifica-las, mudar-lhes o contexto e assim, criar uma ideia nova, que, apesar de 

tudo ficará ligada às originais. 

Estes mecanismos permitem que as relações entre as ideias possam ser desfeitas e 

aplicadas a outros contextos. 

A combinação seletiva é a capacidade de se juntar dois elementos, duas informações 

que reunidos se transformarão numa nova ideia. 

Esta capacidade foi alvo de estudos e, para Mednick (1962), a combinação selectiva 

era “a capacidade de reunir os elementos de conhecimento afastados para formar 

novas combinações” (Lubart, 2003)  
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Para Koestler (1964) a criatividade é um ato de bissociação, a fusão de duas ou várias 

maneiras de pensar que são normalmente incompatíveis. 

O pensamento divergente, é o processo que permite procurar informações e ideias de 

forma pluridirecional. Permite que haja fluxo de ideias, sem barreiras. 

É importante que o indivíduo tenha a capacidade de avaliar e escolher as ideias que 

produz. A capacidade de discernimento é utilizada de forma inconsciente e separa as 

ideias mais criativas, afastando-as do resto das possibilidades. 

A avaliação guiará o indivíduo através da ideia mais criativa, podendo não ser, apesar 

de tudo, a ideia mais adequada. 

A flexibilidade, a aptidão para apreender uma única ideia, sob ângulos diferentes, a 

sensibilidade à mudança como a capacidade de se libertar de uma ideia inicial e 

explorar novas pistas 

 

“Para se ter um nível elevado de criatividade, é necessário apresentar um determinado 

nível de inteligência e certos traços de personalidade. Alguém muito inteligente, não é 

necessariamente muito criativo. Mas alguém pouco inteligente, dificilmente será 

criativo, apesar da sua personalidade. 

A criatividade não pode acontecer sem um certo nível de conhecimento.” 

 

 

 

3 – Motivação 
 

Para Amabile, há três pontos essenciais para que o processo criativo funcione: a 

motivação (intrínseca e extrínseca), a competência (conhecimento, capacidades 

técnicas e talento) e a cognição (interrupção e reflexão durante a produção). 

A motivação influencia as fases de identificação do problema e de produção de uma 

resposta. Os conhecimentos, por sua vez, influenciam as fases de preparação e de 
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validação da solução, enquanto a cognição tem uma ação sobre a fase de produção 

da resposta (iluminação). 

Amabile defende que, se um destes componentes estiver ausente, a criatividade não 

poderá exercer-se. 

A motivação são os fatores internos ou externos que desencadeiam a forma como o 

individuo parte para uma tarefa. 

As características que definem a motivação são a motivação intrínseca, os objetivos, a 

tolerância ao erro, à ambiguidade e à contradição, a inteligência específica, a vontade, 

a dedicação e a paixão; a atenção e energia que dispomos para realizar a tarefa, o 

conhecimento específico e geral sobre o tema, imaginação e ativação de todos os 

sentidos; operações de processo de pensamento criativo e por fim, negação de 

estereótipos. 

Nem sempre somos capazes de ativar todos estes aspetos, mas quantos mais 

estiverem ativados, mais capazes somos de gerar ideias. 

Cada pessoa pode fortalecer estes aspetos e capacidades consoante o ambiente em 

que está inserida. 

“É o conjunto de processos fisiológicos e psicológicos responsáveis pelo movimento, 

manutenção e interrupção de um comportamento ou processo.” (Lubart, 2007) 

A Motivação rege-se por vários fatores. 

Para alcançar os objetivos propostos, o individuo deve ter as capacidades necessárias 

para resolver um problema ou para trabalhar num projeto. Se o individuo souber que 

as suas capacidades estão à altura da tarefa, e se ela for estimulante, a fluidez e a 

qualidade do processo criativo melhoram significativamente. 

Os indivíduos mais criativos possuem uma maior tolerância à indefinição, à 

ambiguidade e à contradição. 
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Quem consegue facilmente pensar em contradições e opostos, tem mais facilidade de 

enfrentar o desconhecido, o erro e a falta de controlo.  

Esta tolerância ao erro, leva ao surgimento de novas ideias e perspetivas. 

É essencial uma predisposição genética para o domínio de um determinado 

conhecimento, para uma boa capacidade criativa. Uma inteligência específica. 

É a capacidade de compreender e adaptar-se ao meio circundante, à capacidade de 

organizar e trabalhar ideias mais complexas, aprender com a experiência, refletir, 

planear, resolver problemas e pensar de maneira abstrata. 

Segundo Gardner, não temos uma inteligência que abrange várias áreas, mas sim 

inteligências múltiplas que incluem capacidades físicas, emocionais e essenciais. 

Gardner identificou 9 tipos de inteligência: linguística, lógico-matemática, musical, 

espacial, intrapessoal, cinestésica, interpessoal, naturalista e não aprovava a 

inteligência existencialista. 

Há indivíduos bastante produtivos num determinado campos e praticamente nulos 

noutros campos. 

A vontade e a dedicação são fatores principais numa atividade criativa, e que 

impulsionam o surgimento de ideias novas. 

Csikzentmihaly (1998) chama à dedicação a uma tarefa uma “experiência de flow”. O 

individuo abstrai-se de si mesmo, entregando-se completamente à atividade e à 

criatividade.  

A paixão é o que dá a energia, a vontade de criar, é um dos maiores motores da 

criatividade, pelo prazer e sensação de felicidade que dá ao indivíduo. 

Este aspeto está intimamente ligado à vontade e à dedicação do individuo ao criar. 

É necessário dedicar toda a atenção à tarefa, para que haja uma total compreensão e 

entrega de um domínio e assim, chegar-se ao objetivo, à solução. 
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Sem um conhecimento aprofundado e consistente sobre uma área, um domínio, não 

se consegue surpreender com a resposta que se der. 

Cada conhecimento adquirido, maior é a fonte das ideias. É o conhecimento geral que 

amplia a sensibilidade do ser humano, é onde o individuo pode ir buscar novas 

referências para adicionar ao seu conhecimento específico. 

Adams (1986), considera que o conhecimento específico demasiado profundo pode 

bloquear o pensamento criativo. 

É uma vantagem ser-se especialista numa área, generalista em muitas outras e 

ignorante noutras. 

A imaginação é essencial para a criatividade, uma vez que mexe com o possível e o 

impossível, libertando o indivíduo de construções estruturais do pensamento 

convergente e racional.  

A imaginação e os sentidos dão ao indivíduo a capacidade de ver mentalmente 

realidades que não existem. São imprescindíveis para a criatividade humana. 

Quem cria, fá-lo melhor se sabe que criar é a reformulação dos seus conhecimentos. 

Reorganiza os estímulos e os conhecimentos para formar novas totalidades. 

O pensamento criativo baseia-se na ativação do conhecimento arquivado na memória. 

Pensar criativamente significa ver a realidade de outro ângulo, perceber aquilo que os 

outros não percebem. Mas só uma perceção diferente, sem ideias preconcebidas, sem 

estereótipos pode resultar em ideias novas e originais. 

 

3.1 – Motivação Intrínseca 

 

A motivação intrínseca é o motor, os desejos internos que são satisfeitos com a 

realização da tarefa. E isto é a base para todo o processo criativo. É o que impulsiona 

o processo, não se baseia na busca pelo êxito, pelo dinheiro ou por outra qualquer 
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recompensa. O verdadeiro impulsionador é a vontade e a possibilidade de se fazer 

algo que se gosta realmente. 

Para Amabile, o conceito de motivação intrínseca, define-se pelo sentimento de prazer 

em realizar uma tarefa, sem qualquer motivo externo.  

Uma grande motivação intrínseca, concentra o individuo na tarefa, sem que o 

pensamento se disperse para aquilo que poderá ganhar com o fim do processo. 

Quando se está motivado intrinsecamente, procuram-se soluções durante mais tempo 

e a possibilidade de se encontrarem ideias originais é muito maior, do que quando a 

motivação é puramente extrínseca. 

Se, ao realizar uma tarefa, o indivíduo não tiver motivação interior suficiente, o seu 

pensamento criativo e a sua solução serão muito limitados. 

 

3.2 – Motivação Extrínseca 

 

A motivação extrínseca é a motivação pela recompensa pela realização da tarefa. Não 

tem de ser uma recompensa monetária, pode ser material, social ou pública. 

A solução não será tão criativa, uma vez que a motivação não é o desejo de realizar a 

tarefa, mas sim aquilo que se poderá ganhar com ela. E, por isso, maioritariamente a 

solução é encontrada mais rápido, mas é muito menos original e criativa. 

 

 

Capitulo 2 – Design 
 
 

4.1 – Definição 

 

O vocábulo design é um dos mais controversos e internacionalmente usados. É um 

símbolo do século XX. 



 

22 

Design tem como origem a palavra italiana disegno, que significa desenho. Durante o 

Renascimento, disegno tinha uma carga significativa muito grande. Em toda a parte 

tentou traduzir-se a palavra.  

Design significa hoje uma atitude Projetual. O vocábulo design tornou-se a parte pelo 

todo e ficou como símbolo de um sistema aberto que não esquece as suas origens e 

não impõe limites ao futuro. 

O Design, ao contrário das criações artísticas, é planeado e não nasce 

espontaneamente.  

É um processo intencional que pressupõe uma formulação, uma verificação e uma 

ultimação do projeto, de modo a transformar o meio ambiente e criar utensílios para o 

Homem, com o objetivo de responder às necessidades humanas, melhorando as suas 

condições de vida.  

Design tenta conciliar, de forma harmoniosa, a forma e a função.  

Os objetos de design, para além da ação e de uma metodologia, implicam um 

processo fundamentalmente predisposto para a produção em série, de exemplares 

perfeitamente idênticos, viável exclusivamente pela produção mecânica e industrial. 

“Há no Design uma sensação de maravilha, um sentimento de conclusão que falta em 

muitos outros campos”. (Victor Papanek, 1995, p.9) 

Design é, na verdade, um processo experimental que tenta criar ordem com sentido, 

no qual os designer trabalham tanto intelectualmente como seguindo a sua intuição e 

as suas sensações. “Os designers procuram satisfazer os seus anseios através do 

seu trabalho” (Victor Papanek, 1995, p.9) 

Proporciona a oportunidade de criar algo de novo ou de refazer algo, melhorando-o. 

Há uma satisfação inerente ao Design, uma vez que este permite levar uma ideia a 

bom termo. 
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O Design dá um essencial contributo à sociedade e “o designer é um ser humano que 

tenta atravessar a ponte estreita entre a ordem e o caos, a liberdade e o niilismo, entre 

realizações passadas e possibilidades futuras.” (Victor Papanek, 1995, p.9-10) 

O Design atua em várias áreas, sendo uma delas o Design de Comunicação e 

consequentemente o Design Gráfico.  

Design de Comunicação é a área de Design que se ocupa de mensagens visuais. 

Quer se trate de imagens, texto, pictogramas, símbolos, logótipos e está vocacionado 

para resolver problemas de transmissão massiva de informações visuais. 

Sempre que um Designer concretiza um projeto, necessita seguir um método. Em 

Design, esse método chama-se Metodologia Projectual. Há um processo. 

A ideia de design traduz-se, justamente, na mais ou menos complexa formulação, 

verificação e ultimação do projeto com vista à realização de objetos. 

O Design nasce com a Revolução Industrial, engrandece no movimento Arts and 

Crafts tendo-se afirmado na Escola de Chicago e na Deutcher Werkbund, e 

posteriormente na Bauhaus. 

 

 

 

 

4.2 – História do Design 

 

4.2.1- Revolução Industrial 

Movimento de transformações da sociedade, registado na Europa Ocidental (com 

início em Inglaterra) que, abrangendo o final do século XVIII e os primeiros anos do 

século XIX, teve reflexos decisivos no destino das comunidades humanas direta ou 

indiretamente envolvidas no processo. 
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Houve um imenso aumento demográfico que alterou a estrutura da população, 

rompendo o equilíbrio secular entre gerações, em que cada uma substituía a anterior. 

Com a Revolução Industrial deu-se, também, o aumento de bens e serviços 

produzidos pela Agricultura, Indústria e pelas atividades terciárias, devido ao 

progresso tecnológico e ao desenvolvimento económico. 

O Homem foi, gradualmente, substituído pela máquina. 

Os agricultores aproximaram-se das cidades, onde estavam a começar as grandes 

fábricas e as grandes indústrias. Com a invenção da máquina a vapor, as indústrias 

cresceram a grande velocidade. 

Houve uma maior mobilidade devido ao desenvolvimento e melhoramento dos meios 

de comunicação. As mercadorias poderiam deslocar-se facilmente e os indivíduos 

podiam trabalhar mais longe de casa, viajando de forma mais rápida e eficiente. 

Todas estas mudanças trouxeram um pensamento novo. O que era tradicional, 

passou a ser desvalorizado.  

Os economistas começaram a aconselhar a venda de terrenos para pagar dívidas. E 

assim, a sociedade acabou por tornar-se capitalista, industrial e de massas. 

Inicia-se a grande dependência do salário e a obrigatoriedade de aquisição de toda 

uma série de bens de consumo e o consequente alargamento do mercado.  

O antigo ofício das pequenas entidades produtivas, dá lugar à especialização. A 

grande consequência é a perda de capacidade de produzir autonomamente os bens 

essenciais. 
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4.2.2- Arts & Crafts 

 

Em 1850, Inglaterra torna-se mais próspera que nunca. Era a oficina do mundo, 

devido ao desenvolvimento da máquina e da indústria. Contudo, havia quem se 

opusesse e tentasse permanecer ligado aos meios artesanais. 

Os produtos eram fabricados em série, traziam algumas falhas técnicas que só o 

tempo e a prática vieram a corrigir. Na primeira exposição mundial de matérias-primas 

e produtos técnicos, em 1851, o público mais sensível apercebeu-se dessas 

imperfeições e da mediocridade estética que era apresentada. 

Surge então um homem, William Morris (1835-1895), que se torna o primeiro artista a 

compreender até que ponto os fundamentos sociais da arte se tinham tornado frágeis 

e decadentes. Apercebeu-se que a Arte, para além das telas e esculturas, devia estar 

presente nos objetos do dia-a-dia, ao alcance de todos. Morris defende na 

transformação do artista em artífice desenhador. E, acima de tudo, recusa a máquina 

e a indústria, que acabaria por ser o único modo de tornar a arte e os objetos 

acessíveis a todos. 

Juntamente com John Ruskin (1880,1910) criaram o movimento Arts and Crafts, 

advogando que a única forma possível do objeto, seria apenas possível através de 

uma produção artesanal. E tudo fizeram para reabilitar os velhos processo de 

manufatura artesanal. 

Por influência do movimento Arts and Crafts, nasceram em Inglaterra, na segunda 

metade do século XIX, várias escolas que integravam diversas atividades artesanais. 

Apesar dos seus ideais, o movimento fora a ação que teve na arquitetura doméstica, 

foi um fracasso, uma vez que as obras produzidas nunca chegaram a todos porque 

dada a produção restrita, o preço dos artigos tornou-os apenas acessíveis a uma 

pequena maioria. 



 

26 

Apesar de tudo, Morris e Ruskin chamaram a atenção para o facto do objeto industrial 

ter que integrar valores estéticos de forma a responder aos anseios mais naturais do 

Homem. 

 

 

 

4.2.3- Bauhaus 

 

O século XIX, devido às consequências da mecanização e industrialização, trouxe 

reestruturações sociais profundas, democratizando o acesso a bens de consumo cuja 

produção pudesse ser racionalizada e tornada mais barata. 

Criar uma cultura do povo e para o povo tornou-se o objetivo de quase todos os 

movimentos de renovação cultural, “apadrinhando” também a formação da Bauhaus. 

Em 1896, a Alemanha enviou para Inglaterra Herman Muthesius para estudar os 

gostos e as origens do sucesso industrial inglês. Traz para o seu pais o gosto pelo 

simples e pelo funcional e estes novos ideais foram introduzidos nas escolas de Artes 

e Ofícios.  

Pela Alemanha proliferou a criação de pequenas oficinas provadas que fabricavam 

utensílios domésticos, mobiliário, têxteis e objetos de metal. Mas, ao contrario do que 

se passava com a Arts and Crafts em Inglaterra, na Alemanha, defendia-se 

incondicionalmente a produção mecanizada. 

É então que a Alemanha supera Inglaterra e se torna a nação industrial líder, 

conduzindo a supremacia económica e cultural à criação, em 1907, da Deustcher 

Werkbund que se tornou na associação artística e económica mais importante antes 

da Guerra. Nasceu de uma reunião entre as principais empresas alemãs e artistas 

artesanais. O objetivo da Deustcher Werkbund era a cooperação entre a arte, indústria 

e artesanato, para a melhoria da atividade por meio da educação, da propaganda e da 



 

27 

posição unida sob questões pertinentes de forma a garantir a posição da Alemanha 

como grande potência industrial. 

A Werkbund caracterizava-se pela tendência de união entre as Artes Maiores e as 

Artes Menores. Admitia uma certa relação entre a Arte e os objetos industriais, 

defendendo o predomínio de uma estética de grande simplificação formal conjugada 

com a funcionalidade. 

Com a Primeira Grande Guerra, os trabalhos da Deustcher Werkbund são 

interrompidos. E Walter Gropius (1883-1969), um dos membros da Werkbund, decide 

fundar uma nova escola de Arte, a Bauhaus. 

A Bauhaus surge da fusão da Academia de Belas-Artes de Weimar e a Escola de 

Artes e Ofícios da mesma cidade em 1919. Os objetivos da nova escola, eram 

semelhantes aos da Deustcher Werkbund. 

O ensino dividia-se em duas fases, a primeira Vorkus, era a fase da experimentação 

para avaliação das capacidades dos alunos. E a segunda, a aprendizagem, formada 

por dois cursos: Werklehre, os estudos dos materiais e técnicas e Forwlehre, o estudo 

das teorias da forma e desenho. 

Houve professores que deixaram marcas profundas na história da escola, como Paul 

Klee, Wassily Kandinsk ou Lászlo Moholy-Nagy 

Depois do enorme sucesso que teve, em 1931, devido ao controlo Nazi, a Bauhaus é 

obrigada a encerrar. Mies Van der Rohe ainda a transfere para Berlim, mas em 1933 

acaba definitivamente. 

A Bauhaus transformou-se num conceito internacional com uma elevadíssima 

reputação, decorrente do design de que foi pioneira. Os seus docentes famosos e 

conceituados, davam ainda mais prestígio à escola.  

A Bauhaus tornou-se abreviatura de modernização. 

Exerceu, também, a sua influência em áreas completamente distintas do design e 

desenvolveu-se, não sem contradições, partindo da tendência expressionista dos seus 
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primórdios, passando pela orientação construtivista até à forte ênfase arquitetural das 

fases posteriores em Berlim. 
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Capitulo 3 – Metodologia Projectual 
 

“O designer opera em ligação com a ciência e a indústria.”  

      Bruno Munari (1979) 

 

 

5.1 – Definição 

 

Enquanto o artista projeta as suas obras segundo as técnicas clássicas, sem 

necessitar de qualquer método para o projeto, o designer precisa sempre de um 

qualquer material ou técnica, livre de preconceitos artísticos. Tem que seguir um 

método que lhe permita realizar o seu projeto com o material correto, as técnicas 

certas e sempre, fazendo com que a forma respeite a função. 

O objetivo do designer é conceber “um objeto que não possua só qualidades estéticas, 

mas onde cada componente, mesmo a economia seja considerada ao mesmo nível. 

Preocupa-se com a compreensão do seu produto e por parte do seu público” (Bruno 

Munari, 1979). 

O Design é planeado, não nasce espontaneamente, como a arte. 

“O método projectual que não é mais do que uma série de operações necessárias, 

dispostas por ordem lógica, ditada pela experiência. O seu objetivo é o de se atingir o 

melhor resultado com o menor esforço” (Bruno Munari, 1979) 

Para Archer, o problema no design resulta de uma necessidade. 

Na maioria das vezes, o maior cliente do designer é a própria indústria e é ela quem 

propõe a resolução do problema. Outras vezes, o problema pode ser a própria 

proposta que o designer faz à indústria e terá de responder às necessidades sociais. 

Quando surge um problema, procura-se a sua definição, e são recolhidos dados para 

que a resposta possa ser dada e a solução encontrada. Identificam-se as 
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necessidades, põe-se em prática o projeto, seguindo as ideias (criatividade), 

verificando essas mesmas ideias e concretizando-o, levando-o por fim à produção, 

respondendo assim, ao problema ou necessidade. 

 

Esquema 1 – metodologia projectual 

 

A Metodologia projectual é a organização de um conjunto de ações que guiam o 

processo criativo, aquando da elaboração de um projeto.  

E existe em dois níveis: 

1- Atitude criativa e emotiva 

 2- Atitude lógica e racional 

Gui Bonsiepe definiu dois patamares de ação do designer durante o processo. 

- Macroestrutura - etapa comum a todos os projetos 

- Microestrutura – etapa particular a cada projeto 

 

Deste modo, na Macroestrutura, existem três fases principais: 

 Fase A- estruturação do problema / necessidade 

 Fase B- projeto 

 Fase C- realização / produção 

Na Microestrutura, as etapas são dependentes do objeto, obedecendo a uma lógica de 

raciocínio particular: 

- Racionalizar o desenvolvimento do projeto 

- Otimizar a escolha dos materiais 
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- Reduzir o tempo de conceção 

- Ensaio e teste – para permitir reduzir erros e melhorar o projeto. 

Como teóricos da Metodologia projectual, são destacados três autores sendo eles 

Bruno Munari, (1981) Archer (1963) e Gui Bonsiepe, (1983) cujo pensamento é mais 

completo e passa por várias fases.  

A Metodologia projectual difere de autor para autor, de pessoa para pessoa. 

 

 

5.2 – Bruno Munari 

 

Bruno Munari, (1981) é um dos autores que pensa, escreve e elabora teorias sobre a 

Metodologia Projetual e o Design. 

Como referido anteriormente, para Munari a metodologia não é mais que um conjunto 

de operações que facilitam a resolução do problema, encontrando de forma mais 

eficaz a solução. 

Para Munari, a Metodologia tem 7 fases essenciais, sendo que duas delas se 

subdividem. 

Primeiro é definido o problema, sendo analisado de seguida. Procuram-se os seus 

componentes, físicos e psicológicos, analisa-se técnica, económica, cultural, histórica 

e geograficamente. O objetivo desta etapa é definir a quem se destina, qual o seu 

objetivo, a que região geográfica tem de dar resposta, qual a cultura na qual a solução 

se vai integrar. E quais os limites. 

Após feita a primeira etapa, recolhem-se e analisam-se os dados que se obtiveram 

anteriormente. 

E dá-se o salto para a parte criativa, da busca da resposta, na qual são analisados 

vários materiais e tecnologias para ver quais melhor se adaptam à ideia, à solução 
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idealizada. É a primeira fase em que acontece a experimentação, colocando a ideia 

em prática.  

Faz-se a verificação, percebendo se a solução encontrada funciona realmente. Caso 

funcione, inicia-se o processo do desenho técnico, definindo concretamente o objeto, 

ou a solução encontrada, para que, mais tarde, seja feito o protótipo e solucionado o 

problema. 

 

Esquema 2 – metodologia projectual segundo Bruno Munari 

 

 

5.3 – Bruce Archer 

 

Archer (1963) estabelece um processo mais complexo, com mais etapas, mas cuja 

linha de pensamento não se distancia muito do de Munari. 

A primeira etapa para Archer é a programação seguida da recolha de dados e da sua 

análise e síntese, algo que se assemelha do esquema de pensamento de Munari. 
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Segue-se, em Archar, a fase do desenvolvimento, fase esta em que a ideia e os dados 

são trabalhados.  

A fase da preparação e informação, na qual tudo é junto termina com a etapa da 

avaliação. É como se estas etapas fossem o equivalente, em Munari, à recolha e 

análise dos dados. 

Tendo todas as respostas necessárias, entra-se na etapa da criatividade, tal como no 

processo analisado anteriormente.  

Estando encontrada(s) a(s) ideia(s), há uma nova avaliação, na qual é selecionada a 

melhor ideia/resposta para, posteriormente, ser concretizada e posta em prática. 

 

 

Esquema 3 – metodologia projectual segundo Archer 

 

5.4 – Gui Bonsiepe 
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Gui Bonsiepe, (1983) surge com o processo mais complexo, dividido em duas 

estruturas. Uma, comum a qualquer projeto, outra que define traços particulares de 

cada problema. 

Começa por dividir a primeira estrutura (Macroestrutura) em três fases principais, que 

são as constantes no método projectual: 

A. Estruturação do problema 

B. Projeto e experimentação 

C. Realização do objeto 

 

 

5.4.1 – Fase A – Estruturação do problema 

 

Nesta fase define-se o problema, procura-se o objetivo e a mensagem a passar, qual 

o público-alvo e quais as funções do objeto a realizar, tal como nos processos de 

Munari e de Archer. 

Identificam-se os aspetos formais e funcionais, como o uso e o manuseamento do 

objeto, ponderando o peso, o tamanho e tudo aquilo que implique a interação do 

objeto e do utilizador. 

Para esta primeira fase é sempre necessário um levantamento cultural do público, 

para que a solução seja a ideal. 

Tal como para Bruno Munari, também para Bonsiepe é necessária a análise das duas 

componentes física e psicológica. Sendo a física a forma como o objeto se deve 

projetar e a análise da parte técnica e económica. Pergunta-se se o problema já foi 

resolvido noutras alturas. 

São definidos e analisados os limites. A definição dos mesmos, é um elemento muito 

importante para o desenvolvimento do objeto, pois, depois de analisados, o objeto, a 

ideia, deverá desenvolver-se, tendo em conta os limites técnicos, comerciais, 

económicos e humanos, que variam sempre consoante o projeto. Há estes 
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condicionalismos que têm sempre de ser avaliados. Em termos técnicos, espera-se 

que os materiais sejam rentabilizados e que se consiga o máximo de resultado com o 

menor custo. No lado comercial, deve definir-se o produto numa unidade visual até à 

sua formação, bem como uma preocupação ambiental e as exigências de mercado. 

Mas esse projeto, essa ideia, deve também sempre ter em conta os condicionalismos 

humanos. A cultura onde será inserido e explorado, utilizado, a facilidade de 

manuseamento, a ergonomia do objeto e a sua estética. 

 

 

 

 

5.4.2 – Fase B – Projeto e experimentação 

 

Esta etapa divide-se em vários passos. O primeiro passo é a criatividade, no qual são 

registadas as ideias que partiram das análises e recolhas efetuadas na Fase A. 

Procura-se idealizar um produto que seja coerente, embora diferente, original, talvez. 

E para que essas ideias fluam de forma mais concreta e completa, Gui Bonsiepe 

defende o Brainstorming (Osborn, 1956) para que haja uma maior estimulação das 

ideias, para que haja vários pontos de vista, de modo a enriquecer a resposta ao 

problema. 

Após esta primeira etapa da Fase B, são analisados os meios técnicos e os materiais 

disponíveis para que se percebam quais os mais adequados ao objeto. 

Escolhidos materiais e estabelecidos os meios, inicia-se a fase da experimentação, na 

qual são concebidas maquetas, modelos, protótipos, desenhos e/ou esboços para que 

a ideia ganhe corpo, para que, posteriormente seja testada e avaliada, a nível 

funcional e económico. O objeto é levado até ao utilizador, que o experimenta, que o 
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examina para que se perceba se a ideia é ou não a resposta mais correta e eficaz ao 

problema. 

Avaliam-se o aspeto do produto (estética), a sua funcionalidade (ergonomia) e os seus 

custos (fator económico). 

Apesar de tudo, surgem sempre ideias alternativas, que consideram sempre a 

inovação. É escolhida a hipótese que melhor responde ao problema. Esta escolha 

efetua-se, tendo também em conta a microestrutura. 

 

 

5.4.3 – Fase C - Realização do projeto 

 

É a fase final da metodologia idealizada por Bonsiepe. (1983) É o momento em que a 

ideia é finalmente concretizada, concebida, criada. E é onde o produto é construído 

artesanalmente para perceber as suas falhas e fazer as correções necessárias para 

que, posteriormente se inicie a sua produção em série. 
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Esquema 4 – metodologia Projetual segundo Gui Bonsiepe 

 

 

 

Parte III – Metodologia 

 

Capitulo 4  
 

Procurou fazer-se uma pesquisa e uma contextualização do Design, da sua história e 

dos movimentos que dele fizeram parte e que lhe deram a importância e o relevo que 

tem hoje. Começou com a Revolução Industrial, devido à maquinaria e às massas e 

pela necessidade de quebrar com o tradicional e o artesanal; seguiu-se o movimento 

Arts & Crafts por William Morris, que tenta lutar contra a revolução e à explosão da 
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produção industrial, criando e produzindo artesanalmente os seus objetos, mas de 

modo a que chegassem a todos, algo que se tornou bastante difícil de realizar. No 

final do século XIX surge o grande movimento que dá uma enorme notoriedade ao 

Design: a Deustcher Werkbund, e seguidamente a Bauhaus. A Bauhaus tornou-se 

numa das mais influentes e importantes escolas de Design da história. 

Fez-se uma abordagem à Metodologia projectual, feita partindo de alguns autores, 

explica a forma como todo o objeto é planeado e construído. Há uma semelhança 

imensa com o Processo Criativo, uma vez que as etapas de ambos são quase que “as 

mesmas”. Enquanto, segundo Bruno Munari, na Metodologia Projetual há uma 

definição do problema, onde se tem de pesquisar e analisar aquilo que é suposto ser 

respondido/resolvido, seguindo-se uma fase de recolha de dados que possibilitam a 

terceira fase, a parte da criatividade, ou seja, é facilmente feita uma comparação entre 

estas fases de Munari com a etapa de Preparação de Wallas. A terceira fase, da 

criatividade para Munari de onde sai um modelo, encaixa perfeitamente na fase de 

Incubação e Iluminação de Wallas, respetivamente. 

A etapa de Verificação de Munari e de Verificação de Wallas são rigorosamente o 

mesmo: analisar e avaliar a ideia ou solução que foi encontrada para perceber se, 

efetivamente estão prontas e perfeitas para produzir, ou se é preciso ainda aperfeiçoá-

las. Depois, para Munari, acontece a fase em que surge o Protótipo e a produção em 

massa, começa. 

Centrou-se o estudo nessa necessidade de compreensão e exploração das 

semelhanças entre os processos, o criativo e o de design e a questão que surgiu foi: 

como funcionava o processo criativo nos designers de comunicação. 

Verificaram-se processos diferentes, e distintos, quando, em entrevista, os designers 

com muita ou pouca experiência, explicaram como procediam perante um briefing. 

Será que a experiência modifica a metodologia, o processo dos designers? Será que 
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com mais experiência, há mais ou menos criatividade implícita a cada ato criativo, a 

cada busca de solução? Será que a experiência facilita processos e respostas? 

São estes os questionamentos base, nos quais se integram o estudo e pesquisa que, 

em sintonia com o estudo do processo criativo e do design de comunicação, se tenta 

dar resposta. 

Tendo em conta as questões base, foram realizadas entrevistas a 4 designers, dois 

com pouca e 2 com muita experiência.  

As questões da entrevista, foram baseadas no processo criativo definido por Wallas 

(1926), ou seja, preparação, incubação, iluminação e verificação, averiguando acerca 

do seu processo criativo que os conduz à realização dos seus trabalhos. 

Depois de estabelecidas e investigadas todas as vertentes teóricas necessárias para 

obter respostas às questões de partida, e depois de entrevistados os designers, 

optámos por nos basear num quadro teórico de referência, constituído pelas etapas de 

Wallas e pelos subprocessos de Lubart e outros autores, através do qual analisámos 

as respostas e recolhidas nas entrevistas. 

 

6.1 – Caracterização da mostra: 4 Designers de Comunicação 

 

Os designers entrevistados, estão agrupados segundo duas premissas: a pouca e a 

muita experiência. 

As entrevistas foram gravadas em áudio e posteriormente transcritas de modo a 

serem trabalhadas e analisadas para que a informação fosse retirada com sucesso. 

Os Designers Paulo Alves e Maria Pedro são ambos pertencentes ao grupo com 

pouca experiência, enquanto Jorge dos Reis e Paulo Ferreira, fazem parte do grupo 

com muita experiência.  



 

40 

Foi partindo das informações e experiências vividas pelos designers e conversadas 

abertamente na entrevista, que se ganhou uma base que permitiu estudo e respostas 

eficazes às questões de partida. 

A escolha destes designers recaiu, principalmente, nos seus anos de experiência. 

Dois deles com uma vasta experiência e bastantes trabalhos publicados, enquanto os 

outros dois, estão em início de uma carreira igualmente promissora. 

Os entrevistados são apresentados de forma cronológica, consoante a data de 

realização das entrevistas. 

 

6.1.1 – Jorge dos Reis 

 
A primeira entrevista, ao designer Jorge dos Reis, foi realizada dia 12 de Julho de 

2013, na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. 

 

Jorge dos Reis nasceu em Unhais da Serra em 1971 e a sua vida desde cedo se 

divide entre Lisboa e Londres, onde reside e trabalha. 

Começou por ser aprendiz de tipografo na Imprensa Nacional numa antiga oficina 

tipográfica do Cais do Sodré em Lisboa e, desde aí, a tipografia tem sido por ele 

explorada no seu trabalho, enquanto meio de expressão visual. 

Depois, mudou-se para Inglaterra onde estudou tipografia de caracteres móveis e, 

seguidamente, música em Lisboa, na Escola de Música do Conservatório Nacional. 

Foi ainda aluno na Norwich School of Art & Design, estudando no seu letterpress 

studio; frequentou o em Londres, com uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian. 

Typography Workshop de Alan Kitching 

É licenciado em Design de Comunicação pela faculdade de Belas-Artes da 

Universidade de Lisboa, Mestre em Sociologia da Comunicação pelo Instituto de 

Ciências do Trabalho e da Empresa; Master Philosophy em Communication Art & 
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Design pelo Royal College of Art, em Londres e Doutorado em Belas-Artes, Design, 

pela Universidade Clássica de Lisboa. 

Iniciou a sua atividade docente, lecionando na Escola Superior de Tecnologia e Artes 

Gráficas do Instituto Politécnico de Tomar; no AR.CO Centro de Arte e Comunicação 

Visual; e no IADE - Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing. Foi posteriormente 

docente na Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo 

Branco, colaborador na licenciatura de Arquitetura do ISCTE - Instituto de Ciências do 

Trabalho e da Empresa e professor adjunto convidado no Instituto Politécnico Tomar 

no mestrado de Tecnologias Editoriais.  

Atualmente é professor auxiliar na Faculdade de Belas-Artes, da Universidade de 

Lisboa onde coordena a área de Design de Comunicação e o Terceiro Ciclo de Design 

de Comunicação (doutoramentos). 

Para além de docente em todas estas instituições, Jorge dos Reis, viaja bastante, 

principalmente pela Europa, onde é visiting lecturer. 

Começou a publicar trabalhos em 1997. 

 

 

6.1.2 – Paulo Alves 

 
A entrevista, ao designer Paulo Alves, foi realizada dia 12 de Novembro de 2013, pelo 

Skype. 

 

Paulo Alves nasceu em 1991, em Lisboa onde ainda reside.  

É Licenciado pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa em Design de 

Comunicação, e frequenta actualmente o Mestrado de Cultura e Comunicação na 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 

Trabalha como freelancer desde 2012. 
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6.1.3 – Maria Pedro 

 

A entrevista à designer Maria Pedro foi realizada a 4 de Janeiro de 2013, em Lisboa. 

 

Maria Pedro nasceu em 1990, em Lisboa, onde reside. 

Depois de frequentar o curso de Artes Visuais, licenciou-se em Design de 

Comunicação pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa em 2011 e 

desde então, iniciou a sua, até agora curta, carreira como designer. 

Frequentou alguns workshops de tipografia, escultura, pintura e ilustração. 

Trabalha como freelancer na área do Design de Comunicação, desde que terminou a 

Licenciatura. 

 

6.1.4 – Paulo Ferreira 

 
A entrevista a Paulo Ferreira foi realizada em Lisboa. 

 

Paulo Ferreira nasceu em Lisboa, onde ainda reside, em 1962. 

Frequentou a Escola Artística António Arroio e, licenciou-se em Design de 

Equipamento pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, tendo, 

apesar de tudo, trabalhado desde então como Designer de Comunicação. 

A sua carreira começou no final dos anos 80 (séc. XX), como desenhador num Atelier 

em Lisboa e, anos mais tarde, iniciou o seu percurso como Designer de Comunicação 

na empresa onde se mantém até hoje. 

Os seus quase 30 anos de carreira dão-lhe o relevo necessário para que o seu 

contributo neste trabalho seja bastante importante. 
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6.2 – Instrumento de recolha de dados: entrevista semiestruturada 

 

A entrevista foi um elemento essencial para a obtenção de resultados, uma vez que, 

através do seu tratamento pela análise de conteúdo, se conseguiram recolher 

informações para o estudo do Processo Criativo no Design de Comunicação. 

Foi percetível o processo criativo de todos os entrevistados. 

 

6.2.1- Guião da Entrevista 

 

O guião é composto por 6 questões, sendo as primeiras 5 baseadas, como referido 

anteriormente, no Modelo Clássico do Processo Criativo de Wallas, e a 6ª é de 

opinião. As perguntas foram abertas, dando inteira liberdade de resposta aos 

entrevistados, para que fornecessem o máximo de informações possíveis. 

O quadro apresentado em seguida, explica a estrutura da entrevista, os objetivos de 

cada pergunta e a que fases do processo criativo correspondeu cada pergunta. 

As perguntas que constituem o guião foram, como dito previamente, formuladas tendo 

como referente teórico o modelo clássico do processo criativo de Wallas e, através 

delas, foi-se percebendo como se desenvolvia a metodologia dos Designers, como era 

o seu processo criativo, se havia alguma semelhança, ou não, entre o seu método e o 

modelo clássico de referência teórica por nós adotado. 

Assim, a primeira questão: Quando lhe é apresentado um problema, qual é a sua 

primeira reação? Tinha como objetivo perceber qual é a primeira reação do 

entrevistado ao ser-lhe apresentado um problema, que terá de solucionar. À pergunta 

inicial, foram adicionadas duas questões: Tem imediatamente uma visualização 

para a solução do problema? (uma ideia, uma imagem, um caminho, uma cor...) 
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e Começa de imediato a procurar informação nova sobre o problema ou recorre 

primeiro aos seus conhecimentos para encontrar a solução? Para que a resposta 

fosse guiada, de modo a fornecer as informações necessárias. 

Esta pergunta foi concebida tendo como base duas fases do Modelo Clássico: a 

preparação, pela recolha de informação e agilização dos conhecimentos, e iluminação, 

devido à possível imediata visualização de uma solução. 

À pergunta Depois de ter pensado sobre o problema, quais as suas formas de 

atuação? Foram acrescentadas algumas hipóteses de resposta, ou “dicas” para 

facilitar a resposta do entrevistado. Esboça ideias no papel ou noutro suporte? Faz 

esquemas? Faz maquetes? A questão tinha como objetivo perceber de que forma o 

indivíduo atua, após a fase de pesquisa e de agilização do conhecimento, e ainda 

perceber de que forma o individuo incuba as ideias e as faz surgir. 

A questão está assente em duas etapas do Modelo Clássico: a incubação, por 

questionar o que acontece depois de ter pensado sobre o problema, e é nessa fase 

que o individuo inconscientemente “fabrica” as ideias; e a iluminação, pela forma como 

as faz surgir, através de desenhos, esquemas ou maquetes. 

A terceira pergunta: Depois de já ter ensaiado soluções para o problema o que é 

que costuma fazer? Foram adicionadas questões de auxílio para guiar a resposta, e 

obter mais informação: Afasta-se temporariamente do problema? Continua sem 

interrupções na procura de soluções? A esta pergunta, 3, foi adicionada outra 

questão, 3.1: Quando costuma ter mais e melhores ideias? Alguma vez teve uma 

ideia durante o sono ou ao adormece? E ao acordar? 

Estas perguntas tinham como objetivo perceber se o indivíduo interrompe o seu 

processo, ou se age de forma continua, até encontrar a solução, a resposta. A 

pergunta 3.1 refere-se principalmente à fase de Incubação, uma vez que se tenta 
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perceber quais os momentos em que os entrevistados sentem que lhes surgem as 

melhores ideias, ou seja, de que forma ou em que momentos o seu inconsciente 

“funciona” melhor na busca de soluções. 

Seguidamente colocou-se a pergunta: Consegue definir como lhe surge uma ideia? 

Para perceber-se como surge uma ideia e em que fase do trabalho a solução parece 

estar encontrada e pronta a ser produzida. Em que fase do trabalho a solução 

parece estar encontrada? Consegue definir de onde surgem as soluções? Estas 

perguntas, que entram no guião como complemento da questão principal, também tem 

como base a terceira fase da do Modelo Clássico de Wallas, a Iluminação, uma vez 

que o objetivo é perceber como é que as ideias emergem à consciência.  

A última pergunta assente no Modelo Clássico de Wallas é: Depois de encontrar a 

solução para a resolução do problema, continua a questioná-la? Ou permanece 

apenas nessa solução, aperfeiçoando-a? Reflete a etapa da Verificação, na qual o 

indivíduo avalia, analisa e questiona a sua ideia, para perceber se necessita de voltar 

a incubar para ter novas e melhores ideias, ou se se fixa àquela ideia e a trabalha, 

modificando-a até a tornar perfeita, ou seja, adequada ao problema inicial. Esta 

questão serve, então, para perceber como é que os entrevistados agem quando 

entram na última etapa do Processo Criativo segundo Wallas. A questão é colocada 

com duas opções, embora permitam uma resposta aberta, para que o entrevistado 

tenha total liberdade de resposta, e fale sobre todas as suas ações nesta fase. 

A última pergunta da entrevista: Atribui uma importância particular à experiência 

profissional, para o encontro de soluções mais criativas? É unicamente de 

opinião. Procura saber-se a opinião dos entrevistados em relação à função da 

experiência sobre a criatividade. 
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6.3- Procedimentos de análise dos dados: Análise de conteúdo 

 

Para a análise dos dados recolhidos nas entrevistas foi efetuada, inicialmente, uma 

leitura flutuante da transcrição das entrevistas com intuito de identificar em traços 

largos algumas das categorias e subcategorias em que se analisaria o processo 

criativo explicado ou descrito. Para além das categorias previamente estabelecidas de 

acordo com o modelo de referência, foram obtidas, a partir do recorte do discurso, as 

subcategorias correspondentes aos subprocessos do processo criativo emergentes 

nesta análise. Nesta primeira análise as subcategorias poderiam confirmar e justificar 

as variações das categorias iniciais. 

 

Parte IV – Apresentação, análise e discussão de resultados 

 

O estudo do processo criativo de Wallas e a sua comparação com o processo criativo 

de cada um dos entrevistados, aconteceu através de técnicas de análise de conteúdo. 

O objetivo foi perceber de que forma o Processo dos Designers se assemelha ao de 

Wallas, e se, ao mesmo tempo, é comparável com a Metodologia projectual. 

As gravações, feitas pessoalmente ou via Skype, permitiram recolher informação sem 

barreiras, com uma natureza fluida e concreta, sobre as suas formas de ação ao ser-

lhes apresentado um problema, quais as suas estratégias quando têm de encontrar 

soluções, e, por fim, a sua opinião em relação à hipotética ligação entre Criatividade e 

Experiência Profissional. 
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Capitulo 5 – Apresentação de Resultados 
 

Neste capítulo explora-se aquilo que foi dito pelos designers nas suas entrevistas, 

relacionando-o com os processos e subprocessos da criatividade e do pensamento 

criativo, bem como outras variantes que sejam relevantes para a análise. 

 

7.1 - Inferências dos discursos 

 

Para as respostas a cada pergunta, foram feitas inferências, pequenas conclusões 

sobre aquilo que está implícito na análise de conteúdo efetuada, em harmonia com o 

quadro teórico de referencia e com os subprocessos definidos por vários autores e de 

outros, ainda, emergentes da análise. 

Assim, com base no recorte do discurso, foi-se apurando em que etapa se inseria o 

designer em cada resposta. Por vezes, as respostas, relativamente aos subprocessos, 

forneciam também, outros indicadores como o desenho, ou a ideia. 

O Modelo Clássico do processo criativo de Wallas, como referido anteriormente foi o 

referente para toda a análise: a preparação, a incubação, a iluminação e a verificação.  

Para além das categorias, as subcategorias também foram um fator determinante na 

realização das inferências. O desenho foi uma das subcategorias mais referidas pelos 

designers entrevistados e está na base do seu processo criativo e da forma como 

desenvolvem as suas ideias. 

O Desenho está intimamente ligado com a fase da incubação e da iluminação, uma 

vez que é uma forma que, de modo geral, os entrevistados têm para encontrar as 

soluções aos problemas colocados. 

Constatamos que o desenho é a ferramenta comum aos quatro na concretização dos 

projetos, a certo ponto, todos passam por uma fase em que desenham ou quando lhes 

surge a ideia e precisam de a visualizar, ou então fazem-no para que a ideia surja no 

meio de todo o emaranhado de desenhos. 



 

49 

Em relação à fase do processo criativo referente à preparação, tomam-na como a 

etapa em que procuram informações sobre o que lhes foi pedido: informações sobre o 

target, público-alvo, informações sobre o contexto onde será inserido o material 

gráfico. Procuram ainda referências visuais de vária ordem, uma vez que o Design 

Gráfico trata, sobretudo, com imagens, composições de cor, tipografia, formas e 

materiais. 

A incubação, a segunda etapa para Wallas (1926), não surge expressiva nas 

entrevistas, por ser uma fase inconsciente, na qual tudo é agilizado: informações, 

referências visuais, memória, conhecimentos, experiências, de modo a que a ideia, ou 

as ideias, sejam encontradas e “visíveis” no consciente, no momento da iluminação. 

Nesta fase as respostas variam, para uns é através do desenho, para outros, é 

relaxando, afastando-se dos problemas, outros, é vendo coisas, imagens, pinturas, 

referências visuais. São estratégias utilizadas, de forma propositada, ou não, mas que 

lhes dão frutos. 

A iluminação é a etapa na qual o indivíduo é capaz de visualizar a ideia. A ideia 

emerge à consciência e torna-se clara e plausível. Nesta fase, as respostas divergem. 

Alguns têm imediatamente uma visualização da ideia, assim que lhes é apresentado o 

problema, ainda na fase de preparação, outros, precisam de passar na fase de 

incubação, onde o desenho é aliado, bem como a reflexão. É nesta fase que tudo 

acontece, ou o indivíduo percebe logo que a ideia não funciona, juntando as fases de 

iluminação e verificação numa só, ou então tem um momento de conforto e felicidade, 

ao perceber que encontrou a solução que tanto demandava. 

É ao encontrar essa solução, que mergulha na etapa de verificação, na qual analisa e 

avalia a solução que acabou de obter. É essencial perceber se funciona ou não, se é a 

mais adequada ou se tem problemas, ou ainda se é frágil. É um momento bastante 
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emocional e que pode quebrar todo o processo, fazendo o indivíduo recuar até à fase 

de preparação para ter novas incubações e recomeçar a procura de uma nova ideia. 

Na última fase do Processo de Wallas (1926), variando de indivíduo para indivíduo, 

aquando da verificação, uns optam por aperfeiçoar a solução que obtiveram, outros 

aceitam-na e tomam-na como final. Enquanto outros indivíduos quebram o seu 

processo e regressam às fases iniciais buscando novas soluções. Segundo vários 

autores, esta pode ser a fase mais longa de todo o processo, consoante a dificuldade 

que o problema apresente.  

 

 

 

7.1.1- Análise da entrevista a Jorge dos Reis 

 

Para cada pergunta, houve, logicamente, respostas diferentes, consoante o 

entrevistado e a sua experiência profissional. Os quadros de análise possibilitam a 

relação entre as etapas de Wallas (1926) e os subprocessos referidos por vários, 

autores, tal como referidos no capítulo 1. 

Consideramos que, para um melhor entendimento dos resultados, estes serão 

apresentados num quadro que integra a frequência com que são mencionadas 

categorias e subcategorias. 

Tendo como base a ideia de que a fase de preparação e a verificação são fases que 

estão no limiar entre o consciente e o inconsciente, apresentam-se, nos esquemas na 

“linha terra”, como base do processo. As fases de incubação e de iluminação são 

fortemente vincadas pelo inconsciente e consciente, respectivamente. Assim, a 

incubação apresenta-se como fase inconsciente, representada abaixo da “linha terra”, 

enquanto que a iluminação emerge, demonstrando que está no lado consciente do 

processo. 
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Questão 1: Quando lhe é apresentado um problema, qual é a sua primeira 

reação? Tem imediatamente uma visualização para a solução do problema? (uma 

ideia, uma imagem, um caminho, uma cor...). 

Começa de imediato a procurar informação nova sobre o problema ou recorre 

primeiro aos seus conhecimentos para encontrar a solução? 

 

Quadro 1  

 
 

 

A partir destas informações, inferimos que o designer ao saber aquilo que lhe foi 

pedido (briefing), começa por se inteirar da intencionalidade e objetivos do briefing. 

Defende que, quanto maior for a experiência, mais facilidade o designer tem nesta 

fase, em compreender o que lhe é pedido. 

Percebe-se que a preparação e as soluções lhe surgem partindo do desenho. Utiliza-o 

sempre tanto para ter ideias como para as aperfeiçoar 

Explora e recolhe informação através do desenho, que é o seu meio de pensamento., 

usando-o como síntese. 
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Foi elaborado um esquema que exemplifica, pergunta a pergunta, quais as fases pelas 

quais os designers entrevistados passam. Estes esquemas refletem a análise das 

categorias (Wallas), seguindo a ordem com que surgem nas respostas à entrevista. 

 

 

Questão 2: Depois de ter pensado sobre o problema, quais as suas formas de 

atuação? Esboça ideias no papel ou noutro suporte? Faz esquemas? Faz 

maquetes? 

 

Quadro 2 

 

Procura-se de que modo o entrevistado atua para chegar a ideias e potenciais 

soluções. 

O desenho é utilizado, como referência, estando sempre presente na sua actuação. 

As suas ideias surgem sempre em esboços, maquetes e maioritariamente, através do 

desenho. 

Implica sempre uma dimensão muito plástica, ou seja, muito através da 

materialização. 

Esta resposta atravessa 3 etapas: preparação, incubação e iluminação, agilizando os 

arquivos em memória, através do desenho. 
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O desenho é, então, a ferramenta que funciona tanto na impregnação, como na 

incubação.  

Ao longo deste processo metodológico de trabalho, as fases do Processo Criativo 

confundem-se: preparação continuada equivalente à impregnação sem afastamento 

deliberado da tarefa, o que sugere que a iluminação vai surgindo nos vários esboços e 

maquetes. 

 

 
 

 

 

Questão 3: Depois de já ter ensaiado soluções para o problema o que é que 

costuma fazer? Afasta-se temporariamente do problema? Continua sem 

interrupções na procura de soluções? 

 

 

 
Quadro 3 

 
 
 
 

Nesta questão tenta perceber-se se, depois de ter ensaiado a ideia para a solução, o 
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entrevistado continua a aperfeiçoar aquela ideia ou se se afasta, procurando outras. 

O entrevistado defende o seu processo como uma linha, na qual as suas ideias se vão 

acumulando e ganhando consistência. Essa linha vai tendo guinadas (“guinadas”- termo 

utilizado pelo entrevistado). 

Embora o trabalho decorra num determinado sentido, nunca se fecha ao surgimento 

de novas ideias que possam mudar o rumo ao projeto. 

Chama-lhe dimensão metodológica. A linha enriquece-se com os elementos que se 

vão juntando durante o processo, pelas constantes incubações. E consequentes 

iluminações. 

O desenho mantém-se uma constante na procura da solução e ajuda a refletir. 

O projeto estará frágil até a solução ser encontrada. 

A certa altura para para perceber se algo poderá mudar na solução previamente 

encontrada. Entra em fase de verificação. E, caso encontre algo e como nunca dá o 

projeto como encerrado, ou a linha de processo como reta, regressa à incubação, 

devido às mutações que poderão surgir. 

Questão 3.1: Quando costuma ter mais e melhores ideias? Alguma vez teve uma 

ideia durante o sono ou ao adormece? E ao acordar? 

 

Quadro 4 
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Aqui, a fase de incubação está maioritariamente presente. O entrevistado segue um 

processo no qual usa o desenho para chegar às ideias. 

A velocidade do desenho permite-lhe unir 3 fases. A de preparação, devido à 

continuidade de pensamento em busca das soluções, a iluminação, conforme o 

ambiente e as vivências que nos permitem ter ideias, e a verificação tendo em conta 

as experiências e o processo até a essa fase.  

Refere as viagens como um ato propício à iluminação. Embora refira, também, a 

viagem como possibilidade para conseguir ver os problemas noutras perspetivas, ver 

coisas que não estávamos à espera. São novos estímulos que impregnam as ideias 

anteriores e devolvem o processo à fase de incubação. 

Apesar de tudo, a problemática do design é algo diário, portanto a reflexão sobre o 

projeto está sempre a acontecer. 

A verificação é uma constante. 

O desenho é um meio que o faz refletir, estando constantemente a pensar na ideia, 

desenhando compulsivamente, entrelaçando o designer numa incubação, iluminação 

e verificação constantes. 
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Questão 4: Consegue definir como lhe surge uma ideia?  Em que fase do 

trabalho a solução parece estar encontrada? Consegue definir de onde surgem 

as soluções? 

 

Quadro 5  

 

Aqui, o entrevistado passa à fase da iluminação seguida de verificação. 

O designer tem a ideia, um elemento-chave.  

E verifica-o em seguida. 

Para a etapa em que se dá a iluminação, com o surgimento da ideia, o entrevistado 

utiliza a manipulação e a depuração, até lhe surgir aquela que servirá de solução. 

Essa ideia é depois verificada e avaliada. 

Há uma mistura nas fases, na qual o entrevistado tem constantes iluminações e 

verificações. 

Refere o desenho, novamente, como meio de iluminação e verificação. 
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Questão 5: Depois de encontrar a solução para a resolução do problema, 

continua a questioná-la? Ou permanece apenas nessa solução aperfeiçoando-a? 

 

 
 
Quadro 6 
 

Questiona-se se o entrevistado, depois de encontrar a solução se a desenvolve, se a 

deixa tal qual, ou se a aperfeiçoa. 

É um processo de constante verificação, avaliação e questionamento, para que a ideia 

esteja sempre em mutação e aperfeiçoamento até que se torne algo mais concreto e 

afinado. 

Ao questionar a ideia, nesta fase do processo, o entrevistado regressa, também à fase 

da incubação e verificação. 

A última pergunta da entrevista é exclusivamente de opinião, para que os 

entrevistados tenham liberdade para responder em relação ao aspeto da harmonia 

entre a experiência profissional e a criatividade. 

Assim, a categoria para esta pergunta não é baseada nas fases de Wallas (1926), mas 

trata-se, sim, de “Experiência Profissional”, uma vez que essa é a base da 

pergunta/resposta. As subcategorias, são, também, retiradas do discurso.  
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Questão 6: Atribui uma importância particular à experiência profissional, para o 

encontro de soluções mais criativas? 

 

 

Quadro 7-  
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Quase a completar 20 anos de carreira como designer, considera que a maturidade e 

a ingenuidade com que os projetos são abordados são cruciais. No início de uma 

carreira, há sempre muito mais ingenuidade e fragilidade que, para o entrevistado, são 

aspectos positivos. 

Diz que a experiência acaba por procurar a depuração, a simplicidade nas suas 

soluções. Com o passar dos anos, a ingenuidade dá lugar à maturidade e à 

responsabilidade. 

Acha que tanto a pouca experiência, como a muita experiência, são ambas bastante 

criativas, mas com graus criativas muito diferentes. 

Pensa que a criatividade na experiência é mais real e pragmática porque é usada de 

forma muito mais objetiva. 

 

 

 

Foi, então, elaborado um esquema que tenta ilustrar o processo criativo do Designer e 

os constantes saltos de fase para fase, tendo como base o Processo Criativo de 

Wallas (1926). Este é o esquema do Designer Jorge dos Reis. 

 

Esquema gráfico ilustrativo do processo criativo 1- sendo 1 correspondente a preparação, 

2 incubação e 3 a iluminação, conforme Wallas (1926) 
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7.1.2 - Apresentação de resultados e análise da entrevista a Paulo Alves 

 

A entrevista a Paulo Alves foi realizada pelo Skype, gravada e transcrita. 

Posteriormente analisada. Dessa análise resultaram quadros e inferências que de 

seguida se apresentam. Tal como na entrevista a Jorge dos Reis, foi, também, 

elaborado um esquema gráfico de visualização das fases que cada designer atravessa 

em cada pergunta / resposta. 

 

 

 

Questão 1: Quando lhe é apresentado um problema, qual é a sua primeira 

reação? Tem imediatamente uma visualização para a solução do problema? (uma 

ideia, uma imagem, um caminho, uma cor...)  

Começa de imediato a procurar informação nova sobre o problema ou recorre 

primeiro aos seus conhecimentos para encontrar a solução? 

Quadro 8 
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Quando lhe é colocado um problema, segue uma heurística de fragmentação do 

problema. Tenta perceber a que é que tem de responder e qual a forma mais rápida. 

Passa à etapa de identificação e definição do problema. 

Para chegar à solução, procura informação nova, para além daquelas que já possui. 

Articula o seu conhecimento com a informação recentemente adquirida. Ao mesmo 

tempo que busca informação, começa a ter visualizações. 

Depois da preparação, surge uma fase em que nem se apercebe que está a incubar 

ideais e que elas vão fluindo através da pesquisa, uma vez que refere visualizar 

soluções, pressupomos que se vão processando iluminações, ou seja, respostas à 

situação inicial. 

Não dá o processo como certo ou fechado, uma vez que continua a pesquisa e a 

desconstrução do problema e das informações, na procura da solução. 

A desconstrução do problema é uma heurística que escolhe para melhor compreender 

os dados do problema. A recolha de informação é um aspecto relevante para este 

criador.  
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Questão 2: Depois de ter pensado sobre o problema, quais as suas formas de 

atuação? Esboça ideias no papel ou noutro suporte? Faz esquemas? Faz 

maquetes? 

 
Quadro 9  
 

 

 

 

De imediato, foi escrita a seguinte inferência: 

Depois de ter pensado no problema, passa para o papel. Experimenta e desenha, 

articula informações e materiais, dependendo do projeto, para chegar a soluções. Está 

mergulhado na incubação. 

Quando lhe surge uma ideia consistente (iluminação), passa-a para o computador 

para a trabalhar. 

Durante a fase de incubação, utiliza sempre o desenho para visualizar o que está a 

pensar. 

Uma constante que vai emergindo destas análises é a necessidade de estar sempre a 

desenhar, de materializar a ideia através do desenho. Perante estas experimentações 

sucessivas há, no entanto, umas que são mais pertinentes para o criador, estas serão 

as iluminações, as ideias plausíveis. 
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Questão 3: Depois de já ter ensaiado soluções para o problema o que é que 

costuma fazer? Afasta-se temporariamente do problema? Continua sem 

interrupções na procura de soluções? 

 
Quadro 10 
 

 

 

 

Assim, inferimos que:  

Após ter chegado à primeira ideia, quebra o processo de onde surgiu esta solução.  

Pesquisa, encontra a solução, interrompe e procura outras soluções. 

O processo contínuo para o encontro de soluções, tem constantes incubações, com as 

respetivas iluminações, sendo tudo verificado de seguida. 

Pára e reinicia o processo, sempre à procura da melhor solução para o problema. 

Salvo raras exceções, em que a primeira ideia é aquela que não lhe deixa dúvidas e aí 

trabalha sem interrupções, o entrevistado procura sempre várias soluções para o 

mesmo problema. 

Há incubações, iluminações e verificações contínuas. 
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É a sua motivação intrínseca pela quase perfeição que o faz buscar inúmeras ideias, 

revelando um traço de personalidade evocado como particular aos criadores, a 

perseverança, até que o objetivo seja cumprido e a melhor solução, encontrada. 

A motivação intrínseca e a perseverança revelam-se como um motor importante para 

a resolução continuada do problema. 

 

 

Questão 3.1: Quando costuma ter mais e melhores ideias? Alguma vez teve uma 

ideia durante o sono ou ao adormece? E ao acordar? 

 

 

Quadro 11 

 
 

E assim, foi elaborada uma inferência: 

Tem mais e melhores ideias quando está a dormir, em transportes públicos ou a ler. 

Ou seja, alheado da tarefa, da necessidade de gerar ideias. 

É uma fase em que a reflexão sobre a solução é completamente inconsciente e 

involuntária. 

As ideias fluem na “desocupação” da mente. 

No entanto, esta é uma aparente desocupação, porque o entrevistado vem a 

aproveitar as ideias que surgem nesta fase de incubação devido ao afastamento 

voluntário da tarefa. 
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Questão 4: Quando costuma ter mais e melhores ideias? Alguma vez teve uma 

ideia durante o sono ou ao adormece? E ao acordar? 

 

 
Quadro 12 

 

Perante estes dados, foi elaborada a seguinte inferência: 

Para o entrevistado, a ideia é uma amálgama de referências, situações ou critérios e 

que da sua união surgem soluções. As iluminações acontecem daquilo que viu. 

Nunca lhe parece ter encontrado a solução, mas tem um limite de tempo de análise da 

ideia. Depois, executa-a. 

Parte para a verificação, no momento em que procura o ponto de equilíbrio entre a 

ideia e o briefing. 

As ideias surgem de várias referências e são verificadas. Caso não seja a ideal, há 

novas incubações até ser encontrada uma melhor solução. 
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Questão 5: Depois de encontrar a solução para a resolução do problema, 

continua a questioná-la? Ou permanece apenas nessa solução aperfeiçoando-a? 

 

Quadro 13 

 

Foi de seguida, elaborada uma inferência: 

Questiona sempre as ideias que obteve. Nunca fecha o projeto, analisa-o. 

Pergunta se está a responder ao que é pedido ou não. 

É uma fase de verificação e questionamento constantes. 

 

Uma vez mais, a última questão é de opinião e não estão em análise os parâmetros 

das análises anteriores, a categoria é, então, “Experiência Profissional. 
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Questão 6: Atribui uma importância particular à experiência profissional, para o 

encontro de soluções mais criativas? 

 

 

Quadro 14 

 

Seguidamente foi elaborada uma inferência:  

Acho que a experiência profissional traz soluções. Quanto mais experiência, mais 

bagagem.  

Com a experiência, e habituado a responder a determinadas questões, as soluções 

acabam por ser todas resolvidas da mesma forma. 

Não acha que haja diferença de nível de criatividade pelo facto de ter muita ou a 

pouca experiência. Chama-lhe espaço. Espaço para deixar que a criatividade entre 

nos projetos. Quando há menos experiência, há mais espaço para criar, porque há 

menos conhecimento de mercado. 

Pode parecer que a criatividade seja menor quando há mais experiência, mas 
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depende sempre de pessoa para pessoa, independentemente dos anos de trabalho. 

Para o entrevistado, a criatividade é algo que se cultiva, com o que se aprende, com 

aquilo que vê. 

Então a experiência vai dar inequivocamente mais criatividade, porque acumula mais 

conhecimento e referências em memória, podendo articulá-las e dar melhores 

resultados.  

No entanto, há sempre uma variável que são as capacidades cognitivas do criador que 

interferem nos níveis de resolução criativa (Amabile, 1988). 

Estas, tal como a criatividade, são em maior ou menor grau, daí, estas associadas à 

informação darem respostas muito criativas. 

 

 

Depois de analisada toda a entrevista, foi definido um esquema que ilustra as 

oscilações, pelas quais o designer passa quando lhe é colocado um problema ao qual 

tem de dar resposta. 

Este esquema tem como base as fases do Processo Criativo de Wallas (1926). 

 

Esquema gráfico ilustrativo do processo criativo 2- sendo 1 correspondente a preparação, 

2 incubação e 3 a iluminação, conforme Wallas (1926) 

 

 

 

 



 

69 

 

7.1.3 - Apresentação de resultados e análise da entrevista a Maria Pedro 

 

A terceira entrevista, a Maria Pedro, foi realizada em Lisboa e, depois de transcrita, foi 

posteriormente analisada. Dessa análise, resultaram os quadros e as inferências que 

se seguem. 

Como nas apresentações de dados anteriores, também na entrevista a Maria Pedro foi 

efetuado um esquema gráfico que representa o movimento do pensamento criativo ao 

longo do processo. 

 

Questão 1: Quando lhe é apresentado um problema, qual é a sua primeira 

reação? Tem imediatamente uma visualização para a solução do problema? (uma 

ideia, uma imagem, um caminho, uma cor...)  

Começa de imediato a procurar informação nova sobre o problema ou recorre 

primeiro aos seus conhecimentos para encontrar a solução? 

Quadro 15 
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Foi, então, elaborada a primeira inferência: 

Quando lhe é colocado um problema, lê o briefing até estar consciente do que lhe é 

pedido. Começa a fase de preparação, na qual busca informação adicional e junta-a 

às referências visuais previamente adquiridas. A incubação acontece, também, 

através do desenho. 

Apesar de tudo, a fase de incubação é rápida, numa primeira instância, uma vez que a 

iluminação acontece quase em simultâneo com a preparação. E ao surgir a primeira 

ideia, a primeira ideia sólida, agarra-se a ela, tentando que seja a solução para o 

problema. 

 

 

 

 

Questão 2: Depois de ter pensado sobre o problema, quais as suas formas de 

atuação? Esboça ideias no papel ou noutro suporte? Faz esquemas? Faz 

maquetes? 

 

 
Quadro 16 
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Foi elaborada a seguinte inferência: 

É o ato de desenhar que lhe faz surgir as ideias. Desta forma, a iluminação acontece 

através do desenho ou dos esquemas, consoante o projeto a que está a dar resposta. 

Nesta fase, a designer está mergulhada no pensamento, no desenho, no qual incuba a 

solução e de onde nasce a ideia. 

 
 
 

 
 

Questão 3: Depois de já ter ensaiado soluções para o problema o que é que 

costuma fazer? Afasta-se temporariamente do problema? Continua sem 

interrupções na procura de soluções? 

Quadro 17 

 

Assim, foi realizada a seguinte inferência:  

Ao ter uma ideia, agarra-se bastante a ela. E tenta que funcione. Quando, após passar 
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pela fase de verificação, percebe que a ideia não responde adequadamente ao 

problema, afasta-a e começa uma nova fase de incubação, procurando novas ideias. 

Por vezes, a primeira ideia apenas deixa de funcionar quando passada para o 

computador onde, a emoção do desenho/rascunho não é transmitida da mesma forma 

e a ideia torna-se frágil. É nessa altura que, após outra verificação, se vê forçada a 

mergulhar numa nova incubação. 

 

 

 

Questão 3.1: Quando costuma ter mais e melhores ideias? Alguma vez teve uma 

ideia durante o sono ou ao adormece? E ao acordar? 

Quadro 18 

 

Foi de seguida, elaborada uma inferência: 

A entrevistada nunca teve ideias durante o sono, mas sim ao adormecer. 

Releva, também, que muitas vezes, a sua fase de incubação, acontece quando está 

distraída, a fazer qualquer outra atividade, a ouvir música, o que corrobora o que a 

literatura expõe. 

Há, então, uma desocupação da mente, uma não intencionalidade em pensar no 

projeto, o que facilita grandemente a fluência das ideias.  
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O afastamento proporciona novas iluminações. 

 

 

 

Questão 4: Quando costuma ter mais e melhores ideias? Alguma vez teve uma 

ideia durante o sono ou ao adormece? E ao acordar? 

Quadro 19 

 
 

Perante estes dados, foi realizada a seguinte inferência:  

Para a designer, as ideias surgem-lhe maioritariamente através de impulsos. Durante 

a preparação, ao ler o que é pedido e a quem se destina, está a incubar ideias que, 

quase no mesmo instante, emergem. A iluminação acontece quase em simultâneo 

com a preparação e a incubação. 

Esses impulsos partem do conhecimento prévio, daquilo que foi adquirido ao longo 
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dos anos, sendo referências visuais ou sensoriais.  

Quando a iluminação não acontece de imediato, é necessária outra preparação, mais 

informação, ver mais coisas, ler mais coisas. 

Reafirma que a descontração é, para si, uma palavra-chave para o surgimento de 

ideias. 

 

 

 

Questão 5: Depois de encontrar a solução para a resolução do problema, 

continua a questioná-la? Ou permanece apenas nessa solução, aperfeiçoando--

a? 

 

Quadro 20 

 

 

Depois de analisada a resposta, foi elaborada a inferência: 

A designer agarra-se à primeira ideia, e não a questiona. Só mais à frente, já numa 

fase de verificação, é que interrompe o seu processo e analisa a ideia. 

Mas, mesmo assim, antes de procurar outras ideias, tenta aperfeiçoar aquela primeira. 

Só quando essa não resulta mesmo é que entra numa incubação forçada, procurando 

uma nova e melhor ideia. 
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Também aqui, a última questão é de opinião e não são considerados os parâmetros 

definidos para as outras análises, a categoria é, então “Experiência Profissional. 

 

 

 

Questão 6: Atribui uma importância particular à experiência profissional, para o 

encontro de soluções mais criativas? 

 

Quadro 21 

 

Foi elaborada a seguinte inferência:  

A designer defende que não é a experiência que traz a criatividade ou respostas mais 

criativas.  

As respostas dadas, talvez sejam mais maduras e menos experimentais, uma vez que 

com a experiência crescem certezas e capacidades. 
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Suporta esta opinião, referindo que com 20 anos de carreira ao ler um briefing, a 

resposta andará sempre em torno do mesmo. 

Há já uma imagem de marca instaurada que se reflete em todos os trabalhos, o que 

permite que se identifique o autor, facilmente. 

Pensa que, talvez, com mais experiência, se pensa mais na imagem de marca, na 

identidade do autor e menos em experimentar ou criar algo muito diferente. Arrisca-se 

menos, do que se arrisca ou experimenta se se está a iniciar a carreira como designer. 

Com menos experiência o trabalho é mais frágil, inseguro, mas mais preocupado com 

a criatividade. 

Alguém com mais experiência tem um trabalho já maduro e a sua imagem de marca. 

Para esta entrevista, foi também, concebido um esquema ilustrativo do Processo 

Criativo da Designer, seguindo as fases do Processo Criativo definido por Wallas 

(1926). 

 

 

 Esquema gráfico ilustrativo do processo criativo 3- sendo 1 correspondente a preparação, 

2 incubação e 3 a iluminação, conforme Wallas (1926) 
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7.1.4 - Apresentação de resultados e análise da entrevista a Paulo Ferreira 

 

Para a quarta e última entrevista, foi entrevistado o Designer Paulo Ferreira. A 

entrevista foi realizada em Lisboa e posteriormente analisada. Análise da qual 

resultaram as seguintes inferências e quadros.  

 

 

 

 

Questão 1: Quando lhe é apresentado um problema, qual é a sua primeira 

reação? Tem imediatamente uma visualização para a solução do problema? (uma 

ideia, uma imagem, um caminho, uma cor...)  

Começa de imediato a procurar informação nova sobre o problema ou recorre 

primeiro aos seus conhecimentos para encontrar a solução? 

 

 

Quadro 22 
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Foi, então, elaborada a primeira inferência: 

Paulo Ferreira tem, assim que lhe é apresentado o problema, uma ideia. Surge-lhe de 

imediato uma ideia, que articula com a informação já adquirida, por isso não necessita 

de ir logo procurar mais informação. Só quando está na fase de verificação da ideia 

tida e esta não corresponde à solução desejada, é que procura nova informação. Esta 

nova procura revela que entra numa fase de preparação para encontrar a solução. 

 

 

 

 

Questão 2: Depois de ter pensado sobre o problema, quais as suas formas de 

atuação? Esboça ideias no papel ou noutro suporte? Faz esquemas? Faz 

maquetes? 

 

 

Quadro 23 
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Inferiu-se que: 

Depois da fase de preparação e de toda a recolha, codificação e articulação da 

informação, o designer entra na fase de incubação e as ideias começam a formar-se, 

ou seja, vão acontecendo várias iluminações que são aperfeiçoadas, portanto começa 

a esboçar-se uma fase de verificação, também. 

 

Questão 3: Depois de já ter ensaiado soluções para o problema o que é que 

costuma fazer? Afasta-se temporariamente do problema? Continua sem 

interrupções na procura de soluções? 

 

 

 

Quadro 24 

 

Escreveu-se a seguinte inferência: 

Depois de uma “primeira vaga” de ideias, o designer deixa-as de parte e afasta-se 

delas, e deixa-as a “arrefecer” durante umas horas, significando que criou um espaço 

para a incubação, enquanto se dedica a outra tarefa. 

Durante umas horas não pensa no assunto e só mais tarde volta a trabalhar nessas 

ideias, de modo a dar continuidade ao processo, na busca da melhor solução, aquela 

que melhor responde aos problemas, sendo claro que desenvolve a fase de 

verificação mais prolongada. 
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Questão 3.1: Quando costuma ter mais e melhores ideias? Alguma vez teve uma 

ideia durante o sono ou ao adormece? E ao acordar? 

 

Quadro 25 

 

 

Após análise, inferiu-se que: 

Nesta fase, o designer encontra-se em plena iluminação, referindo que a altura do dia 

em que tem melhores ideias é, habitualmente, a noite. 

Momento mais calmo e quando há menos distrações e solicitações que possam fazer 

dispersar o pensamento. 

Refere, ainda, que muitas vezes, as ideias surgem ao adormecer, uma vez que é um 

momento de descontração, no qual nos abstraímos e, inconscientemente, o cérebro 

continua o seu processo (Incubação, Wallas, 1926), encontrando soluções passíveis 

de serem trabalhadas.  

Nestas situações, Paulo Ferreira, levanta-se e transporta as ideias para o papel, 

deixando-as “arrefecer”, até voltar a concentrar-se nelas e a desenvolvê-las, ou seja, 

começa uma fase de verificação das ideias que teve no processo descrito. 
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Questão 4: Quando costuma ter mais e melhores ideias? Alguma vez teve uma 

ideia durante o sono ou ao adormece? E ao acordar? 

 

Quadro 26 

 

Inferiu-se que: 

Esta questão prende-se com a forma como o designer toma consciência das ideias, ou 

seja, se se apercebe do momento em que a iluminação acontece e se acontece, ou 

não, sempre do mesmo modo. Para Paulo Ferreira, as ideias não surgem sempre da 

mesma forma e dependem de qual o problema a que têm de responder, qual a 

temática, o público-alvo e da familiaridade do designer perante o tema. 

No seu caso, a solução surge após o aperfeiçoamento de várias ideias, numa fase de 

verificação constante, até encontrar a melhor hipótese. Vão-se “limando arestas”, até 

que o resultado final seja o mais adequado, mas também, aquele que mais agrada ao 

designer, havendo um equilíbrio entre aquilo que é pedido e aquilo que o designer 

respondeu, estando muito vincado o gosto e a imagem do designer. 
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Questão 5: Depois de encontrar a solução para a resolução do problema, 

continua a questioná-la? Ou permanece apenas nessa solução, aperfeiçoando-  

-a? 

 

Quadro 27 

 

Assim, foi realizada a seguinte inferência:  

Depois de encontrar a solução, verifica-a. E depois, na maioria das vezes, aperfeiçoa-

a para que se torne a melhor resposta para o problema, sem falhas. 

O designer tem a necessidade de torná-la perfeita. 

 

 

Questão 6: Atribui uma importância particular à experiência profissional, para o 

encontro de soluções mais criativas? 

 

 

Quadro 28 
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Apesar de ser uma pergunta de opinião, inferiu-se que: 

Com 30 anos de carreira, Paulo é muito sintético na sua opinião sobre a importância 

da experiência profissional. Não acha que a experiência traga ideias mais criativas, 

mas sim uma maior rapidez em encontrar as respostas mais adequadas aos 

problemas propostos. 

A experiência profissional transmite segurança, pois há uma maior maturidade 

projectual que permite a solução ideal no menor espaço de tempo. 

 

 

 Esquema gráfico ilustrativo do processo criativo 4 - sendo 1 correspondente a preparação, 

2 incubação e 3 a iluminação, conforme Wallas (1926) 

 

7.2 - Análise qualitativa dos resultados 

 

Depois de uma análise pergunta a pergunta de cada entrevista, de cada designer, é 

apresentada uma análise baseada em toda a teoria estudada no decorrer desta 

dissertação, de modo a, de forma interpretativa, serem apresentados os resultados da 

totalidade das entrevistas. 
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7.2.1 - Análise qualitativa dos resultados de Jorge dos Reis 

 

Após a análise detalhada de cada resposta, percebe-se a importância dada pelo 

designer ao desenho e à sua necessidade de estar sempre a desenhar, refletindo-se 

na incubação, a segunda etapa do Processo Criativo (Wallas 1926), uma vez que é 

através do ato compulsivo de desenhar que chega às suas soluções. É um acto 

inconsciente de busca de soluções, onde se regista uma grande capacidade de fluidez 

e flexibilidade de pensamento (Guilford, 1950). Há, claramente um brainstorming 

(Osborn, 1965) embutido em todo o processo de busca da solução, que surge após 

um conjunto grande de desenhos, através do qual Jorge dos Reis organiza o seu 

pensamento. 

Na primeira fase do processo criativo, a preparação, o entrevistado procura 

informações novas e articula-as com os seus conhecimentos previamente adquiridos 

através de experiências e aprendizagens diversas, de modo a atingir o seu objectivo: 

recolher dados essenciais para (que articulados inconscientemente na segunda fase, 

incubação (Wallas, 1926) ) chegar à solução ideal. 

Para que a primeira fase aconteça de forma perfeita, é necessário ao criativo saber e 

conseguir detectar lacunas e problemas nas questões a resolver e de seguida 

conseguir observar no ambiente, uma informação em relação ao problema a resolver: 

codificação selectiva (Lubart, 1996) 

No caso de Jorge dos Reis, as duas primeiras fases do processo, acontecem quase 

em simultâneo e através do desenho compulsivo, usado como meio principal de 

pensamento, como catapulta para a emergência das ideias e soluções. Há uma 

agilização dos arquivos em memória. O desenho é então a ferramenta que funciona 

tanto na impregnação como na incubação. 

No desenho, ao aglutinar as duas primeiras fases e ao conseguir, através disto, 
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combinar informações e conhecimentos, reagrupando-os e gerando uma nova ideia, 

demonstra uma das capacidades intelectuais essenciais ao acto criativo: combinação 

selectiva. 

A preparação e a incubação dão-se em simultâneo, sem que haja um afastamento 

deliberado da tarefa, sugerindo que a iluminação vá acontecendo também através do 

desenho, dos esboços e maquetes. 

Refere o seu processo como uma linha, que apesar das guinadas com a entrada e 

aparecimento de novas informações, conhecimento e /ou elementos que se vão 

juntando durante o processo. É através desta linha que são reflectidas as constantes 

incubações e iluminações seguidas de imediato pela capacidade intelectual de saber e 

conseguir avaliar as ideias que foram surgindo, até que apareça a melhor solução. 

O desenho é uma constante em todo o processo. 

Encontra a fase de verificação, quando pára e se afasta do projeto, para o analisar. Se 

a solução estiver frágil, guarda-a, mas volta a mergulhar na incubação e no desenho 

até encontrar mais soluções. O fato de estar constantemente a pensar na ideia e a 

desenhar, mergulha o entrevistado na incubação, iluminação e verificação constantes. 

Para além do desenho, o afastamento da tarefa, permite-lhe que a iluminação 

aconteça em pleno. 

O ato constantemente de pensar na ideia e desenhar, mergulha o entrevistado na 

incubação, iluminação e verificação constantes. 

Para a etapa em que se dá a iluminação, com o surgimento da ideia, o entrevistado 

utiliza a manipulação e a depuração, até lhe surgir aquela que servirá de solução. 

Essa ideia é depois verificada e avaliada. 

Há uma mistura nas fases, na qual o entrevistado tem constantes iluminações e 

verificações. 
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Refere o desenho, novamente, como meio base para todo o seu processo. 

Em relação à questão sobre a experiência profissional e a criatividade, Jorge dos Reis 

é muito claro, e diz que tanto a maturidade como a ingenuidade são essenciais a cada 

projeto. E essa ingenuidade tem-se em maior quantidade, no inicio da carreira, bem 

como uma certa fragilidade nas soluções. 

Diz que a experiência acaba por procurar a depuração, a simplicidade nas suas 

soluções. Com o passar dos anos, a ingenuidade dá lugar à maturidade e à 

responsabilidade. 

Acha que tanto a pouca experiência, como a muita experiência, são ambas bastante 

criativas, mas com dimensões criativas muito diferentes. 

Pensa que a criatividade na experiência é mais real e pragmática porque é usada de 

forma muito mais objectiva. 

 

Quando o indivíduo inicia o seu processo, ao receber o briefing do projecto, passa 

automaticamente pela necessidade de idenfiticar o problema (Lubart, 1996). Aquando 

da percepção do que é pedido, a quem se destina, qual a função e a funcionalidade, o 

indivíduo mergulha numa fase consciente de preparação, onde começa por identificar 

e definir o problema que lhe foi apresentado e necessita solucionar, recorrendo aos 

subprocessos. Para Lubart (1996), identificar o problema e defini-lo é o primeiro passo 

para a preparação da resposta, porque se percebem onde estão as lacunas no 

problema e nos conhecimentos, para que se inicie a fase de impregnação e pesquisa, 

na qual recolhe o máximo de informação até se sentir apto a partir para o encontro da 

solução. 

Esta informação é assimilada e codificada (codificação selectiva; Lubart, 1996). O 

designer observa e analisa a informação em relação ao problema a resolver. Uma vez 

que a informação está adquirida, começa o processo de articulação com o 
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conhecimento (Amabile, 1996) previamente adquirido em outras pesquisas, em 

experiências ou em variadíssimas referências. 

Depois de completada a fase de recolha de informação, Jorge dos Reis inicia a fase 

inconsciente do processo, na qual, sem se aperceber, tudo (informação e 

conhecimento) se conjuga e, através do desenho compulsivo, vai chegando à ideia. 

Usa o desenho como arma, pois é a sua forma de reflexão (Guilford, 1950, 1967), 

como pensamento, como veículo condutor através do seu processo que considera ser 

uma linha contínua. Usufrui das suas capacidades técnicas (Amabile, 1996) para que, 

com o desenho, a solução surja de forma coerente e ponderada, respondendo da 

melhor forma. Encontra no desenho um lugar se síntese e um meio para tornar o 

pensamento em objecto e o objecto existente em termos projetuais, em ideia. 

Através do desenho, esboça e realiza maquetes, para visualizar aquilo que cria. Deste 

modo, o desenho atravessa as 3 primeiras fases do Processo Criativo (Wallas, 1926): 

a preparação, a incubação e a consequente iluminação. O desenho é a capacidade 

técnica (Amabile, 1996) que o guia durante todo o processo, desde a recolha de 

informação (Lubart, 1996), à reflexão (Guilford, 1950, 1967) até ao momento em que a 

solução lhe surge, na fase de iluminação, quando o inconsciente se torna consciente. 

Todo o processo, a sua maior motivação é intrínseca (Amabile, 1996), pois aquilo que 

o move é o prazer próprio pelo projecto e pelo trabalho e cumprimento da tarefa.  

Define o seu processo como uma linha contínua, na qual o trabalho segue 

determinado sentido, mas essa linha vai-se enriquecendo durante o percurso. Surgem 

novas informações, há novas referências, novos contributos que acabam por moldar a 

linha e torná-la contínua, mas com guinadas. Essas guinadas, podem surgir durante a 

fase de incubação, de forma inconsciente, ou numa fase mais avançada, quando, 

após a solução estar encontrada, é avaliada e não é a resposta ideal. Defende que 

esta linha se vai enriquecendo e mudando de rumo, está sempre a ser alvo de novas 
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informações, referencias e experiências e que é necessário conseguir articulá-las 

(Lubart, 1996) para continuar o processo. As guinadas demonstram o quão frágil é o 

processo, pois, de acordo com os seus traços de personalidade, tem abertura a novas 

experiências (Amabile, 1996), pois não se protege e está sempre disponível para 

novos elementos e episódios que poderão alterar o processo, a linha e a consequente 

ideia/solução. Este traço de personalidade interage com o pensamento divergente 

(Lubart, 1996), que é a capacidade de procurar informação e ideias de forma 

pluridimensional, e permite que haja um maior fluxo de ideias, sem qualquer barreira. 

Assim, nada na linha (processo) é certo, havendo guinadas, como o designer refere e 

toma como a sua dimensão metodológica. 

Também durante esta fase, o desenho está fortemente presente, muito pela sua 

vertente de reflexão (Guilford, 1950, 1967) e de articulação de informações (Lubart, 

1996), conhecimento (Amabile, 1996). Estas mudanças de rumo no processo, as 

guinadas, muitas vezes vão acontecendo, após pequenas etapas de verificação 

daquilo que está a acontecer e a ser recolhido. 

A linha leva o pensamento e a reflexão, através do desenho, até à ideia. 

Quando a ideia surge, é o momento de iluminação (Wallas, 1926), no qual tudo fica 

claro e a solução emerge ao consciente, após um curto ou longo processo de 

incubação (Wallas, 1926), inconsciente. 

As ideias surgem através do desenho, e o desenho tem uma velocidade muito própria, 

independente da pressão ou não que é imposta ao designer e que pode mexer 

emocionalmente com o indivíduo. 

Defende que as melhores ideias lhe aparecem quando viaja sozinho e o individualismo 

(Lubart, 1996) é outro dos traços de personalidade essenciais ao acto criativo, na qual 

a opinião individual e o pensamento sem influência de outrem é muito importante e 
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jamais influenciado pelo grupo. Deste modo, ao viajar sozinho, consegue ter abertura 

para ver tudo noutra perspectiva, ver o que não se espera e ao estar-se num ambiente 

diferente interpretar, enriquecer e registar tudo de outra perspectiva, trazendo ao 

processo e à linha, novas informações, conhecimento, referencias e experiência, 

novos estímulos, levando-o a uma reorganização da informação (Lubart, 1996), 

trazendo ainda mais guinadas à linha de acção. Há novas impregnações, há uma 

consequente comparação, organização e codificação de informação (Lubart, 1996). 

A ideia que emerge é o elemento-chave que, depois de emergir, mergulha numa fase 

de avaliações e análises, que o farão ser manipulada e depurada, torcida e moldada, 

até complexificada ou simplificada até ser a solução ideal. Essa ideia pode ser final, ou 

apenas um elemento gráfico que necessitará de ser trabalhado, o que implica uma 

grande flexibilidade. A flexibilidade (Lubart, 1996) é a aptidão que o indivíduo tem de 

ver sob ângulos diferentes, aceitar a sua transformação e ser sensível à mudança e à 

capacidade de se libertar de uma ideia inicial e explorar algo novo. 

Esta etapa é a que pode trazer mais guinadas ao processo, pois há uma análise 

profunda da ideia para perceber se responde ou não ao pedido e se aquele é o 

caminho certo para a melhor solução. 

É necessário questionar. Esse questionamento acontece durante a última fase do 

processo criativo: verificação (Wallas, 1926) e tem um objectivo: perceber se aquilo é, 

ou não, a solução mais correcta e ideal. 

O questionamento necessita de reflexão, pois ou o projecto é avaliado e aquilo é a 

solução ideal e então segue-se para a produção (Guilford, 1950, 1967) ou o projecto 

Rui, pois não serve e é necessário arranjar uma melhor solução. É uma fase que 

prova que o projecto nunca está fechado e pode mudar de rumo, completamente. 

Caso seja esse o caso, há uma interrupção no processo (Amabile, 1996) e uma 



 

90 

imediata reorganização de informação (Lubart, 1996) para que se volte a reflectir 

(Guilford, 1950, 1967) e recomeçar o processo: regressar à incubação, para que 

emirja uma ideia (iluminação), para que seja novamente avaliada. 

 

7.2.2- Análise qualitativa dos resultados de Paulo Alves 

 

Ao receber o briefing, o designer começa por descontruir o problema para perceber 

aquilo a que tem de responder e qual a forma mais rápida de o fazer. Assim, começa 

por identificar o problema e a descontruí-lo, seguinto imediatamente para uma etapa 

de pesquisa (Lubart, 1996) na qual procura das referencias já aquiridas e do seu 

conhecimento informações necessárias para chegar à solução. Muitas vezes, adiciona 

mais informação aquela que já tem, e articula-as (Lubart,1996) para obter o máximo 

de conhecimento e elementos possível para conseguir encontrar a ideia ideal. Passa, 

então, por uma etapa de codificação de informação (Lubart,1999), formula e 

percepciona a informação (Lubart,1996) e os conhecimentos (Amabile,1996) de forma 

a, enquanto pesquisa (Lubart,1996) e organiza, vai tendo visualizações daquilo que 

poderá vir a ser a solução para o problema. 

O seu processo não é fechado e a entrada de informação, conhecimento e referencias 

visuais é constante. Deste modo, o seu processo sofre constantes alterações e o 

problema vai sendo desconstruído ao mesmo tempo, até perceber realmente aquilo 

que tem de responder, para, com os elementos certos, responder de forma breve ao 

problema. 

Para Wallas, há 4 fases no processo Criativo e vão-se sucedendo com o tempo, sem 

se atropelarem ou existirem em simultâneo. No caso de Paulo Alves, a fase de 

preparação e a de incubação acontecem, em diversos momentos em simultâneo. 
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Começa pela análise do problema (Lubart, 1996) e a pesquisa (Lubart, 1996) 

(Preparação, Wallas 1926), mas rápida e inconscientemente, começa a organizar 

antigas e novas informações (Incubação, Wallas 1926) e, ao mesmo tempo, vão-lhe 

surgindo ideias (Iluminação, Wallas 1926). Então, as primeiras 3 etapas de Wallas 

(1926) acontecem em simultâneo durante o processo do designer em análise. 

Outras das ferramentas que usa para a fase de Incubação (wallas, 1926) é o desenho, 

uma das suas capacidades técnicas (Amabile), uma ferramenta. Experimenta, por 

diversos materiais consoante o projecto; desenha em papel, faz esboços articulando 

todoas as refeências, informação e conhecimento até nascer uma ideia, na qual se dá 

a terceira fase do processo de Wallas, a Iluminação. 

Ao obter a ideia, quebra o processo. Recomeça, seguindo tudo, do mesmo modo, 

procurando outras ideias, na tentativa de encontras a que respondesse melhor ao 

problema. É um processo cíclico. 

Durante as quebras, Paulo passa pela fase de reflexão, em busca de uma nova 

resposta. É muito raro não interromper o processo e ter a certeza em relação à ideia 

que encontrou. 

A necessidade de encontrar várias soluções até achar a ideal é parte da motivação 

intrínseca (Amabile) que o move e a necessidade de encontrar a ideia perfeita para 

responder ao problema que lhe é colocado. 

Muitas vezes as suas melhores ideias não surgem através dos desenhos e esboços, 

mas sim em momentos em que está afastado da tarefa e que encontra novos 

estímulos. Costuma ter ideias quando vai dormir, em transportes públicos ou a ler. 

A ideia é, para Paulo Alves uma “construção de coisas” que lemos, vemos ou 

assistimos, um comprimir de situações que, articuladas com as informações, os 

conhecimentos e referencias previamente adquiridas. Apesar da forma ciclíca como se 
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desenvolve o seu processo, com o constante encontro de novas soluções pode, ainda 

assim, não conseguir encontrar a ideia perfeita, a melhor solução. Por vezes, ao 

juntar, articular e codificar toda a informação (Lubart, 1996), adquirida ao longo do 

processo, chega apenas a proposta de ideia que, por vezes se tornam ideia final. 

A ideia é, então, o fruto das referências e novos estímulos que surgiram durante todo 

o processo. 

Depois, entra na quarta fase do Processo Criativo de Wallas, Verificação (1926). Após 

descobrir a solução, avalia-a. Questiona as várias soluções encontradas, reflecte sobre 

se a resposta cumpre aquilo que foi pedido no briefing. Percebe, através dessa análise, 

qual a ideia que melhor se adequa e, depois, o que é que falta e se, apesar de ser a 

solução mais correcta, se há algo a melhorar e articula (Lubart, 1996), de novo, todos 

os elementos para que fique mais perto da solução ideal. 

7.2.3- Análise qualitativa dos resultados de Maria Pedro 

 

Ao ser-lhe entregue o briefing do projecto ao qual tem de dar resposta, a designer 

começa por ler o que é pedido. Relê várias vezes até perceber a quem se destina e 

em que consiste, passando assim pelos primeiros subprocessos do seu Processo 

Criativo: formula e define o problema (Lubart,1996), seguindo para a percepção e 

codificação da informação (Lubart, 1996), onde se apercebe aquilo a que tem de 

responder e solucionar. Está, então na sua primeira etapa do Processo, em plena 

Preparação (Wallas, 1926), numa fase consciente, de análise para definir o problema 

e em que este consiste, procurando informação e conhecimento que ajudem na busca 

da solução ideal. 

É durante as leituras que obtém a primeira ideia, que surge, também, de um processo 

paralelo de desenho, no qual vai colocando todos os dados e registos para chegar à 
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ideia e/ou trabalhá-la. A designer demonstra uma certa capacidade de perseverança, 

uma vez que, apesar da primeira ideia ser, de certo modo, a única a que se agarra, lê 

bastantes vezes e desenha muito para conseguir chegar à solução. 

A articulação (Lubart, 1996) é outro subprocesso demonstrado no seu processo, pela 

forma como articula o que é pedido com os conhecimentos e informação adicional, 

com o desenho e as sensações que vai tendo durante a etapa de preparação. 

Apesar de tudo, demonstra pouca tolerância à ambiguidade, uma vez que não “aceita” 

ideias novas de forma tão aberta e espontânea como aceita a primeira ideia (aquela 

que, de todas as primeiras, evolui de forma mais madura e mais acertada).  

A tolerância à ambiguidade é, no fundo, o traço de personalidade que os indivíduos 

possuem que lhes permite encontrar mais soluções para os problemas que lhes são 

colocados. 

A fase de Preparação de Maria, de certa forma, acontece em simultâneo com a fase 

de incubação e até com a iluminação. A base do seu processo criativo é o desenho 

(Capacidade técnica; Amabile, 1996). Apesar de obter a ideia através da leitura, é com 

a ajuda do desenho que a visualiza e a torna “real”, surgindo a ideia no papel. É uma 

fase de grande produção (Guilford, 1950, 1967). 

Age de forma diferente consoante o projecto que lhe foi pedido se for um trabalho de 

paginação, opta por fazer esquemas de página, exemplos de cor, e for um cartaz, 

desenha compulsivamente, muitas vezes à volta da mesma ideia. Demonstra, de 

novo, articulação (Lubart, 1996), ajustando a sua forma de agir consoante aquilo a que 

tem de responder. 

Depois de obter a ideia, tenta que ela funcione e, para perceber se funciona e se 

responde bem, tem de entrar na última etapa do Processo Criativo de Wallas (1926), 

verificando e analisando a ideia que teve. É a motivação intrínseca que a faz tentar 
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utilizar aquela ideia como resposta e é também aquilo que a faz recomeçar o processo 

quando aquela primeira ideia, mesmo depois de trabalhada, continua sem funcionar.  

Durante a produção, interrompe (Amabile, 1996) e reflecte (Guilford, 1950, 1967) para 

perceber se aquela ideia funciona e se responde da melhor forma ao briefing. Quando 

percebe que não funciona, tem uma fase de afastamento, desespero e depois, inicia 

de novo o processo, regressando à etapa de Preparação (Wallas, 1926). 

Por vezes, a ideia não funciona mas a imagem, a cor ou qualquer outro apontamento 

da primeira ideia permanece e serve de base para o trabalho das restantes. Outras 

vezes, a ideia em papel funciona, mesmo depois da avaliação feita, e, quando é 

passada para o computador, perde todo o impacto e deixa de fazer sentido. Há de 

novo uma interrupção (Amabile, 1996), uma reflexão (Guilford, 1950, 1967) e o 

seguinte desespero e, depois, o retorno para o início do Processo Criativo, para se 

chegar a outra e nova ideia. 

A designer guia-se muito pela emoção que a ideia lhe transmite, ou pelas cores e 

imagens que da ideia fazem parte, para a etapa de avaliação e verificação. 

Quando a primeira ideia não funciona, é necessário procurar outras e, muitas vezes, 

essa etapa de Iluminação (Wallas, 1926) acontece quando menos espera. Quando 

está descontraída, mesmo ao ler o briefing a ideia surge melhor e mais clara do que 

sob pressão. 

Volta a realçar a emoção quando novos estímulos, como imagens, cores e outras 

referências visuais a transportam para uma nova ideia. Há uma reorganização da 

informação (Lubart, 1996) e a ideia surge no consciente, depois do trabalho 

inconsciente da incubação. 

A ideia surge, então, a Maria Pedro, através de impulsos, maioritariamente ao ler o 

briefing, percebendo a quem se destina, em que consiste e qual o objectivo, nasce do 

conhecimento (Amabile, 1996) previamente adquirido. Quando não surge de imediato, 
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tem de pesquisar (Lubart, 1996), tem de buscar novas referências visuais, sensoriais 

ou de outro qualquer género, capazes de a ajudar no processo Criativo. São novos 

estímulos que precisarão de ser, de novo, articulados (Lubart, 1996), reorganizando a 

informação (Lubart, 1996), para que a solução seja encontrada facilmente. 

Não questiona de imediato a ideia que lhe surge ao ler o briefing, naquele primeiro 

instante. Agarra-se a ela e explora-a. Só depois interrompe o processo (Amabile, 

1996), para reflectir (Guilford, 1950, 1967) e analisar se, de facto, aquela ideia 

responde ou não da melhor maneira ao problema. Deste modo, a designer não 

reflecte totalmente o pensamento divergente uma vez que, à partida, não procura 

várias ideias ou respostas. Antes pelo contrário, encontra uma ideia e tenta que 

funcione. Se não funcionar, então procura outras. Ainda assim, aparenta alguma 

flexibilidade, pois ao perceber que aquela ideia que surge por impulso não funciona, é 

flexível à mudança e é capaz de se libertar da ideia inicial e procurar outras. 

Demonstra abertura a novas experiências, pois permite-se contaminar com novas 

referencias e experiências que permitam ideias mais ricas e criativas. 

Se, durante a última fase do Processo Criativo (Wallas, 1926), Verificação, nada 

daquilo fizer sentido, pára e recomeça o processo. 

  

7.2.4- Análise qualitativa dos resultados de Paulo Ferreira 

 

Quando lhe é apresentado o problema, o designer tem, de imediato, uma ideia, ou 

seja, entra logo em fase de iluminação (Wallas, 1926), fase na qual a ideia se torna 

consciente, acontece o emergir da ideia. Essa primeira ideia é articulada (Lubart, 

1996) com informação adquirida previamente (Preparação, Wallas, 1926), não 

procurando informação nova ao receber o briefing. Revela capacidades intelectuais, 
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nomeadamente a codificação selectiva (Lubart, 1996), demonstrando conseguir 

observar uma informação em relação ao problema que precisa de revolver. 

Codifica a informação (Lubart, 1996) e os conhecimentos (Amabile,1996) que tem e 

utiliza-os como meio para obter aquela primeira ideia. 

Depois, avalia essa ideia, entrando na fase de verificação (Wallas, 1926), e caso não 

responda de modo desejado ao problema, é que procura nova informação (pesquisa, 

Lubart, 1996). Com essa nova informação e ao juntar com a anterior, demonstra ser 

portador de outra capacidade intelectual (Lubart, 1996), a combinação selectiva, que é 

precisamente, a capacidade de juntar dois elementos de informação que, ao serem 

reunidos, formarão uma nova ideia.  

Durante esse processo, parte da verificação (Wallas, 1926), para a primeira fase 

definida por Wallas (1926), a preparação, na qual recolhe, então, novas informações 

que utilizará para encontrar uma nova ideia, que responda da melhor forma ao 

problema proposto. 

Depois de toda a nova pesquisa (Lubart, 1996), recolha e articulação (Lubart, 1996) da 

informação, o designer entra na fase de incubação (Wallas, 1926) e as ideias vão 

começando a formar-se. Começa a esboçar ideias, em papel (capacidades técnicas, 

Amabile, 1996), escolhendo e separando as ideias mais criativas de todas as 

possibilidades, de modo inconsciente, até que escolhe uma ou várias ideias 

(iluminação, Wallas, 1926) e passa-as para o computador, onde as desenvolve até à 

solução final (verificação, Wallas,1926). Encontrando mais que uma ideia, que procura 

desenvolver no computador, demonstra pensamento divergente (Lubart, 1996), pois 

consegue pesquisar de maneira pluridirecional, várias ideias ou respostas, a partir de 

um ponto de partida: o problema proposto, o briefing. 

Depois dessa “primeira vaga” (termo utilizado pelo entrevistado) de ideias, 

habitualmente coloca-as de parte e deixa-as “arrefecer”, havendo uma reflexão 
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(Guilford, 1950, 1967) inconsciente. Há, também, uma interrupção e uma reflexão 

durante a produção (Amabile, 1996) estando o indivíduo em fase de incubação 

(Wallas, 1926). 

Só mais tarde volta a trabalhar nessa ideia ou ideias, de modo a continuar a produção 

(Guilford, 1950, 1967), o processo, procurando a melhor solução, aquela que melhor 

responde aos problemas iniciais, sendo claro que entra numa fase de verificação 

(Wallas, 1926) prolongada. 

Refere que as melhores ideias lhe surgem à noite, momento do dia mais calmo e com 

menos distrações, fornecendo melhor capacidade de reflexão (Guilford, 1950, 1967). A 

iluminação (Wallas, 1926), é plena à noite e ao adormecer, uma vez que é um 

momento de descontração, no qual nos abstraímos e inconscientemente, o cérebro 

continua o seu processamento de combinações (Incubação, Wallas, 1926), 

encontrando soluções passíveis de serem trabalhadas. Nesta fase, o designer levanta-

se e transporta as ideias para o papel, deixando-as “arrefecer”, até voltar a concentrar-

se nelas e a desenvolvê-las, ou seja, começa uma fase de verificação (Wallas, 1926) 

das ideias que teve no processo descrito. 

Para Paulo Ferreira as ideias não surgem sempre da mesma forma, dependendo dos 

diferentes estímulos e do problema proposto e da sua identificação com o tema 

(conhecimento, Amabile, 1996), o problema (identificação do problema, Guilford, 

1950,1967) ou o público-alvo. Sugere que as ideias surjam (Iluminação, Wallas, 1926), 

após o aperfeiçoamento de várias ideias, havendo uma fase de verificação (Wallas, 

1926) constante, até encontrar a melhor hipótese. Vão-se “limando arestas” até que o 

resultado final seja o mais adequado, e aquele que mais agrade ao designer 

(motivação intrínseca, Amabile, 1996), retirando prazer próprio do processo, gerando 

um equilíbrio entre aquilo que lhe é pedido e aquilo que o designer responde, vincando 

o gosto e a imagem do designer. 
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Conclusão 

 
Esta dissertação procurou encontrar respostas para as questões orientadoras do 

nosso estudo e que foram as seguintes: Como se desenvolve o Processo Criativo 

nos Designers de Comunicação; A experiência modifica o processo ou a 

Metodologia dos designers? Será que com mais experiência há mais ou menos 

criatividade a cada acto criativo? A experiência facilita processos e respostas? 

Para obtermos estas respostas foi necessário compreendermos o quadro teórico, à 

luz da psicologia cognitiva, que estuda o Processo Criativo, os seus sub processos e 

os fatores nele implicados. De igual modo, o mesmo procedimento no que se refere 

à a Metodologia Projectual, para para além de averiguar as diferentes perspectivas 

levantadas pelos diversos autores, podermos perceber se, à partida, ambos os 

processos se assemelham ou se são distintos e em que aspetos se distiguem. Ficou 

clara a semelhança entre as etapas constituintes do Processo Criativo, definido por 

Wallas em 1926 de: Preparação, Incubação, Iluminação e Verificação e a etapas da 

Metodologia Projectual apresentando estes dois processos uma base comum 

comparável, onde são perceptíveis 4 fases principais: problema, identificação de 

necessidades, projecto e produção, sendo que consoante os autores lhe são 

acrescentadas ou retiradas fases e etapas.Em ambos os casos há uma fase de 

identificação do problema, recolha de informação, onde tudo se agiliza, dando lugar 

à ideia que surge e que, depois de uma prévia avaliação entra em fase de produção. 

Ambos os processos reflectem os processos de pensamento implicados no ato 

criador de cada indivíduo, sendo através desse processo - o de pensar – que 

surgem ideias e soluções. O processo criativo é, então, uma sucessão de 

pensamento e ações que transportam o indivíduo até à solução, ideia ou criação 

ideal para o problema inicial. Surge algo novo, original, que ou traz algo totalmente 

novo, ou acrescenta apenas detalhes a uma ideia tida anteriormente, ou a algo já 



 

99 

existente, que o indivíduo simplesmente reformula 

Wallas é um dos principais pensadores do Processo Criativo, definindo-o em 4 

etapas, partindo do principio que as ideias surgem de uma fase consciente, na qual 

se questiona e estuda o problema, e que, posteriormente, e de modo inconsciente, 

se chega à ideia, que emerge ao consciente subitamente, e é imediatamente 

avaliada. 

As 4 etapas envolvem acções e tipos de pensamento muito distintos, começando 

pela Preparação, como referido anteriormente, etapa na qual se percebe o 

problema, se reúnem informações e se adequa o conhecimento sobre o tema a 

solucionar. É uma fase completamente consciente. 

O indivíduo entra, depois, numa fase em que o processo inconsciente domina e 

onde as informações novas são associadas às que se encontram em memória e se 

combinam, sendo trabalhadas livremente sem que haja, neste processo, alguma 

interferência do sujeito. Quando tudo se agiliza de uma forma inconsciente, emerge 

à consciência apenas a ideia que melhor se adequa ao problema, na fase definida 

por Wallas de Iluminação. 

Na última etapa, a Verificação, tudo a ideia obtida é avaliada e questionada, para se 

perceber se responde a tudo aquilo que foi pedido no problema inicial. 

Apesar de definir as etapas com esta sequencia, Wallas admite que os mesmos se 

possam misturar, sobrepor ou repetir. Por vezes, após a verificação, o indivíduo 

apercebe-se que a ideia não é tão boa quanto o esperado e pode ter de voltar à 

primeira etapa, ou seja procurar mais informação ou redefinir o problema. 

A Metodologia Projectual foi abordada por bastantes autores, embora para este 

projecto, tenham sido estudados apenas 3. O designer segue um método que lhe 

permite realizar os projectos com o material mais adequado , procurando as 

melhores técnicas e o melhor acabamento, tendo uma preocupação constante com 

o problema a solucionar, a ideia ou produto a conceber e o público que terá de 

satisfazer. 
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“A Metodologia Projectual não é mais do que uma série de operações necessárias, 

dispostas em ordem lógica, ditada pela experiência. O objectivo é atingir o melhor 

resultado com o menor esforço.”- Bruno Munari (1968) 

A Metodologia Projectual inicia-se na constatação de um problema, na sua definição, 

na recolha de dados e informações, e da percepção das necessidades às quais é 

preciso dar resposta.após estes procedimentos inicia-se, então, a fase de projecto, 

na qual se Vai encontrar a ideia, onde se avalia e se trabalha, questionando e 

avaliando até à etapa de Produção, quando a solução encontrada responde da 

melhor forma ao problema. 

É uma organização de etapas que guiam o momento criador do designer; Gui 

Bonsiepe definiu duas grandes fases para a Metodologia Projectual, uma etapa 

comum a todos os projectos, a Macro-Estrutura que se define por 3 fases : 

A - Estruturação do problema 

B – Projecto 

C – Produção; 

E a Micro-Estrutura, uma etapa mais particular a cada projecto, onde se definem 

pormenores como materiais, cores, tempo de concepção, consoante a necessidade 

e o pedido. 

Bruno Munari, aumenta o número de etapas para 7, mas que acabam por seguir o 

mesmo fundamento de Gui Bonsiepe, começa por definir o problema, os seus 

componentes e necessidades sociais, recolhe os dados necessários, inicia o 

processo de escolha dos materiais numa etapa a que chamou “criatividade”, cria um 

modelo, verifica-o e cria um protótipo que seguirá, então, para produção. 

Archer, definiu 10 etapas, seguindo o pensamento de Bruno Munari, inicia-se na 

programação, segue-se a recolha de dados, analisa e sintetiza-os de modo a 

começar a desenvolver a ideia, também o avalia, seleciona o melhor, projecta e 

produz. 

Percebe-se, então que tanto o Processo Criativo como a Metodologia Projetcual, 
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são processos que permitem guiar o pensamento ou estruturá-lo de modo a obter a 

melhor resposta, ou solução para um qualquer problema. Em ambas as situações, 

após o problema ser colocado, procuram-se informações, recolhem-se dados e 

pesquisa-se tudo aquilo que seja necessário para continuar o processo. Enquanto 

que Wallas definiu uma etapa exclusiva à fase inconsciente de agilização das ideias 

que guiará o indivíduo ao encontro de ideias; na Metodologia Projectual, esta fase, 

também inconsciente, acontece na fase do projecto e, se nos basearmos no 

pensamento de Gui Bonsiepe, na fase B da Macro-Estrutura, quando há uma fase 

de brainstorming. 

A Iluminação e a Verificação, para Wallas, são etapas distintas, mas na Metodologia, 

também acontecem, embora incluídas na mesma fase de incubação. É, também na 

fase B que Gui Bonsiepe define a avaliação e a verificação. A fase C é a fase em 

que se inicia a produção o projecto, da ideia, da solução. 

Assim, é perceptível que, se para Wallas o Processo Criativo tem 4 fases mas que 

se podem repetir e/ou sobrepor; para a Metodologia Projecutual a fase B, de Gui 

Bonsiepe, a necessidade de obter a ideia, avaliá-la e ter de recomeçar o processo, 

tendo, então, uma fase distinta para quando a solução está realmente encontrada: a 

fase da produção. 

O Processo Criativo espelha a sequência de acontecimentos conscientes e 

inconscientes que o indivíduo atravessa até obter a ideia. A Metodologia Projectual 

demonstra, explica, guia, a forma como o objecto é planeado e construído. 

A segunda questão de partida consistia em perceber como se desenvolve o 

Processo Criativo nos Designers de Comunicação, para isso foram entrevistados 4 

designers. As entrevistas tiveram o objectivo compreender a forma como cada um 

destes criadores chega às soluções dos problemas que lhes são propostos e ainda 

perceber qual a importância da experiência no processo, se esta facilita ou não, o 

encontro de respostas. 

Após a análise das entrevistas , e talvez pelo facto de serem Designers de 
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Comunicação, todos mais focados no design gráfico, referem o desenho como 

elemento-base de todo o seu processo, sendo através dele que expressam as ideias 

que vão tendo, lhes dão forma e consistência. 

Jorge dos Reis, um designer com muita experiência, tem como primeira etapa do 

seu Processo Criativo a fase de preparação (busca de informação), e a fase da 

incubação (fase na qual, de modo inconsciente, todas as informações e requisitos se 

articulam para chegar à ideia), acontecem em simultâneo. O desenho é a etapa 

seguinte, levando à iluminação (quando a ideia emerge de modo consciente). 

O seu processo é definido, pelo próprio, como uma linha com guinadas, pois nunca 

se fecha de modo a permitir que novas informações e referencias invadam a sua 

linha de acção de modo a que lhe surja a melhor solução. 

A fase de verificação chega, quando se afasta do projecto, para reflectir sobre ele. 

Se a solução encontrada for frágil, então regressa ao desenho compulsivo, que 

utiliza como modo de pensamento e, consequentemente como incubação, para o 

encontro de novas e melhores soluções. O facto de estar sempre a desenhar e a 

pensar fá-lo estar durante algum tempo mergulhado, simultânea e sequencialmente 

nas fases de incubação, iluminação e verificação. 

Paulo Ferreira, o outro designer na categoria de “muita experiência”, também inicia o 

seu Processo Criativo envolto em fases que acontecem em simultâneo. Ao ser-lhe 

entregue o briefing, automaticamente analisa o que é pedido e agiliza as 

informações e conhecimentos e tem uma ideia imediata, que avalia. Assim, pode 

afirmar-se que, à partida, atravessa todas as fases definidas por Wallas (1926). 

Caso essa ideia não resulte então regressa à preparação, de forma mais ponderada 

e procura novas informações e referencias para tentar obter uma melhor ideia, mais 

adequada. Tem, segundo o próprio, “uma primeira vaga de ideias”, que avalia e 

separa, trabalhando, posteriormente. Afasta-se de todo o processo e só mais tarde e 

de modo mais descontraído regressa. 

Também, tal como Jorge dos Reis, utiliza o desenho para obtenção dessas ideias e 
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para aperfeiçoar a ideia que considerou melhor, de modo a, depois de todas as 

avaliações, torná-la “real”. Está numa verificação constante até ao fim, mesmo que 

trabalhando apenas sobre uma ideia. 

Paulo Alves, apesar da pouca experiência, também usa o desenho como base do 

processo para chegar à melhor solução. 

Inicia o seu Processo Criativo como uma busca incessante de informação, que se 

prolonga durante grande parte do seu processo e que, articulado com o desenho, 

demonstram que, também Paulo Alves e devido ao acto de desenhar como forma de 

pensamento, tem a fase de preparação e incubação em simultâneo e, assim 

encontra uma solução (iluminação). Afasta-se, tal como Paulo Ferreira. Sem analisar 

essa/essas ideias, recomeça a etapa de incubação na procura de outras ideias. 

Depois de encontrar bastantes é que entra em fase de avaliação, procurando a 

melhor, a mais adequada. Quando encontrada, utiliza-a. Ao contrario de Jorge dos 

Reis e Paulo Ferreira, cujas avaliações acabam por ser constantes ao longo do 

processo. 

Maria Pedro, também com pouca experiência, e sendo a única mulher entrevistada, 

assume a emoção como guia no seu processo, afirmando que as melhores ideias 

surgem por impulso, muitas vezes, partindo de uma cor, imagem ou forma que lhe 

surge na leitura do briefing e que lhe transmite algo emocionalmente, que a faz 

seguir determinada linha de pensamento para obtenção da melhor ideia. 

Este impulso acontece ao ler o briefing, então, Maria Pedro está em preparação, 

incubação e iluminação simultaneamente, e a primeira ideia costuma ser aquela que 

tenta que funcione. Utiliza o desenho para esmiuçar essa primeira ideia. A fase de 

verificação surge de duas formas: ou ainda em papel, avalia e percebe se funciona; 

ou quando passa a ideia para o computador e esta não resulta como seria esperado. 

Quando não funciona, afasta-se e recomeça o processo, voltando à preparação, 

incubação e iluminação em simultâneo, outras vezes, não se afasta totalmente, 

criando novas ideias, partindo de um detalhe da primeira ideia. 
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É interessante verificar que, nos 4 casos, com muita ou pouca experiência, as 

primeiras 3 fases do Processo Criativo de Wallas acontecem em simultâneo e que o 

desenho é o elemento comum a todos, como meio de pensamento e materialização 

do mesmo, tornando a ideia algo “real”. Todos admitem que regressam ao inicio do 

processo, mais que uma vez, até à obtenção de uma ideia e, aparentemente, a 

experiência não facilita, modifica ou acelera o processo, sendo este repetido, vezes 

sem conta, sempre que, qualquer um dos 4 designers é posto à prova, na buscar de 

uma ideia, ou solução para um determinado problema. 

A experiência e o facto desta facilitar ou não a obtenção de uma ideia é outra das 

nossas questões de partida. Para ajudar à percepção, foi colocada uma pergunta a 

todos os entrevistados, relativa à importância dos anos de experiência. 

Jorge dos Reis defende que a maturidade, ingenuidade são factores essenciais e 

cruciais quando se está perante um desafio e se precisa de encontrar uma solução. 

Refere que no inicio da carreira há muito mais ingenuidade e fragilidade que, 

defende, são coisas boas e que, com a experiência, o designer acaba por procurar a 

depuração e a simplicidade nas suas soluções. Com a experiência essa ingenuidade 

dá lugar à maturidade e à responsabilidade. 

Acima de tudo, acredita que tanto a pouca como a muita experiência são bastante 

criativas, mas em dimensões criativas muito diferentes e que a criatividade na 

experiência é mais real e pragmática porque é usada de forma muito mais objectiva. 

Paulo Ferreira, também com mais de 20 anos de carreira, não acredita que a 

experiência traga ideias mais criativas, mas sim uma maior rapidez no encontro de 

respostas mais adequadas, pois há mais segurança e maior maturidade projectual. 

Ambos referem que a maturidade é algo importante aquando da busca de soluções, 

mas não defendem que a experiência traga soluções mais criativas. 

Paulo Alves, com poucos anos de experiência, defende que a experiência 

profissional traz soluções, porque o indivíduo é portador de maior bagagem 

informativa e de conhecimento e há questões que se repetem ao longo da carreira, e 
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então há maior facilidade em chegar à solução. Apesar disso, acredita que o nível de 

criatividade depende do indivíduo porque, defende, é algo que se cultiva, que se 

aprende com aquilo que se vê e se vive, ou seja, alguém com experiência, vai ter 

inequivocamente mais criatividade porque possui mais conhecimento e referências, 

o que depende muito das capacidades cognitivas do criador. 

Maria Pedro, apesar de pouca experiência, defende que a experiência profissional 

não traz mais criatividade, nem respostas mais criativas, talvez aquilo que 

proporcione sejam respostas mais maduras e menos experimentais, uma vez que, 

assume, com a experiência crescem certezas e capacidades. 

Com a experiência surge uma imagem que define o trabalho do designer tornando-o 

facilmente identificável. 

Apesar de haver pontos comuns nas quatro opiniões, não se pode assumir que a 

experiência traga respostas mais criativas, porque não há tanta ingenuidade que 

permite arriscar, há sim, uma maturidade que, provavelmente facilita e acelera o 

processo, mas que não acarreta consigo a resposta mais criativa. Há uma maior 

segurança e muita bagagem que advém dos anos de pesquisa e referências que 

atravessam o percurso do designer desde cedo e isso talvez permita que o indivíduo 

chegue mais rápido à solução e que, devido aos anos de carreira e, provavelmente, 

tendo sido exposto a problemas do género, o percurso torna-se mais curto, simples 

e depurado, 

É referido, ainda, o facto de, com a experiência surgir uma imagem de marca que 

define e identifica o designer. Mas não pode afirmar-se que essa imagem vincada só 

surja e seja perceptível com a experiência. Desde cedo se consegue identificar o 

trabalho do designer, mas, provavelmente, essa imagem é uma imagem mais 

ingénua, menos segura e mais experimental. 

Com uma carreira de 20 ou 30 anos, é, provavelmente, mais fácil chegar a uma 

ideia de forma mais rápida, mas não pode afirmar-se que seja mais criativa, porque 

também não há a capacidade de adaptação que alguém no inicio de carreira terá, 



 

106 

porque ainda procura o seu espaço e pode ainda não ser portador da imagem de 

marca vincada, o que lhe permite experimentar. 

Assim, pode concluir-se que há semelhanças entre o Processo Criativo e a 

Metodologia Projectual e que o Processo Criativo nos Designers, não acontece 

sequencialmente, tal como nos propõe o nosso modelo teórico de referência mas 

sim, com várias etapas em simultâneo, que se vão repetindo e/ou interrompendo. 

Não pode, também, definir-se que a experiência seja um factor decisivo na 

resolução mais criativa do problema. 

Não é possível assumir que a experiência traga ou não mais e melhores respostas, 

mais criativas; pode sim, perceber-se ou acreditar-se que a experiência traz, 

sobretudo, maturidade e segurança que nem sempre facilita o processo. 

Provavelmente, a ingenuidade e a insegurança permitem uma maior tendência a 

correr riscos e então, poderá surgir uma melhor solução ou uma ideia mais original e 

que responda da melhor forma ao briefing, pois há maior capacidade de correr 

riscos . 
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Entrevista  - Jorge dos Reis- Muita experiência 

 

 

Jorge dos Reis (JdR): Eu sinto que só agora, ao fim de 20 anos, estou a entrar num 

periodo de maturidade projectual. Vou fazer 20 anos de projecto em 2016. Comecei 

em 1996 e algumas coisas que fiz nessa altura, particularmente quando estava em 

Londres, esses são projectos, de certo modo académicos, são projectos que se 

designava antigamente "tese de licenciatura". Eu acho que a minha tese foi um 

trabalho colaborativo entre várias pessoas, num atelier de caracteres moveis em 

Londres e isso foi o momento em que eu senti que a minha vida estava a começar. 

Havia coisas que já tinha feito antes, trabalhos dispersos, que eu não posso 

considerar que sejam projectos de Design no sentido quase do senso. 

E de 1996 para cá, houve muitos trabalhos, muitas coisas, livros, muitos projectos, 

muito desenhos. E eu considero que há uma aprendizagem com a experiência, com o 

contacto com os problemas, com a forma como se criam afinidades com os 

interlocutores. E essa aprendizagem vai permitir que se desenvolva o projecto de uma 

forma cada vez mais consolidada, estamos à vontade para criar. 

Há muitas coisas que se vão ganhando ao longo do tempo, a primeira década é um 

tempo de muita aprendizagem. Há, na minha opinião, entre as primeiras duas décadas 

e eu estou neste momento num momento chave. Eu estou a acabar a minha segunda 

década. Estou naquele periodo em que estou a atingir, daqui a dois, três anos. 

 

Catarina Ferreira (CF): O topo? 

JdR: O topo em termos de maturidade! Gosto da expressão maturidade projectual! 

Tem a ver com a minha postura. As duas palavras base para o projecto são na minha 

opinião o desenho e a funcionalidade e à medida que se vai crescendo estas duas 

unidades vão-se aproximando cada vez mais!  

O desenho tem qualquer coisa de ficção e a funcionalidade tem alguma coisa a ver 

com organicidade. Estas duas expressões vão-se ligando cada vez mais e isto vai-se, 

a relação vai-se consolidando ao longo do tempo.  

 

CF: Quando lhe é apresentado um problema, qual é a sua primeira reacção?  

Tem imediatamente uma visualização para a solução do problema? (uma ideia, 

uma imagem, um caminho, uma cor...). Começa de imediato a procurar 

informação nova sobre o problema ou recorre primeiro aos seus conhecimentos 

para encontrar a solução? 

JdR: Bom, para já quando recebo esse briefing, vejo qual é a intenção, a 
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intencionalidade, os objectivos,a  quem é que se destina! Há uma palavra importante 

que é a Literacia. À medida que nós vamos tendo alguma experência vamos, cada vez  

resolver melhor esta questão de perceber quem está do lado de lá, para quem é que 

falamos. E aqui há outra questão importante, para além da Literacia que é gerir esta 

mediação. No fundo, é perceber como é que vou fazer essa mediação, entre quem me 

está a pedir esse projecto ou a entidade da produção e a entidade da recepção. A 

instancia da produção e a instancia da recepção. Como é que eu vou fazer esta 

mediação? E essa é a questão chave. Como é que eu vou ligar esses dois canaiss. 

Depois, olhando para o que o projecto quer e olhando para a sua organicidade e 

função. Vou trabalhar, construindo elementos e artefactos que possam ir ao encontro 

dessa função, dessa funcionalidade. Depois, vou articular isso numa dimensão formal, 

e essa dimensão formal, vai ter esta dualidade que é a função-ficção. Esses 

elementos formais que estão no desenho, vão-se articular ou vão-se lançar para a 

questão de resolver o problema do ponto de vista funcional mas também de lhe dar 

uma ficção que vai tornar o projecto viável. Essa dimensão de ficção tem a ver com a 

forma, com o desenho que faz com que o objecto seja um objecto que exista em 

termos projectuais. O Oscar Neymayr dizia que se um artefacto, um objecto é só a sua 

funcionalidade, fica uma porcaria! E então acho que essa função tem que lá estar, 

mas depois há o outro lado que tem a ver com o desenho do proprio objecto que é 

muito importante. 

Quando se começa um projecto tem que se recolher informação, tem que se explorar, 

fazer investigação. E todo esse lado de recolha de informação, eu faço atraves do 

proprio desenho. Isto é desenhos, croquis.. Desenhar é pensar. E o desenho é a 

forma que eu particularmente tenho para de certa forma procurar informação. No 

fundo encontrar um equilibrio entre a informação que se está a procurar e, também, os 

meus proprios conhecimentos. Portanto o desenho é um lugar sintese. 

O desenho é também uma forma  de convocar os meus conhecimentos como também 

ir buscar outros. 

 

CF: Depois de ter pensado sobre o problema, quais as suas formas de 

actuação? Esboça ideias no papel ou noutro suporte? Faz esquemas? Faz 

maquetes? 

JdR: Sim, esboço sempre. Desenho sempre. 

Faço esquemas, maquetes. Há uma dimensao muito kraft e eu diria, materialista, no 

sentido da materialidade, na forma como eu trabalho.  Há uma dimensão muito 

plástica que está sempre presente! E isso é um aspecto muito importante que é o 

esboço e as maquetes e os próprios esquemas estarem todos articulados num 
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suporte, numa folha, onde se passa por essas fases todas. 

 

CF: Depois de já ter ensaiado soluções para o problema o que é que costuma 

fazer? Afasta-se temporariamente do problema? Continua sem interrupções na 

procura de soluções? 

JdR: Há sempre uma linha, contínua, sempre com guinadas. Começo a trabalhar num 

determinado sentido, mas nunca fecho a porta.  

 

CF: Nunca pára? 

JdR: Nunca páro, é certo, mas nunca fecho as portas aos elementos que possam 

contribuir. Das duas, uma. Ou essa linha se enriquece e os elementos estão sempre a 

entrar e isso é uma constante, é quase uma dimensão metodológica neste projecto. 

Que é a linha de atuação e depois contributos constantes de várias reflexões, de 

vários desenhos, de várias coisas que procuro ou que vêm ter comigo, etc. Mas às 

vezes pode haver algo que leve o trabalho a seguir noutro sentido. Portanto, o 

trabalho, enquanto não se chega a um determinado patamar, em que tem de se fechar 

o projecto, aquilo está sempre em mutação. 

E tem sempre essa fragilidade que é muito impotante. É uma fragilidade que não o 

encerra, e não o torna uma coisa sólida, fechada. 

 

 

CF: Quando costuma ter mais e melhores ideias? Alguma vez teve uma ideia 

durante o sono ou ao adormece? E ao acordar? 

JdR: Nunca tive ideias no sono. Eu tenho um processo.. Ora bem, nós podemos 

trababalhar de uma coisa mais tranquila ou de uma forma mais sob  pressão. Mas em 

ambos os casos é exigido que se arranje uma solução. E as ideias podem surgir 

nesse frisom, nessa correria, ou de uma forma mais lenta, mais ponderada… 

 

CF: Há quem tenha ideias no campo, a passear, na praia… 

JdR: Pois, exacto. Mas o que me guia é o desenho, o acto de desenhar. E isso tem 

uma velocidade muito própria. E quer estejamos sob stress, como num ambiente 

relaxado, calmo e onde temos tempo, o desenho terá sempre velocidade própria. Eu 

não desenho mais rápido só porque estou sob stress...(risos). Portanto eu acho que o 

aspecto importante é o desenho, que é um pouco inoquo em relação à pressa. Eu 

acho que há uma altura em que  as ideas surgem mais. Sinto que há uma altura em 

que as ideias me surgem mais, que é quando viajo sozinho. Viajar sozinho, quando se 

tem a oportunidade é um periodo de tempo em que se vê os problemas numa outra 
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prespectiva, estamos noutra geografia que nos permite ver coiaas que não 

esperávamos ver à partida. Temos tempo e disponibilidade para as interpretar, para 

nos enriquecer e para as registar. Isso pode ser, para além da própria rotina, que 

também dá densidade ao projecto. 

Há outro aspecto que gostava de juntar ao que já disse que é o Design não estamos 

aliados da vida. É algo muito envolvente. E isso faz com que a reflexão sobre o 

projecto esteja sempre a acontecer. Quando estamos a pensar continuamente no 

projecto, passo a passa vai-se tornando mais objectivo na nossa cabeça. E depois 

passamos para o próprio desenho. É um acto continuo de pensamento.  

 

CF: Consegue definir como lhe surge uma ideia? Em que fase do trabalho a 

solução parece estar encontrada? Consegue definir de onde surgem as 

soluções? 

JdR: Eu acho que tem a ver com a manipulação e com a depuração. Há uma ideia, 

um elemento chave, aquilo com que estamos a trabalhar ou que vamos trabalhar e 

esse elemento vai sendo torcido, depurado, trabalhado e esse trabalho pode sempre 

ser complexificado ou simplificado. É nessa fase de manupulação que surge um 

elemnto gráfico que pode ser apenas uma parte ou pode ser um todo, que será o 

elemtno base para depois desenvolver a ideia. Pode não estar na sua totalidade, pode 

ser um fragmento, pode ser um todo ainda que meio difuso, ou uma parte mais 

concreta que nos leve ao todo. Mas há, claramente, este quase que uma ginásitca 

mental que depois se faz no proprio desenho. Até chegar a essa solução.  

Há que ter outra coisa em conta, que é se os desenhos vão ao encontro dos 

objectivos do projecto, se não estamos a divergir, se estamos a ser objectivos e se 

encontramos uma linguagem que nos permita desenvolver, rolar sobre o proprio 

projecto, porque há alturas em que procuramos e não encontramos, mas eu não 

acredito naquela questão da "lâmpada"! Eu considero que o projecto tem determinada 

função, que o desenho faz parte do processo e que a certa altura se encontra uma 

ideia para resolver plasticamente e essa resolução nasce desse desenho.  

Só depois de mastigar muito. Nada é acertivo. Há uma certa altura  em que já se 

manipulou por várias perspectivas, não está fechado.. vai continuar a evoluir, mesmo 

que ja haja uma linha condutora. Pode ter sempre guinadas! 

A solução esta encontrada muito lá à frente.  
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CF: Depois de encontrar a solução para a resolução do problema, continua a 

questioná-la? Ou permanece apenas nessa solução, aperfeiçoando-a? 

JdR: Há uma altura em que nós encontramos as formas com que queremos dizer. E 

temos que o questionar sempre. Esse questionar, pode fazer ruir o próprio projecto e 

há que ter muita atenção a isso. E se o faz ruir, é bom. É sinal que encontrámos algo, 

claramente, melhor que o anterior que responde melhor aos objectivos. Outra coisa 

boa tambem é que esse questionamento faz com que o projecto nao esteja fechado e 

estejamos sempre a afina-lo. A torna-lo mais concreto, mais sintonizado e mais 

afinado. 

 

CF: Ou seja, a questionar, aperfeiçoa? 

JdR: Sim sim, exactamente. A própria atitude de questionar é uma forma de o projecto 

evoluir, em tomadas de posição, para o projecto continuar. 

 

CF: Atribui uma importância particular à experiência profissional, para o 

encontro de soluções mais criativas? 

 JdR: Aí há uma questão que tem a ver com o que eu falava há pouco da maturidade 

projectual e ingenuidade. Os nossos primeiros projectos têm uma dimensão de 

ingenuidade que também é muito importante… 

 

CF: E fragilidade, também… 

JdR: Fragilidade sim, mas aí a fragilidade é boa. Um trabalho bom, pode ser frágil no 

sentido em que a fragilidade tem a ver com uma certa delicadeza. Não é robusto, no 

bom sentido. É subtil. A ingenuidade é importante, porque vamos estar sempre à 

procura, ao longo da vida, de uma linguagem depurada, de uma simplicidade que está 

presente mesmo na linguagem das crianças! Mas há aqui uma coisa importante. Será 

que vale a pena deixarmos essa ingenuidade? É que ela é processo... E é muito auto-

biográfica/biográfica. Por isso eu acho qye, em primeiro lugar, essa fase incial é muito 

importante, desenhar, criar, fazer coisas, é muito importante. Porquê? Porque depois 

nós vamos sempre estar sempre a fazer a ponte, enquanto vamos perdendo a 

ingenuidade, com o que temos estado a perder para dar lugar à maturidade a à 

responsabilidade. E vamos estar sempre a ir buscar a simplicidade, a fragilidade... 

É importante porque ela vai contruibuir para a maturidade. 

Bom, agora se ela é mais criativa ou não... Eu acho que tanto uma como a outra são 

bastante criativas. Uma é criativa porque aludimos a um universo que ja nao 

colocamos quando chegamos mais à frente, proque começamos a ver o projecto de 

uma forma mais cristalina e nessa fase o projecto é contaminado no boms entido com 
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coisas que ja percebemos que estao na franja do proprio projecto e é por isso que é 

importate. Ambos são criativos, mas têm uma dimensão criativa muito diferente. à 

medida que vamos trabalhando e evoluindo, vamos lidando com a criatividade de uma 

forma cada vez mais objectiva e isto é importante. Há a criatividade que está lá mais à 

frente, que é mais real e pragmatica porque a usamos de forma objectiva, plena. E 

com uma base mais solida. MAS, o que está lá atras é muito importante, nós estamos 

sempre a ir lá atras! Estaos sempre a recorrer ao nosso passado projectual ou temos 

um "cadastro" pictorico (risos) que é muito importante. Eu às vezes castigo-me um 

pouco porque desenho muito e depois nunca mais lá vou. Ou então vou lá numa 

situação qualquer, a um desenho antigo e penso: "vim aqui agora, e já ca nao vinha ha 

tanto tempo"! Martirizo-me nesse sentido, no sentido em que isso é tão biografico que 

às vezes apetece ter um papel do tamanho da faculdade, onde estejam todos os 

desenhos que fizémos, expostos para que se possa estar sempre a recorrer e sempre 

a fazer pontes! Para isto, para nos mantermos numa linha projectual. Uma pessoa vai 

evoluindo numa linha de projecto e essa linha é sempre uma ponte entre o passado, o 

presente e o futuro. E essa linha seria muito mais perceptivel, se conseguissemos ter 

um livro máquina onde vissemos sempre os desenhos que fizemos a vida toda! E isso 

acho que era um aspecto muito importante! Para vermos como desenvolvemos o 

nosso pensamento, a nossa reflexão, acho que é isso! 

 

CF: Muito obrigada! 

JdR: Sempre às ordens!  
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Entrevista  - Paulo Alves – Pouca experiência 

 

Catarina Ferreira (CF): Quando lhe é apresentado um problema, qual é a sua 

primeira reacção?  Tem imediatamente uma visualização para a solução do 

problema? (uma ideia, uma imagem, um caminho, uma cor...). Começa de 

imediato a procurar informação nova sobre o problema ou recorre primeiro aos 

seus conhecimentos para encontrar a solução? 

Paulo Alves (PA): Quando me colocam um problema, a minha primeira reacção é 

desconstruir o problema. Perceber o que é que eu tenho de responder, e qual é a 

forma mais rápida de o fazer. Mesmo que não sinta necessidade de fazer uma nova 

investigação, eu vou fazê-la. Porque podemos sempre encontrar novos caminhos que 

não aqueles que estamos habituados a utiizar, ou por outro lado, percebemos que não 

temos ferramentas em nós para responder àquele briefing. Portanto, busco informação 

extra, para puder adicionar à que já existe em mim, enquanto designer. 

Obviamente que, em paralelo, começo a ter visualizações do resultado que quero. 

Não é algo fechado, pode sofrer alterações, mas há sempre um processo de 

investigação e de desconstrução! 

 

CF: Depois de ter pensado sobre o problema, quais as suas formas de 

actuação? Esboça ideias no papel ou noutro suporte? Faz esquemas? Faz 

maquetes? 

PA: Em termos de suporte, vou primeiro para o papel. Sempre! Experimentar, 

desenhar, utilizo diversos materiais, dependendo do tipo de projecto que é. 

Experimentar para ver qual pode ser a melhor solução para se aplicar. Quando, 

realmente já tiver uma ideia solidificada, se for necessário, passo-a para o 

computador, mas em termos de material, passa primeiro sempre, sempre pelo esboço, 

esquemas. Papel. Desenhar! Para visualizar aquilo que estou a pensar. 

 

 

 

 

CF: Depois de já ter ensaiado soluções para o problema o que é que costuma 

fazer? Afasta-se temporariamente do problema? Continua sem interrupções na 

procura de soluções? 

PA: Preciso sempre de quebrar. Normalmente, o meu processo... O que eu faço... 

Pesquiso. Tenho uma solução. Vou deixar essa solução de lado e vou encontrar 

outras soluções. Um novo início de processo, até encontrar outra resposta. E vou 
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sempre fazendo pausas, para que possa perceber qual delas é a mais adequada na 

resposta ao problema! No entanto, em casos excepcionais, pode ser que como tenho 

a certeza da resposta que vou dar, possa trabalhar sempre, sem interrupções. Mas 

normalmente não. Nunca fico pela primeira ideia, tento sempre encontrar uma 

segunda, uma terceira, até ficar satisfeito com o caminho que o projecto está a levar. 

 

 

CF: Quando costuma ter mais e melhores ideias? Alguma vez teve uma ideia 

durante o sono ou ao adormece? E ao acordar? 

PA: Sim, quando vou dormir. Os melhores sitios para ter ideias é quando se está a 

dormir, quando se está nos transportes públicos, é perfeito. E quando se está a ler! 

São, para mim, os sitios indicados para ter ideias.  

A adormecer, também tenho ideias. 

 

 

CF: Consegue definir como lhe surge uma ideia? Em que fase do trabalho a 

solução parece estar encontrada? Consegue definir de onde surgem as 

soluções? 

PA: A ideia é uma construção que é uma amalgama de coisas que já possamos ter 

lido, visto, situações. Critérios. Pode ser apenas um comprimir de situações que já 

assistimos ou vimos. Quando surge uma ideia para um trabalho, normalmente vem 

daí. Por vezes, também pode vir de certas coisas que ouvimos na rua. Depende! 

A solução perfeita nunca parece estar encontrada. No entanto, há um limite em que 

nós percebemos: ok! Isto se calhar é a proposta de solução, a ideia, mais indicada. E 

temos a certeza que é por ali, aquele caminho. Estamos a gostar do caminho, da ideia 

e está a ser cumprido o objectivo, o cliente também está a gostar. Há um 

compromisso entre aquilo que é o que seria a ideia perfeita e aquilo que é a resposta 

ao briefing. 

Como já disse anteriormente, muitas vezes as minhas ideias surgem de coisas que já 

vi. Podem ser pinturas, livros, podem ser.. Influências visuais. Podem ser outros 

designers! Pode ser... Imagens, fotografias. Desenhos! As ideias, muitas vezes, 

partem de coisas que vemos e nem nos apercebemos, mas que estão intrínsecas à 

nossa aprendizagem, e à nossa bagagem. É muito vago definir de onde me vem uma 

ideia, ou de onde surge. É muito complicado de responder. 
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CF: Depois de encontrar a solução para a resolução do problema, continua a 

questioná-la? Ou permanece apenas nessa solução, aperfeiçoando-a? 

PA: Questiono. A primeira questão é olhar e ver que está a ficar fechado, concluído, 

está a responder ao briefing? Está a cumprir aquilo que era pedido? Coloco questões, 

vejo se falta alguma coisa, vejo se há algum ponto que se possa melhorar. Porque 

nada é perfeito em termos de trabalho, há sempre alguma coisa que pode ficar 

melhor, ou ser refeita ou repensada, portanto, acho que questionar é definitivamente 

aquilo que mais faço! 

 

CF: Atribui uma importância particular à experiência profissional, para o 

encontro de soluções mais criativas? 

PA: Eu acho que a experiência profissional traz soluções. Ou seja, quanto mais 

experiência temos, mais capacidade de bagagem temos. Temos arquétipos, questões 

às quais já estamos habituados a responder, e sabemos como responder, e 

provavelmente responderemos sempre da mesma forma.  

Na verdade, a questão não é a abertura ou não para a criatividade, a tendência com a 

experiência é nivelar a resposta. Como resulta, vamos fazÊ-la.  

Se calhar a palavra não será a criatividade, mas espaço para experimentar numa 

pessoa com menos experiência, porque é uma tábua rasa em relação ao que é o 

mercado, ao que é responder a um briefing, acaba por ser uma visão diferente. 

Ambas válias. Mas a nível profissional, como disse anteriormente, penso que se cria 

respostas idênticas, para briefings com a mesma tipologia de problema. O que acaba 

por parecer, ou dar a sensação que a criatividade é menor em alguém com mais 

experiência. Mas, no entanto, não quer dizer que uma pessoa com mais anos de 

profissão não seja tão, ou mais, criativa que alguém que acaba de sair da faculdade. 

Acho que a criatividade é uma coisa que se cultiva, dependendo da pessoa. Quanto 

mais se aprende, mais se vê, mais rica se torna a imagética da pessoa e, 

consequentemente, a criatividade desenvolve-se! 

 

CF: Muito obrigada! 

PA: Obrigado, eu! 
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Entrevista  - Maria Pedro – Pouca experiência 

 

Catarina Ferreira (CF): Quando lhe é apresentado um problema, qual é a sua 

primeira reacção?  Tem imediatamente uma visualização para a solução do 

problema? (uma ideia, uma imagem, um caminho, uma cor...). Começa de 

imediato a procurar informação nova sobre o problema ou recorre primeiro aos 

seus conhecimentos para encontrar a solução? 

Maria Pedro (MP): Quando me é colocado um problema a primeira coisa que faço é 

reler o pedido várias vezes para ter a certeza daquilo que me pedem. 

Depois de registar a quem se destina e em que é que consiste costumo começar a 

assentar ideias. E quando digo assentar, é pegar numa folha de papel e começar a 

imaginar resultados finais. Desenho, faço rabiscos…E tenho sempre aquela ideia. Ou 

seja, do meio de todas, tenho AQUELA. E parece que desligo de todas as outras que 

possam surgir e foco-me naquela. E tento que essa seja a solução. 

Se começo a procurar informação? Sim, na parte da leitura e antes de começar a 

desenhar e a ter ideias. Procuro informações e muitas vezes uso as informações que 

partem de algo que já tenha "em mente". Ou seja, referências visuais previamente 

adquiridas! O resto da informação, busco-a ao ler o q é pedido e ao desenhar e a ver 

mais coisas! 

 

CF: Depois de ter pensado sobre o problema, quais as suas formas de 

actuação? Esboça ideias no papel ou noutro suporte? Faz esquemas? Faz 

maquetes? 

MP: Hum. Depois de ter pensado sobre o problema... Sim, faço desenhos! Coloco as 

ideias no papel, ou no guardanapo ou no que tiver à mão! (risos) ! Se se tratar de uma 

paginação de um livro, por exemplo, ou de um catálogo faço esquemas de paginas, 

exemplos de cores ou... Mas têm sempre o desenho, sim! E maquetes, já só depois 

das ideias estarem bastante consolidadas, ou seja, depois de ter mais ou menos a 

certeza q é aquele o caminho!  

Mas é raro fazer maquetes! 

Se for um cartaz, desenho compulsivamente até encontrar, lá está.. AQUELA ideia! 

 

CF: Depois de já ter ensaiado soluções para o problema o que é que costuma 

fazer? Afasta-se temporariamente do problema? Continua sem interrupções na 

procura de soluções? 

MP: Isso é uma questão interessante! A mim acontece-me uma coisa bastante 
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complicada. Eu agarro-me muito à primeira ideia! E às vezes é ridiculo o quão eu tento 

que ela funcione! Quando vejo que aquilo não está mesmo a funcionar, aí sim.. Afasto-

me. Desespero.. e começo a procurar outras soluções!  

Mas é complicado, porque costumo ficar com aquela ideia ou com aquelas cores, ou 

com aquela "imagem" na cabeça e é-me dificil aceitar outras ideias novas! 

Depois de ter ensaiado soluções? Ponho em prática! Começo a transpor para o 

computador e dar-lhes vida! E às vezes tenho de parar porque no papel resultava 

muito bem, mas no computador não tem o mesmo impacto, ou não fica como 

imaginei.. às vezes não consigo dar-lhe a mesma magia, ou emoção que consegui no 

desenho e isso é frustrante. Nessas alturas, claro, páro e...E pronto, tnho de voltar a 

procurar ideias! 

 

CF: Quando costuma ter mais e melhores ideias? Alguma vez teve uma ideia 

durante o sono ou ao adormece? E ao acordar? 

MP: Costumo ter melhores ideias quando estou descontraída! Apesar de quando leio o 

que me é pedido, ter logo aquela primeira ideia, há sempre aqueles projectos em que 

essa primeira ideia é logo posta de parte. E nesses casos, a melhor solução surge-me 

quando estou entretida a fazer uma outra coisa qualquer, a ouvir música.. Ou quando 

olho para uma cor qualquer, uma imagem... E parece que tudo se desenrola e as 

ideias fluem!  

Já tive, por vezes, ideias ao adormecer, nunca durante o sono! Mas sim, naquela fase 

em que não estamos a dormir, mas também já não estamos bem acordados! (risos) 

 

CF: Consegue definir como lhe surge uma ideia? Em que fase do trabalho a 

solução parece estar encontrada? Consegue definir de onde surgem as 

soluções? 

MP: Eu acho que as ideias surgem através de impulsos. Pelo menos no meu caso. 

Acontece-me muito olhar para o briefing, ler o que é pedido, a quem se destina e do 

nada, surge-me uma imagem daquilo que eu quero que seja o resultado. Surge-me a 

ideia! Mas, claro... Isto nasce tudo daquilo que já é o conhecimento que fui adquirindo 

ao longo dos anos, naquilo que li, ou vi ou.. São referências visuais ou sensoriais que 

se juntam e criam aquela ideia, naquele momento, por impulso. CLARO que há 

situações em que a ideia não surge logo e aí é sempre necessário ir buscar mais 

informação, ver mais coisas, viver mais coisas, colocar-nos na posição do receptor da 

mensagem! Ou então, descontrair, apenas! 

Em relação à fase em que a solução está encontrada, tal como disse anteriormente, 

eu faço-me crer que a solução é encontrada no primeiro instante! E fico fiel a ela, mas 
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muitas vezes tenho de encontrar outra ou outras já numa fase mais avançada do 

processo, em que ele começa a ganhar vida e não funciona. Aí..... Volta tudo à estaca 

zero! 

 

CF: Depois de encontrar a solução para a resolução do problema, continua a 

questioná-la? Ou permanece apenas nessa solução, aperfeiçoando-a? 

MP: Ao princípio não questiono. Agarro-me a ela... Mais à frente começo a analisá-la. 

Até pode ser um erro meu, é verdade. Mas costuma ser assim que funciona!! (risos) ! 

É como se houvesse amor à primeira vista, na maioria das vezes! E antes de pensar 

noutras, tento aperfeiçoar aquela! Só se não estiver mesmo, mesmo a fazer sentido, é 

que desligo e parto para outra! 

 

CF: Atribui uma importância particular à experiência profissional, para o 

encontro de soluções mais criativas? 

MP: Não  acho que a experiência traga respostas mais criativas. Talvez respostas 

mais simples e mais maduras, mais acertivas, menos experimentais! Com a 

experiência, crescem certezas e capacidades! Quando alguém com 20 anos de 

experiência é confrontrado com um briefing, responde sempre "da mesma forma". O 

que quero dizer com isto é que, com a experiência, vem a imagem de marca. Quando 

vemos um trabalho já sabemos que pertence à pessoa X. Há aquele registo. É um 

registo maduro, acertivo, mas é aquele. Facilmente identificável. E se calhar já se 

pensa mais nessa marca, nesse vincar de identidade, que ao início não se pensa da 

mesma forma, ou com a mesma intensidade! Na minha opinião, alguém com menos 

experiência tem um trabalho mais frágil, mais inseguro e talvez tente ser mais criativo, 

criar algo mais original, mais único, mais... diferente! 

Não quero dizer que menos experiencia, haja mais criatividade! Talvez se dê mais 

enfase à criatividade, sim. Mas a experiência tem  a criatividade inerente.. só que é 

uma criatividade mais "antiga".. Se é que me faço entender! (risos) Foi algo que foi 

criado e que amadureceu com o tempo e se tornou a “imagem de marca” do designer. 

 

CF: Muito obrigada! 

MP: Ora essa! 
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Entrevista  - Paulo Ferreira – Muita experiência 

 

 

Catarina Ferreira (CF): Quando lhe é apresentado um problema, qual é a sua 

primeira reacção?  Tem imediatamente uma visualização para a solução do 

problema? (uma ideia, uma imagem, um caminho, uma cor...). Começa de 

imediato a procurar informação nova sobre o problema ou recorre primeiro aos 

seus conhecimentos para encontrar a solução? 

Paulo Ferreira (PF): Sim, habitualmente tenho logo uma ideia para a resolução do 

problema, embora com o decorrer do processo, essa primeira ideia venha a ser 

alterada ou pode mesmo vir a ser posta completamente de parte, dando lugar a outra 

q eu julgue ser mais adequada e uma melhor resposta. 

De início, e caso me sinta identificado com o problema apresentado, utilizo os 

conhecimentos que tiver sobre a matéria e só depois dessa fase é que passo para a 

procura da informação adicional para complementar as soluções até aí desenvolvidas. 

No caso de, ao contrario, sentir que não estou seguro para desenvolver soluções para 

resolver o problema, aí sim, começo pela procura de informação que me ajude a 

chegar à solução pretendida. 

 

 

CF: Depois de ter pensado sobre o problema, quais as suas formas de 

actuação? Esboça ideias no papel ou noutro suporte? Faz esquemas? Faz 

maquetes? 

PF: Quando penso sobre um problema e após ter feito a investigação necessária para 

uma melhor análise da mesma, opto sempre por fazer esboços em papel antes de 

passar para o computador onde irei, então, desenvolver a ideia ou as ideias até à 

solução final. 

 

CF: Depois de já ter ensaiado soluções para o problema o que é que costuma 

fazer? Afasta-se temporariamente do problema? Continua sem interrupções na 

procura de soluções? 

PF: Habitualmente após uma “primeira vaga” de soluções, costumo deixá-las a 

“arrefecer” (risos)! E só mais tarde, ou até, apenas, no dia seguinte, volto a olhar para 

as várias hipoteses para dar continuidade ao processo e aí, então, encontrar a 

solução. 
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CF: Quando costuma ter mais e melhores ideias? Alguma vez teve uma ideia 

durante o sono ou ao adormece? E ao acordar? 

PF: Costumo ter melhores ideias à noite, sem dúvida! Aliás, sempre gostei muito mais 

de trabalhar à noite, quando o ambiente é mais calmo e as solicitações são menos. 

Sim, as ideias surgem-me muitas vezes ao adormecer, chego inclusivamente a 

levanter-me da cama para transpô-las para papel!  

 

 

CF: Consegue definir como lhe surge uma ideia? Em que fase do trabalho a 

solução parece estar encontrada? Consegue definir de onde surgem as 

soluções? 

PF: As ideias não surgem sempre da mesma forma, depende do problema proposto, 

de estar mais ou menos identificado com a temática, com o problema, com o público-

alvo… Habitualmente, a solução surge após o aperfeiçoamento das várias ideias onde 

se vai “limando” arestas de modo a conseguir uma solução que vá ao encontro do que 

nos foi solicitado e ao mesmo tempo que seja aquela que me dê mais prazer, que me 

satisfaça mais! 

 

CF: Depois de encontrar a solução para a resolução do problema, continua a 

questioná-la? Ou permanece apenas nessa solução, aperfeiçoando-a? 

PF: Na grande maioria das vezes, depois de encontrar a ideia, ainda a aperfeiçoo para 

que não tenha falhas, para que seja exactamente a solução para o problema 

proposto.. enfim!.. (risos) torná-la.. “perfeita”!! 

 

 

CF: Atribui uma importância particular à experiência profissional, para o 

encontro de soluções mais criativas? 

PF: Para soluções mais criativas, talvez não!.... Mas penso que a experiência 

profissional é particularmente importante no percurso e na rapidez para encontrar a 

solução para a resolução do problema! 

 

 

CF: Muito obrigada! 

PF: De nada! 

Quadro- análise entrevista Jorge dos Reis 
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Quadro- análise entrevista – Paulo Alves 
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