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A Relação das Percepções Visual e Tátil
com o Design

RESUMO
Este artigo aborda as percepções visual e tátil através do estudo de

alguns dos elementos que servem como estímulos para os sentidos e
que estão envolvidos com o Design, como a textura, a forma e a cor. A
exploração dos resultados deste estudo permitirá a sua aplicação em
Design, de maneira que, ao atribuir tais elementos aos projetos, exista
O conhecimento de como estes são percebidos pelos usuários, visando
a sua satisfação.
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A Visão e o Tato

C onforme Simões e Tiedemann (1985a), a
Psicologia tem como seu ramo mais antigo a
percepção. Somos, a todo o momento, estimulados,

independentemente da fase da vida em que estamos, por
cores, formas, sons, toques, sabores, odores, que nos são a-
presentados concomitantemente. Kindlein, Kunzler e Chytry
(2002) comentam sobre as sensações.

A sensação é um fenômeno psíquico elementar que
resulta da ação de estímulos externos sobre os
nossos órgãos dos sentidos. As sensações externas
são aquelas que refletem as propriedades e aspectos
de tudo o que humanamente for perceptível e que
encontramos no mundo exterior.

As sensações externas têm como base os órgãos
sensoriais, tendo os cinco sentidos, portanto, a respon-
sabilidade de receber os estímulos físicos, que são o início
de todo "ato perceptivo". Os olhos, a língua, os ouvidos, a
mucosa nasal e a pele são órgãos sensoriais que possuem
células receptoras específicas, encarregadas de receber
os estímulos físicos condizentes com o órgão onde se
localizam. Simões e Tiedemann (1985a) classificam esses
receptores em quatro grupos: mecanorreceptores, que são
sensíveis à energia mecânica, ou seja, à pressão;
termorreceptores, que são sensíveis à energia térmica
(calor e frio); fotorreceptores, que são sensíveis à energia
eletromagnética (luz) e quimiorreceptores, que têm
sensibilidade à presença de substâncias químicas.

Os seres humanos são primordialmente visuais. Por
esse motivo, a visão é considerada o mais importante dos
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cinco sentidos. As células nervosas especializadas, que
recebem os estímulos detectados pela visão, são
sensíveis a uma pequena faixa da energia eletro-
magnética existente no universo e fazem a recepção
desses estímulos visuais. Dessa forma, podemos sentir
as cores, a claridade, a escuridão, o brilho e as formas
dos objetos.

Já o sentido do tato tem como órgão sensorial aquele
que é o mais extenso do ser humano: a pele. Os
receptores dos estímulos que nela estão possibilitam as
sensações de pressão, dor e calor. Nota-se que, em
algumas regiões da pele, existe maior sensibilidade do
que em outras e, portanto, alguns estímulos pouco intensos
em um ponto da pele podem ser muito intensos em outro,
principalmente devido à diferença do número de
receptores entre os pontos. É importante salientar que
os seres humanos têm os mesmos mecanismos para
receber os estímulos nos diversos sentidos. A seleção e
a interpretação dos dados sensoriais - a percepção - é
que são individuais.

A Percepção e a Psicofísica

A percepção é a apreensão de uma situação objetiva,
baseada em sensações e acompanhada de represen-
tações e, freqüentemente, de juízos. Recebemos algum
estímulo físico através de um de nossos órgãos sensoriais
e o sentimos. Somente posteriormente, o percebemos,
formando um julgamento através de nossas memórias
e relacionando-o com nossas vivências anteriores.
Assim, fazemos associações através das experiências
obtidas, comparamos e atribuímos significados ao que
sentimos. Em seu livro O olho e o cérebro, Meyer
(2002, p. 16) comenta:

Um pensamento é um processo dinâmico e
estruturado da mente humana, que nasce
geralmente de sensações, de percepções
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sensoriais ou sensitivas, de lembranças de afetos e
de emoções complexas, de conceitos ou de deduções
anteriores. Pode também nascer de aparentemente
nada, ou seja, talvez de um inconsciente. (...) Esse
processo implica o registro de uma ou várias
percepções e a transferência da informação para
uma ou várias áreas cerebrais competentes,
capazes de dosagem, de triagem e de interferência
nas zonas complementares, a fim de construir a
sintaxe de uma linguagem interior.

Pode-se entender, então, que as sensações e per-
cepções posteriores são processos internos extre-
mamente rápidos, instantâneos até, que vivenciamos
ininterruptamente ao longo de nossas vidas. MEYER
(2002, p. 17) observa ainda o seguinte:

A aptidão do cérebro humano para categorizar
sensações e para receber bilhões de estímulos
caóticos, diferentes de pessoa para pessoa e
muitas vezes não identificáveis, garante a criação
de um mundo perceptual e semântico próprio de
cada indivíduo, de onde emergem o pensamento e
a linguagem.

Verifica-se, então, que a percepção está diretamente
relacionada com os esquemas mentais que são construídos
ao longo da vida de cada pessoa. Dessa forma, observa-
se que as percepções são primeiramente individuais,
embora seja possível verificar que existam padrões ou
limiares de percepção, os quais podem ser determinados
através de testes. Os limiares citados são de grande
importância, já que podem detectar percepções que são
comuns a grupos de indivíduos. Kunzler (2003) observa:

A psicofísica é o estudo quantitativo das relações entre
os eventos psicológicos e físicos, mais especifi-
camente; entre sensações e os estímulos que as
produzem. Este estudo foi demonstrado pelo cientista
e filósofo alemão, Gustav Theodor Fechner (1851),
que foi quem criou a palavra, inventou os métodos
fundamentais, conduziu elaborados experimentos
psicofísicos e começou uma linha de investigações
que ainda persiste na psicologia experimental.

Simões e Tiedemann (1985a) comentam sobre quatro
questões fundamentais para o estudo da psicofísica. Qual
a energia mínima (ou grandeza) que um estímulo deve
ter para provocar em nós uma sensação (ser perce-
bido)? Quanto dois estímulos precisam diferir entre si
para que provoquem sensações diferentes? Como re-
conhecer ou identificar os estímulos detectados? Como
medir o que sentimos?

Essas quatro questões relacionam-se às tarefas
perceptivas: detecção, discriminação, reconhecimento e
formação de escalas. A primeira está relacionada à
recepção de estímulos físicos, ou seja, à energia mínima
necessária para provocar a sensação. A segunda tarefa
diz respeito às diferenças entre os estímulos, para que
exista uma detecção entre estas. Por exemplo, se

medirmos as rugosidades de dois objetos, qual a diferença
entre estas medidas para que elas sejam detectadas. A
terceira tarefa diz respeito à analogia do estímulo recebido
com outros já conhecidos, como quando observa-se um
objeto azul assim o reconhecemos. A quarta e última
tarefa relaciona-se com a magnitude física do estímulo,
o que seria no exemplo anterior, a tentativa de identificar
o azul do objeto como sendo claro ou escuro.

A psicofísica é a maneira mais precisa para catalogar
essas percepções, de forma a descobrir e quantificar as
diferenças que podemos observar nos objetos. As tarefas
perceptivas podem possibilitar o estudo dos 'elementos
perceptivos' dos objetos, como, por exemplo, as texturas,
a forma e a cor, todos diretamente envolvidos com o
desenvolvimento de projetos gráficos e de produtos
(Design). Esses elementos estão intimamente ligados às
funções dos produtos, que, conforme LÖBACH (2000),
são função prática, função estética e função
simbólica. A primeira refere-se à relação entre o produto
e o usuário em nível orgânico-corporal (fisiológico), a
segunda, essa relação encontra-se no nível dos processos
sensoriais e a terceira, estreitamente ligada a anterior, é
estimulada pela percepção, mas de forma a estabelecer
vínculos com experiências anteriores. A função
simbólica é, portanto, a que favorece a maior ou menor
valorização (apego) ao objeto por parte do usuário.

As Texturas
A textura é caracterizada pela rugosidade que possui.

Essa rugosidade é o conjunto de irregularidades, com-
postas de pequenas saliências e reentrâncias, que carac-
terizam uma superfície. Assim, mesmo as superfícies mais
lisas têm determinada rugosidade. As texturas podem
ter outras funções, além da estética, em um produto,
podendo, por exemplo, ser responsáveis pelo uso seguro
de um aparelho barbeador ou ainda pelo atrito em um
piso, permitindo que o transeunte não escorregue. Assim,
inúmeras aplicações funcionais - relacionadas a função
prática - podem ser consideradas para a especificação
de determinadas texturas em produtos.

Ainda, o termo "textura", no Design, é comumente
utilizado para referir-se a rugosidades em superfícies
bidimensionais, como as estampas em tecidos. MUNARI
(1997) denomina "textura" como sensibilização de
superfície, isto, quando esta deixa de ser uniforme ao ser
preenchida mesmo que com apenas um ponto. Assim,
tratamos neste trabalho, por textura o bidimensional e
por rugosidade o tridimensional. As texturas e rugosidades
resultam na formação de imagens sensoriais. Dessa
forma, podemos atrair os sentidos da visão ou do tato
para pontos específicos das superfícies, bidimensionais
e tridimensionais, evidenciando-os. KUNZLER (2003)
apresenta uma série de descritores (palavras que atribuem
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significados) relacionados ao ato de tocar. Entre eles
destacam-se, para sensações agradáveis, "aveludado",
"deslizante", "fino", "fofo", "liso", "morno"; para
sensações desagradáveis, "escorregadio", "quente",
"frio", "áspero" e "enrugado".

A Forma

Os pontos que formam as linhas, estas que ao
receber determinado contorno, permitem que as formas
apareçam. Estas formas é que permitem que possa-
mos perceber o objeto, a imagem, seja visualmente, seja
através do tato.

WONG (1998) afirma:

Em sentido amplo, tudo o que é visível tem forma.
Forma é tudo o que pode ser visto - tudo o que tenha
formato, tamanho, cor e textura, que ocupe espaço,
marque posição e indique direção. Uma forma criada
pode ser baseada na realidade - reconhecível - ou
abstrata - irreconhecível. Uma forma pode ser criada
para transmitir um significado ou mensagem, ou pode
ser meramente decorativa. Pode ser simples ou
complexa, harmoniosa ou discordante.

O uso de formas contrastantes é citado por WONG
(1998), que observa que as maneiras de descrevê-las
variam e, assim, até formas geométricas podem con-
trastar entre si. Esses contrastes permitem uma valori-
zação maior onde se quer salientar elementos.

O quadrado, o círculo e o triângulo eqüilátero são
citados por DONDIS (1997) como as três formas básicas,
sendo que a cada uma delas são atribuídos significados.
Os significados atribuídos a essas formas ocorrem por
associações, por vinculações arbitrárias, ou ainda através
de nossas percepções psicológicas e fisiológicas. Alguns
desses descritores mencionados por DONDIS (1997) são
os seguintes:

Enfado, honestidade, retidão, esmero.

Ação, conflito, tensão.

Infinitude, calidez, proteção.

Estudar as formas aplicáveis aos projetos é um dos
fatores que complementam o 'fazer Design'. Essas
formas podem ser, em muitos casos, resultado do que a
tecnologia possibilita. MUNARI (1997) comenta sobre
a relação formal do objeto com o material que o constitui:
"A relação entre o material com que será constituído o

objeto e a forma do objeto deve ser considerada em todos
os casos: um estudo sobre o comportamento que certos
materiais pode conduzir ao projeto da forma mais exata
do objeto em causa". Assim, a geração de formas
aplicáveis em um projeto não é resultado de opções
meramente estéticas, pois o simbólico e o prático fazem
parte das soluções geradas.

A Cor

GUIMARÃES (2004) cita Michel Pastoureau quando
conceitua a cor: "A cor não é nem uma substância, nem
uma fração da luz. É uma sensação, a sensação de um
elemento colorido por uma luz que o ilumina, recebida
pelo olho e comunicada ao cérebro".

Dos três elementos salientados por este estudo, a cor
é, sem dúvida, o mais simbólico de todos. Além disso,
vincula-se em especial com a cultura, permitindo ao re-
ceptor desses estímulos associações que não sejam
apenas de experiências individuais. O uso da cor em
projeto deve, portanto, prever conhecimento em relação
ao público ao qual se destina o produto idealizado, per-
mitindo aplicações desse elemento de maneira que o
simbolismo atribuído esteja de acordo com o que o projeto
prevê. Alguns dos significados atribuídos para as cores
em CORTES (2004) são os seguintes: para o branco,
paz, pureza, dignidade; para o preto, miséria, tristeza,
negação; para o cinza, tédio, velhice, seriedade; para o
amarelo, espontaneidade, euforia, originalidade; para o
laranja, força, alegria, prazer; para o vermelho, movi-
mento, coragem, paixão; para o marrom, melancolia,
resistência, vigor; para o azul, verdade, afeto, intelec-
tualidade; para o roxo, fantasia, mistério, justiça; para o
verde, saúde, descanso, natureza.

Neste estudo, as possibilidades de aplicações das cores
nas mais variadas formas e texturas e/ou rugosidades é
que despertam os interesses para o estudo da percepção
aplicado ao Design.

O Design

Conforme REDIG (1977), a caracterização do Design
se dá a partir de um conjunto de seis pontos, que são
considerados igualmente importantes: homem, forma,
utilidade, indústria, custo e ambiente. Esses pontos
são desdobrados em conceitos conseqüentes ou paralelos:
homem relaciona-se a conceitos como usuário, neces-
sidades e sociedade;forma está relacionado à percepção
visual, estética e à informação; utilidade relaciona-se à
funcionalidade, uso e comunicação; para indústria, os
conceitos relacionados são seriação, máquina e tecno-
logia; custo tem relação com racionalização, produti-
vidade e economia; por fim, ambiente relaciona-se a
sistema, harmonia e recursos naturais.
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Analisando esses seis pontos, verifica-se que o objeto
do estudo, neste trabalho, as percepções visual e tátil,
está diretamente relacionado com o Design, já que
vincula-se a, pelo menos, quatro dos pontos mencionados
pelo autor: homem, forma, utilidade e ambiente.

A percepção encontra-se, portanto, estreitamente liga-
da ao Design se forem considerados os usuários na con-
cepção dos projetos. Manzini (1989), em seu livro La
Matéria dell'invenzione, trata a superfície dos produtos
como a interface entre dois ambientes, capaz de mediar
o externo e o interno do objeto e produzir uma gama de
prestações. A natureza da superfície dos produtos indus-
triais modifica os efeitos visuais e táteis. Assim, através
de sua configuração, os produtos são capazes de influir
profundamente no comportamento humano. A maneira
como são percebidas essas superfícies também está liga-
da ao sucesso, ou não, de determinados projetos. Assim,
metodologias utilizadas no Design poderiam contemplar
essas percepções, de forma que o usuário do produto
pudesse ser amplamente considerado e que a satisfação
de suas necessidades pudesse ser plena. Sendo assim,
os produtos apresentariam atributos de cor, forma e tex-
tura visando uma agradabilidade maior, aproximando
usuários e produtos, tornando-os de certa forma 'afeti-
vamente ligados'.

O Design é também um processo de construção de
significados, que devem ser considerados, ou ao menos
previstos, pelo designer na atividade projetual. O reconhe-
cimento do papel comunicacional dos artefatos deu
origem à Semântica do Produto, que tem se dedicado a
investigar os significados que as pessoas atribuem aos
objetos de consumo. LINDEN e KUNZLER (2000)
citam Krippendorff sobre o seguinte axioma: "o ser
humano não responde às qualidades físicas das coisas,
mas ao que elas significam para ele". Essa disciplina
estuda a dimensão subjetiva, associada a fatores como
cultura, gostos e experiências individuais (nem sempre
conscientes), valores, preconceitos, etc. Assim, considera-

se a função simbólica, que complementa as funções
prática e estética.

Conforme KUNZLER, CHYTRY e KINDLEIN
(2003), "o designer deve estar preparado para conceber
um produto correspondente aos desejos ou sonhos de
um público alvo claramente identificado e conforme as
expectativas deste público. O designer não pode mais
ser 'senhor absoluto' da configuração do produto, confor-
me seu antigo paradigma". LIMA (1996), Os atributos
dos usuários no projeto, comenta que, anteriormente,
os usuários deveriam se adaptar ao produto. Assim,
observa-se que hoje o mercado é mais crítico e, portanto,
o designer deve estar atento ao público a que se destinam
seus projetos, sem impor seus próprios desejos. Esta
observação justifica que as percepções, especialmente
a tátil e a visual sejam examinadas ao longo do ato de
projetar. Desta maneira, os resultados de uma inves-
tigação podem ser agregados aos projetos tanto na área
gráfica como na de produtos, beneficiando usuários e
até mesmo racionalizando projetos de forma a direcioná-
los nos usos de cor, forma e de texturas.

Considerações Finais
Visto que os projetos elaborados por profissionais de

Design ou Desenho Industrial devem considerar as
funções práticas, estética e simbólica e que, para tanto,
os elementos como texturas e rugosidades, formas e
cores estão diretamente relacionados ao produto do
design, verifica-se a importância da investigação referente
ao público-alvo deste produto também quanto às
percepções de seus elementos, visto que os projetos são
compostos por muitos fatores importantes e que, bem
equilibrados, permitem o melhor resultado. Dessa forma,
as soluções encontradas para os problemas que o designer
enfrenta poderão contemplar, de maneira plena, as
necessidades dos usuários, objetivo principal de um projeto
de Design.
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