
Criação para o
ser humano

o olhar para a escultura em
forma de mão da designer
paulista Evelyn Tannus,
Vanda Klabin se apaixonou
à primeira vista. Por outro
slado, ela não se sentiu na-

da confortável diante da luminária-
cachorro de Zanini.

— Não sei se eu gostaria de acender
e apagar um cachorro todos os dias —
brinca.

Bernardo Senna lembra que se sen-
tiu acolhido diante do tapete verde
Agrada porque a cor o remeteu à
natureza, quebrando a rotina do co-
tidiano. E Claudia Mont´Alvão ficou
logo amiguinha de um aspirador de
pó da Philco.

— Quando o vi pela primeira vez
lembrei do robô de "Guerra nas es-
trelas". Acho que essa semelhança
não foi por acaso — diz Claudia,
ressaltando que os eletrodomésticos
estão cada vez mais unissex para que
os homens se sintam à vontade para
usá-los.

Sem saber, Wanda e Claudia são
cobaias de um estudo que tenta situar
a emoção humana diante dos objetos
e suas formas, projeto que foi ba-
tizado de design emocional.

Apesar de ser estudado desde 1999
na Holanda, ano em que foi fundada a
Design & Emotion Society, o design
emocional ganhou força por aqui há
dois anos, quando virou objeto de
estudo nas universidades. O movi-
mento tenta decifrar nossos gostos,
tão subjetivos, em design prático.

— Até determinado ponto, a rea-
lidade do prazer é pessoal. Mas no
futuro iremos encontrar essa medida
do prazer do ponto de vista da er-
gonomia e do design — aposta a
designer e professora da PUC-Rio
Claudia Mont´´Alvão, que, juntamente
com a colega Vera Damazio, escreveu
o prefácio do livro "Design emocional
— por que adoramos (ou detesta-
mos) os objetos do dia-a-dia", do
americano Donald, recém-lançado no
Brasil oelaRocco.

Claudia Mont´Alvão diz que iden-
tificamos o design emocional quando
gostamos de algo sem precisar ex-
plicar muito o porquê. O designer
Bernardo Senna segue a mesma linha
no sentido de acreditar que o bom
design deve equilibrar requisitos de
objetividade e subjetividade, atenden-
do assim a requisitos tanto funcionais
quanto emocionais. Ele acaba de lan-
çar o livro "Sonhos", em que convidou
39 designers de todo o mundo para
apresentarem projetos criativos.

Quando começou a desenhar mó-
veis, Bernardo queria dá-los de pre-
sente aos amigos com o intuito de
surpreendê-los, e este continua sendo
seu objetivo final: motivar e provocar
sensações, seguindo assim as pro-
postas do design emocional, que têm
nas pessoas seu principal motivo de
ser. Na apresentação de seu livro, o
carioca escreve sobre o que anda em
pauta nas universidades e escritórios:
"E finalmente o design despertou para
o ser humano".

Bom, agora vamos à prática. Le-
vamos Bernardo, Guto, Vera, Cláudia e
mais a curadora de arte Vanda Klabin a
lojas de design para que eles nos
apontassem o que mais gostaram:

• Guto Índio da Costa (Via Manzoni e
objetos pessoais): "A estante Bookworm, de
Ron Arad, e a poltrona Voido Glossy, também
dele. Adoro ainda o estojo de café Discovery
Box, da Nespresso. O Brasil é um país que
vende café em sacas de 50 quilos. Seria como
se a França vendesse perfumes em frascos de
50 litros. Olhe este objeto e veja corno o
design agrega valor. Amo também a minha
luminária Fortunby, de 1912. Se eu dissesse
que foi desenhada ontem, você acreditaria. É
contemporânea, apesar de ser de 1912. O
disco é redondo e você não vê a lâmpada".

• Vera Damazio (loja Novo Desenho, no
MAM): "Achei a luminária Tetê Leal, pro-
duzida pelo Coopa-Rocca, visceral, Ao olhar
para a luz, lembramos da história de inclusão
social, das bordadeiras brasileiras. Já a lata de
lixo Romeu e Julieta, da Coza, é atitudinal,
provoca a sermos ecologicamente corretos, a
separar o lixo".



Não é por acaso que a capa do livro
é ilustrada pelo espremedor de la-
ranja de Philippe Starck, lindinho,
mas que pouco serve para fazer suco,
e que por isso traduz bem a discussão
em torno do tema. Para Guto índio da
Costa, o espremedor é inovador ape-
nas do ponto de vista estético ("o
ideal seria combinar funcionalidade,
técnica, estética e responsabilidade
ecológica", diz ele).

Para pesquisar a tese do livro, Vera
Damazio foi às ruas carregando uma
maleta cor-de-rosa cheia de lembran-
cinhas, do chocolate imitando cigarro
ao pincel de barbear desgastado, e
observou a reação das pessoas.

— O designer dá forma física, mas
quem dá a forma social são as pes-
soas — acredita a profissional.

Organizadoras da coletânea de ar-
tigos "Design, Ergonomia, Emoção",
lançada pelo departamento de dese-
nho industrial da PUC-Rio, Vera e Clau-
dia Mont'Alvão têm pontos de vistas
bem diferentes dos efeitos do design
emocional no futuro. Para Claudia, a
emoção não pode derrubar requisitos
objetivos como a funcionalidade e a
ergonomia. Vera discorda e acha que
um "objeto pode, sim, ser feito apenas
para divertir e fazer rir".

- Que saco que é o mundo com

tudo funcionando

• Bernardo Senna (Tok&Stok): "A estante
modular de livros Topo é um produto que
estimula a imaginação porque não tem o
efeito plano. O tapete verde Agrada tem uma
cor capaz de provocar lembranças de grama e
quebra a rotina. Já o sofá Yoko tem a coisa do
tatame e é muito confortável, A bola vermelha
de folhas desidratadas Mineirinha, apesar de
puramente decorativa, é feita de folhas secas,
ou seja, de material que iria para o lixo".

• Claudia Mont´AIvão (Casa&Video): "O
ventilador Spirit, de Guto Índio da Costa,
funciona muito bem como ventilador e tam-
bém como lustre. A cor cria um vínculo com o
usuário, que passa a olhar o objeto como um
item de decoração. Já o aspirador de pó e água
Philco lembra o robô de "Guerra na estrelas",
e isso não deve ser à toa. Os eletrodomésticos
são cada vez mais unissex para que os
homens se sintam à vontade para usá-los".

• Vanda Klabin (Via Manzoni): "Desen-
volvi uma relação amorosa com as mãos que
estão na capa do ELA {obras da designer
paulista Evelyn TannusJ. Fiquei sem saber se
servem para guardar anéis. Sei que gostei
porque têm tanto representação estética
quanto mística. Escolho ainda a luminária
Moooi da vidraçaria Vistosi pela forma es-
cultórica. A Carbon Chair (Bertjan Pot) me
remete a vários pontos da história da arte e faz
bem ao meu olhar estético. O cabídeiro de
bolas de sinuca, de Gerson de Oliveira e
Luciana Martins, é divertido e um uso com-
pletamente diverso do objeto".
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