


Desde o funcionalismo, doutrina que 

consolidou o design como disciplina 

especifica, premissas impõem que 

o uso de todo e qualquer objeto 

deve ser determinado e controlado. 

Mesmo as abordagens mais recentes, 

como "design centrado no usuário", 

"design universal" ou "usabilidade" 

consideram o usuário dotado de 

necessidades específicas, as quais 

orientam o projeto visando aperfeiçoar 

a experiência de uso. Em todos os 

casos, a experiência é sempre pre-

definida pelo designer. 

Essa abordagem faz do usuário um 

mero executante de uma tarefa pre-

determinada, eliminando o uso como 

dimensão própria e autônoma da vida 

dos produtos. Não são considerados 

usos não previstos pelo projeto e 

esquece-se que muitas vezes que 

são as pessoas, e não os designers ou 

fabricantes, que atribuem significados e 

usos aos objetos. 

Em suas atividades cotidianas, as 

pessoas agem e reagem o tempo 

todo, seja quanto aos objetos, às 

experiências ou às relações. As pessoas 

criam interpretações sobre como as 

coisas deveriam funcionar ou que 

outros tipos de usos poderiam ser 

incorporados. São conhecimentos 

interessantes sobre as possibilidades 

e qualidades sensorials acerca dos 

diferentes materiais, formas e texturas, 

resultado de interações muitas vezes 

inconscientes e não explícitas. 

Esse conhecimento é uma importante 

fonte de insights para designers. 

Compreender essa dimensão inventiva 

e não intencional dos objetos pode se 

traduzir em oportunidades de design e 

de inovação. 

As imagens ilustradas no artigo, 

resultado de alguns projetos 

realizados por mim, são exemplos 

de interpretação. A foto em que 

dois cestos estão acoplados a uma 

bicicleta pode nos sugerir diversas 

oportunidades funcionais, como uma 

bicicleta já com bagageiro fixo no 

projeto, ou com cestos flexíveis que 

possam ser acoplados em caso de 

necessidade, ou mesmo a inserção 

de elementos adicionais para a 

expressão pessoal, já que a bicicleta 

é um espaço para comunicação. 

Além disso, as bicicletas apoiadas 

em árvores ou postes e presas com 

cadeados nos sugerem a necessidade 

de espaços específicos no projeto 

urbanístico para esse fim. 



Madeleine Akr ich pesquisou os 

chamados "desvios de funções" , 

em que o ob je to é t ransfer ido 

de sua função primária e 

in tegrado a outras combinações, 

revelando possibil idades até então 

despercebidas. A autora propõe um 

des locamento de uso, d is t ingu indo 

quat ro formas de alteração do uso 

prescrito. 

Estes poucos exemplos nos 

permi tem concluir que mesmo ações 

de uso cot id iano e aparentemente 

banais não se reduzem à execução 

de usos pré-estabelecidos. Mesmo 

situações simples, como segurar 

um livro ou guardar um celular, 

podem nos transmit ir uma série de 

informações. As pessoas inventam e 

reinventam possibilidades. 

As percepções são muitas quando nos 

permitimos um olhar de observação, 

um "exercício de estranhamento", 

usando termos antropológicos. O 

segredo é olhar atentamente o que 

as pessoas fazem em determinadas 

situações e nos questionar: por 

que alguém colocou esse objeto 

dessa forma? O que as pessoas 

estão fazendo? Por que agrupam os 

objetos assim? Como entendem seu 

significado e interagem com ele? 

Elas se comportam de acordo com 

os códigos sociais enquanto grupo? 

Como transmitem hábitos, normas e 

valores? Que t ipo de coisas as pessoas 

rejeitam ou evitam? Como são suas 

emoções e sentimentos? 

As respostas de ordem física, 

cognitiva, social, cultural e emocional 

nos revelam interessantes significados 

por trás das meras interações que 

estão ao nosso redor. 



FUTURO 
0 momento atual é de mutação no 

sistema produtivo. A globalização faz 

da produção de significado e sentido 

uma importante força econômica. 

Consumimos "maneiras de ver, sentir, 

pensar, perceber, de morar e de vestir". 

Mais do que bens, consumimos formas 

de vida e, portanto, faz-se necessário 

dotar o design de instrumentos que 

permitam interpretar os mecanismos 

de atribuição de significado e 

incorporar no processo dimensões 

mais inventivas do uso. 

É necessário romper a inércia 

envolvida em muitos processos 

de design, interromper os hábitos 

tradicionais e se propor a olhar, 

mesmo que seja em uma simples 

saída a campo. Sair do nosso 

ambiente de trabalho e observar 

o que realmente acontece no 

mundo lá fora. A busca por 

inspiração no mundo real é uma 

idéia surpreendentemente óbvia, 

mas que pode trazer ótimos 

insights, principalmente se realizada 

sistematicamente, com disciplina e 

estruturação. O mundo está repleto 

de significados e ressignificados para 

serem curiosamente explorados. 
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