
A tecnologia já não pode mais ser considerada fator crucial de

diferenciação entre os produtos que consumimos. Hoje, uma das

tendências é a valorização dos aspectos emocionais dos objetos. Assim,

enquanto designers, buscamos tornar o contato do ser humano com a

cultura material uma experiência mais prazerosa.

Mas lidar com a relação afetiva entre o ser humano e os objetos não

é tarefa fácil. As emoções causadas pelas interações com um produto

podem ser influenciadas por fatores como estética, funcionalidade, marca,

entre outros, além de serem complexas, pessoais, mutáveis, temporais e

culturalmente dependentes.

Podemos entender as emoções como reações afetivas que, pela sua

intensidade, nos mobilizam para algum tipo de ação. Elas são poderosas

manifestações dos nossos instintos e impulsos, resultantes de alterações

fisiológicas controladas pelo sistema cerebral, que responde ao conteúdo

dos pensamentos relativos a um estímulo recebido.

No caso do design emocional, o estímulo não é necessariamente o

produto em si, mas pode ser resultado de uma associação promovida

por ele. Durante o processo de apropriação e uso, atribuímos aos objetos

significados culturais, sociais e pessoais. Assim, eles podem passar a :

simbolizar outras coisas: um evento, uma pessoa, uma lembrança, uma

memória.

Donald Norman, em seu livro Emotional Design, explica que a avaliação

dos estímulos se dá em três níveis de processamento dos sistemas

cognitivo e emocional: visceral, com portemental e reflexivo.

O nível visceral é de impacto rápido, por vezes imediato

e pré-consciente, e relaciona-se à primeira impressão que um

produto nos causa. Está ligado às emoções primárias e às

preferências universais, referentes às programações primitivas do

nosso cérebro. Essas preferências englobam padrões de formas,

cores, sons e sensações que provocam uma reação instantânea

e visceral sobre nós, negativa ou positivamente. Pode-se citar

corno exemplo de design focado neste nível urna classe de

objetos conhecida como blobjects, caracterizada por suas formas

bulbosas, curvilíneas e fluídas.



O nível comportamental está relacionado à

eficiência de uso e à experiência direta e prática

com um produto. Engloba a funcionalidade e as

sensações físicas causadas durante a interação

com o produto, e é vastamente abordado em

projetos com foco em usabilidade.

Por fim, o nível reflexivo está associado à

imagem própria, satisfação pessoal, memórias,

cultura, mensagem e significado de um

objeto ou de seu uso. É geralmente parte do

relacionamento que estabelecemos com um

produto, desde o primeiro contato, envolvendo

também seu processo de compra, exposição

e uso. Como exemplo podemos citar os bens

exclusivos e de luxo.

Ainda nesse nível, alguns produtos passam a ser

tomados corno objetos vivos, importantes como

símbolos, fontes de lembranças e associações. Neste

caso, eles são dotados de personalidade, alma, caráter,

e são amados e cuidados como tal. Têm uma história

relativa.a como foram feitos, adquiridos e como

sobreviveram, e possuem marcas identificáveis de uso,

manuseio e reparo. .

Devido à complexidade de interação destes três níveis,

as preferências em relação aos produtos variam de

pessoa para pessoa, e com o tempo. No nível visceral

somos em geral semelhantes, enquanto que no nível

reflexivo e comportamental, que estão diretamente

relacionados à experiência e à cultura, podemos ser

extremamente diferentes.

Conhecer os mecanismos das emoções é o primeiro

passo para buscar compreendê-las no contexto da

interação entre o ser humano e os objetos. Hoje,

porém, ainda sabemos pouco sobre as reações

emocionais dos consumidores em relação aos produtos,

•e sobre .que aspectos do design provocam essas

emoções.

Áreas como a Psicologia, a Sociologia, o Marketing e

as Ciências da Computação desenvolvem métodos e

ferramentas de medição das emoções, com abordagens

específicas para suas áreas de interesse. Mas nenhum

desses recursos reúne todos os requisitos necessários

para medições relacionadas ao design. Os instrumentos

existentes costumam analisar reações cornportamentais,

fisiológicas ou sentimentos subjetivos. Há inúmeras

abordagens possíveis e as ferramentas atuais variam de

simples escalas em pape! a sofisticados equipamentos

de medição de ondas cerebrais e movimentos oculares.

Na área de Design, pesquisadores vêm testando

sistemas verbais e não-verbais de avaliação, buscando

desenvolver uma metodologia para projetos de

produtos com ênfase nas emoções.

Os pioneiros nessa área foram os estudiosos da

Engenharia Kansei, desenvolvida por Mitsuo Nagamachi

no Japão, há mais de trinta anos. O conceito de Kansei

mistura sensibilidade, sentido, estética, sentimento,

emoção, afeto e intuição, e tenta conectar as

qualidades de um produto ao prazer do indivíduo.
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A Engenharia Kansei abrange a

organização dos requisitos de

design em relação às emoções

que compõem as expectativas

do usuário, considerando a

emoção como uma ferramenta

de design significativa.

O método tem basicamente

duas abordagens: do design

ao diagnóstico e do contexto

ao design. No primeiro caso,

aspectos específicos das

propriedades formais do produto

sofrem manipulações, e têm

seus efeitos testados junto ao

público alvo. Na abordagem que

parte do contexto ao design,

os cenários e contextos de uso

do produto são analisados e

posteriormente são tiradas

conclusões acerca de suas

implicações para o design.

Neste caso são utilizados

dados qualitativos, resultantes

de pesquisas de campo e

observações das situações reais

de uso.

Além dessa abordagem, há

outras ferramentas que têm sido

desenvolvidas com esse intuito,

como o PrEmo (Producí Emotion

Measumment instrument), do

ID Studio Lab, Universidade

Tecnologia de Delft, Holanda.

Esse instrumento permite

ao designer medir emoções

distintas e complexas, sem exigir

que os participantes verbalizem

suas emoções.

O PrErno também desenvolveu

o navegador [p&e], uma

base de dados com imagens

de produtos, as emoções

que evocaram em pessoas,

os anseios, necessidades

ou preocupações que

desencadearam essas emoções

e uma avaliação verbalizada pelos

participantes a respeito dos motivos

pelos quais essas emoções surgiram.

É uma ferramenta educativa e

um espaço virtual de produtos e

emoções que permite visualizar

casos e situações reais, servindo de

inspiração para designers.

Há ainda outras ferramentas para

identificar e aplicar características

específicas que estimulem

determinadas emoções no

público-alvo em diversas fases do

projeto. Softwares como 2DES,

AffectVisualisatíon e Feeltrace;

escalas como PAD Emotion

Scoies, Product Attachment Scale

e Differential Emotions Scale e

ferramentas como Cultural Probes,

Emofaces, Inspiration ôAssessment

Cards e Mood Matrix.

Todas elas apresentam pontos

positivos e negativos, por isso

ainda não se chegou a um método

definitivamente eficiente para o

desenvolvimento de produtos com

ênfase em Design Emocional. E é

muito provável que, lembrando que

cada problema é um problema,

nunca se chegue a esse método

ideal.

Pela diversidade de emoções que

podem ser causadas pelos produtos,

e pela complexa forma com que

essas emoções são processadas, é

praticamente impossível determinar

urna estratégia única e infalível

para projetar produtos de alto

apelo emocional. Pelo fato de ser

impossível criar um produto que

agrade a todos fica evidente que

o processo de design deve ser

altamente focado no público alvo,

visando a melhor solução para os três

níveis de processamento propostos

por Norman, geralmente presentes-

juntos em qualquer produto, l
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