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Resumo: Este artigo tem como objetivo discutir a utilização da Observação Estimulada associada a técnicas e 
ferramentas de criatividade como subsídio para a construção e adaptação de Métodos de Design em disciplinas de 
projetos. A geração de repertório pelo aluno através desta prática pode proporcionar aos alunos um ambiente 
mobilizador e gerador de conhecimento. 
 
Keywords: Stimulated Observation, Creativity Techniques and Tools, Design Methods 
 
Abstract: This paper aims to investigate Stimulated Observation associated with creativity techniques and tools as 
subsidy for build and adapt Design Methods inside projects classes. Student background created through this practice 
can became a easy way to build and adapt design methods instead of a simple choice of a hard and linear method, and 
give to students a environment to mobilize and generate knowledge. 
 
 
 
A academia deve estar aberta para experimentações. Por outro lado, a formação do aluno de design muitas 
vezes é privada deste processo por problemas decorrentes de estrutura da sala de aula, falta de recursos, 
dificuldades na implementação da grade do curso e também pela adoção de metodologias rígidas de projeto 
de design. 
 
Sobre metodologias de design, MAYNARDES (2002:1031) diz que “o pensamento científico serviu de base 
para o desenvolvimento do design moderno. […] Os processos criativos intuitivos, tradicionais do processo 
artístico, são substituídos pelos processos lógicos baseados na visão racionalista e sua intensa relação com os 
métodos que advinham das engenharias.” A fundação da Bauhaus incorpora a metodologia científica ao 
processo de design nos moldes apresentados acima. Nestes processos lógicos, continua MAYNARDES, 
“para cada tipo de problema, admite-se apenas uma solução lógica, desprezando-se a criação intuitiva, que 
leva à diversidade de soluções.” 
 
Posteriormente, a metodologia de design incorporou uma etapa de criatividade, embora se mantendo ainda 
fortemente presa à metodologia científica tradicional. Se por um lado o designer tem agora a liberdade para 
mudar o planejamento, esta situação “começou a soar como uma contradição, ou mesmo uma insensatez 
dentro de um processo racional.” (MAYNARDES, 2002:1032). 
 
No Brasil, a ESDI se constituiu como um marco histórico do design. Se por um lado ela rapidamente se 
tornou um mito, por outro “a pouca fundamentação teórica do curso da ESDI colaborou para que fosse 
cunhada a máxima de que ‘Design se faz fazendo’. Tal assertiva conferia ao exercício profissional de design 
um caráter vocacional e iniciatório, baseado na própria prática” (NIEMEYER, 2000:21). 
 
Diante deste cenário e da complexidade dos atuais projetos de design, como instrumentalizar o aluno e 
desenvolver nele habilidades que lhe permitam atuar de maneira adequada em projetos de design no mercado 
de trabalho? Como criar um ambiente mobilizador e gerador de conhecimentos, transformando as aulas de 
projeto em um laboratório de idéias? Os alunos precisam de fundamentação teórica para então “fazer 



design”. Um sábio pensamento persa diz: “Saber. Fazer. E então, realmente saber.” Teoria e prática precisam 
caminhar juntas. 
 
Nexte contexto, este artigo tem como objetivo discutir a utilização da Observação Estimulada associada à 
técnicas/ferramentas de criatividade como subsídios para a construção de métodos de design em disciplinas 
de projetos. Este trabalho originou-se a partir da leitura do texto “Formigueiros Virtuais” de Neville Jordan 
Larica e posterior discussão em fórum da disciplina Metodologia de Projetos de Design. Pesquisa 
bibliográfica e revisão de literatura forneceram mais subsídios para esta discussão. 
 
Método, Criatividade e Inteligências Múltiplas 
COUTO e OLIVEIRA (1999) afirmam que “o processo e a técnica podem constituir receitas; o método não 
deve ser. O processo […] representa a organização lógica do sistema. Já o método adapta-se a cada projeto e 
se desenvolve pela criatividade.” Esta visão parece trazer uma forma para lidar com a aparente contradição 
entre processo racional e criatividade dentro de uma metodologia de design. 
 
Se por um lado herdamos da ESDI uma visão essencialmente prática da atividade de design, as engenharias 
trouxeram para o Design métodos rígidos, engessados em etapas. Sobre isto, BAXTER (2003:13) comenta 
que “alguns designers não concordam com a divisão do projeto em etapas. Eles argumentam que o processo, 
na prática, não segue uma seqüência linear, tendendo a ser caótico. A mente humana explora algumas idéias 
no nível conceitual enquanto, ao mesmo tempo, está pensando em detalhes de outras. As idéias surgem 
aleatoriamente, de várias maneiras. Não é possível delimita-las em etapas pré-definidas. Ao chegar ao 
projeto final, as idéias foram e voltaram diversas vezes, num processo interativo.” 
 
Para resolver a aparente contradição entre o processo racional e a criatividade dentro de uma metodologia de 
design, algumas considerações se fazem necessárias. 
 
Inicialmente, é preciso definir metodologia. FONTOURA (2002:65)  diz que “da metodologia espera-se duas 
coisas: primeiro, que forneça uma série de modos de agir praticáveis; e segundo, que torne a estrutura do 
processo de projeto mais claro.” Metodologia e método não são a mesma coisa, embora sejam usualmente 
utilizados como sinônimos. Para esta discussão, será utilizada a seguinte fórmula para definir Metodologia 
(GOMEZ, 2005:31): 
 

METODOLOGIA = (métodos + técnicas + ferramentas) BOM SENSO 
 
Nesta fórmula, método é considerado: como o projeto será desenvolvido; o caminho que deve ser percorrido; 
os procedimentos que devem ser adotados. Diferenciando metodologia e método desta forma, é possível 
considerar a proposta de Couto e Oliveira (1999) apresentada acima, deixando para as técnicas o processo 
racional e permitindo à criatividade trabalhar a favor do método, tornando adaptável e menos engessado. 
 
Os outros elementos da fórmula podem ser assim expressos: 
 
“Técnicas – meios/instrumentos intermediários na solução dos problemas de projeto (ex.: matriz, 
brainstorming, 635, análise de funções, ...) 
 
Ferramentas – instrumentos físicos ou conceituais (símbolos matemáticos, tabelas, lista de verificação, QFD, 
...)” (GOMEZ, 2005:31) 
 
A criatividade é um elemento essencial para o designer. FUENTES (2006:50) afirma que “o que é possível, 
falando especificamente da profissão de designer, é aprender a disparar a criatividade. [...] Mas, como 
acontece com as outras características humanas, para que a criatividade se solte em todo o seu potencial, é 
necessário desenvolvê-la.”  
 
Para desenvolver a criatividade, convém ir além dos processos tradicionais de aprendizagem que, na maioria 
da vezes, priorizam o desenvolvimento lógico. GARDNER (2000:33) afirma que “um foco exclusivo nas 
capacidades linguisticas e lógicas na instrução formal pode prejudicar os indivíduos com capacidades em 



outras inteligências.” Mas que outras inteligências? Os tradicionais testes de QI focam em um tipo específico 
de inteligência segundo GARDNER. Ele afirma, ainda, que “é no nível desta definição [inteligência] que a 
teoria das inteligências múltiplas diverge dos pontos de vista tradicionais. Numa visão tradicional, a 
inteligência é definida operacionalmente como a capacidade de responder a itens em testes de inteligência.” 
(2000:21). GARDNER (2000) estabelece sete inteligências: inteligência musical, inteligência corporal-
cinestésica, inteligência lógico-matemática, inteligência linguística, inteligência interpessoal e intrapessoal. 
Ele não considera um número definitivo. “Atualmente defende-se a classificação da habilidade de desenhar – 
inteligência pictórica – como uma oitava inteligência.” (GOMEZ, 2005:35). A inteligência pictórica pode ser 
considerada como “a habilidade de reproduzir, pelo desenho, objetivos e situações reais ou mentais. É a 
capacidade de organizar elementos visuais de forma harmônica, estabelecendo relações entre eles.” 
Considerando-se a interdisciplinaridade do design, pode-se perceber que vários tipos de inteligência devem 
ser desenvolvidos.  
 
Como desenvolver a criatividade, então? FUENTES apresenta uma proposta, dizendo que aprender a 
improvisar é o primeiro passo para “disparar” a criatividade. No entanto, avisa: “Não podemos confundir 
improvisação com desordem. Improvisar do ponto de vista do nosso raciocínio significa soltar os conceitos e 
materiais específicos do projeto no qual se está trabalhando, identificados, analisados e pesquisados à 
exaustão, relacioná-los entre si e, inevitavelmente, como todos os elementos que se têm reunido ao longo da 
vida: leituras, passeios, o filme assistido, a música ouvida, em suma, todas as vivências culturais, afetivas, 
pelas quais se tenha passado.” (2006:51) 
 
Esta improvisação deve, necessariamente, levar a quebras de paradigmas. Exercitar a criatividade é, na 
grande maioria das vezes, a busca por quebrar paradigmas. No entanto, “sempre que quebramos um 
paradigma temos que reformar parte de nossa estrutura mental. A experiência pode ser excitante, mas não é 
exatamente confortável, principalmente se a modificação solicitada não for o foco de nossas atenções e os 
benefícios do novo conceito não forem evidentes. Para que estejamos melhor preparados para essas rupturas, 
é conveniente que as novidades nos sejam expostas em situações estabelecidas para tal, como reuniões ou 
memorandos específicos.” (KASOY, 2003:63) 
 
Torna-se, então, uma oportunidade de gerar também novos métodos, que se adaptem à necessidade do 
projeto e possam gerar os resultados necessários e esperados. Apresentando de outra forma, é a busca por 
solucionar problemas. “O Design é um meio de organizar-se o mundo e esta tarefa exige competência de 
quem a executa e planejamento prévio. É caracterizado como processo ativo de organização e de solução de 
problemas. (FONTOURA, 2002:56) 
 
Sobre solução de problemas, pode-se retomar a teoria das inteligências múltiplas. GARDNER (2000:21) 
afirma que “uma inteligência implica na capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos que são 
importantes num determinado ambiente ou comunidade cultural. A capacidade de resolver problemas 
permite à pessoa abordar uma situação em que um objetivo deve ser atingido e localizar a rota adequada para 
este objetivo. A criação de um produto cultural é crucial nessa função, na medida em que captura e transmite 
o conhecimento ou expressa as opiniões ou os sentimentos da pessoa. Os problemas a serem resolvidos 
variam desde teorias científicas até campanhas políticas de sucesso.” 
 
Nota-se aqui a importância de estender o foco para além das estruturas lógicas e buscar num arcabouço 
cultural próprio de cada indivíduo, elementos que possam levar a solução de um determinado problema. 
Também deve ser considerado, no caso específico deste artigo, a criação de momentos próprios que 
permitam: a) desenvolver um repertório próprio; b) exercitar a criatividade e desenvolver novos métodos e c) 
utilizar processos racionais (técnicas) dentro de uma metodologia de design. GARDNER (2000) não acredita 
que as inteligências funcionem em separado. Esta visão corrobora para a necessidade de não se ir para 
extremos, mas conjugar processo racional e criatividade para um único fim. 
 
Projetos de Design em sala de aula 
A geração de muitas alternativas de solução para um projeto de design pode colaborar para uma melhoria na 
qualidade do processo na medida em que explora a diversidade, ao contrário de propor uma única solução 
lógica. 



 
Para que um aluno de design explore sua criatividade, ele necessita antes compor um repertório que englobe 
além de aspectos culturais, elementos, técnicas e processos de design. LARICA (2007:92) diz que pela 
Observação Estimulada o aluno pode “identificar os nutrientes que vão alimentar a idéia criativa.” Ele define 
“Observação Estimulada como uma prática de observação orientada para o objeto, ou seja, despertar a 
atenção do aluno para os detalhes do objeto, sejam eles detalhes funcionais, construtivos, estéticos, materiais, 
de forma, de custo, de acabamento etc.” (2007:94).  
 
Perguntado se as inteligências são modificáveis, GARDNER (2000:47) afirma que “dada uma suficiente 
exposição aos materiais de uma inteligência, quase qualquer pessoa que não tenha dano cerebral pode obter 
resultados bastante significativos naquele domínio intelectual.” A Observação Estimulada além de oferecer 
exposição aos objetos (produtos e materiais gráficos), o faz de forma coordenada e com objetivos. 
GARDNER complementa dizendo que “da mesma maneira, ninguém – seja qual for seu potencial biológico 
– terá possibilidade de desenvolver uma inteligência sem ter pelo menos algumas oportunidades de explorar 
materiais que eliciam uma força intelectual específica.” Esta atividade exploratória, realizada pela 
Observação Estimulada, é um caminho para desafiar o aluno e tirá-lo do lugar comum. Além disso, pode 
proporcionar uma aprendizagem que seja significativa, isto é, ao estabelecer relações do objeto com 
elementos, técnicas e processos de design, e também com aspectos culturais, estas novas informações serão 
associadas a outras e a conhecimento obtido pode ser consideravelmente mais duradouro. 
 
“Cada inteligência deve ter uma operação nuclear ou um conjunto de operações identificáveis. Como um 
sistema computacional com base neural, cada inteligência é ativada ou ‘desencadeada’ por certos tipos de 
informação interna ou externamente apresentados.” GARDNER (2000:21) A Observação Estimulada pode 
ser o fator desencadeador através de informação interna, já presente no repertório do aluno, e informação 
externa, disponível no objeto de observação. Ao identificar a atividade própria do designer, pode ser bastante 
proveitoso estimular os alunos de design a observarem, sob aspectos indicados anteriormente, materiais 
prontos para estabelecer relações entre os elementos que estes materiais apresentam e formarem o seu 
próprio repertório.  Este repertório será, posteriormente, a fonte de onde cada aluno poderá retirar subsídios 
para exercícios e práticas de criatividade. 
 
Aliada a esta prática, as aulas de projeto poderiam propiciar uma instrumentalização do aluno no que diz 
respeito a técnicas/ferramentas que permitam explorar a criatividade aplicada ao objeto do projeto de design. 
 
Dentre estas técnicas/ferramentas pode-se citar o Modelo Kano de Qualidade, Benchmarking, QFD (Quality 
Function Deployment), Painel Semântico, Storytelling (Contar estórias), dentre outros. 
SWIFT (1997) diz que, para entender as preferências do consumidor, explora diversas metodologias de 
pesquisa para quantificar as suas percepções. Sobre o QFD, ele decidiu usar uma versão simplificada que 
“além de ser flexível o suficiente para receber novas implementações, é simples o suficiente para ser 
intuitivamente entendível, inspirando confiança em seus resultados.” (1997:53)  
 
Sobre storytelling, Eun-Kyong Back (WALTON, 2006) diz que “contar estórias ajudam a ordenar 
experiências caóticas, estabelecer conexões, tornar as pessoas menos resistentes à experimentação e 
mudança, e acordar a imaginação.” 
 
Técnicas como estas poderiam ser trabalhadas nas disciplinas de projeto, permitindo que metodologias como 
a indicada na figura 1 pudessem ter parte de seu método construído através do exercício da criatividade 
aplicada ao objeto do projeto de design. No exemplo citado, as atividades de Planejamento e Design são 
consideradas iterativas, ou seja, passam por vários refinamentos, sendo realizadas de maneira não-linear. São 
bons momentos para se exercitar a criatividade. 
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Fig. 1 – Fonte: Traduzido de RAMROTH, W.G. (2006:89) 
 
Embora os alunos de design tenham em sua grade uma ou mais disciplinas dedicadas a estimular a 
criatividade, as disciplinas de projeto parecem ser um ótimo espaço para exercitá-la, mas desta vez aplicada a 
um objeto/problema de um projeto de design.  
 
As aulas de projeto permitem simular situações próximas do mercado de trabalho, mas devem manter-se 
também como um espaço de reflexão e experimentação. A correria dos prazos no dia-a-dia na atividade real 
muitas vezes inibe estas possibilidades. Assim, a Observação Estimulada permitiria desenvolver repertórios 
que seriam em seguida utilizados com as técnicas/ferramentas de criatividade, gerando uma boa diversidade 
de alternativas. A proposta é, em um primeiro momento de trabalho no projeto, utilizar a Observação 
Estimulada e permitir ao aluno uma forma de ampliar seu repertório. Em seguida, já dentro da metodologia 
de design adotada, utilizar ferramentas/técnicas de criatividade para buscar alternativas, tomando como 
subsídio as informações relativas às necessidades do projeto e o repertório que desenvolveu ou vem 
desenvolvendo. Esta prática pode propiciar a construção e adaptação de métodos de design ao invés de 
simples adoção de um método rígido e linear, proporcionando nas disciplinas de projeto um ambiente 
mobilizador e gerador de conhecimento. 
 
Um aprofundamento deste trabalho pode ser a reflexão e discussão sobre a possibilidade de utilização da 
Observação Estimulada dentro de um processo criativo para a criação de novos métodos.  
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