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aspecto atitudinal do projeto nas suas diversas fases. Portanto, o design atitudinal resulta do estudo de

interações do ser humano com o produto para verificar os relacionamentos entre aspectos físicos dos

produtos e influências afetivas, e para aplicar o conhecimento no projeto de produtos que satisfaçam

o aspecto subjetivo do destinatário. O foco do design atitudinal, então, é tanto a interação da eficiência

com a significação, com as qualidades mais hedonistas dos produtos, em gue as experiências positivas e

agradáveis são fins em si mesmas.

O fato de que as pessoas "gostam" ou "querem" produtos que lhe dêem prazer, que sejam mais

do que simplesmente funcionais ou com boa usabilidade, não é uma coincidência ou uma parte feliz de

uma estratégia comercial para vender mais inutilidade. Nem o design atitudinal é mais uma glamouri-

zação epidérmica. Em vez disso, pode-se ver o design atitudinal como um resultado da articulação de

fatores próprios da modernidade tardia e de uma nova mentalidade em gue os valores humanos sejam

enfatizados, em gue subjetividade seja um espaço de transcendência de ideais da sociedade industrial e

da pretendida supremacia"da racionalidade do ser humano.

O design atitudinal pode e deve ser muito mais do que fazer um design alegre ou divertido. Ele visa

a elaborar um produto que, por sua particularidade, promova a expressão da heterogeneidade humana e

o exercício de uma identidade individual que se manifesta e atualiza, que integra o ser com a sua cultura

material, de modo mais sensível e prazeroso.

Todas interações humanas envolvem significações, incluindo as interações com o mundo material.

Essa interação é um dos modos pelos quais a individualidade se constrói e se exerce, dentro de um es-

pectro de escolhas que os indivíduos ou grupos têm acesso em determinado momento histórico de uma

sociedade. As ações individuais, assim, encontram-se inseridas em um campo de possibilidades, Estes

cenários sociais se compõem, também, de um acervo de produtos que se constituem em elementos de

expressão e de experimentação para o indivíduo. Quanto mais o designer for sensível às questões atitu-

dinais do destinatário e competente para tratá-las, mais será possível desenvolver produtos que possam

interagir com as pessoas do modo subjetivo pretendido.

Em rápido retrospecto da trajetória do design, os designers têm sido demandados sucessiva

e cumulativamente a dar conta de requisitos estéticos, produtivos, ergonômicos, ecológicos. Porém,

por melhor design que a satisfação desses requisitos possam ter -eles não levam necessariamente às

experiências pretendidas por parte do destinatário do projeto -o que o produto "diz" para ele e o que ele

"fala" de si por meio do produto. Já nas últimas décadas do século passado, a importância da significação

ganha relevância no desenvolvimento de projeto de objetos e nos sistemas de informação. (Niemeyer,

2003) Esta abordagem projetual se soma às demais exigências já correntes nas metodologias de projeto

tradicionais.

A preocupação com efetivação de expressões subjetivas no design parece indicar a vontade de

re-inserir as relações humanas no ambiente imediato. Cada vez mais as relações institucionais e pessoais

tomam-se soltas nas dimensões de tempo e de espaço.

Devido à falta de compreensão de princípios básicos universais da relação do ser humano com e

pelos elementos de sua cultura material, produtos são projetados e introduzidos no mercado segundo

as indicações mercadológicas, pelas preferências determinadas pelo gosto efêmero vinculado à moda

dentro de um nicho social. Esses produtos não consideram as especificidades do indivíduo que, quando

muito, dispõe de uma margem estreita de interferência de ajuste pessoal no produto, dentro do que se

chama customização.

A proposta presente é a de fazer uma aproximação integrada para projetar produtos com um valor

de significação agregado. Por "agregado" não quer dizer que o valor de significação "esteja colado" ao

produto após haver sido projetado. Ao contrário, nos quer dizer que o valor de significação é um ponto

inicial do projeto. A partir das categorias da Semiótica, métodos e técnicas de outras disciplinas, tais

como a psicologia e a pesquisa de mercado, são adaptados para formar um acervo de recursos para o

desenvolvimento de atividades de design e de pesquisa. O projeto se faz a partir de levantamentos feitos

com o destinatário, evolui com a experimentação de modelos e é validado sempre com a participação

do destinatário.

No âmbito do desenvolvimento de projeto, os processos de sondagem e de avaliação são

conduzidos pelo designer. Nessa abordagem, o designer deve envolver representantes do universo dos

destinatários no processo desde o início, fazendo com eles tenham uma participação ativa, em lugar de

considerá-los meros objetos sobre os quais a alguma verificação é aplicada. O levantamento de dados

para extração de fatores atitudinais pode proporcionarão designer a compreensão do contexto específico

do destinatário-produto para que está projetando. Em nosso ponto de vista, projetar produtos com uma

adequação atitudinal requer uma aproximação integrada, na qual a pesquisa não precede, mas é parte da

atividade de design. Essa vista conecta ao campo emergente da "pesquisa através do projeto".

O design atitudinal se constitui em uma estratégia importante no desenvolvimento de projeto

quando se está disposto a compreender inteiramente o seu âmbito e a enfrentar os desafios que propõe.

Um deles é o de compreender e lidar com as questões da ordem pós-industrial e da crescente com-

plexidade societal, como descrito na teoria da modernidade, e aplicar essas lições no desenvolvimento

de projeto. Os conhecimentos que se constróem a partir de uma apreensão mais firme sobre como o

ambiente exerce impacto nos âmbitos afetivo e social poderão ser uma contribuição significativa às várias

novas disciplinas dentro do campo do design. O papel do designer é reinserir os valores humanos e da

sensibilidade humana no mundo material, para fazer nossas interações com ele e por meio dele menos

impessoais e estritamente funcionais, e mais relacionais, expressivas e prazerosas.
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