
Um dos primeiros registros desta área foi a Design

and Emotion Conference, que aconteceu em 1999

em Delft - Holanda, na qual muitos profissionais,

professores e pesquisadores tiveram o primeiro

contato com o estudo das emoções no campo

do design. Em outubro deste ano será realizada

a 6a Conferência de Design & Emoção, em Hong

Kong. Aqui no Brasil, o estudo sobre essa área está

iniciando e atende também pelos nomes: Design

Experiêncial, Design Afetivo, entre outros.

Se observarmos, todas as nossas ações são

intermediadas por objetos. Ao longo das nossas

vidas, estamos sempre tomando decisões em

relação aos objetos, escolhendo-os e vivendo

experiências e relações sociais novas intermediadas

por eles. Os objetos, por sua vez, estão sempre

participando de nossas decisões e promovendo

novas experiências, novas relações sociais e novos

comportamentos.

Entende-se design como um processo intencional

voltado para a materialização de soluções para

problemas de toda ordem, podendo, assim, incluir

e ter como foco os aspectos emocionais, além dos

estéticos e funcionais que compõem o produto.

Os objetos com os quais nos relacionamos

exercem bem mais do que uma única função,

como explica o professor e historiador Rafael

Cardoso (1998): "o significado do artefato para o

usuário não se reduz ao seu funcionamento. (...)

Evidentemente, entra em consideração uma série

de outras 'funções', dentre as quais podemos

destacar o contexto de uso, a comodidade, o

conforto, o gosto, o prazer, a inserção social e a

distinção".



Em resumo, todo produto

acaba por ser classificado e

escolhido por seus usuários

sob o ponto de vista emocional

e, sobretudo, a partir das

experiências, relações

sociais e comportamentos

que eles promovem. Nos

faz compreender, também,

que não podemos construir

"produtos com emoção, ou com

sentimentos", mas "imaginar e

planejar" situações de uso que

desencadearão sentimentos

positivos. Imaginar e projetar

produtos para promover e

beneficiar as relações pessoais e

sociais dos usuários e promover

ações sociais voltadas para o

bem comum.

Podemos projetar objetos para

fazer rir. Como os exemplos a

seguir:

O design é responsável por dar

vida aos objetos e desenhar suas

funções, tanto as mecânicas,

quanto as estéticas, sociais,

emocionais. Então precisamos

entender que, além das

funções práticas, é importante

olhar para o usuário como

alguém que se relaciona com

as coisas. As relações podem

ser intermediadas por objetos

do bem ou do mal, basta que

nós, designers, escolhamos de

que lado estamos. Desenhar

objetos que não protegem, não

cuidam, não ajudam o usuário,

é projetar objetos do mal. A

escolha também é nossa. Para

nos auxiliar nessa escolha, o

campo do Design & Emoção traz

algumas formas de desenhar

olhando para a relação de

afeto que é estabelecida pela

experiência de uso das coisas

(Vera Damazio).

O neurocientista Antônio

Damásio, importante estudioso

das emoções e dos sentimentos,

esclarece que os objetos são

capazes de evocar emoção, mas

não são capazes de carregar em

si qualquer emoção, nem podem

ser considerados e vistos como

"depósitos" de emoção.

Entende-se, ainda, que é

possível projetar objetos

capazes de evocar sentimentos

positivos e de desencadear

mudanças de comportamento

positivas para a sociedade. Isto

é projetar objetos do bem! Este

é um ponto crucial desta visão

particular do D&E e importante

de ser ressaltado: o foco na

relação construída entre o

usuário e o produto. As pessoas

se relacionam com os produtos,

não somente no ato da compra,

mas principalmente depois dele,

durante o uso. São as pessoas,

portanto, que constróem

as relações de afeto com os

produtos. É importante ressaltar,

neste ponto, que a abordagem

do Design & Emoção não apenas

pode como deve estimular

muito mais do que nossos

sentidos físicos e considerar

muito mais do que o momento

da venda de um produto. Visto

que o foco do D&E é a relação

afetiva estabelecida pelo usuário

com o meio projetado, é

imprescindível atentar também,

e principalmente, para a

experiência de uso do produto.

O estudo da emoção é de crucial

importância para o Design. É

preciso entender e conhecer as

emoções e como se manifestam

para compreender algumas

questões do D&E.

Podemos concluir também que

o design pode criar objetos com

intenção de afetar as pessoas

positivamente e conduzi-las a

hábitos e condutas responsáveis.

Finalmente concluímos que o

Design & Emoção é um caminho

promissor para a transformação

das realidades existentes em

outras mais desejáveis (Fraseara,

2005).

"Ao longo de nossas vidas,

estamos sempre tomando

decisões em relação aos
*

objetos e vivendo experiências

e relações sociais novas

intermediadas por eles",
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