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RESUMO 

 O presente projeto objetivou um estudo sobre Design Emocional (DE), 
Design Universal (DU), Design Sustentável (DS) e Design Thinking (DT), algumas das 
novas abordagens no design contemporâneo, como contribuição a diferentes áreas 
do design, enquanto percepção e subsídio de análise. Para tanto, realizamos uma 
pesquisa qualitativa, com revisão de literatura, em língua portuguesa, das 
abordagens propostas e um mapeamento da comunicação visual da estação 
Consolação do Sistema Metroviário de São Paulo (Metrô SP). Selecionamos alguns 
princípios mais representativos de cada abordagem e, com isso, elaboramos uma 
roteirização para visitas a campo. Como resultado, percebemos alguns destes 
princípios como já utilizados dentro do ambiente da estação Consolação do Metrô 
SP e também a possibilidade de aplicação em outros, o que gerou uma reflexão 
sobre a interação do usuário com o ambiente, notadamente suas manifestações de 
comunicação visual. 
 
Palavras-chave: design contemporâneo; design emocional; design sustentável; 
design universal; design thinking; Metrô SP. 
 

INTRODUÇÃO 

 Neste projeto de iniciação científica, estudamos algumas abordagens 

contemporâneas de design, compreendidas como referenciais para percepção e 

análise no campo, aqui verificadas na estação Consolação do Sistema Metroviário 

de São Paulo(Metrô SP). Abordagens contemporâneas de design são formas de 

pensar e projetar design, com embasamento conceitual específico e possibilidades 

de transversalidade nas áreas do design, ou seja, uma abordagem pode ser pensada 

em várias áreas e promover diferentes percursos. Nosso foco de investigação é o 

design gráfico visual. Esse projeto delimita um estudo de quatro abordagens: 

Design Emocional (DE), Design Universal (DU), Design Sustentável (DS) e Design 

Thinking (DT). O tema considera a abrangência e complexidade do design 
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contemporâneo e se situa naquilo que se refere às abordagens citadas acima e aos 

aspectos perceptíveis na estação Consolação do Metrô SP relacionados, 

principalmente, à comunicação visual e à sinalização ambiental da Estação. As 

abordagens contemporâneas de design compõem um tema relativamente novo e 

são alvo de crescente interesse justamente por possibilitarem uma visão 

interdisciplinar e transversal. Algumas delas possuem pouco material escrito em 

Língua Portuguesa. Registramos, como destaque, o uso de uma das abordagens, o 

DT, como parte da metodologia para pesquisa de campo. 

 

METODOLOGIA 

 A metodologia utilizada para a elaboração da pesquisa teve um viés 

qualitativo e compôs-se de uma revisão de literatura de publicações em língua 

portuguesa, pesquisa de campo e aplicação de conceitos do Design Thinking(DT). A 

revisão da literatura foi um objetivo do trabalho e serviu para aprofundar nosso 

arcabouço teórico. A pesquisa de campo constituiu-se de visitas à estação 

Consolação do Metrô SP em diferentes dias da semana e horários, com o intuito de 

levantar material visual para posterior análise. Esse material é composto por  

fotografias da sinalização, plataformas, mapas, guichês e painéis de informações e 

material publicitário veiculado na estação Consolação do Metrô SP.  Foram 

realizadas diversas visitas a fim de registrar evidências de alguns conceitos a 

respeito de cada abordagem de design estudada. Nessas visitas, alguns conceitos do 

DT foram incorporados, portanto, ele contribuiu metodologicamente com a 

pesquisa a campo. Ainda que as técnicas de DT estudadas pelos “Method Cards” 

não sejam eminentemente científicas, elas demonstram um grau de pertinência ao 

projeto. Ainda assim, embora guardem proximidade com a Etnografia, não nos 

colocamos no projeto como tendo usado essa abordagem metodológica. Apesar de 

não nos propormos a um estudo quantitativo, foi realizada uma breve pesquisa, 

dentro da estação Consolação, sobre a quantidade de usuários do Metrô SP, 

proprietários de veículos automotivos. Mas não sendo o foco principal da pesquisa, 

mostrou-se  como complemento para análise posterior. 

 

Reforçando, a análise está circunscrita apenas à estação de Metrô Consolação da 

cidade de São Paulo pois, considerando o período disponível para conclusão da 
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pesquisa, não seria cabível atingir toda a abrangente malha do metroviário da 

cidade e a estação escolhida possui condições de intersecção de linhas, grande 

fluxo de usuários e período intermediário (desde 1991) em relação à implantação 

do Metrô SP, o que contribui com nosso objetivo de pesquisa e nos proporciona 

boas evidências.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O tema proposto nesse projeto foi: Design Contemporâneo e novas 

abordagens: a contribuição de novos referenciais para a percepção e análise no 

design. Colocamos design contemporâneo como o momento atual do design, em 

que podemos lançar um olhar para o passado, aprender e compreender as 

condições e contribuições daquele tempo, retornar ao presente e considerar todos 

os recursos e conhecimentos que temos, muitos dos quais não tínhamos mas que 

são fruto dessa construção espaço-temporal. Neste contexto, podemos falar em 

abordagens como formas transversais de projetar tendo, além dos conceitos do 

próprio design e áreas de estudo associadas a ele, referências inter e 

multidisciplinares. Uma abordagem emocional de design, por exemplo, nos permite 

uma aproximação utilizando artifícios da psicologia e de estudos comportamentais 

do usuário. Esses referenciais oferecidos pelo design contemporâneo nos possibilita 

perceber aspectos do design e posterior análise. E justamente essa percepção e 

análise nos propusemos a realizar na estação Consolação do Sistema Metroviário de 

São Paulo(Metrô SP). 

 

Design Emocional 

O Design Emocional(DE) trata da abordagem na qual, uma vez resolvidas as 

questões de funcionalidade, aspectos humanos, tais como valores socioculturais, 

desejos e recordações são considerados para despertar o interesse do alvo do 

projeto desenvolvido, seja ele o usuário, um observador, o cliente, outros. Para 

tanto, realiza-se um processo colaborativo entre diversas áreas do conhecimento 

onde, através da exploração do aspecto sensorial, do prazer estético e dos desejos 

objetiva-se entregar uma interação física, emocional e fluida. São consideradas 
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também as preferências movidas pela consciência social e ambiental - como marcas 

que não realizam testes em animais; ao desejo de glamour; à cultura; e à 

necessidade de integração social. 

Foram quatro os principais autores tomados como referências acerca dessa 

abordagem. Donald Norman coloca que as seguintes funções cerebrais influenciam 

nos aspectos emocionais que movem as preferências das pessoas: visceral, 

comportamental e reflexivo. Onde, o visceral é associado à natureza e aos designs, 

predominantemente, feitos com base na aparência, o comportamental é associado 

à funcionalidade e o reflexivo à autorrealização, questões socioculturais e 

recordações. Já Marc Gobé denomina Branjam o processo de insight intuitivo, 

participativo e inventivo, que conta com a colaboração de designers, profissionais 

de marketing e consumidores. As soluções obtidas a partir desse modelo, podem 

ter diferentes tipos de apelo emocional: cidadania, status, harmonia, liberdade e 

confiança. Para Mont’Alvão e Damazio a compreensão das experiências do usuário 

frente ao produto deve ser um objetivo projetual. Tais experiências se dividem em: 

emocional, estética e de significado. Em uma experiência existem razões que 

movem a preferência das pessoas, essas razões tem sua essência nas seguintes 

categorias: prazer físico, valor ideológico, integração social e memória afetiva. 

Russo e Hekkert afirmam que a interação entre as pessoas e os objetos relaciona-se 

com os princípios fundamentais do amor: significado simbólico, compartilhamento 

de valores morais , interação física prazerosa , interação fluida  e memória afetiva. 

Onde o significado simbólico refere-se à necessidade de integração social , o 

compartilhamento de valores morais  ao consumo conforme seus valores 

ideológicos e éticos, a interação física e prazerosa  ao conforto, a interação fluida  

ao bom desempenho e a memória afetiva às recordações. 

 

Design Universal 

O Design Universal(DU) trata da abordagem na qual leis, diretrizes, tendências 

humanas e considerações gerais, com base nos principais conceitos de design 

interdisciplinar, são seguidas com o intuito de obter êxito na criação de um 

produto que, entre outras qualidades, seja confiável, acessível e atraente para a 

maior parte daquelas pessoas a que se destina. A busca por essa acessibilidade não 



 

Anais do 3º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 31 de outubro de 2014 

5 

se orienta pelas desabilidades de determinados grupos, mas sim pelo fato de que 

indivíduos com habilidades diversas deverão ser capazes de utilizar determinado 

produto ou serviço, sem a necessidade de modificações ou adaptações especiais. A 

ideia é que “adaptações” para diferentes limitações sejam realizadas no momento 

do projeto e, não, após o seu término. 

Foram cinco os principais autores tomados como referências acerca dessa 

abordagem. Kruger coloca que Design For All, Inclusive Design, Transgenerational 

Design e Design For Desabitities são alguns dos conceitos associados ao Design 

Universal(DU). Todos eles têm em sua essência o atendimento às necessidades do 

maior número possível de pessoas, evitando exclusões, o que deve ser visto como 

um objetivo projetual. Um projeto inclusivo pode trazer ganhos econômicos à 

indústria e empresa por conceber produtos mais competitivos. Leis começaram a 

ser criadas na década de 1980 para garantir o acesso e utilização dos espaços 

construidos. Os seguintes princípios do DU, originados na Universidade Estadual da 

Carolina do Norte, servem como parâmetro para os projetos inclusivos: 

1. “Uso equitativo: o design não estigmatiza ou deixa em desvantagem a nenhum 

grupo de usuários; 

2. Flexibilidade no uso: o design acomoda uma variedade de preferências e 

habilidades individuais; 

3. Simples, uso intuitivo: a utilização do design é de fácil compreensão, sem 

experiência prévia, conhecimentos, linguagem própria, ou exigência de constante 

concentração por parte do usuário; 

4. Informações perceptíveis: o design comunica efetivamente as informações 

necessárias ao usuário, sem a necessidade de pré-condições ambientais ou até 

mesmo habilidades sensoriais específicas; 

5. Tolerância ao erro: o design minimiza riscos e consequências adversas de 

acidentes ou ações desatentas; 

6. Baixo desgaste físico: o design pode ser utilizado de maneira eficiente e 

confortável, com o mínimo de fadiga; 

7. Tamanho e espaço para o uso e alcance: tamanho apropriado e espaço são 

considerados para o alcance, manipulação, utilização, independente da postura, do 

tamanho do corpo, da mobilidade do usuário.” 
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Já Gaia coloca que o Design Inclusivo e a Tecnologia Assistiva  surgiram a partir de 

estudos militares e necessidades hospitalares. Assim como Krüger, Gaia também 

cita os 7 princípios do DU, os quais, segundo ele, não são definitivos e podem sofrer 

otimizações dependendo de vários fatores tais como o desenvolvimento da 

tecnologia, a evolução da sociedade por meio de alteração de costumes ou 

assimilação de culturas externas ou principalmente pela flutuação do mercado 

consumidor, que determina o que os usuários necessitam ou não. 

Cardoso e Koltermann afirmam que mudanças demográficas, econômicas e sociais 

do pós-Guerra impulsionaram o surgimento do DU. E este é benéfico também 

àquelas pessoas cujas habilidades de locomoção, motoras, entre outras, são 

preservadas. Ele objetiva eliminar desvantagens associadas à arquitetura ou 

estrutura dos objetos, proporcionando integração social e potencializando as 

capacidades das pessoas. Lidwell, Holden e Butler também citam os sete princípios 

do DU, mas eles os colocam como pertencentes ao princípio de acessibilidade, o 

qual dividem em apenas quatro princípios, sendo eles: perceptibilidade , 

operabilidade , simplicidade  e condescendência . A perceptibilidade  permite ao 

usuário, independente de sua limitação física ou sensorial, perceber o design. A 

operabilidade  permite ao usuário utilizar o design independente de sua capacidade 

física. A simplicidade  permite que todos, independente de sua experiência, 

alfabetização e concentração, consigam 

 entender o design. A condescendência  permite ao usuário não deparar com erros 

nem com suas consequências. 

Por fim, para Pinto, Dolzan e Gomez o DU é uma evolução do Barrier-Free: 

conferência realizada em 1963 sobre a adequação de equipamentos, edifícios e 

áreas urbanas às pessoas com mobilidade reduzida. Design é uma questão social 

porque é um mau projeto que converte uma limitação em uma deficiência. Possuir 

pouca mobilidade no pulso só se torna uma incapacidade quando os controles são 

muito pequenos. 

 

Design Sustentável 

O Design Sustentável(DS) trata da abordagem na qual as decisões de projeto são 

guiadas pelo conhecimento do ciclo de vida de um produto desde sua concepção, 

para que seja possível amenizar a exploração de recursos na produção, a poluição 
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durante a distribuição e otimizar a possibilidade de reintegração no processo 

industrial ou reaproveitamento do produto no final de seu ciclo de vida. Para 

tanto, os pensadores sobre o tema sugerem a inserção social, o acesso cultural e 

uma visão por parte dos designers, que vá além dos limites da sua área de atuação, 

bem como uma postura, voltada a eles próprios, como agentes de mudança. Tem 

base nos três pilares: econômico-financeiro e social. 

Foram seis os principais autores tomados como referências acerca dessa 

abordagem. Kazazian coloca que uma opção aos desafios ecológicos atuais é a 

Economia Leve, onde se busca a produção de produtos duráveis, criação de uma 

estética independente da moda, possibilidade de atualizações e consertos, 

intensificação do uso do produto, reutilização de recursos, reciclagem, 

compostagem, e redução da matéria-prima, do consumo de energia, e do tamanho 

e peso dos produtos. Já para Dougherty o designer pode ser: manipulador de 

materiais , criador de mensagens  ou agente de mudanças.  O manipulador de 

materiais  escolhe seus materiais considerando o impacto ambiental, o criador de 

mensagens  busca transmitir uma ideia importante para seu cliente e para a 

sociedade, e o agente de mudanças  é aquele que toma consciência da 

transformação ocorrida em decorrência do seu trabalho. O resultado do trabalho do 

designer ganha em qualidade se ele conseguir unir esses três papéis. O Design às 

Avessas  pode ser uma ferramenta útil, e de acordo com ele se deve pensar, 

consecutivamente: como será o descarte ou reaproveitamento do material após 

uso, na experiência do usuário, nas embalagens e transportes para distribuição, no 

armazenamento, na encadernação e então no papel, tipo de impressão e no melhor 

aproveitamento da folha de impressão. Para este autor, a escolha de qualquer uma 

das alternativas disponíveis para tratamento do lixo, seja pela reciclagem, 

encineragem, ou outras, exige o balanço entre suas vantagens e desvantagens. 

Boff acredita que além de ser economicamente viável, socialmente justo e 

ambientalmente correto, um projeto sustentável precisa se encarregar da 

conscientização da relação homem natureza, que deveriam evoluir juntos, o que só 

é possível se o homem abrir mão da exploração desenfreada e do consumismo. Se 

torna necessário transformar as pessoas de forma que não elevem seus interesses 

individuais acima dos coletivos e estimular o acesso cultural e a informações, 

àqueles que não possuem. 
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Buckminster-Fuller defende que é necessário não se conter com limitações, superar 

e buscar fazer mais com menos. 

Enquanto Vanessa Barbosa acredita que seja pelo avanço da consciência ambiental 

ou para atender uma demanda de mercado, empresas de peso em todo mundo 

estão sendo atraídas por um novo desafio: a busca por embalagens plásticas mais 

sustentáveis e que usam menos derivados de petróleo do que as convencionais. E 

Elisa Barbosa coloca que mesmo que o produto, em si, não traga vantagens 

ecológicas, uma opção é deixar isso a cargo da embalagem, utilizando materiais 

compostáveis, frascos retornáveis, otimizando o rendimento do produto ou 

reduzindo a quantidade de tinta necessária na impressão. 

 

Design Thinking 

O Design Thinking(DT) pode ser visto como processo, abordagem e metodologia de 

trabalho. Baseado na prática de brainstorming, prototipagem, experimentação e 

vivências, e simulação de ideias através de estratégias diversas, até mesmo 

encenação, busca conhecimento a partir da experiência do outro no entendimento 

da necessidade do clienteou usuário através da observação e não tanto por 

pesquisas estatísticas ou questionários. Sua base é, predominantemente, 

antropológica. Para isso, o “design thinker” busca, a partir da observação, ter um 

insight e materializar a partir daí um produto ou serviço que resolva um problema 

ou satisfaça uma necessidade de um cliente ou grupo. 

Foram três os principais autores tomados como referências acerca dessa 

abordagem. Tim Brown coloca que a experimentação  e o equilíbrio entre a 

praticabilidade , viabilidade  e desejabilidade  é a base do DT. Um ambiente em 

que a equipe tenha liberdade para criar e não tenha que seguir padrões rígidos 

tradicionais, aliado à possibilidade de experimentação , produz resultados 

inovadores. Os protótipos devem ser precoces, constantes e pelo menos os iniciais, 

podem ser rústicos. O processo de criação deve ser cada vez mais colaborativo 

entre Design e usuário. As fases de inspiração , idealização  e implementação , 

adotadas no processo de DT da IDEO, são espaços que se sobrepõem e não uma 

sequência ordenada. Method Cards é o kit de cartas para auxiliar em soluções de 

problemas através de conceitos do DT, criado pela IDEO. 
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Já Rique Nietzsche afirma que as sementes do DT foram abordadas por John Chris 

Jones, e o termo foi usado pela primeira vez por Herbert Alexander Simon. 

Segundo Nietzsche o DT é um assunto em construção e um processo difícil de se 

definir resumidamente. O DT pode servir para ter ideias ou criar soluções para 

produtos, serviços ou ambientes. Para inovar, é necessário risco, colaboração, 

muitos protótipos, conexão com o usuário, entre outros. O DT ganhou força com a 

IDEO. Os designers devem buscar conhecimentos sobre negócios , assim como os 

profissionais de negócio devem buscar entender um pouco do mundo do design. 

Já segundo Tennyson Pinheiro e Luis Alt o termo DT foi mencionado pela primeira 

vez por Richard Buchanan no artigo Wicked Problems in Design Thinking em 1992. 

DT é um modelo de pensamento que tem a pessoa como centro e busca conceitos 

de diferentes disciplinas para chegar a soluções para um desafio. Estes autores, 

assim como Nietzsche, colocam a necessidade da relação Design e Negócios. DT 

busca a intersecção daquilo que é desejável pelas pessoas, rentável para a empresa 

e tecnicamente possível. No processo de brainstorming , a IDEO orienta: adie 

críticas, incentive ideias malucas, mantenha-se concentrado no tópico, tome por 

base a ideia dos outros. Na fase de experimentação  pense: nada é tão óbvio que 

não possa ser questionado. Essa fase nos permite falhar, aprender com os erros e 

refinar uma proposta antes de seu lançamento. Os protótipos permitem a 

transformação mais fiel do pensamento em algo tangível. Eles devem ser precoces, 

constantes e podem ser rústicos. Cocriação é um processo colaborativo entre 

empresa e usuário que pode ser útil para chegar a soluções mais adequadas as 

necessidades reais dos usuários. Wicked Problem é um problema cuja 

complexidade, limitações e requerimentos não podem ser previstos completamente 

quando o projeto se inicia, pois os mesmos se revelam ao longo do tempo conforme 

a equipe progride e ganha conhecimento sobre o desafio. Service Envy Toolkit  é o 

kit de cartas para auxiliar em projetos de design de serviços criado pela live\work. 

 

Reforçamos que nos propusemos a realizar a percepção e análise de conceitos do 

design contemporâneo na estação Consolação do Sistema Metroviário de São 

Paulo(Metrô SP). Tal escolha se justifica pela necessidade de delimitar apenas uma 

estação em meio a grande malha do Metrô SP devido ao limite de tempo disponível 

para a conclusão deste projeto, o que nos propiciou maior foco e possibilidade de 
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exploração. A estação Consolação do Metrô foi eleita por conta de seu grande fluxo 

de usuários e intersecção com outras linhas, o que nos ofereceu um rico ambiente 

para observação e extração de informações. Integrou-se também ao nosso objetivo 

o levantamento de uma revisão de literatura sobre Design Emocional (DE), Design 

Universal (DU), Design Sustentável (DS) e Design Thinking (DT), estes referenciais 

do design contemporâneo foram verificados tendo como campo a estação 

Consolação do Metrô SP e nos propusemos a responder à alguns problemas de 

pesquisa. Dentre estes, nos perguntávamos de que maneira as abordagens 

estudadas poderiam ser percebidas na estação Consolação do Metrô SP. E diversas 

percepções, neste sentido, foram possíveis. O princípio do simples/uso intuitivo do 

DU foi percebido na estação Consolação do Metrô SP devido ao grande número de 

pessoas que seguem, sem hesitar, seu rumo, a tipografia bastante legível da 

sinalização, os símbolos e outros elementos que são bastante claros. O que 

evidenciou a possibilidade de transversalidade entre a abordagem do DU e a área 

do Design Gráfico. Outro princípio, ainda do DU, a Tolerância ao erro, foi 

identificado através da presença da sinalização, dos mapas e de funcionários 

uniformizados no balcão de informações, em caso de engano em relação ao seu 

caminho, o usuário pode consultá-los. No entanto, não foram identificadas 

consequências muito graves em decorrência de um erro do usuário. Pelo menos não 

em situações como seguir no sentido errado. Já se considerarmos como um erro o 

usuário ficar muito próximo ao limite entre a plataforma e a via onde passa o trem, 

as consequências são graves pois ele pode cair. Todavia,  não existe, pelo menos na 

estação Consolação, nenhum tipo de bloqueio para evitar esse tipo de acidente.  

 

 

Quanto ao DS, a substituição do produto automóvel pelo serviço de transporte 

Metrô se mostrou real. Muitos usuários, como se imaginava, realmente possuem seu 

próprio automóvel, mas optam por deixá-lo em casa principalmente para trabalhar 

e estudar. Essa pesquisa foi apenas uma pequena amostra, mas evidenciou que não 

apenas pessoas que dependem do transporte público utilizam os serviços do Metrô 

SP. E demonstrou que realmente vários carros são tirados das ruas devido a essa 

atitude  e da disponibilidade do serviço do Metrô. Essa substituição do produto pelo 
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serviço, nos fez perceber a possibilidade de transversalidade entre a abordagem do 

DS e a área do Design de Serviços. 

 

Quanto ao DE, notou-se que a interação fluida pode estar presente quando o 

usuário encontra disponível as informações que precisa, recebe feedback sobre 

situações de redução da velocidade do trem, pausas, problemas técnicos, etc. O 

affordance foi percebido apenas no acesso a Linha Amarela, onde há grades, 

deixando o usuário que entra ou sai apenas com uma opção de direção, evitando 

dúvidas de que caminho seguir. Portanto, foi possível perceber, nesse caso, a 

possibilidade de transversalidade entre a abordagem do DE e as áreas de Design de 

Serviços e Design Gráfico. 

 

Portanto, foi possível perceber as abordagens estudadas na estação Consolação do 

Metrô SP pela disponibilidade, legibilidade, clareza, redundância e organização das 

informações, pela adequação da forma à função e pela adoção ao Metrô SP por 

parte de alguns proprietários de automóveis, o que reduz o número de carros em 

circulação. 

 

Também nos questionamos como determinados fatores de design, ligados à 

comunicação visual, tais como legibilidade, percepção figura/fundo, entre outros, 

poderiam influenciar a relação do usuário com esse ambiente. Considerando as 

observações feitas, durante as visitas a campo, onde duas pessoas foram solicitadas 

a servir de guia na execução de trajetos pré-estabelecidos, foi possível notar a 

influência do Design na relação usuário-ambiente. A comunicação visual da estação 

Consolação do Metrô SP, que indica as saídas e destinos principais, pareceu 

adequada, pois ambas as pessoas conseguiram identificar os caminhos solicitados. 

Da mesma forma, a observação não participativa a diversos usuários, feita em 

outras idas a campo, demonstrou que a maioria das pessoas conseguiam seguir seus 

caminhos sem hesitar. 

 

No entanto, a disposição e organização dos mapas são questões que deixaram 

dúvidas em relação à sua eficácia. Isso devido aos usuários observados que não 

cogitaram consultá-los, preferindo pedir informações a outras pessoas, ou não 
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conseguiram interpretá-los de forma simples e rápida. É possível imaginar que a 

análise da interpretação dos mapas pelas pessoas deve levar em consideração 

diversos fatores, tais como idade, grau de instrução, cultura, grau de familiaridade 

com o ambiente, dificuldades cognitivas, entre outros. Portanto, a observação do 

comportamento de apenas duas pessoas, sem o aprofundamento de uma pesquisa 

sobre esses fatores, é vista como uma prévia, de onde é possível tirar algumas 

conclusões, mas não definitivas.  

 

Uma das pessoas observadas, assim que desembarcou na estação Consolação, 

observando que muitas pessoas seguiam o sentido contrário à saída (elas seguiam 

em direção à Linha Amarela), perguntou : “Por que está todo mundo indo para lá, 

se a saída é para cá?”. Isso demonstrou que a sinalização que indica a saída estava 

clara e acessível para ela, mas também causou uma reflexão sobre a influência da 

massa em um ambiente como esse. Muitas pessoas seguem o fluxo, mesmo sem ter 

certeza do destino daquela direção. Há ainda uma questão cultural que influencia 

no comportamento e interpretação dos mapas dentro do Metrô SP. Existe a 

justificativa da praticidade, mas talvez a cultura também influa na atitude de 

muitas pessoas que pensam, num primeiro momento, em pedir informação a outras 

pessoas e não consultar os mapas. 

 

Portanto, fatores de design, ligados à comunicação visual, tais como legibilidade, 

percepção figura/fundo, entre outros, influenciam a relação do usuário com o 

ambiente do Metrô SP fazendo com que estes se orientem no destino correto, no 

caso da sinalização cuja legibilidade é boa, ou fazendo com que estes se 

confundam, no caso dos mapas, cuja disposição e organização pareceu pouco 

eficiente. 

 

Uma outra indagação foi sob quais aspectos as abordagens de design, estudadas 

aqui, poderiam colaborar na otimização desse ambiente. Acredita-se que o design 

pode colaborar com a otimização deste ambiente, primeiramente, utilizando a 

metodologia do DT que orienta a observação dos usuários na situação real, com o 

intuito de conhecer suas reais necessidades e dificuldades, conseguindo insights, 
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que se transformarão em novas ideias, a serem prototipadas e testadas, para se 

chegar a novas soluções para possíveis problemas.  

 

O design também poderia contribuir, procurando soluções para reduzir as chances 

de usuários ficarem perdidos, para que eles consigam consultar com facilidade se a 

estação em que se encontram é a melhor estação para chegar ao destino que ele 

deseja, por exemplo, qual seria a melhor estação para chegar em determinado 

museu, além de soluções para um fluxo ainda melhor na estação. 

 

Quanto aos mapas, seria interessante um estudo para identificar possibilidades de 

simplificações que possibilitassem maior agilidade na localização dos trajetos. Uma 

análise para verificar se o posicionamento e destaque desses mapas são os ideais, 

também contribuiria. Uma solução imaginada para um dos problemas observados 

em relação aos mapas seria a providência de um mecanismo removível para 

identificar a estação em que se encontra dentro do mapa do sistema 

metropolitano. Isso evitaria a necessidade de um usuário, pouco habituado com o 

Metrô e que precisasse chegar em outra linha, consultar primeiro o mapa de 

embarque e depois tentar se localizar no mapa metropolitano, onde se encontram 

todas as linhas. 

Portanto, as abordagens de design, estudadas aqui, poderiam colaborar na 

otimização do ambiente da estação Consolação do Metrô SP, primeiro através dos 

métodos do DT para identificação de necessidades e busca por soluções, e depois 

através da implantação de conceitos para melhoria dos fluxos e da eficiência dos 

mapas. 

 

O DT serviu também de referência metodológica de forma surpreendente e foi 

muito adequada para a execução das tarefas em campo. O conceito de obter 

informações através da observação foi muito mais viável do que seria uma pesquisa 

apenas por meio de questionários.  Isso porque o movimento dentro de uma 

estação de Metrô é intenso devido a circulação de trens a cada dois minutos em 

média e aos usuários que, normalmente, estão indo ou voltando do trabalho, 

faculdade ou algum outro compromisso, e não se fazem disponíveis para responder 

questionários. Os Method Cards da IDEO foram um importante material e foram 
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aplicados nas visitas a campo. O card Activity Analysis da categoria Learn foi 

utilizado na preparação da visita a campo, quando foram descriminadas as 

abordagens e as tarefas que se desejava desempenhar em campo. O card A Day in 

the Life da categoria Look foi utilizado nas visitas a campo, pois foram visitas em 

diferentes dias e horários. O card Extreme User Interviews da categoria Ask foi 

utilizado, quando foi solicitado à duas pessoas, uma usuária do Metrô SP mas não 

da estação Consolação e outra não usuária do Metrô SP, que servissem de guia em 

alguns roteiros dentro da estação Consolação. Como alguns comportamentos e 

algumas informações não são possíveis obter apenas com a observação não 

participativa, esse método foi bastante adequado.  O card Surveys & 

Questionnaires da categoria Ask foi utilizado, quando foi realizada a pesquisa com 

os usuários do Metrô: Você possui carro? Se sim, por que e com que frequência opta 

por deixá-lo em casa? O card Narration da categoria Ask foi utilizado, quando 

algumas pessoas serviram de guia pelos roteiros e narraram por onde deveriam ir, 

como deveriam agir e como era encontrar informações nos mapas. O card Cultural 

Probes da categoria Ask foi utilizado na visita a campo, quando foi solicitada a 

participação a duas pessoas de cultura, idade e nível de conhecimento diferentes, 

na tarefa de servirem de guia nos roteiros. O card Be Your Customer da categoria 

Try foi utilizado na visita a campo, quando foram realizadas tarefas do usuário e 

imaginado as possíveis interpretações das sinalizações. 

 

Por fim, todo percurso percorrido ao longo do último ano em que este projeto de 

pesquisa foi desenvolvido contribuiu com o aprimoramento do hábito de leitura e 

com o reforço de sua importância. Como consequência disso, foi possível a 

ampliação do repertório na área de Design, o que facilitou a assimilação de 

conteúdos programáticos da grade regular do curso. Essa trajetória também 

permitiu o desenvolvimento de habilidades tais como capacidade de investigação, 

criação de soluções, disciplina, organização, capacidade de adequação às normas 

de escrita e formatação, compromisso e trabalho de coautoria com o professor 

orientador. Quanto ao tema desenvolvido, foi possível a aprendizagem de que as 

abordagens do design contemporâneo são ferramentas disponíveis capazes de 

enriquecer um projeto seja acadêmico ou profissional e que o design pode ir muito 

além de uma área específica. 
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Conclusão 

Diversos princípios das abordagens estudadas neste projeto foram perceptíveis na 

estação Consolação do Metrô SP. A presença destes em tal ambiente é vista como 

fundamental para o bom funcionamento do sistema de comunicação visual e a 

compreensão da complexidade de projetar. Por exemplo, se não fossem 

identificados os princípios do simples/uso intuitivo e tolerância ao erro do Design 

Universal, provavelmente seria maior o número de pessoas confusas e perdidas em 

relação ao destino correto dentro da estação. E se essas abordagens colaboram 

com o bom funcionamento desta estação, imagina-se a possibilidade de contribuir 

com diversos outros ambientes. Em especial, o Design Thinking se mostrou 

aplicável de forma prática neste projeto e da mesma maneira acredita-se em seu 

potencial em qualquer ou muitos outros ambientes ou sistemas. Portanto o Design 

Contemporâneo nos oferece diversas ferramentas, como estas, para nos auxiliar 

nas mais abrangentes necessidades e situações. 

Os resultados expostos aqui demonstram a possibilidade de aplicação das 

abordagens do design contemporâneo em projetos diversos, e a contribuição desta 

aplicação para a otimização de um sistema visual. Evidencia também a importância 

do conhecimento dessas abordagens por parte do designer, que frente aos desafios 

contemporâneos pode contar com esse rico conjunto de conceitos e ferramentas a 

seu favor e a favor também da sociedade atingida pelo seu trabalho. Esse 

conhecimento pode auxiliar na formação da sua visão holística, cada dia mais 

necessária, onde devemos nos enxergar como parte do todo, sendo capazes de 

compreender, perceber e analisar para tomar decisões conscientes de que as 

pessoas possuem limitações, emoções e que a sustentabilidade - que não se trata 

apenas de reflorestamento, mas envolve questões sociais, ambientais e econômicas 

- não é mais uma escolha, mas sim uma questão de sobrevivência a longo prazo. 

Podemos dizer ainda que através deste estudo notamos que as abordagens tidas 

como contemporâneas podem sim ter sido implementadas em projetos de 

comunicação visual, tal como o do Metrô SP, mesmo antes destas serem 

denominadas como são hoje. O que nos leva a questionar se não existem algumas 

práticas hoje realizadas, ainda sem nome, teoria definida e talvez desvalorizadas, 

mas que possam ser de grande importância para o projeto. Acreditamos que sim, e 
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se práticas como estas puderem melhorar a experiência das pessoas atingidas ela 

deve ser defendida com argumentações persuasivas.  
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